แผนการบริหารจัดการสวนยางพาราอย่ างยัง่ ยืน
ตามมาตรฐานสากล

บริ ษทั ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชัน่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 28 กรกฎำคม 2546 เดิมมีชื่อว่ำ
บริ ษทั ไทยรับเบอร์ซิต้ ี จำกัด ซึ่ งต่อมำได้เปลี่ยนมำใช้ชื่อ บริ ษทั ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชัน่ จำกัด ตั้งแต่วนั ที่
20 กันยำยน 2553 เป็ นต้นมำจนถึงปัจจุบนั โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจกำรปลูกสร้ำงสวนยำงพำรำขนำดใหญ่
เพื่อมุ่งหวังผลผลิตในรู ปน้ ำยำง และไม้ยำงพำรำ
บริ ษทั ฯ มีภำรกิจในกำรบริ หำรจัดกำรสวนยำงพำรำ ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ ตำบลอ่ำงทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ
ให้เป็ นสวนป่ ำไม้เศรษฐกิจอย่ำงยัง่ ยืนครบวงจร นับตั้งแต่ กำรปลูกสร้ำงสวนยำงพำรำ กำรส่ งเสริ มกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นทั้งภำยในและรอบบริ เวณสวนยำงพำรำ โดยคำนึ งถึงประโยชน์ของสังคมและกำรมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น
ซึ่ งนอกจำกตอบสนองผลทำงด้ำนเศรษฐกิจแล้ว ยังให้ควำมสำคัญกับกำรอนุ รักษ์ ฟื้ นฟูป่ำชุมชน ส่ งผลให้เกิดควำม
หลำกหลำยทำงชี วภำพในพื้นที่สวนป่ ำชุมชน มีกำรใช้ประโยชน์จำกสวนยำงพำรำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

1. วัตถุประสงค์ การบริหารจัดการสวนยางพาราอย่ างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
1.1 ด้ านการอนุรักษ์ และการฟื ้ นฟูป่าธรรมชาติ และด้ านสิ่งแวดล้ อม
1) เพื่อส่ งเสริ มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและฟื้ นฟูสภำพธรรมชำติในพื้นที่กำรจัดกำร
2) เพื่ออนุรักษ์แหล่งที่อยูอ่ ำศัย แหล่งกำเนิด พื้นที่วำงไข่และผสมพันธุ์ของพืชหรื อสัตว์ ที่ใกล้สูญพันธุ์
หำยำก และถูกคุกคำม
3) เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศในพื้นที่กำรจัดกำร โดยกำรส่ งเสริ มควำมสมดุลด้ำนกำรกระจำยของชั้นอำยุไม้
และจะต้องไม่บุกทำลำยพื้นที่ที่เป็ นป่ ำธรรมชำติ
4) เพื่อกำรคุม้ ครองและฟื้ นฟู ถิ่นที่อยูอ่ ำศัยของพืชหรื อสัตว์
5) เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและดินที่เหมำะสม โดยมีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพของดินและน้ ำ
มีกำรปรับปรุ งคุณภำพดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ และมีกำรป้ องกันกำรพังทลำยของดิน
6) เพื่อสนับสนุนให้มีกำรใช้ระบบวนวัฒน์ที่เหมำะสมในกำรที่จะรักษำและฟื้ นฟูระบบนิเวศดั้งเดิม
7) เพื่อสนับสนุนให้มีกำรสำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ทั้งชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ในพื้นที่
กำรจัดกำร
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8) เพื่อหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีที่เป็ นพิษกับสิ่ งแวดล้อม หำกจำเป็ นต้องใช้ ผูใ้ ช้ตอ้ งมีควำมรู ้และ
ใช้อย่ำงถูกวิธี และมีระบบกำรจัดเก็บที่ถกู ต้องเหมำะสม มีกำรทำลำยขยะสำรเคมีอย่ำงถูกวิธี
และสำมำรถปฐมพยำบำลผูไ้ ด้รับสำรเคมีได้

1.2 ด้ านสังคม
1) เพื่อส่ งเสริ มกำรสร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
2) เพื่อส่ งเสริ มด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และคุณภำพชีวิตของพนักงำน ลูกจ้ำง และคนงำน
3) เพื่อคุม้ ครองผูป้ ฏิบตั ิงำน ลูกจ้ำง และคนงำน โดยกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยด้ำนอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย
4) เพื่อเสริ มสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่ วมมือที่ดีต่อกันระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับชุมชนท้องถิ่น
โดยกำรรับฟังข้อคิดเห็นจำกชุมชนท้องถิ่น และมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น
5) เพื่อสนับสนุนกำรนำประสบกำรณ์และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำประยุกต์ใช้ในพื้นที่กำรจัดกำร
6) เพื่อยอมรับสิ ทธิ ตำมกฎหมำยและสิ ทธิ ตำมขนบธรรมเนียมประเพณี ในกำรเป็ นเจ้ำของ กำรใช้
ประโยชน์กำรจัดกำรพื้นที่ และทรัพยำกรต่ำงๆของชนพื้นเมืองเดิม

1.3 ด้ านเศรษฐกิจ
1) เพื่อสนับสนุนประสิ ทธิ ภำพกำรใช้ประโยชน์และกำรเพิ่มมูลค่ำของผลผลิตจำกพื้นที่กำรจัดกำร
2) เพื่อให้กำรประกอบกิจกำรในพื้นที่จดั กำรมีควำมยัง่ ยืนด้ำนเศรษฐกิจ
3) เพื่อใช้ระบบวนวัฒน์ที่เหมำะสมกับสิ่ งแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่กำรจัดกำร
4) เพื่อใช้ระบบและเทคนิคกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
5) เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและเกิดประสิ ทธิ ผล
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
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2. ทรั พยากรป่ าไม้ ท่ อี ยู่ภายในขอบเขตการจัดการ
2.1 สวนยางพาราเชียงคา
แปลงสวนยำงพำรำเชียงคำ มีพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำรวม 1,041 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลอ่ำงทอง อำเภอเชี ยงคำ
จังหวัดพะเยำ สวนยำงพำรำเชียงคำเริ่ มดำเนินกำรปลูกสร้ำงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2553 ชนิ ดพันธุ์ยำงที่
ปลูก คือ PB 311, สถำบันวิจยั ยำง 251

ตาราง : แสดงพืน้ ที่เพาะปลูกยาง จานวนต้ นยาง และชนิดพันธุ์ยางที่ปลูก
ปี ทีป่ ลูกยาง
2551
2552
2553
รวม

เนือ้ ที(่ ไร่ )
742
237
62
1,041

จานวนต้ นยาง

ชนิดพันธุ์ยาง

54,325
16,709
4,399
75,433

PB 311 , สถำบันวิจยั ยำง 251
PB 311 , สถำบันวิจยั ยำง 251
PB 311 , สถำบันวิจยั ยำง 251

สวนยำงพำรำเชี ยงคำ เริ่ มเปิ ดกรี ดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 โดยใช้แรงงำนกรี ดยำงทั้งหมดจำกชุ มชน
ท้องถิ่นที่อยูไ่ กล้เคียงมำเป็ นผูร้ ับเหมำกรี ดยำง กำรประกอบกิจกำรสวนยำงพำรำเชี ยงคำ สำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้
ให้กบั ชุมชนท้องถิ่น และมีเป้ ำหมำยในระยะยำวที่มุ่งหวังให้เกิดควำมยัง่ ยืน ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
แปลงสวนยำงพำรำเชี ยงคำ แบ่งพื้นที่สวนยำงออกเป็ น 2 โซน คือ โซน A มีบล็อกกรี ดยำงรวม 53 บล็อก
และโซน B มีบล็อกกรี ดยำงรวม 50 บล็อก โดยที่แต่ละโซนมีผคู ้ วบคุมแปลงทำหน้ำที่วำงแผน ควบคุมและติดตำมผลกำร
ปฏิ บตั ิ งำนในแปลง ดูแลบำรุ งรั กษำสวนยำง ควบคุ มค่ำใช้จ่ำยภำยในแปลง ฝึ กอบรมให้ควำมรู ้ คนงำนในแปลงและ
ผูร้ ับเหมำกรี ดยำง

2.2 ป่ าชุมชนบ้ านเนินสายกลาง
ป่ ำชุ มชนบ้ำนเนิ นสำยกลำง ตั้งอยู่ในเขตท้องที่บำ้ นเนิ นสำยกลำง หมู่ที่ 11 ตำบลอ่ำงทอง อำเภอเชี ยงคำ
จังหวัดพะเยำ สภำพพื้นที่ โดยรวมของป่ ำชุมชนบ้ำนเนิ นสำยกลำง เป็ นป่ ำเบญจพรรณสลับกับป่ ำเต็ง-รัง ประกอบด้วย
พรรณไม้ที่มีขนำดและอำยุแตกต่ำงกัน ทั้งไม้ใหญ่ ไม้หนุ่ม และไม้พ้ืนล่ำง ซึ่ งกระจำยอยู่ทวั่ พื้นที่ป่ำ มีควำมหนำแน่ น
ของเรื อนยอดตั้งแต่ 70 เปอร์ เซ็ นต์ข้ ึ นไป ควำมสำคัญของป่ ำชุ มชนที่ มีต่อชุ มชนนั้น มี ควำมเชื่ อมโยงและเป็ นฐำน
ทรัพยำกรที่สำคัญ เป็ นต้นกำเนิดของควำมเชื่ อ ประเพณี วัฒนธรรมและควำมเป็ นชุมชน สำหรับแนวทำงในกำรจัดกำร
ป่ ำชุมชนของชุมชนแต่ละแห่ ง แม้ว่ำจะแตกต่ำงกันไปตำมเงื่อนไขทำงเศรษฐกิ จ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม แต่ใน
ส่ วนของเป้ ำหมำยของกำรดูแลจัดกำรป่ ำชุมชน แล้ว ทุกชุมชนจะมีเป้ ำหมำยเหมือนกัน นัน่ คือ เพื่อควำมมัน่ คงและยัง่ ยืน
ของชุมชนและระบบนิเวศนัน่ เอง

3. การใช้ ท่ ีและสถานะการถือครอง
3.1 สวนยางพาราเชียงคา
พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ใ นควำมดู แ ลของส ำนักงำนสำขำเชี ย งค ำ มี ท้ ัง สิ้ น 1,071 ไร่ จำแนกออกเป็ นที่ ที่ ต้ ัง อำคำร
สำนักงำน ห้องประชุม โกดังเก็บสิ่ งของ ลำนเทและชัง่ น้ ำหนักน้ ำยำง ที่บรรจุน้ ำยำงลงถัง ลำนจอดรถ และสระน้ ำ รวม
30 ไร่ และเป็ นพื้นที่เพำะปลูกยำงพำรำรวม 1,041 ไร่
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สำนักงำนสำขำเชี ยงคำ และ แปลงสวนยำงพำรำเชี ย งคำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลอ่ำ งทอง อำเภอเชี ยงค ำ
จังหวัดพะเยำ มีเอกสำรสิ ทธิ์ ที่ดินเป็ นโฉนดรวม 71 ฉบับ และมีชื่อบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน สำนักงำน
สำขำเชียงคำ ตั้งอยูท่ ี่จุดพิกดั 19.523370503064,100.3005310152

สำนักงำน
สำขำเชียงคำ

3.2 ป่ าชุมชนบ้ านเนินสายกลาง
ป่ ำชุ มชนบ้ำนเนิ นสำยกลำง ได้รับอนุมตั ิ โครงกำรป่ ำชุมชนจำกกรมป่ ำไม้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2543 มี
พื้นที่ ดำเนิ นโครงกำรรวม 1 แปลง เนื้ อที่ 282 ไร่ ปั จจุบนั ได้รับกำรอนุ มตั ิต่ออำยุโครงกำรจำกกรมป่ ำไม้ มีกำหนด
ระยะเวลำดำเนินกำร 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่กรมป่ ำไม้อนุมตั ิ เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2562 มีคณะกรรมกำรจัดกำรป่ ำชุมชน
ทำหน้ำ ที่ บริ หำรจัด กำรดู แ ล ตำมที่ กำหนดไว้ใ นพระรำชบัญญัติ ป่ ำชุ ม ชน พ.ศ. 2562 โดยได้รั บ กำรสนับ สนุ น
งบประมำณจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ กรมป่ ำไม้(ตำมที่ ระบุไว้ในแผนงำนและงบประมำณประจำปี ) องค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบลอ่ำงทอง จังหวัดพะเยำ องค์กร/บริ ษทั เอกชน
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4. โครงสร้ างการบริหารงานและอัตรากาลัง
หัวหน ้ำแปลงสวนยำงเชียงคำ
นำยนิเวศ เยีย
่ มยงศิลป์

แปลงสวนยำงเชียงคำ A
นำยพยุงศักดิ์ เครือปำละ
หัวหน ้ำแปลงเชียงคำ A

แปลงสวนยำงเชียงคำ B
นำยนิเวศ เยีย
่ มยงศิลป์
หัวหน ้ำแปลงเชียงคำ B

เจ ้ำหน ้ำทีค
่ วบคุมคุณภำพ
น.ส.สุพรรษำ ไชยำนนท์

ลูกจ ้ำงประจำรำยวัน
นำยสุรเดช กำติ๊ ป

เจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ญ
ั ชีและกำรเงิน
น.ส.รำตรี อินทนิน

ลูกจ ้ำงประจำรำยวัน
นำงปรำณี กำติ๊ ป

อัตรากาลังพนักงานและลูกจ้ าง สานักงานสาขาเชียงคา
ประเภท

จานวนคน

พนักงานรายเดือน
พนักงานรายวัน
รวม
ผู้รับเหมากรีดยาง

4
2
6
33

เพศ
ชาย หญิง
2
2
1
1
3
3
16 17

ช่ วงอายุ (ปี )
21-30
0
1

31-40
2
2
14

41-50
2
2
11

51-60
2
2
6

61 ขึน้ ไป
1

5. ระบบวนวัฒน์
5.1 การเตรียมพืน้ ที่
กำรเตรี ยมพื้นที่เพื่อปลูกยำงพำรำ ได้มีกำรวำงแผนไว้วำ่ จะดำเนินกำรก่อนที่จะเข้ำสู่ฤดูฝน และเตรี ยมพื้นที่
ให้เสร็ จก่อนฝนจะตกประมำณ 1-2 สัปดำห์ เพรำะถ้ำหำกเตรี ยมพื้นที่เสร็ จไว้นำนก็จะมีปัญหำวัชพืชงอกขึ้นมำใหม่ หำก
เตรี ยมพื้นที่ล่ำช้ำก็จะสร้ำงปั ญหำปลูกไม่ทนั ในช่วงฤดูปลูกและทำให้สูญเสี ยโอกำสของกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนำคต
กำรเตรี ยมพื้นที่ใช้ท้ งั วิธีกำรเตรี ยมพื้นที่ดว้ ยแรงงำน คือ กำรใช้แรงงำนถำงป่ ำ เก็บริ บ เผำริ บ ถำงวัชพืชขนำดเล็กให้ทวั่
พื้นที่ หำกมีกอไผ่ให้ฟันลง ให้รำบเรี ยบให้ตอใกล้ผิวดินมำก และกำรเตรี ยมพื้นที่ดว้ ยกำรใช้เครื่ องจักรกล คือ กำรใช้รถ
แทรกเตอร์ตีนตะขำบ ดำเนินกำรถำงป่ ำ ล้มไม้ ถอนตอ กวำดรวมกอง เกลี่ยปรับพื้นที่ หลังจำกนั้นใช้รถแทรกเตอร์ ลอ้ ยำง
ติดผำนไถ 3 จำนหรื อ 4 จำน ทำกำรไถบุกเบิก ทิ้งไว้ประมำณ 15 วัน ติดผำนไถ 7 จำนทำกำรไถพรวน ก็จะเสร็ จขั้นตอน
ของกำรเตรี ยมพื้นที่

5.2 การคัดเลือกชนิดพันธุ์
เนื่ องจำกผลผลิตน้ ำยำงหรื อเนื้ อไม้ที่ได้จำกกำรปลูกยำงจะมำกน้อยเพียงใดนั้น ขึ้ นอยู่กบั ชนิ ดพันธุ์ยำง
สภำพแวดล้อม และกำรปรับตัวของพันธุ์ยำงเข้ำกับสภำพแวดล้อม ในส่ วนของสภำพแวดล้อมของกำรปลูกยำงจะรวมทั้ง
กำรเขตกรรมและสภำพแวดล้อมในพื้นที่ปลูก ซึ่ งกำรเขตกรรมตั้งแต่กำรปลูกถึงกำรกรี ดเก็บเกี่ยวผลผลิตยำงเป็ นปั จจัยที่
สำมำรถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ สำหรั บพันธุ์ยำงพำรำที่ นำมำปลูกที่ แปลงสวนยำงเชี ยงคำนั้น ได้คำนึ งถึงควำม
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เหมำะสมในด้ำ นต่ ำ งๆแล้ว คื อ เป็ นชนิ ด พันธุ์ ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด และมี ข ้อ จ ำกัด ที่ น้อ ยที่ สุ ด รวมทั้ง เหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อมในพื้นที่ปลูกมำกที่สุด ชนิดพันธุ์ยำงที่คดั เลือกมำปลูก คือ พันธุ์ RRIT 251 และ PB 311
สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) มี ลกั ษณะทำงกำรเกษตร ดังนี้ คื อ ระยะก่ อนและระหว่ำงกรี ด
เจริ ญเติ บโตปำนกลำง ขนำดลำต้นทั้งแปลงมีควำมสม่ำเสมอดี ทำให้มีจำนวนต้นเปิ ดกรี ดได้มำก เปลือกเดิมและเปลือก
งอกใหม่หนำปำนกลำง ผลผลิตเนื้ อยำง 10 ปี กรี ดเฉลี่ย 457 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี สู งกว่ำพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 57 มี
จำนวนต้นเปลือกแห้งน้อย ต้ำนทำนโรคใบร่ วงที่เกิดจำกเชื้ อไฟทอปโทรำ โรครำแป้ ง โรคใบจุดนูน และโรครำ สี ชมพู
ระดับปำนกลำง ต้ำนทำนโรคเส้นดำระดับดี และต้ำนทำนลมระดับปำนกลำง
ลักษณะดีเด่น คือ มีผลผลิตเนื้ อยำงสู งมำก มีจำนวนต้นเปิ ดกรี ดได้มำก ต้ำนทำนโรคเส้นดำในระดับดี มี
จำนวนต้นเปลือกแห้งน้อย สำมำรถปลูกได้ในพื้นที่ทวั่ ไป ยกเว้นพื้นที่ลำดชัน พื้นที่ที่มีหน้ำดินตื้น พื้นที่ที่มีระดับน้ ำใต้
ดินสูง และพื้นที่ลมแรง เนื่องจำกทรงพุ่มมีขนำดใหญ่ แตกกิ่งไม่สมดุล แต่ก็มีขอ้ จำกัดและข้อควรระวัง คือ ในช่วงที่ยำง
อ่อน ต้นยำงที่ปลูกในพื้นที่ฝนตกชุก ทั้งในแปลงกิ่งตำและแปลงปลูกจะอ่อนแอต่อโรคใบจุดนูนมำก
PB 311 เป็ นพันธุ์ที่ให้ท้ งั ผลผลิตน้ ำยำงและเนื้ อไม้ โดยให้ผลผลิตน้ ำยำงสู งและมีกำรเจริ ญเติ บโตดี
ลักษณะลำต้นตรง ให้ปริ มำตรเนื้ อไม้ในส่ วนลำต้นสู ง ให้ผลผลิตเฉลี่ยตลอดระยะเวลำกำรกรี ด 11 ปี สู งสุ ด 415
กิ โลกรั ม/ไร่ /ปี กำรเจริ ญเติ บโตก่ อนเปิ ดกรี ดดี มี ค วำมต้ำ นทำนต่ อโรคใบจุ ดก้ำ งปลำ โรคไฟทอฟโทรำ และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกำรให้ผลผลิตระหว่ำงพันธุ์ PB 311 กับพันธุ์เปรี ยบเทียบ (RRIM 600 และ GT1) พันธุ์ PB 311 ให้ผลผลิตสู ง
กว่ำพันธุ์ RRIM 600 และ GT1 มำก

5.3 การปั กหลักหมายแนวปลูก
กำรปั กหลักหมำยแนวปลูก คื อ กำรกำหนดตำแหน่ งที่ จะปลูกต้นยำงพำรำ และกำหนดจำนวนต้นต่อไร่
จำนวนต้นที่ จะปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ สถำบันวิจยั ยำง แนะนำจำนวนต้นปลูกที่ เหมำะสมกับยำงพำรำทุกชนิ ดพันธุ์ คื อ
ยำงพำรำ 1 ต้น จะครอบคลุมพื้นที่ 20 ตำรำงเมตร ซึ่ งจะให้ผลผลิตน้ ำยำงสดเมื่อคิดเป็ นเนื้ อยำงพำรำแห้งได้มำกที่สุด
ปั จจัยถัดมำที่ ตอ้ งคำนึ งคื อสภำพของพื้นที่ และทิ ศทำงของลม สำหรับแปลงสวนยำงเชี ยงคำเป็ นพื้ นที่ รำบ จึ งปั กหลัก
หมำยแนวปลูกเป็ นแถวตรง ใช้ระยะปลูก 3x7 เมตร ช่วงเวลำที่เหมำะสมสำหรับกำรปั กหลักหมำยปลูกควรดำเนิ นงำน
หลังจำกเตรี ยมพื้นที่เสร็ จประมำณเดือน เมษำยน-พฤษภำคม
แนวที่ปักหลักขวำงกับทิศทำงของลมประจำถิ่น จะทำให้เกิดปั ญหำกับต้นยำงพำรำที่ปลูกล้มลงในกรณี ที่
ลมแรง ลมประจำถิ่นที่สำคัญของประเทศไทยคือลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ และ ลมมรสุ มตะวันออก เฉี ยงเหนื อ ซึ่ งลม
มรสุ มทั้ง 2 นี้ มีทิศทำงกำรพัดที่สวนทำงกัน ดังนั้น ทิศทำงกำรปั กหลักหมำยแนวปลูกที่เหมำะสม ควรปั กหลักให้แถวที่
จะปลูกเป็ นไปตำมทิ ศทำงวันออกเฉี ยงเหนื อ -ตะวันตกเฉี ยงใต้ แต่หำกทิ ศทำงที่จะปั กหลักหมำยปลูกไม่ขนำนกับขอบ
แปลง ก็สำมำรถแก้ไขได้โดยใช้ทิศทำงที่ทำมุมแหลมกับแนวลมประจำถิ่นให้มำกที่สุด

5.4 การปลูก
กำรปลูกยำงพำรำที่แปลงสวนยำงเชี ยงคำ เลือกวิธีปลูกด้วยต้นตอตำ และปลูกด้วยต้นยำงชำในถุง กำร
ปลูกด้วยต้นตอตำเป็ นวิธีที่ง่ำยต่อกำรปฏิบตั ิและต้นยำงยำงจะเติบโตได้ดี แต่ก็มีขอ้ ที่ควรระวังก็คือ ขณะทำกำรปลูกต้อง
ให้แผ่นตำอยูใ่ นแนวทิศเหนือทิศใต้ เพื่อไม่ให้แผ่นตำถูกแสงแดดมำกจนเกินไป กำรปลูกต้องอัดดินให้แน่นที่สุดเท่ำที่จะ
ทำได้เ พื่ อให้ร ำกสัมผัสกับดิ นมำกที่ สุ ด ส่ วนกำรปลูกด้วยต้นยำงชำในถุ ง เป็ นวิธีปลูกที่ ช่ วยให้ตน้ ยำงพำรำมี กำร
เจริ ญเติบโตอย่ำงสม่ำเสมอ ลดช่วงระยะเวลำในกำรดูแลรักษำต้นยำงอ่อนให้ส้ ันลง และสำมำรถกรี ดยำงได้เร็ วกว่ำกำร
ปลูกด้วยวิธีอื่น
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กำรเตรี ยมหลุมปลูก เป็ นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้กล้ำยำงพำรำที่ปลูก มีควำมเจริ ญเติบโตได้ดีตำมที่ควร
จะเป็ น หลุมปลูกที่ดีจะช่ วยเร่ งระบบรำกให้พฒั นำชอนไชไปตำมดินที่ เตรี ยมไว้ เมื่อระบบรำกมีประสิ ทธิ ภำพควำม
เติ บโตก็จะดี ข้ ึ น กำรขุดหลุมปลูกโดยใช้ตน้ กล้ำยำงพำรำชำถุงหรื อยำงตำเขียวปลูก ขนำดของหลุม กว้ำง ยำว ลึก
ประมำณ 50 เซนติ เมตร โดยใช้จอบหรื อเสี ยมขุด กำรปลูกยำงพำรำ ควรจะเริ่ มกำรปลูกในช่วงฤดูกำลที่ เหมำะสม
เนื่องจำกจะทำให้สะดวกในกำรดูแล โดยเฉพำะช่วงต้นฤดูฝน เดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม และช่วงเดือนตุลำคม-ธันวำคม
ของทุกปี
กำรรองก้นหลุมและกำรกลบหลุม หลังกำรขุดหรื อเจำะหลุมและทิ้ งตำกดิ นไว้ให้แห้งประมำณ 1-2
สัปดำห์แล้ว จะต้องทำกำรรองก้นหลุม ด้วยปุ๋ ยร็ อคฟอสเฟท ซึ่ งเป็ นปุ๋ ยที่เคลื่อนไหวได้ยำกเพรำะถูกตรึ งด้วยแร่ ธำตุต่ำงๆ
ในดิน วิธีกำรรองก้นหลุมและกำรกลบหลุม
- ใส่ ปุ๋ยร็ อคฟอสเฟลงภำยในหลุม ประมำณหลุมละ 1 กำมือ
- นำดินชั้นบนที่แยกวำงไว้บนหลุม ถมลงก้นหลุม จะทำให้ดินสูงขึ้นมำประมำณ 25 เซนติเมตร
- นำดิ นชั้นล่ำงที่แยกไว้กลบทับหลุมส่ วนที่ เหลือให้สูงกว่ำระดับดิ นปกติ ประมำณ 10 เซนติ เมตร
เนื่องจำกเวลำมีฝนตกจะทำให้ดินที่ถมไว้ยบุ ตัวลงอยูใ่ นระดับที่เหมำะสม

5.5 การบารุงรักษา
1) การปลูกซ่ อม
กำรปลูกยำงพำรำไม่ว่ำจะใช้วสั ดุปลูกชนิ ดใด ภำยหลังจำกที่ปลูกไปแล้วย่อมจะมีจำนวนต้นยำงที่ อยู่รอด
แตกต่ำงกัน ส่ วนจะมีมำกหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลำยอย่ำง เช่น ควำมสมบูรณ์ของวัดุที่ใช้ปลูก สภำพภูมิอำกำศ ควำม
ชำนำญของผูป้ ลูก และผลจำกกำรทำลำยของโรคและแมลง เป็ นต้น ดังนั้น จึงจำเป็ นต้องมีกำรปลูกซ่ อมต้นยำงที่ตำยไป
เพื่อให้จำนวนต้นยำงที่ปลูกมีจำนวนเท่ำเดิมและไม่มีหลุมว่ำง ซึ่ งจะทำให้ได้รับผลผลิตเต็มที่เมื่อถึงเวลำเปิ ดกรี ดยำง อีก
ประกำรหนึ่ งสิ่ งที่จะต้องคำนึ งอยู่เสมอในกำรปลูกซ่ อมยำงพำรำ ก็คือ กำรเจริ ญเติ บโตที่ สม่ำเสมอของต้นยำงพำรำเดิ ม
และต้นยำงพำรำที่ ปลูกซ่ อมใหม่ ในกำรปลูกซ่ อมเพื่อให้ได้ตำมวัตถุประสงค์ดงั กล่ำวจึงต้องพิจำรณำใช้วสั ดุปลูกซ่ อม
อย่ำงเหมำะสม กำรที่จะใช้วสั ดุปลูกชนิดใดต้องขึ้นอยูก่ บั ขนำดของต้นยำงพำรำในแปลงปลูกในระยะนั้นๆ และช่วงเวลำ
ที่จะทำกำรปลูกซ่อมด้วย
กำรปลูกซ่ อมหลังกำรปลูกไปแล้ว ต้นกล้ำยำงพำรำส่ วนหนึ่ งจะตำยอันเนื่ องมำจำกสำเหตุต่ำงๆ เช่ น
หลังจำกกำรปลูกมำแล้วฝนไม่ตก โดนโรค แมลง หรื อปลวกทำลำย หรื อหำกเป็ นกำรปลูกด้วยยำงตำเขียว อำจมีอตั รำกำร
รอดประมำณ 70% จึงจำเป็ นที่จะมีกำรปลูกซ่อมด้วยยำงชำถุง

2) การกาจัดวัชพืช
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำหนดให้ใช้แรงงำนคน และเครื่ องจักรกลในกำรกำจัดวัชพืชในสวนยำงพำรำ
งดกำรใช้สำรเคมีและ เนื่ องจำกวัชพืชมีส่วนสำคัญในกำรยับยั้งชะลอกำรเจริ ญเติบโตของต้นยำงพำรำ ดังนั้น กำรกำจัด
หรื อควบคุ มวัชพืช จึ งมีควำมจำเป็ นที่ ตอ้ งดำเนิ นกำรกำจัดและควบคุมวัชพืช ซึ่ งจะต้องดำเนิ นกำรอย่ำงต่อเนื่ องด้วย
วิธีกำร ดังต่อไปนี้
การใช้ แรงงานคน โดยกำรใช้เครื่ องตัดหญ้ำสะพำยบ่ำ และใช้จอบถำกรอบโคนต้นยำง ถำกในแถวหรื อถำง
ระหว่ำงแถว นิยมใช้ในขณะยำงพำรำมีอำยุนอ้ ยๆ เศษวัชพืชจำกกำรถำกให้นำมำสุ มโคน เพื่อช่วยลดกำรคำยน้ ำบริ เวณ
โคนและเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดิน เป็ นกำรช่วยปรับปรุ งโครงสร้ำงดินด้วยเศษวัชพืชที่ได้จำกกำรถำง
การใช้ เครื่องจักรกล ได้แก่ กำรไถพรวนด้วยรถแทรกเตอร์ลอ้ ยำง เป็ นกำรปรับปรุ งโครงสร้ำงของดิน หรื อ
กำรใช้เครื่ องตัดหญ้ำตัดทัว่ พื้นที่ เครื่ องจักรกลสำมำรถดำเนินกำรได้เร็ วทันกับเวลำกำรใส่ ปุ๋ย
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3) การใส่ ป๋ ุย
ยำงพำรำที่นำมำปลูกปัจจุบนั เป็ นยำงพันธุ์ดีจำเป็ นต้องใส่ ปุ๋ยเพื่อเร่ งควำมเจริ ญเติบโตให้ได้ขนำดเปิ ดกรี ด
เมื่อถึงกำหนดเวลำ 6- 7 ปี ปุ๋ ยที่ใช้กบั ยำงพำรำมี 2 ชนิดคือปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมี
แปลงสวนยำงเชี ยงคำ ใช้วิธีส่งตัวอย่ำงดิ นไปทำกำรวิเครำะห์ในห้องปฏิ บตั ิ กำร และเมื่ อทรำบผลกำร
วิเครำะห์ดินแล้ว จึงมำกำหนดสูตรปุ๋ ยที่จะนำไปใส่ เพื่อบำรุ งต้นยำง โดยสั่งซื้ อแม่ปุ๋ยมำทำกำรผสมปุ๋ ยใช้เอง สำหรับบำง
พื้นที่ที่สภำพดินมีปัญหำมำกก็มีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมี เพรำะปุ๋ ยอินทรี ยม์ ีประโยชน์ในกำรปรับปรุ งคุณสมบัติ
ทำงกำยภำพของดินให้ดีข้ ึนและเป็ นตัวกลำงปรับเปลี่ยนสมดุลของธำตุอำหำรพืชในดิน กำรใส่ ปุ๋ยยำงพำรำหลังเปิ ดกรี ด
ใส่ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 500 กรัมต่อต้น ครั้งแรกใส่ ปุ๋ยในช่วงต้นฤดูฝนประมำณเดือนเมษำยน-พฤษภำคม ครั้งที่สอง
ในช่วงปลำยฝนประมำณเดือนสิ งหำคม-กันยำยน
ปุ๋ ยอินทรีย์ หมำยถึง ปุ๋ ยที่เป็ นอินทรี ย ์ สำรช่วยปรับปรุ งโครงสร้ำงของดินทำให้ดินร่ วนซุ ย เพิ่มธำตุ
อำหำรให้กบั ต้นยำง กำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์ คือกำรใส่ สำรอินทรี ยจ์ ำกธรรมชำติลงไปในดิน เพื่อให้ธำตุอำหำร ปรับปรุ งบำรุ ง
โครงสร้ำงดินให้ดี เป็ นแหล่งอำหำรให้กบั จุลินทรี ยใ์ นดิน ปุ๋ ยอินทรี ยค์ วรใส่ ประมำณ 3- 5 กิโลกรัม/ต้น/ปี
ปุ๋ ยเคมี หมำยถึง สำรประกอบที่เป็ นสำรอนิ นทรี ยห์ รื อสำรอินทรี ยส์ ังเครำะห์ ที่ทำขึ้นมำด้วยกรรมวิธี
ทำงเคมี ให้อยูใ่ นรู ปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ำย กำรใส่ ปุ๋ยเคมี คือกำรใส่ สำรประกอบซึ่ งมีธำตุอำหำรพืชในรู ปที่เป็ น
ประโยชน์ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรื อหลำยวิธีร่วมกัน เช่น ใส่ ทำงดิน ให้ทำงใบหรื อให้ทำงระบบน้ ำ กำรใช้ปุ๋ยเคมีที่ดี คือกำร
ให้ธำตุอำหำรที่ตรงกับที่พืช ขำดแคลน ในปริ มำณที่พอเหมำะ เพียงพอและสมดุล ซึ่ งจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่สูง มีคุณภำพ
และคงควำมอุดมสมบูรณ์ของดินให้อยูใ่ นระดับดีเอำไว้ได้ในระยะยำว

4) การตัดแต่ งกิ่ง
วัตถุประสงค์ในกำรตัดแต่งกิ่งยำงพำรำ ก็เพื่อต้องกำรให้ยำงมีกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงสมบูรณ์ ได้รูปทรงที่
เหมำะสม ทั้งลำต้นและบริ เวณทรงพุ่ม กำรตัดแต่งกิ่ งบริ เวณลำต้นกลมตรง ไม่มีปุ่มปม ทำให้ง่ำยต่อกำรกรี ดและเพิ่ ม
พื้นที่กำรกรี ดให้สูงขึ้น ส่ วกำรแต่งกิ่งบริ เวณพุ่มใบให้บำงลง ทำให้กำรต้ำนทำนลมมีนอ้ ย ช่วยทำให้ลมพัดโกรกได้ดี ลด
ควำมชื้นในแปลง และสำมำรถป้ องกันกำรเกิดโรครำ โรคเปลือเน่ำได้ระดับหนึ่ ง และที่สำคัญเมื่อถึงเวลำที่จะโค่นต้นยำง
เพื่อปลูกทดแทนใหม่ ก็สำมำรถกรี ดยำงหน้ำสูงได้และจำหน่ำยต้นไม้ยำงพำรำได้รำคำดี
กำรแต่งกิ่งจะต้องคำนึงถึงยอดของต้นยำงพำรำที่เหลือด้วย เพรำะหำกตัดแต่งกิ่งออกไปมำก ใบยำงพำรำที่
มีหน้ำที่สงั เครำะห์แสงจะลดน้อยลงไปด้วยทำให้ควำมเจริ ญเติบโตลดน้อยลง ปกติจะตัดกิ่งออกแต่ละครั้งประมำณ 1 ใน
3 ของเรื อนยอด ช่วงเวลำที่เหมำะสมสำหรับกำรตัดแต่งกิ่ง ในปี แรกตัดแต่งได้ตลอดเวลำ ปี ที่ 2 และ 3 ควรดำเนิ นกำรเมื่อ
ยำงพำรำเริ่ มชะงักกำรเจริ ญเติบโตประมำณเดือน ธันวำคม-มกรำคม กำรตัดแต่งกิ่ง เพื่อปรับรู ปทรงให้ได้ตำมกำหนด
จำเป็ นต้องมีทำทุกระยะเมื่อตรวจพบมีกิ่งงอกออกมำ

5) การป้องกันภัยที่เกิดกับสวนยางพารา
ภัยจากโรค/ศัตรู ยาง ที่มกั จะพบในแปลงยำงพำรำ คือ โรคใบยำงพำรำร่ วงในช่วงฤดูฝน ที่เกิดจำกรำไฟทอ
ปเทอรำ ซึ่ งเกิดกับยำงพำรำบำงชนิด โรครำดำทำลำยท่อน้ ำยำงทำให้ยำงพำรำหน้ำแห้งไม่มีน้ ำยำงพำรำไหล โรครำสี ชมพู
ที่กิ่งของยำงพำรำขนำดใหญ่ ในส่ วนของเมลงที่พบมำก คือ ปลวกกัดกินเปลือกรำกที่แห้ง ทำให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงดิน
กับรำกต้นยำงพำรำทำให้ตน้ ยำงพำรำเหี่ ยวตำย ตัวด้วง หนอนทรำย เพลี้ย หอย สำมำรถกำจัดโดยใช้สำรฆ่ำแมลง
กำรป้ องกันและแก้ไข ต้องดำเนิ นกำรป้ องกันและแก้ไขจำกสำเหตุของโรครำนั้น โรคใบร่ วงจำกรำไฟทอ
ปเทอรำ ก่อนปลูกจะต้องศึกษำจำกแผนที่ขอบเขตโรคระบำดยำงพำรำก่อนว่ำ เขตพื้นที่ที่จะปลูกนั้นมีกำรระบำดของโรค
นี้ หรื อไม่ หำกมีตอ้ งงดปลูกยำงพำรำพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ แต่หำกปลูกไปแล้ว วิธีป้องกันเบื้ องต้นคื อ หยุดกำร
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แพร่ กระจำยของเชื้ อรำชนิ ดนี้ เชื้ อรำชนิ ดนี้ ไม่สำมำรถติดต่อไปทำงอำกำศได้ พำหะของรำชนิ ดนี้ คือ คน รถยนต์ ที่เคย
ผ่ำนแปลงที่มีรำชนิ ดนี้ ระบำด หรื อเครื่ องมือกรี ดยำงพำรำ ที่เคยใช้กบั แปลงที่มีรำชนิ ดนี้ มำก่อน ดังนั้น หลังจำกกำรเกิด
ใบร่ วงผ่ำนไปแล้วจะต้องปรับปรุ งแปลงสวนยำง โดยกำรใส่ ปุ๋ยยูเรี ย เร่ งกำรงอกของใบเพื่อให้กำรสังเครำะห์แสงเป็ นไป
ตำมปกติ
ภัยจากธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนัก ฝนทิ้งช่วงเกิดควำมแห้งแล้ง บำงครั้งเกิดไฟป่ ำลุกลำมเผำไหม้ตน้ ยำง
ลมแรงทำให้ตน้ ยำงพำรำโค่นล้มหรื อลมพำยุหมุนทำให้กิ่งยำงพำรำหัก กำรป้ องกันและแก้ไข
การป้ องกันลม ทำได้ต้ งั แต่ช่วงของกำรปักหลักหมำยแนวปลูก ที่ตอ้ งสังเกตุดูทิศทำงลมประจำถิ่นก่อน ทิศ
ทำงกำรปั กหลักหมำยแนวปลูกที่เหมำะสม ควรปั กหลักให้แถวที่จะปลูกเป็ นไปตำมทิศทำงวันออกเฉี ยงเหนื อ -ตะวันตก
เฉี ยงใต้ แต่หำกทิศทำงที่จะปั กหลักหมำยปลูกไม่ขนำนกับขอบแปลง ก็สำมำรถแก้ไขได้โดยใช้ทิศทำงที่ทำมุมแหลมกับ
แนวลมประจำถิ่นให้มำกที่สุด
การป้ องกันไฟไหม้ สวนยางพารา ที่เกิ ดจำกควำมแห้งแล้งในช่ วงปลำยปี ถึงต้นปี ระหว่ำงเดือนธันวำคมเมษำยน หลักกำรสำคัญของกำรป้ องกันไฟ คือ กำรลดวัชพืชออกจำกแปลงให้มำกที่ สุด เมื่อมีวชั พืชอยู่ น้อยไฟก็ไม่
เกิดขึ้นในแปลง ประกอบกับกำรทำแนวป้ องกันไฟ ที่ทำได้โดยกำรใช้จอบถำกวัชพืช กวำดรวมกองกลำง แนวกันไฟที่จะ
ทำ ทำรอบเขตแปลงสวนยำง และทำแนวย่อยในแถวยำงพำรำเพื่อให้มีวชั พืชหลงเหลืออยูน่ อ้ ยที่สุด
กำรทำแนวกันไฟ เป็ นกำรป้ องกันไฟที่ ลุกลำมมำจำกบริ เวณข้ำงเคี ยงที่อยู่ติดกับสวน สำมำรถทำได้โดย
กำรไถ หรื อขุดถำกวัชพืชและเศษซำกพืชออกเป็ นแนวควำมกว้ำง ไม่ต่ำกว่ำ 3 เมตร รอบบริ เวณสวนยำงกำรกำจัดวัชพืช
ในสวนยำง เป็ นกำรป้ องกันไฟไหม้ที่จะเกิดภำยในสวนยำง โดยกำจัดวัชพืชในบริ เวณแถวยำงออกให้หมดข้ำงละ 1 เมตร
ก่อนเข้ำหน้ำแล้งกรณี ตน้ ยำงที่ ถูกไฟไหม้ไม่รุนแรง แนะนำให้ใช้ส่วนผสมของปูนขำวผสมน้ ำอัตรำ 1:1 ทิ้งไว้คำ้ งคื น
แล้วทำลำต้นต้นยำงที่ได้รับควำมเสี ยหำยจำกไฟเกินร้อยละ 40 ของทั้งสวนควรทำกำรปลูกใหม่

5.6 การกรีดยาง
เมื่อยำงพำรำที่ปลูกไว้มีอำยุ 6 – 6 ปี ครึ่ ง ให้ทำกำรสำรวจดูว่ำยำงพำรำที่ปลูกไว้มีขนำดโตที่จะทำกำรกรี ด
ยำงได้ประมำณร้อยละเท่ำใด โดยกำรวัดขนำดเส้นรอบวงของต้นยำงที่ระดับอก ถ้ำมีขนำดตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป
ให้ทำเครื่ องหมำยให้เห็นชัดเจนไว้ที่ตน้ ยำง กำรเปิ ดกรี ดในปี แรกควรมีจำนวนต้นยำงที่ได้ขนำดโตเกิน 50 ซม.มำกกว่ำ
50 % ของจำนวนต้นยำงที่ ปลูกทั้งหมด และกำหนดให้กรี ดยำงพำรำหน้ำแรกที่ระดับควำมสู ง 1.50 เมตร จำกพื้นดิ น
หำกมีจำนวนต้นยำงที่ได้ขนำดเปิ ดกรี ดน้อยกว่ำ 50% ก็ให้ไปกรี ดในปี ที่ 7 ซึ่ งขนำดของต้นยำงก็จะได้ขนำดมำตรฐำน
สำมำรถเปิ ดกรี ดได้ทุกต้น
ระบบกรี ด คือ กำรกำหนดควำมยำวรอยกรี ด และจำนวนวันกรี ด กำรกรี ดยำงไม่ควรกรี ดทุกวัน เพรำะจะ
ทำให้เกิดผลเสี ย ผลผลิตลดลง ต้นยำงชะงักกำรเจริ ญเติบโต ต้นยำงแสดงอำกำรเปลือกแห้ง เปลือกจะหมดเร็ วและเปลือก
งอกใหม่หนำไม่พอที่จะกรี ดซ้ ำได้ ระบบกรี ดที่ ใช้ คือ กรี ดหนึ่ งในสำมของลำต้น วันเว้นวัน โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิที่ผรู ้ ับเหมำ
กรี ดยำงทุกรำย ต้องถือปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ตำแหน่งที่จะทำกำรเปิ ดกรี ดยำงพำรำ ปี แรกกำหนดไว้ที่ระดับควำมสูง 1.50 เมตร จำกพื้นดิน
2) กรี ดยำงจำกซ้ำยบนมำขวำล่ำง ให้มีควำมลำดเอียงของหน้ำกรี ด ประมำณ 35 องศำ ก่อนเปิ ดกรี ดจะต้อง
ทำรอยขีด หน้ำหลัง เพื่อไม่ให้หน้ำกรี ดล้ ำไปด้ำนหนึ่งด้ำนใด และนำลวดรับถ้วยยำงมำผูกไว้ต่ำจำกหน้ำกรี ดประมำณ 68 นิ้ว ในร่ องรอยขีดด้ำนหน้ำต่ำกว่ำหน้ำกรี ดประมำณ 4 นิ้ว และให้ปักลิ้นยำงเพื่อรับน้ ำยำงลงจอกรับน้ ำยำง
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3) กำรกรี ดยำงแต่ละครั้ง ต้องสู ญเสี ยเปลือกน้อยที่สุด ไม่เกินครั้งละ 2-3 มิลลิเมตร ในหนึ่ งเดือนสูญเสี ย
เปลือกไม่เกิน 3 ซ.ม.
4) กรี ดยำงทุกวันที่ฝนไม่ตกระหว่ำงเวลำ 02.00 - 05.00 น. เริ่ มเก็บน้ ำยำง 06.00 - 08.00 น. วันไหนกรี ดยำง
ไม่ได้ให้แจ้งผูค้ วบคุมแปลงทรำบ กำรเปิ ดกรี ดยำงสัปดำห์แรก ให้หงำยถ้วยรับน้ ำยำงไว้เพื่อทำเศษยำง เมื่อน้ ำยำงเริ่ ม
ไหลดีแล้วจึงเก็บน้ ำยำงสดส่ งจุดชัง่ และหลังจำกกำรเก็บน้ ำยำงแต่ละครั้ง ให้คว่ำถ้วยไว้ที่ลวดรับน้ ำยำง แม้จะมีน้ ำยำง
ไหลอยูก่ ต็ ำม เพื่อป้ องกันกรดในอำกำศหรื อกรดที่มำพร้อมน้ ำฝนไปตกค้ำงอยู่ในถ้วยยำง ซึ่ งจะทำให้ถว้ ยยำงสกปรกทำ
ให้น้ ำยำงที่กรี ดวันต่อไปแข็งตัวในถ้วยได้
5) ไม่กรี ดยำงในวันที่ฝนตกจนหน้ำกรี ดเปี ยกชื้ น
6) เศษยำงทุกประเภทเป็ นผลผลิตที่เกิดขึ้นให้รวบรวมส่ งบริ ษทั ฯ
7) ผูร้ ับเหมำกรี ดยำงต้องทำยำป้ องกันเชื้อรำผสมดิน ในหน้ำกรี ดที่ผำ่ นมำแล้วทุกเดือน
8) อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรกรี ดยำงอันได้แก่ มีดกรี ดยำง เครื่ องให้แสงสว่ำงในเวลำกลำงคืน ถังเก็บรวบรวมน้ ำ
ยำงสด เป็ นอุปกรณ์ที่ผรู ้ ับเหมำกรี ดกรี ดยำงต้องดูแลบำรุ งรักษำด้วยตนเอง

6. ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ ายของสินค้ านา้ ยาง
6.1 การเก็บเกี่ยวผลผลิตนา้ ยาง
1) บริ ษทั ฯ ทำสัญญำจ้ำงเหมำกรี ดยำงกับผูร้ ับเหมำกรี ดยำง
2) ผูจ้ ดั กำรแปลงสวนยำงเชียงคำมอบหมำยบล็อกกรี ดยำงให้กบั ผูร้ ับเหมำกรี ดยำง
3) จัดทำทะเบียนรำยชื่อผูร้ ับเหมำประจำปี
4) ผูร้ ับเหมำกรี ดยำง เข้ำกรี ดยำงในบล็อกกรี ดยำงตำมบล็อกที่ได้รับมอบหมำย โดยใช้ระบบกรี ด กรี ดหนึ่ งใน
สำมของลำต้น กรี ดวันเว้นวัน ตำมกำหนดช่วงเวลำ ปฏิบตั ิตำมวิธีกำรปฏิบตั ิงำนเรื่ อง กำรกรี ดยำง
5) ผูร้ ับเหมำกรี ดยำงเก็บรวบรวมน้ ำยำงจำกถ้วยรองรับน้ ำยำงที่ตน้ ยำงเทลงในถังหิ้ว แล้วจึงนำมำเทผ่ำนตะแกรง
กรองน้ ำยำงลงถังขนำด 50 ลิตร

6.2 การขนย้ ายนา้ ยางจากบล็อกกรีดยางมาที่ลานเทนา้ ยาง สานักงานเชียงคา
1) ผูร้ ับเหมำกรี ดยำง นำถังบรรจุน้ ำยำงสดขนำด 50 ลิตร มำที่ ลำนชัง่ น้ ำยำง ตรวจสอบวัตถุดิบให้ตรงตำม
เอกสำร ตำมรำยชื่อผูร้ ับเหมำกรี ดยำง บล็อกยำงที่กรี ด กรณี ที่มีกำรชัง่ น้ ำหนักให้ดูจำกหลักฐำนใบชัง่ น้ ำหนัก ปฏิบตั ิตำม
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนเรื่ อง กำรควบคุมกระบวนกำรผลิตและกำรแสดงสถำนะ
2) หัวหน้ำแปลง ควบคุมกำรชัง่ น้ ำหนัก รวบรวมใบชัง่ น้ ำหนักน้ ำยำงของผูร้ ับเหมำกรี ดยำงแต่ละรำย (ข้อมูล
ในใบชั่งประกอบด้วย วัน-เดื อน-ปี เวลำที่ ชั่งน้ ำหนักน้ ำยำง) จำกนั้นทำกำรสุ่ มตัวอย่ำงน้ ำยำงเพื่อนำไปตรวจวัดหำ
น้ ำหนักยำงแห้ง และบันทึ กน้ ำหนักน้ ำยำงตำมใบชัง่ ลงในแบบฟอร์ ม รำยงำนน้ ำหนักยำงสดประจำวัน ตำมวิธีกำร
ปฏิบตั ิงำน เรื่ อง กำรตรวจรับน้ ำยำงสด และบันทึกข้อมูลลงในเอกสำรบันทึกกำรตรวจรับน้ ำยำงสด
3) เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ ตรวจวัดหำน้ ำหนักยำงแห้ง ตำมวิธีปฏิบตั ิงำนเรื่ อง กำรตรวจสอบหำค่ำ % TSC
และบันทึกในเอกสำรบันทึกกำรตรวจวัด % TSC
4) หัวหน้ำแปลง รวบรวมรำยงำนน้ ำหนักยำงสดประจำวัน ใบชัง่ น้ ำหนักน้ ำยำงและรำยงำนผลกำรตรวจหำค่ำ
เปอร์เซนต์น้ ำหนักยำงแห้ง ส่ งสำนักงำนใหญ่
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5) เจ้ำหน้ำที่บญั ชี สำนักงำนใหญ่ ประมวลผลข้อมูลและจัดทำ รำยงำนผลผลิตยำงประจำวัน รำยงำนผลผลิต
น้ ำยำง รำยเดือน รำยปี

6.3 การบรรจุนา้ ยางลงถังขนาด 200 ลิตร
1) นำน้ ำยำงที่ผำ่ นกำรชัง่ น้ ำหนักแล้ว บรรจุลงถัง ขนำด 200 ลิตร ซึ่ งมีแอมโมเนี ยบรรจุอยู่ในถังตำมปริ มำณที่
โรงงำนแปรรู ปน้ ำยำงข้นกำหนดเพื่อป้ องกันไม่ให้น้ ำยำงจับตัวแข็ง แล้วทำกำรปิ ดฝำให้แน่น
2) บันทึกจำนวนถังน้ ำยำงขนำด 200 ลิตร ที่บรรจุได้ในแต่ละวันลงในสมุดบันทึกสต๊อกกำร์ ดน้ ำยำงสดและ
ภำชนะบรรจุ และจัดเก็บสิ นค้ำไว้ในพื้นที่ ที่จดั เตรี ยมไว้ตำมเอกสำรสนับสนุ นเรื่ อง ผังกำรจัดเก็บภำชนะบรรจุ และ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อรอกำรขนส่ งไปยังโรงงำนแปรรู ปน้ ำยำงข้น

6.4 การขนส่ งนา้ ยางไปยังโรงงานแปรรู ปนา้ ยางข้ น
1) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินสำขำเชียงคำ แจ้งควำมจำนงมำยังเจ้ำหน้ำที่บญั ชี สำนักงำนใหญ่ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย
ผ่ำนทำง E-mail โดยบันทึกรำยละเอียด ชนิ ดของสิ นค้ำ จำนวน สถำนที่ส่งสิ นค้ำ และระยะเวลำในกำรส่ งสิ นค้ำ ลงใน
เอกสำรใบเบิกสิ นค้ำ และต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน เพื่อเตรี ยมสิ นค้ำ
2) กรณี ที่ตอ้ งเบิกสิ นค้ำที่มีอยู่ในคลังสิ นค้ำ ให้เจ้ำหน้ำที่ กำรเงิน สำนักงำนสำขำเชี ยงคำ ปฏิบตั ิตำมขั้นตอน
กำรปฏิบตั ิกำรเรื่ อง กำรจัดกำรคลังสิ นค้ำ และบันทึกในเอกสำรใบเบิกสิ นค้ำ
3) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินสำขำเชียงคำ ออกเอกสำรใบส่ งสิ นค้ำ(ชัว่ ครำว) แนบกับเอกสำรอื่นๆ ส่ งไปกับผลิตภัณฑ์
ให้ลกู ค้ำ
4) กำรส่ งออกสิ นค้ำแต่ละ Lot. เจ้ำหน้ำที่ กำรเงิน สำนักงำนสำขำเชี ยงคำ ต้องระบุรำยละเอียดสิ นค้ำที่จะทำ
กำรส่ งออกลงในรำยกำรส่ งสิ นค้ำประจำวัน จำกนั้นจัดกำรเคลื่ อนย้ำยสิ นค้ำขึ้ นรถขนส่ งตำมรำยกำรที่ เบิ กไว้ ตำมวิธี
ปฏิบตั ิงำนเรื่ อง กำรเคลื่อนย้ำย จัดเก็บและดูแลรักษำสิ นค้ำ
5) เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ ตรวจวัดหำน้ ำหนักยำงแห้ง ตำมวิธีปฏิบตั ิงำนเรื่ อง กำรตรวจสอบหำค่ำ % DRC
และบันทึกผลกำรตรวจสอบคุณภำพก่อนส่ งออก
6) เมื่อทำกำรเคลื่อนย้ำยสิ นค้ำครบตำมที่ เบิ กแล้ว รถขนส่ งต้องจัดกำรคลุมผ้ำใบให้ปิดสนิ ทและล็อคซี ลให้
เรี ยบร้อย บันทึกลงในรำยงำนกำรล็อคซี ลรถขนส่ ง เพื่อป้ องกันกำรสูญหำยหรื อเกิดควำมเสี ยหำยระหว่ำงกำรขนส่ ง
7) ลูกค้ำตรวจรับสิ นค้ำทั้งหมด พร้อมทั้งส่ งเอกสำรใบรับสิ นค้ำ รำยงำนค่ำ %DRC และน้ ำหนักยำงแห้ง (ของ
โรงงำนฯ) ส่ งกลับคืนให้กบั บริ ษทั ฯ
8) เจ้ำหน้ำที่ บญั ชี สำนักงำนใหญ่ ออกเอกสำรใบส่ งสิ นค้ำ และเอกสำรใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็ จรับเงิน ส่ งให้กบั
ลูกค้ำ เพื่อให้ลกู ค้ำชำระเงินตำมใบแจ้งหนี้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
- ชื่ อ รำยละเอี ย ดกำรติ ด ต่ อ และหมำยเลขกำรรั บรองหรื อหมำยเลขของผูท้ ี่ ไ ด้รั บกำรรั บรองของ
ผูจ้ ดั กำรป่ ำไม้หรื อนิติบุคคลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
- ชื่อและรำยละเอียดกำรติดต่อของผูซ้ ้ื อ , วันที่
- ปริ มำณ (เป็ นปริ มำตรหรื อหน่วยอื่นๆ) ของสิ นค้ำที่ได้รับกำรรับรองที่จำหน่ำยไป
- ลักษณะทำงธรรมชำติ สำยพันธุ์ และหนังสื ออ้ำงอิงของสิ นค้ำที่ได้รับกำรรับรองที่จำหน่ำยออกไป (ขนำดและปริ มำณ)
- ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะสำมำรถใช้เชื่ อมโยงใบกำกับสิ นค้ำหรื อรำยกำรสิ นค้ำที่ได้รับกำรรับรอง
และแสดงถึงแหล่งที่มำของสิ นค้ำ
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7. อัตราการเก็บเกี่ยวรายปี
แปลงสวนยำงพำรำเชี ยงคำ ใช้ระบบกำรกรี ด 1 ใน 3 ของลำต้น กรี ดวันเว้นวัน และมีจำนวนต้นยำงที่กรี ด
รวม 57,966 ต้น เมื่อนำไปคำนวณหำเป้ ำหมำยผลผลิตทั้งปี ในปี 2563 โดยกำหนดเป้ ำหมำยจำนวนวันกรี ดไว้ 200 วันต่อ
ปี และน้ ำหนักยำงแห้งที่ได้รับเมื่อกรี ดยำง 1 ต้น , 1 ครั้ง เท่ำกับ 67 กรัม (GTT : Gram/Tree/Tapping) จะได้เป้ ำหมำย
น้ ำหนักยำงแห้งในปี 2563 เท่ำกับ 295,736 กิโลกรัม

7.1 ประมาณการผลผลิตยาง(นา้ หนักยางแห้ ง) ปี 2563-2567
รายการ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

1,041

1,041

1,041

1,041

1,041

57,966

59,141

59,641

60,141

60,141

ผลผลิตน้ ำยำงสด (น้ ำหนักแห้ง)

266,162

269,658

272,142

274,423

274,423

ผลผลิตยำงก้อน (น้ ำหนักแห้ง)

29,574

29,962

30,238

30,492

30,492

ผลผลิตยางรวม (กิโลกรัม)

295,736

299,620

302,380

304,915

304,915

พื้นที่ปลูก (ไร่ )
จำนวนต้นยำงที่กรี ด (ต้น)
ประมาณการผลผลิตยาง (กิโลกรัม)

7.2 ผลผลิตยางสวนยางพาราเชียงคาที่ได้ รับจริง ปี 2563
เดือน

จานวน
วันกรีด

ม.ค.

9

68,898.70

28%

19,486.46

295.16

19,781.62

พ.ค.

12

16,985.60

39%

6,689.57

5,409.28

12,098.85

มิ.ย.

14

60,159.10

38%

22,565.73

128.20

22,693.93

ก.ค.

12

81,172.50

34%

27,683.94

210.24

27,894.18

ส.ค.

10

77,417.10

32%

24,925.28

118.60

25,043.88

ก.ย.

13

125,581.35

31%

38,718.90

613.64

39,332.54

ต.ค.

15

170,625.10

29%

50,262.09

1,326.04

51,588.13

พ.ย.

14

121,484.30

28%

34,302.81

9,759.40

44,062.21

ธ.ค.

15

129,491.60

28%

35,708.95

471.76

36,180.71

รวม

112

851,815.35 31%

260,343.73

18,332.32

278,676.05

นา้ หนักยางสด
(กิโลกรัม)

DRC
เฉลีย่

นา้ หนักยางแห้ ง

ยางก้ อนถ้ วย

(กิโลกรัม)

(กิโลกรัม/แห้ ง)

ผลผลิตยางรวม
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7.3 การประเมินอัตราการผลิตนา้ ยางพารา
1) นำสถิติกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ ำยำงของ ปี 2563 ที่ได้รับจริ ง จำนวน 851,815 กิโลกรัม มำคำนวณ หำ
ค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักน้ ำยำงสด และน้ ำหนักยำงแห้งต่อไร่ ต่อปี โดยมีพ้ืนที่สวนยำงรวม 1,041 ไร่ จะได้รับผลผลิตยำงต่อไร่
ต่อปี ดังนี้
2) ค่ำเฉลี่ยผลผลิตน้ ำหนักน้ ำยำงสด สถิติ ปี 2563 = 851,815/1,041 = 818.27 กิโลกรัม/ไร่ /ปี
ค่ำเฉลี่ยผลผลิตน้ ำหนักยำงแห้ง สถิติ ปี 2563 = 278,676/1,041 = 267.70 กิโลกรัม/ไร่ /ปี
3) ค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักยำงแห้ง 267.70 กิโลกรัม/ไร่ /ปี และจำนวนวันกรี ดทั้งปี 200 วัน
คำนวณหำกำลังผลิตยำงแห้ง ต่อวัน = 267.70/200 = 1.34 กิโลกรัม/ไร่ /วัน
4) ค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักยำงสด 818.27 กิโลกรัม/ไร่ /ปี และจำนวนวันกรี ดทั้งปี 200 วัน
คำนวณหำกำลังผลิตน้ ำยำงสด ต่อวัน = 818.27/200 = 4.09 กิโลกรัม/ไร่ /วัน
5) ค่ำเฉลี่ยผลผลิตน้ ำหนักยำงแห้ง สถิติ ปี 2562 = 258,612/1,041 = 248.43 กิโลกรัม/ไร่ /ปี
ผลผลิตน้ ำหนักยำงแห้ง ปี 2563 เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 = 20,064 กิโลกรัม หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 %
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562

7.4 ประมาณการการทาไม้ ยางพารา ปี 2576-2584
กำรทำไม้ยำงพำรำออกเพื่อจำหน่ ำยตำมแผนกำรทำไม้ของบริ ษทั ฯ นั้น เนื่ องมำจำกต้นยำงพำรำมีอำยุถึง
รอบที่ตอ้ งตัดโค่นเพื่อปลูกสร้ำงทดแทนขึ้นมำใหม่ ซึ่ งจะทำให้บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยไม้ยำงพำรำชดเชยรำยได้ใน
ส่ วนที่ขำดหำยไปในช่วงระหว่ำที่มีกำรปลูกทดแทนขึ้นมำใหม่
กิจกรรม
1. สำรวจปริ มำณไม้ยำงพำรำ
2. ขออนุญำติทำไม้ยำงพำรำ
ออก และชำระค่ำภำคหลวง

ผู้รับ

เป้ าหมาย

ผิดชอบ 2576
ผูจ้ ดั กำร 120
แปลง
ไร่
ผูจ้ ดั กำร 4,431
แปลง ลูกบำศก์
เมตร

2577
120
ไร่
4,431

2578
120
ไร่
4,431

2579
120
ไร่
4,431

2580
120
ไร่
4,431

2581
120
ไร่
4,431

2582
120
ไร่
4,431

2583
120
ไร่
4,431

ระยะ
เวลา

2584
81 ม.ค.-มี.ค.
ไร่
2,991 มี.ค.-มิ.ย.

ลูกบำศก์ ลูกบำศก์ ลูกบำศก์ ลูกบำศก์ ลูกบำศก์ ลูกบำศก์ ลูกบำศก์ ลูกบำศก์
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

หมำยเหตุ : ประมำณกำรว่ำปี ที่ตดั โค่นต้นยำง จะมีขนำดรอบลำต้นที่ระดับควำมสูง 1.70 เมตร จำกระดับพื้นดิน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 65 เซนติเมตร และมีจำนวนต้นยำงเฉลี่ย 64 ต้น/ไร่
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8. การตรวจติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของไม้ ยางพารา
8.1 การสารวจอัตราความเพิ่มพูน และการประเมินกาลังผลิตไม้
กำหนดให้มีกำรสำรวจอัตรำควำมเพิ่มพูน และกำรประเมินกำลังผลิตไม้เมื่อจะทำกำรตัดโค่นไม้ เพื่อให้
ทรำบถึงอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยและกำรคำดคะเนปริ มำณไม้ที่จะทำออกได้ โดยมีข้ นั ตอนดำเนินกำร ดังนี้
1) ส่ มสำรวจพื้นที่สวนยำงเชี ยงคำ 1.25 % ของพื้นที่ท้ งั หมด คิดเป็ นพื้นที่ 12 ไร่ แล้วดำเนิ นกำรตรวจนับ
จำนวนต้นยำงและวัดกำรเจริ ญเติบโตของต้นยำงพำรำ โดยวัดขนำดรอบลำต้นที่ควำมสู งจำกพื้นดินขึ้นไปประมำณ 170
เซนติเมตร พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบประเมินไม้ก่อนตัดโค่น
2) นำข้อมูลขนำดรอบลำต้นยำงทั้งหมดที่สำรวจได้มำคำนวณหำค่ำเฉลี่ยต่อต้น
3) นำตัวเลขขนำดรอบลำต้นเฉลี่ยที่คำนวณได้ ไปคำนวณหำน้ ำหนักของต้นยำง
ตำมสูตร น้ ำหนักของต้นยำง 1 ต้น(ไม้ยำงท่อน) = 11.34 × ขนำดรอบลำต้นเฉลี่ย - 344.6
(หน่วย : กิโลกรัม)
ตัวอย่ำงเช่น สวนยำงพำรำเชี ยงคำก่อนตัดโค่น มีขนำดรอบลำต้นเฉลี่ย 65 เซนติเมตร และมีจำนวนต้นยำง
เฉลี่ย 64 ต้นต่อไร่ เมื่อนำไปคำนวณตำมสูตร จะได้
น้ ำหนักของต้นยำง 1 ต้น = 11.34 × 65 - 344.6 = 392.5 กิโลกรัม
น้ ำหนักของต้นยำง 1 ไร่ = 392.5 × 64 = 25,120 กิโลกรัม = 25.12 ตัน
สำหรับสวนยำงพำรำเชียงคำ มีแผนโค่นต้นยำงปี ละ 120 ไร่ ดังนั้น
จะได้ตวั เลขน้ ำหนักรวม = 120 × 25.12 = 3,014.4 ตันต่อปี
4) กำรคำนวณน้ ำหนักไม้ฟืนมีสดั ส่ วนประมำณ 35 % จำกน้ ำหนักไม้รวมทั้งหมด
5) กำรสำรวจอัตรำกำรเจริ ญเติบโตและควำมเพิ่มพูนรำยปี ของไม้ยำงพำรำดำเนินกำรสำรวจทุกๆ 5 ปี
และก่อนกำรทำไม้

8.2 การคานวณความเพิ่มพูนไม้ ยางพารา
1) กำรคำนวณน้ ำหนัก / ปริ มำตรไม้ยำงพำรำ (ค่ำเฉลี่ยทุกสำยพันธุ์) ค่ำควำมหนำแน่น น้ ำหนักต่อปริ มำตร
มีค่ำเฉลี่ย 0.68 กรัม ต่อ 1 ลูกบำศก์เซนติเมตร หรื อไม้ยำงพำรำปริ มำตร 1 ลูกบำศก์เมตร หนัก 680 กิโลกรัม หรื อไม้
ยำงพำรำ หนัก 1 ตัน มีปริ มำตรไม้ยำงพำรำ 1.47 ลูกบำศก์เมตร
ที่มำ : หนังสื อกรมป่ ำไม้ ด่วนที่สุด ทส 1602.4/8037 ลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2553 เรื่ อง กำรดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี
25 มิถุนำยน 2553 เพื่อพิจำรณำแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ ป่ ำไม้ พุทธศักรำช และส่ งเสริ มอุตสำหกรรมแปรรู ป
ไม้ยำงพำรำ
2) จำกกำรสำรวจกำรเจริ ญเติบโตของไม้ยำงพำรำ และควำมเพิ่มพูนรำยปี ได้น้ ำหนักไม้ยำงพำรำรวมทั้ง
แปลง 120 ไร่ เป็ นไม้ยำงพำรำท่อน = 3,014.4 ตัน และไม้ฟืน = (3,014.4 / 65) × 35 = 1,623.14 ตัน
3) ปริ มำณไม้ท้ งั แปลง = 3,014.4 + 1,623.14 = 4,637.54 ตัน
4) คำนวณหำค่ำควำมเพิ่มพูนไม้ยำงพำรำ (Annual Yield Increment : AYI)
AYI (ปริ มำณ ตัน/ไร่ /ปี ) = ปริ มำณไม้ท้ งั แปลง (ตัน) / อำยุไม้ยำงพำรำ / พื้นที่ท้ งั หมด
= 4,637.54 / 25 / 120 = 1.54 ตัน/ไร่ /ปี
สำหรับสวนยำงพำรำเชียงคำ ถ้ำโค่นต้นยำงปี ละ 120 ไร่ ปลูกปี แรกในปี 2576 ต้นยำงจะมีอำยุ 25 ปี
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9. การป้องกันสิ่งแวดล้ อมที่มาจากการประเมินสิ่งแวดล้ อม
กำรป้ องกัน สิ่ งแวดล้อ ม เพื่ อไม่ ใ ห้ไ ด้รั บผลกระทบที่ อำจจะเกิ ด ขึ้ น จำกกำรด ำเนิ นกิ จกรรมของสวน
ยำงพำรำแปลงเชี ยงคำ และที่ อำจจะเกิ ดขึ้ นจำกกำรดำเนิ นกิ จกรรมของป่ ำชุ มชนบ้ำนเนิ นสำยกลำง ดำเนิ นกำรโดย
กำรศึ กษำวิเครำะห์ถึงผลกระทบที่อำจจะเกิ ดขึ้ นที่ มีผลต่อสภำพดิน น้ ำ ทรัพยำกรชี วภำพทั้งพืชและสัตว์ รวมทั้งสภำพ
ควำมสมบูรณ์ของระบบนิ เวศ และกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชำติในพื้นที่สวนยำงพำรำแปลงเชี ยงคำ และป่ ำ
ชุมชนบ้ำนเนินสำยกลำง ซึ่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อำจจะเกิดขึ้นมีท้ งั ทำงด้ำนบวกและทำงลบ โดยเฉพำะผลกระทบ
ทำงด้ำนลบที่ตอ้ งนำมำศึกษำวิเครำะห์ เพื่อหำมำตรกำรป้ องกันแก้ไขปัญหำไม่ให้เกิดผลกระทบ หรื อถ้ำจะเกิดผลกระทบ
ก็ทำให้เกิดขึ้นน้อยลง
กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรดำเนิ นกิจกรรมของสวนยำงพำรำแปลงเชี ยง
คำ และที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกิจกรรมของป่ ำชุมชนบ้ำนเนินสำยกลำง มีข้ นั ตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้
- ประชุมคณะทำงำน เพื่อระบุรำยชื่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- กำหนดประเด็นกำรปรึ กษำหำรื อ เพื่อขอควำมคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดย
กำรเลือกวิธีกำรสำรวจแบบเฉพำะเจำะจง และใช้คำถำมที่เป็ นประเด็นหลักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสำคัญในกำรดำเนิ นงำน
สวนยำงพำรำแปลงเชียงคำ และกำรดำเนินกิจกรรมของป่ ำชุมชนบ้ำนเนินสำยกลำง ที่อำจจะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
- วิธีกำรปรึ กษำหำรื อ เพื่ อ ขอควำมคิ ด เห็ นและข้อเสนอแนะจำกผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ได้ยึด ถื อแนวปฏิ บัติ
พื้นฐำน ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยให้กำรปรึ กษำหำรื อแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่และเท่ำเทียมกัน เคำรพสิ ทธิ ในกำรไม่ขอ
แสดงควำมคิดเห็น หรื อไม่พร้อมที่จะเปิ ดเผยข้อมูลในบำงประเด็น รวมทั้งใช้แนวทำงที่มุ่งกำรหำทำงออกร่ วมกัน โดย
ปรึ กษำหำรื อในเรื่ องที่เห็นว่ำเป็ นประเด็นสำคัญที่ตอ้ งกำรพัฒนำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่ วมกัน
- นำข้อมูลที่ได้รับมำศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ที่อำจจะ
เกิดขึ้นจำกกำรดำเนิ นกิจกรรมของสวนยำงพำรำแปลงเชี ยงคำ และที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรดำเนิ นกิจกรรมของป่ ำชุมชน
บ้ำนเนินสำยกลำง ที่มีกำรชี้บ่งกิจกรรมตัวชี้วดั ประเด็นสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น กำรจัดกำรและตัวชี้วดั
- มีกำรทบทวนและดำเนิ นกำรเพิ่มเติมกำรชี้ บ่งและประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เมื่อมีกำรปลี่ยน
แปลงภำยในพื้นที่กำรจัดกำร คือ ภำยในพื้นที่สวนยำงพำรำแปลงเชียงคำและป่ ำชุมชนบ้ำนเนินสำยกลำง
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9.1 การประเมินผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่อาจจะเกิดขึน้ จากการดาเนินกิจกรรมของสวนยางพาราแปลงเชียงคา

1
2

กิจกรรมตัวชี้วดั
1. กำรเตรี ยมพื้นที่

ประเด็นสิ่งแวดล้ อม
1.1 ดิน

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
- กำรชะล้ำงหน้ำดิน
- น้ ำมันจำกเครื่ องจักรรั่วไหลลงดิน

1.2 อำกำศ

- กำรเผำเศษไม้ ทำให้เกิดมลพิษทำงอำกำศ

2. กำรปลูก

พื้นที่แปลงสวนยำงพำรำ

- ขยะและบรรจุภณั ฑ์ ถูกทิ้งในพื้นที่

3. กำรปลูกพืชแซมควบคู่

พื้นที่แปลงสวนยำงพำรำ

4. กำรกำจัดวัชพืช
- ใช้จอบเสี ยม
- ใช้เครื่ องตัดหญ้ำ
- ใช้รถแทรคเตอร์

4.1 พื้นที่แปลงสวนยำงพำรำ

4.2 สระน้ ำ
4.3 ดิน
3
4

การจัดการ
- ใช้เครื่ องทุนแรง รถไถ ที่เหมำะสม
- อุปกรณ์ กำรทำงำน เช่ น เลื่ อยโซ่ ยนต์ ต้องสมบูรณ์ ไม่เกิ ด
กำรรั่วไหลของน้ ำมันในขณะปฏิบตั ิงำน
- รถที่นำมำใช้ตอ้ งอยูใ่ นสภำพสมบูรณ์ไม่มีกำรรั่วของน้ ำมัน
- เก็ บ เศษไม้รวมเป็ นกองเล็ก ๆ ไม่ม ำก เรี ยงเป็ นแนวตำม
พื้นที่ ตำกให้แห้ง ทำแนวกันไฟแล้วเผำ หลังจำกเผำเสร็ จควร
เก็บส่วนที่ยงั ไหม้ไม่หมดรวมกันเผำอีกครั้ง
- ห้ำมไม่ให้ทิ้งขยะในพื้นที่แปลงสวนยำงพำรำ
- นำขยะและบรรจุภณั ฑ์อื่นๆ ที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่แปลงไปทิ้งจุด
ทิ้งขยะ

ตัวชี้วดั
- พื้นที่ยงั มีสภำพสมบูรณ์คงอยู่
- เอกสำรกำรปฏิบตั ิงำนสวนยำงพำรำ
- กำรควบคุ ม กำรท ำงำนของหัว หน้ำ
แปลง/ผูจ้ ดั กำร

- พื้นที่ยงั มีสภำพสมบูรณ์คงอยู่
- เอกสำรกำรปฏิบตั ิงำนสวนยำงพำรำ
- กำรควบคุ ม กำรท ำงำนของหัว หน้ำ
แปลง/ผูจ้ ดั กำร
- ขยะและบรรจุภณั ฑ์ ถูกทิง้ ในพื้นที่
- ห้ำมไม่ให้ทิง้ ขยะในพื้นที่แปลงสวนยำงพำรำ
- พื้นที่ยงั มีสภำพสมบูรณ์คงอยู่
- นำขยะและบรรจุภณั ฑ์อื่นๆ ที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่แปลงไปทิ้งจุด - เอกสำรกำรปฏิบตั ิงำนสวนยำงพำรำ
ทิ้งขยะ
- กำรควบคุ ม กำรท ำงำนของหัว หน้ำ
แปลง/ผูจ้ ดั กำร
- ช่วยป้องกันการเบียดเบียนของวัชพืชต่อ - ปลูกพืชแซมควบคู่กบั ยำงพำรำ
- พื้นที่ยงั มีสภำพสมบูรณ์คงอยู่
ต้ นยางพารา
- เอกสำรกำรปฏิบตั ิงำนสวนยำงพำรำ
- กำรควบคุ ม กำรท ำงำนของหัว หน้ำ
- เพิ่ ม อิ น ทรี ย์ วั ต ถุ ก ลั บ ลงสู่ ดิ น ในสวน - ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถัว่
แปลง/ผูจ้ ดั กำร
ยางพารา
- ป้องกันการชะล้ างหน้ าดิน
- รถ/อุปกรณ์ ที่ นำมำใช้ตอ้ งอยู่ใ นสภำพสมบู รณ์ ไม่มี กำรรั่ ว
- น้ ำมันจำกเครื่ องจักรรั่วไหลลงน้ ำ
ของน้ ำมัน
- รถ/อุปกรณ์ ที่ นำมำใช้ตอ้ งอยู่ใ นสภำพสมบู รณ์ ไม่มี กำรรั่ ว
- น ้ามันจากเครื่องจักรรั่วไหลลงดิน
ของน้ ำมัน
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กิจกรรมตัวชี้วดั
5. กำรใส่ ปุ๋ย

ประเด็นสิ่งแวดล้ อม
5.1 กำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์
5.1.1 พื้นที่แปลงสวนยำงพำรำ

5.1.2 ดิน
5.2 กำรใส่ ปุ๋ยเคมี
5.2.1 พื้นที่แปลงสวนยำงพำรำ

5.2.2 ดิน
5.2.3 สระน้ ำ
6. กำรกรี ดยำง

6.1 พื้นที่แปลงสวนยำงพำรำ

6.2 ดิน
6.3 สระน้ ำ
7. กำรขนส่ งน้ ำยำงสด

7.1 พื้นที่แปลงสวนยำงพำรำ
7.2 ดิน

8. กำรบรรจุน้ ำยำงสด

พื้นที่แปลงสวนยำงเชียงคำ

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
- ขยะและบรรจุภณั ฑ์ ถูกทิ้งในพื้นที่

- เพิ่มอินทรี ยวัตถุลงในดิน
- ขยะและบรรจุภณั ฑ์ ถูกทิ้งในพื้นที่

การจัดการ

ตัวชี้วดั
- เอกสำรกำรปฏิบตั ิงำนสวนยำงพำรำ
- ห้ำมไม่ให้ทิ้งขยะในสวนยำงพำรำ
- กำรควบคุ ม กำรท ำงำนของหัว หน้ำ
- นำขยะและบรรจุภณั ฑ์อื่นๆ ที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่แปลงไปทิ้งจุด แปลง/ผูจ้ ดั กำร
ทิ้งขยะ
- บันทึกกำรตรวจสวนยำง
- บันทึกกำรตรวจคุณภำพดิน
- บันทึกกำรตรวจคุณภำพน้ ำ
- ห้ำมไม่ให้ทิ้งขยะในสวนยำงพำรำ
- นำขยะและบรรจุภณั ฑ์อื่นๆ ที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่แปลงไปทิ้งจุด
ทิ้งขยะ
- หลีกเลี่ยงกำรใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็ นเวลำนำน

- ควำมเป็ นกรด/ด่ำงของดิน
- หน้ำดินแข็ง จุลินทรี ยใ์ นดินตำย
- กำรปนเปื้ อนลงสู่ แหล่งน้ ำ ส่ งผลต่อควำม - หลีกเลี่ยงกำรใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็ นเวลำนำน
เป็ นกรด/ด่ำงของน้ ำ
- ขยะและวัตถุมีพิษ ถูกทิง้ อยูใ่ นพื้นที่
- ห้ำมไม่ให้ทิง้ ขยะในสวนยำงพำรำ
- นำขยะและบรรจุภณั ฑ์อื่นๆ ที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่แปลงไปทิ้งจุด
ทิง้ ขยะ
- สำรเคมีสะสมอยูใ่ นดิน
- ควบคุมกำรใช้น้ ำกรด
- ควบคุมกำรใช้แอมโมเนีย
- ควำมเป็ นกรด/ด่ำงของน้ ำ
- ควบคุมกำรใช้น้ ำกรด
- ควบคุมกำรใช้แอมโมเนีย
- พื้ น ที่ ส กปรก จำกกำรหกรั่ ว ไหลของน้ ำ - ปิ ดฝำภำชนะบรรจุน้ ำยำงสดขนำด 50 ลิตร ให้สนิ ท
ยำงสด
- สำรเคมีสะสมในดิน
- ควบคุมกำรใช้น้ ำกรด
- ควบคุมกำรใช้แอมโมเนีย

- เอกสำรกำรปฏิบตั ิงำนสวนยำงพำรำ
- กำรควบคุ ม กำรท ำงำนของหัว หน้ำ
แปลง/ผูจ้ ดั กำร
- บันทึกกำรตรวจสวนยำง
- บันทึกกำรตรวจคุณภำพดิน
- บันทึกกำรตรวจคุณภำพน้ ำ

- เอกสำรกำรปฏิบตั ิงำนสวนยำงพำรำ
- กำรควบคุ ม กำรท ำงำนของหัว หน้ำ
แปลง/ผูจ้ ดั กำร
- บันทึกกำรตรวจสวนยำง
- บันทึกกำรตรวจคุณภำพดิน
- พื้ น ที่ ส กปรก จำกกำรหกรั่ ว ไหลของน้ ำ - ปิ ดฝำภำชนะบรรจุน้ ำยำงสดขนำด 200 ลิ ตร ให้ส นิ ทหลัง - กำรควบคุ ม กำรท ำงำนของหัว หน้ำ
ยำงสด
บรรจุทนั ที
แปลง/ผูจ้ ดั กำร
- บันทึกกำรตรวจรับน้ ำยำงสด
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กิจกรรมตัวชี้วดั
9. กำรส่ งออกน้ ำยำงสด

ประเด็นสิ่งแวดล้ อม
พื้นที่เขตชุมชน

10. กำรโค่น ล้มและตัดท่ อน 10.1 พื้นที่แปลงสวนยำงพำรำ
ไม้
10.2 ดิน

11. กำรขนส่งไม้

6
7
8
9
10
11
12
13

11.1 พื้นที่แปลงสวนยำงพำรำ
11.2 ดิน

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
การจัดการ
- พื้ น ที่ ส กปรก จำกกำรหกรั่ ว ไหลของน้ ำ - จัดเรี ยงถังน้ ำยำงบนรถขนส่ งให้เรี ยบร้ อยและใช้สำยรัดมัด
ยำงสด
ให้แน่ น เพื่อป้ องกันกำรเคลื่ อน/กลิ้งกระแทกกันขณะรถวิ่ง
อำจทำให้ถงั บรรจุน้ ำยำงหกรั่วไหลได้
- คลุมผ้ำใบรถขนส่ งและล็อกซี ลรอบคันรถ
- ขยะจำกกำรดำเนิ นกิจกรรม
- นำขยะและบรรจุภณั ฑ์อื่นๆ ที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่แปลงไปทิ้งจุด
ทิง้ ขยะ
- หน้ำดินพังทลำยจำกกำรโค่นไม้
- ส ำรวจพื้น ที่ ก่ อ นท ำกำรโค่ น ล้ม ไม้ เพื่ อประเมิ นเส้ นทำง
- ครำบน้ ำมันจำกเลื่อยโซ่ยนต์
ขนส่ งไม้และยำนพำหนะ
- ชักลำกไม้ข้ ึนมำตัดในพื้นที่กำหนด
- กำรขนส่งไม้ผำ่ นพื้นที่แปลงสวนยำงพำรำ - ตรวจสอบสภำพพื้นที่ก่อนและหลังกำรขนส่ งไม้
- กำรเกิดร่ องลึก
- หลีกเลี่ยงกำรขนส่ งไม้ในพื้นที่ที่ไม่ได้กำหนด
- ขออนุญำตเจ้ำของพื้นที่ทำงผ่ำนในกำรใช้ยำนพำหนะขนส่ ง
ไม้ผำ่ นพื้นที่
- ปรับสภำพหน้ำดิ นก่อน ระหว่ำง และหลังจำกเสร็ จกิ จกรรม
ให้เหมำะสมกับยำนพำหนะ

ตัวชี้วดั
- กำรควบคุ ม กำรท ำงำนของหัว หน้ำ
แปลง/ผูจ้ ดั กำร
- บันทึกกำรส่ งออกผลิตภัณฑ์
- กำรควบคุ ม กำรท ำงำนของหัว หน้ำ
แปลง/ผูจ้ ดั กำร
- บันทึกกำรโค่นล้มและตัดท่อนไม้

- กำรควบคุ ม กำรท ำงำนของหัว หน้ำ
แปลง/ผูจ้ ดั กำร
- บันทึกกำรขนส่ งไม้
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9.2 การประเมินผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่อาจจะเกิดขึน้ จากการดาเนินกิจกรรมของป่ าชุมชนบ้ านเนินสายกลาง

14
15

กิจกรรมตัวชี้วดั
ประเด็นสิ่งแวดล้ อม
1. กำรใช้ประโยชน์ ใ นพื้นที่ 1.1 ระบบนิเวศป่ ำชุมชน
ป่ ำชุมชน

1.2 ร่ องน้ ำขุดหรื อทำงน้ ำไหลใน
ฤดูฝน

2. กำรปลูกต้นไม้ในป่ ำชุมชน 2.1 กำรจัดกำรขยะ
2.2 แนวทิศทำงกำรปลูก

3. ระบบนิเวศป่ ำชุมชน

16
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3.1 ไฟป่ ำ

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
- กำรเก็บเกี่ ยวผลิ ตภัณฑ์จำกป่ ำมำกเกิ นกว่ำ
ควำมเพิ่มพูนของป่ ำ ทำให้ไม่มีผลิ ตภัณฑ์
จำกป่ ำให้เก็บ
- ระบบควำมหลำกหลำยทำงชี ว ภำพไม่
สมดุล ทำให้สิ่งมีชี วิตบำงส่ วนลดลงและ
ควำมหลำกหลำยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
ลดลง
- กำรพังทลำยของหน้ำดิน
- ตะกอนดินทับถม
- กำรเปลี่ยนเส้นทำงกำรไหลของน้ ำ

การจัดการ
- ให้ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจกับชุ มชนในกำรเข้ำใช้ประโยชน์จำก
ป่ ำชุมชน
- กำหนดวิธีและแนวทำงในกำรเก็บเกี่ ยวผลิ ตภัณฑ์จำกป่ ำให้
ถูกต้องและเหมำะสมกับสภำพระบบนิ เวศป่ ำชุมชน

ตัวชี้วดั
- พื้นที่ยงั มีสภำพสมบูรณ์คงอยู่
- กำรควบคุมกำรทำงำนของ
คณะกรรมกำรป่ ำชุมชน
- กำรสำรวจควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ

- ขยะมูลฝอยจำกกำรจัดกิ จกรรมต่ำงๆ ของ
ชุมชน เช่น กำรบวชป่ ำ กำรปลูกป่ ำ เป็ นต้น
- กำรปลูกในพื้นที่ทำงน้ ำไหลในฤดูฝน ทำ
ให้เกิดกำรเปลี่ยนทิศทำงกำรไหลของน้ ำ

- เก็บเศษถุงพลำสติ กที่ ใช้เพำะกล้ำต้นไม้ และเศษขยะอื่ นๆ - กำรควบคุมกำรทำงำนคณะกรรมกำร
ออกมำจำกป่ ำชุมชนทุกครั้งหลังเลิกกิจกรรม
ป่ ำชุมชน
- ปลูกวำงแถวขวำง เพื่อชะลอกำรไหลของน้ ำและหน้ำดิน
- ส่ ง เสริ มให้ มี พ นั ธุ์ ไ ม้ท ้อ งถิ่ น ฟื้ นตัว และงอกขึ้ น เองตำม
ธรรมชำติ

- กำรสูญเสี ยพื้นที่ป่ำชุมชน
- กำรสู ญเสี ยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ชนิ ดที่
ใกล้สูญพันธุ์และหำยำก
- อัตรำกำรเจริ ญเติ บโตของพืชลดลง และ
ลดคุณภำพของเนื้ อไม้

- ทำแนวกันไฟ
- มีกำรจัดเวรยำมตรวจตรำ/ตรวจสอบ เฝ้ ำระวังไฟป่ ำ
- กำรฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิกำร กำรควบคุมไฟป่ ำและกำรสร้ำง
อ่ำงเก็บน้ ำสำรองกับเสวียน

- ปลู ก ต้น ไม้ไ ม่ใ ห้ มี พ้ื น ที่ เ ปิ ดโล่ ง เพื่ อป้ องกัน กำรกัด เซำะ
พังทลำยของดิน
- พันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกเป็ นพันธุ์พืชประจำถิ่ นที่เหมำะสมกับพื้นที่
และส่งผลกระทบต่อสภำพดินน้อยที่สุด

- พื้นที่ยงั มีสภำพสมบูรณ์คงอยู่
- กำรควบคุมกำรทำงำนของ
คณะกรรมกำรป่ ำชุมชน
- เข้ำรับกำรฝึ กอบรมโครงกำรควบคุม
ไฟป่ ำฯกับหน่วยป้ องกันและพัฒนำป่ ำ
ไม้เชียงคำ ศูนย์ป่ำไม้พะเยำ
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กิจกรรมตัวชี้วดั

ประเด็นสิ่งแวดล้ อม

3.2 ชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นรุ กรำน
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ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
- ทำให้ขำดช่ วงสื บพันธุ์ทดแทน เนื่ องจำก
ต้นกล้ำ หรื อต้นไม้เล็กถูกเผำทำลำย ทำให้
หมดโอกำสในกำรเจริ ญเติบโต จะเหลื อแค่
พืชที่ปรับตัวได้ดี
- เกิ ด กำรชะหน้ ำ ดิ น เนื่ อ งจำกดิ น ดู ด ซั บ
ควำมชื้ น ได้น้ อ ยลง น้ ำ จะไหลบ่ ำ ไปตำม
หน้ำดินและจะกัดผิวหน้ำดิน
- เมื่ อฝนตกลงมำจะไม่ซึ มลงไปในดิ น ท ำ
ให้เกิดน้ ำท่วม และในฤดูร้อนชั้นดิ นจะไม่มี
น้ ำสะสม ทำให้เกิดภัยแล้งได้
- ท ำลำยแหล่ ง อำหำรของสั ต ว์ ป่ ำและ
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ทำให้สัตว์ป่ำ
ยำกที่จะดำรงชี วิตอยูไ่ ด้
- ห ำ ก สั ต ว์ ป่ ำ ห นี ไ ม่ ทั น ห รื อ สั ต ว์ ที่
เคลื่อนไหวเชื่องช้ำจะถูกควันไฟรม หรื อถูก
ไฟคลอกตำยได้
- กำรเบี ย ดเบี ยนชนิ ด พัน ธุ์ ท ้อ งถิ่ น ดั้ง เดิ ม
เช่ น กำรไล่ กดั กิ น กำรแย่งอำหำร กำรแย่ง
ชิ งพื้นที่สืบพันธุ์
- กระทบต่อกระบวนกำรระบบนิ เ วศ เช่ น
วัฏจักรสำรอำหำร กำรถ่ำยละอองเกสร กำร
ทั บ ถมหรื อเกิ ด ชั้ นดิ นขึ้ นมำใหม่ กำร
แพร่ ก ระจำยและควำมรุ น แรงของไฟป่ ำ
และขัดขวำงกระแสน้ ำไหล เป็ นต้น

การจัดการ

- เข้ำสำรวจ จัดกำรแผ้วถำง กำจัดพันธุ์ต่ำงถิ่นรุ กรำน
- ส่ งเสริ มให้ มี พรรณไม้ท ้อ งถิ่ น ฟื้ นตัว และงอกขึ้ น เองตำม
ธรรมชำติ
- ปลูกพืชรอบแนวเขต เพื่อป้ องกันพืชต่ำงถิ่ นเข้ำมำรุ กรำนใน
พืชที่

ตัวชี้วดั
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10. การประเมินผลกระทบต่ อสังคมและเศรษฐกิจ
กำรประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิ จ ที่อำจจะเกิ ดขึ้ นจำกกำรดำเนิ นกิ จกรรมของสวนยำงพำรำ
แปลงเชี ยงคำ และกำรดำเนิ นกิจกรรมของป่ ำชุมชนบ้ำนเนิ นสำยกลำง มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้รับทรำบถึงผลกระทบต่อ
สังคมและเศรษฐกิจ ที่อำจจะเกิดขึ้นทั้งทำงด้ำนบวกและทำงด้ำนลบ โดยเฉพำะผลกระทบทำงด้ำนลบที่จำเป็ นต้องนำมำ
วิเครำะห์เพื่อหำมำตรกำรป้ องกันแก้ไขปั ญหำไม่ให้เกิดผลกระทบ หรื อถ้ำจะเกิดผลกระทบก็ทำให้เกิดขึ้นน้อยลง และมี
กำรนำมำบรรจุไว้ในแผนกำรบริ หำรจัดกำรสวนยำงพำรำอย่ำงยัง่ ยืนเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบตั ิต่อไป
กำรประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิ จ ที่อำจจะเกิ ดขึ้ นจำกกำรดำเนิ นกิ จกรรมของสวนยำงพำรำ
แปลงเชียงคำ และที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกิจกรรมของป่ ำชุมชนบ้ำนเนิ นสำยกลำง มีข้ นั ตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้
- ประชุมคณะทำงำน เพื่อระบุรำยชื่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- กำหนดประเด็นกำรปรึ กษำหำรื อ เพื่อขอควำมคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดย
กำรเลือกวิธีกำรสำรวจแบบเฉพำะเจำะจง และใช้คำถำมที่เป็ นประเด็นหลักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสำคัญในกำรดำเนิ นงำน
สวนยำงพำรำแปลงเชี ยงคำ และกำรดำเนิ นกิจกรรมของป่ ำชุมชนบ้ำนเนิ นสำยกลำง ที่อำจจะส่ งผลกระทบต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ
- วิธีกำรปรึ กษำหำรื อ เพื่ อ ขอควำมคิ ด เห็ นและข้อเสนอแนะจำกผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ได้ยึด ถื อแนวปฏิ บัติ
พื้นฐำน ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยให้กำรปรึ กษำหำรื อแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่และเท่ำเทียมกัน เคำรพสิ ทธิ ในกำรไม่ขอ
แสดงควำมคิดเห็น หรื อไม่พร้อมที่จะเปิ ดเผยข้อมูลในบำงประเด็น รวมทั้งใช้แนวทำงที่มุ่งกำรหำทำงออกร่ วมกัน โดย
ปรึ กษำหำรื อในเรื่ องที่เห็นว่ำเป็ นประเด็นสำคัญที่ตอ้ งกำรพัฒนำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่ วมกัน
- นำข้อมูลที่ได้รับมำศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกิจกรรมของสวนยำงพำรำแปลงเชียงคำ และที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรดำเนิ นกิจกรรมของป่ ำ
ชุมชนบ้ำนเนิ นสำยกลำง ที่มีกำรชี้ บ่งกิจกรรมตัวชี้ วดั ประเด็นทำงสังคมและเศรษฐกิ จ ผลกระทบที่ อำจจะเกิดขึ้น กำร
จัดกำรและตัวชี้วดั

10.1 การประเมินผลกระทบต่ อสังคมและเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึน้ จากการดาเนินกิจกรรม
ของสวนยางพาราแปลงเชียงคา
กิจกรรมตัวชี้วัด
1. กำรเตรี ยมพื้นที่

2. กำรปลูก

ประเด็นทางสั งคม
และเศรษฐกิจ

ผลกระทบ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้

1.1 กำรใช้แรงงำน

- กำรจ้ำงงำน
- แรงงำน

1.2 พื้นที่ขำ้ งเคียง

- กำรเผำเศษไม้/กิ่งไม้

1.3 กำรเกิดอุบตั ิเหตุ

- กำรได้รับบำดเจ็บจำก
กำรทำงำน
- กำรจ้ำงงำน
- แรงงำน

2.1 กำรใช้แรงงำน

การจัดการ
- จ้ำงงำนคนที่อยูใ่ นชุมชน
- ใช้แรงงำนคนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้นไป / ไม่
ใช้แรงงำนเด็ก

ตัวชี้วัด

- เอกสำรบันทึกกำรทำงำน
- เอกสำรกำรปฏิบตั ิงำน
สวนยำงพำรำ
- กำรควบคุมกำรทำงำนของ
- กองสุ่ มเศษไม้/กิ่งไม้ เป็ นกองเล็กๆ เพื่อ หัวหน้ำแปลง / ผูจ้ ดั กำร
ลดกำรเกิดกลุ่มควันมำกๆ จำกกำรเผำ
- รำยชื่ อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- ใบรับคำร้องเรี ยน
- ให้พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนสวมใส่ อุปกรณ์ - บันทึกกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
PPE
- จ้ำงงำนคนที่อยูใ่ นชุมชน
- รำยชื่ อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- ใช้แรงงำนคนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้ นไป / ไม่ - เอกสำรกำรปฏิ บ ัติง ำน
ใช้แรงงำนเด็ก
สวนยำงพำรำ
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กิจกรรมตัวชี้วัด

ประเด็นทางสั งคม
และเศรษฐกิจ
2.2 กำรจัดกำรขยะ

2.3 กำรเกิดอุบตั ิเหตุ
3. ก ำ ร ป ลู ก พื ช 3.1 กำรใช้แรงงำน
แซมควบคู่

4. กำรกำจัดวัชพืช
- ใช้จอบเสี ยม
ใช้เครื่ องตัดหญ้ำ
ใช้รถแทรคเตอร์

4.1 กำรใช้แรงงำน

4.2 กำรเกิดอุบตั ิเหตุ

5. กำรใส่ปุ๋ยเคมี

การจัดการ

- เศษถุ ง พลำสติ ก ที่ ใ ช้ - เก็บ เศษถุ งพลำสติ ก ที่ ใช้เพำะกล้ำต้น
เพำะกล้ำต้นยำงพำรำ
ยำงพำรำ และเศษขยะอื่ นๆ ออกมำจำก
สวนทุกครั้งหลังเลิกงำน
- กำรได้รับบำดเจ็บจำก - ให้พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนสวมใส่ อุปกรณ์
กำรทำงำน
PPE
- กำรจ้ำงงำน
- จ้ำงงำนคนที่อยูใ่ นชุมชน
- แรงงำน
- ใช้แรงงำนคนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้ นไป / ไม่
ใช้แรงงำนเด็ก

ตัวชี้วัด
- บัน ทึ ก กำรกำจัด ขยะออก
นอกบริ ษทั
- บันทึกกำรเกิดอุบตั ิเหตุ

- เอกสำรกำรปฏิ บ ัติง ำน
สวนยำงพำรำ
- กำรควบคุมกำรทำงำนของ
หัวหน้ำแปลง / ผูจ้ ดั กำร
- กำรจ้ำงงำน
- จ้ำงงำนคนที่อยูใ่ นชุมชน
- เอกสำรกำรปฏิ บ ัติง ำน
- แรงงำน
- ใช้แรงงำนคนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้ นไป / ไม่ สวนยำงพำรำ
ใช้แรงงำนเด็ก
- กำรควบคุมกำรทำงำนของ
หัวหน้ำแปลง / ผูจ้ ดั กำร
- กำรได้รับบำดเจ็บจำก - ให้พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนสวมใส่ อุปกรณ์ - บันทึกกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
กำรทำงำน
PPE

5.1 กำรใช้แรงงำน

- กำรจ้ำงงำน
- แรงงำน

5.2 กำรเกิดอุบตั ิเหตุ

- กำรได้รับบำดเจ็บจำก
กำรทำงำน
- เสี ย ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเพิ่ ม ใน
ก ำรผลิ ต แ ต่ รำยไ ด้
ลดลง

5.3 ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย

6. กำรกรี ดยำง

ผลกระทบ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้

- จ้ำงงำนคนที่อยูใ่ นชุมชน
- เอกสำรกำรปฏิ บ ัติง ำน
- ใช้แรงงำนคนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้ นไป / ไม่ สวนยำงพำรำ - สัญญำจ้ำง
ใช้แรงงำนเด็ก
- กำรควบคุมกำรทำงำนของ
หัวหน้ำแปลง / ผูจ้ ดั กำร
- ให้พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนสวมใส่ อุปกรณ์ - บันทึกกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
PPE
- ปลูกพืชคลุ มดิ นตระกูลถัว่ ระหว่ำงแถว - บันทึกกำรเบิก-จ่ำยปุ๋ ย
ยำง เพื่อลดกำรใช้ปยเคมี
ุ๋
- ใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยชี วภำพ ร่ วมกับกำรใช้
ปุ๋ ยเคมี เพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ในดิน
- จ้ำงงำนคนที่อยูใ่ นชุมชน
- เอกสำรกำรปฏิ บ ัติง ำน
- ใช้แรงงำนคนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้ นไป / ไม่ สวนยำงพำรำ - สัญญำจ้ำง
ใช้แรงงำนเด็ก
- รำยชื่ อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- ให้พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนสวมใส่ อุปกรณ์ - บันทึกกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
PPE
- บั น ทึ ก กำรเบิ ก -จ่ ำ ยยำ
สำมัญประจำ
- กำรเกื้อกูลกันระหว่ำงพื้นที่ขำ้ งเคียง
- กำรควบคุมกำรทำงำนของ
หัวหน้ำแปลง / ผูจ้ ดั กำร
ก ำหนดช่ ว งเวลำในกำรท ำงำนให้ ก ั บ - กำรควบคุมกำรทำงำนของ
ผูร้ ับเหมำกรี ดยำง
หัวหน้ำแปลง / ผูจ้ ดั กำร

6.1 กำรใช้แรงงำน

- กำรจ้ำงงำน
- แรงงำน

6.2 กำรเกิดอุบตั ิเหตุ

- กำรได้รับบำดเจ็บจำก
กำรทำงำน
- อันตรำยจำกสัตว์มีพิษ
- เส้ นทำงเข้ำ -ออก ใน
กำรกรี ดยำง
- ประสิ ทธิ ภำพแรงงำน
ลดลง เนื่ องจำกสุ ขภำพ
อ่อนแอ
- เสี ยค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำร
รักษำสุขภำพ
- มี ร ำยได้ ไ ม่ แ น่ น อน - ตรวจเช็ คใบชั่ ง น้ ำหนั ก /ใบแสดง -บันทึกกำรตรวจรับน้ ำยำงสด
ขึ้ นอยู่ ก ั บ รำคำกลำง รำยละเอียด %TSC, %DRC
- บั น ทึ ก กำรตรวจวัด %
ของน้ ำยำงสด
- รำคำตำมสัญญำจ้ำง
TSC, %DRC

6.3 พื้นที่ขำ้ งเคียง
6.4 สุขภำพ

6.5 รำยได้
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กิจกรรมตัวชี้วัด

ประเด็นทางสั งคม
และเศรษฐกิจ

7. กำรขนส่ งน้ ำ 7.1 กำรใช้แรงงำน
ยำงสด
7.2 กำรเกิดอุบตั ิเหตุ
7.3 พื้นที่ขำ้ งเคียง
8. กำรโค่นล้มและ 8.1 กำรใช้แรงงำน
ตัดท่อนไม้
8.2 กำรเกิดอุบตั ิเหตุ
9. กำรขนส่งไม้

9.1 กำรใช้แรงงำน

9.2 กำรเกิดอุบตั ิเหตุ

ผลกระทบ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
- กำรจ้ำงงำน
- แรงงำน
- กำรได้รับบำดเจ็บจำก
กำรทำงำน
- เส้ นทำงเข้ำ -ออก ใน
กำรขนส่ งน้ ำยำง
- กำรจ้ำงงำน

การจัดการ

ตัวชี้วัด

- จ้ำงงำนคนที่อยูใ่ นชุมชน - ใช้แรงงำน
คนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้นไป /ไม่ใช้แรงงำนเด็ก
- ให้พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนสวมใส่ อุปกรณ์
PPE
- กำรเกื้อกูลกันระหว่ำงพื้นที่ขำ้ งเคียง

- เอกสำรกำรปฏิ บ ัติง ำน
สวนยำงพำรำ - สัญญำจ้ำง
- บันทึกกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
- รำยชื่ อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- กำรควบคุมกำรทำงำนของ
หัวหน้ำแปลง / ผูจ้ ดั กำร
- จ้ำงงำนคนที่อยูใ่ นชุมชน - ใช้แรงงำน - เอกสำรกำรปฏิบตั ิ งำน
คนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้นไป /ไม่ใช้แรงงำนเด็ก สวนยำงพำรำ
- กำรได้รับบำดเจ็บจำก - ให้ผปู้ ฏิบตั ิงำนสวมใส่ อุปกรณ์ PPE
- สัญญำจ้ำง
กำรทำงำน
-บันทึกกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
- กำรจ้ำงงำน
- จ้ำงงำนคนที่อยูใ่ นชุมชน
- เอกสำรกำรปฏิบตั ิ งำน
- ใช้แรงงำนคนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้ นไป / ไม่ สวนยำงพำรำ
ใช้แรงงำนเด็ก
- สัญญำจ้ำง
- กำรได้รับบำดเจ็บจำก - ให้พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนสวมใส่ อุปกรณ์ - บันทึกกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
กำรทำงำน
PPE
- กำรควบคุมกำรทำงำน ของ
หัวหน้ำแปลง / ผูจ้ ดั กำร

10.2 การประเมินผลกระทบต่ อสังคมและเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึน้ จากการดาเนินกิจกรรม
ของป่ าชุมชนบ้ านเนินสายกลาง
ประเด็นทางสั งคม
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
และเศรษฐกิจ
1.กำรใช้ประโยชน์ 1.1 กำรใช้ผลิตภัณฑ์ - กำรเก็ บ เกี่ ย วผลิ ต ภัณ ฑ์
ในพื้นที่ป่ำชุมชน จำกป่ ำ
จำกป่ ำในช่ ว งฤดู ก ำลที่ ไ ม่
เหมำะสม เช่ น หน่ อ ไม้ ,
เห็ด เป็ นต้น
- ผลิ ตภัณฑ์จำกป่ ำอำจสู ญ
พันธุ์ เนื่ องจำกวิธีกำรหำไม่
ถูกวิธี
- โครงสร้ำงและระบบนิเวศ
ของป่ ำเสื่ อมโทรม เนื่องจำก
กำรหำผลิตภัณฑ์จำกป่ ำไม่
ถูกวิธี
- อำจรบกวนแหล่งที่อยูอ่ ำศัย
ของสัตว์ป่ำบำงชนิด
-อำจทำลำยพันธุ์พืชประจำ
ถิ่นบำงชนิดได้ เช่น เห็ดป่ ำ
บุก เป็ นต้น
- ควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ ำ
ลดลง
- อำจทำให้สภำพภูมิ อำกำศ
แห้งแล้งมำกขึ้น
กิจกรรมตัวชี้วดั

การจัดการ

ตัวชี้วดั

- ใ ห้ ค ว ำ ม รู ้ กั บ ชุ ม ช น ใ น ก ำ ร เ ข้ ำ ใ ช้
ประโยชน์จำกป่ ำชุมชน
- ก ำหนดแนวทำงและช่ ว งเวลำให้ เ ข้ำ ใช้
ประโยชน์ จ ำกป่ ำชุ ม ชน ตำมฤดู ก ำลและ
ควำมเหมำะสม
- ต้องเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์จำกป่ ำไม่เกิ นควำม
เพิ่มพูนของป่ ำ
- จัดกิ จกรรมปลูกป่ ำทุกปี เพื่อไม่ให้มีพ้ืนที่
ว่ ำ งในบริ เวณเขตป่ ำชุ ม ชน โดยคัด เลื อ ก
พันธุ์ไม้ประจำถิ่ นที่เหมำะสมกับพื้นที่และ
ส่งผลกระทบต่อสภำพดินน้อยที่สุด

- กำรควบคุมกำรทำงำน
ของคณะกรรมกำรป่ ำ
ชุมชน
- รำ ยชื่ อ ผู ้ มี ส่ วน ไ ด้
ส่วนเสี ย
- ควำมอุ ด มสมบู ร ณ์
ของป่ ำชุมชน
- กำรสำรวจควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพในป่ ำ
ชุมชน
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ประเด็นทางสั งคม
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
และเศรษฐกิจ
1.2 รำยได้จำกกำรหำ - ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย
ผลิ ต ภัณฑ์จำกป่ ำไป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำก ป่ ำล ดล ง
ขำย
เนื่ อ งจำกระบบนิ เ วศมี ก ำร
เปลี่ ยนแปลง ทำให้หำผลิ ต
ภัณฑ์จำกป่ ำได้ยำกขึ้น
2. กำรจัดกิจกรรม 2.1 กำรจัดกำรขยะ
- ขยะมู ล ฝอยจำกกำรจั ด
ของชุมชน
กิ จ กรรมต่ ำ งๆ ของชุ ม ชน
เช่น กำรปลูกป่ ำ เป็ นต้น
2.2 กำรเกิดอุบตั ิเหตุ - กำรได้รับบำดเจ็บจำกกำร
ทำกิจกรรมต่ำงๆ
กิจกรรมตัวชี้วดั

3. กำรศึกษำวิจยั

3.1 กำรเข้ำศึ ก ษำหำ - ขยะมู ล ฝอยจำกกำรจั ด
ควำมรู้ ข องนักเรี ยน/ กิจกรรมต่ำงๆ ในขณะที่เข้ำ
นักศึกษำ ในชุมชน สำรวจพื้นที่
- ระบบนิ เวศ พันธุ์พืชและ
พันธุ์สตั ว์ของป่ ำชุมชน
3.2 กำรเกิดอุบตั ิเหตุ

- กำรได้รับบำดเจ็บจำกกำร
ทำกิจกรรม

การจัดการ

ตัวชี้วดั

- เก็บเศษถุ งพลำสติกที่ ใช้เพำะกล้ำต้นไม้
และเศษขยะอื่ นๆ ออกมำจำกป่ ำชุ มชนทุก
ครั้งหลังเลิกกิจกรรม
- สวมใส่ และใช้อุปกรณ์ที่จำเป็ นในกำรทำ
กิ จ กรรม เช่ น เสื้ อผ้ำ รั ด กุ ม ถุ ง มื อ ผ้ำ รอง
เท้ำบูท๊ หรื อรองเท้ำผ้ำใบ เป็ นต้น
- เก็ บ เศษขยะและอุ ป กรณ์ สิ่ ง ของต่ ำ งๆ
ออกจำกพื้นที่ป่ำชุมชนหลังเลิกกิจกรรม
- เข้ำทำกำรศึกษำวิจยั ในป่ ำชุมชน ภำยใต้
กำรควบคุ ม ดู แ ลของคณะกรรมกำรป่ ำ
ชุ มชน เพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบต่อพันธุ์พืช
และพันธุ์สตั ว์ในป่ ำชุมชน
- ส วมใ ส่ อุ ปกรณ์ ที่ เ ห มำะ สมต่ อ ก ำร
ประกอบกิ จกรรม เช่ น เสื้ อผ้ำรั ด กุ ม รอง
เท้ำบูท๊ หรื อรองเท้ำผ้ำใบ เป็ นต้น

- กำรควบคุมกำรทำงำน
ของคณะกรรมกำรป่ ำ
ชุมชน

- กำรควบคุมกำรทำงำน
ของคณะกรรมกำรป่ ำ
ชุมชน

11. ขัน้ ตอนการชีบ้ ่ ง ประเมิน และยืนยันการมีอยู่ของพืน้ ที่ท่ มี ีคุณค่ าการอนุรักษ์ สูง
กำรตรวจประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่ำกำรอนุ รักษ์สูง (High Conservation Value : HCV) ภำยในเขตพื้นที่ป่ำ
ชุมชนบ้ำนเนินสำยกลำง ตั้งอยูท่ ี่หมู่ 11 ตำบลอ่ำงทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ เนื้ อที่รวมทั้งหมด 282 ไร่ เริ่ มจำกกำร
สำรวจควำมหลำกหลำยทำงชี วภำพในป่ ำชุมชนฯ และดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนกำรชี้ บ่ง ประเมิน และยืนยันกำรมีอยู่ของ
พื้นที่ที่มีคุณค่ำกำรอนุรักษ์สูง ดังต่อไปนี้

11.1 การตรวจสอบสถานภาพการอนุรักษ์ ของชนิดพันธุ์สัตว์ และพืช
กำรตรวจสอบดูสถำนภำพกำรอนุรักษ์ ของชนิ ดพันธุ์สัตว์ท้ งั 6 ชนิ ด ที่สำรวจพบในป่ ำชุมชนบ้ำนเนิ นสำย
กลำง โดยกำรนำไปตรวจค้นใน Resource Network Guidelines for the application of IUCN Red List of Ecosystems
Categories and Criteria Version 3.1 และเอกสำร ชนิดพันธุ์ที่ถกู คุกคำมของประเทศไทย (สัตว์) จัดทำโดยสำนักนโยบำย
และแผนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม (สผ. 2564) เพื่อตรวจดูว่ำมีสัตว์ชนิ ดใดที่หำยำก ถูกคุกคำมหรื อ
ใกล้สูญพันธุ์ ที่มีควำมสำคัญในระดับโลก ระดับภูมิภำค หรื อระดับประเทศ ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ มีสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
ที่มีควำมสำคัญในระดับภูมิภำคหรื อระดับประเทศ คือ นกยูง
ในส่ วนของกำรตรวจสอบดูสถำนภำพกำรอนุ รักษ์ของชนิ ดพันธุ์พืช ทั้ง 33 ชนิ ด ที่ สำรวจพบในป่ ำ
ชุมชนบ้ำนเนินสำยกลำง เมื่อนำไปตรวจค้นดูในเอกสำร ชนิดพันธุ์ที่ถกู คุกคำมของประเทศไทย (พืช) ซึ่ งจัดทำโดยสำนัก
นโยบำยและแผนกระทรวงทรั พยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อม (สผ. 2564) พบว่ำ ไม่มีชนิ ดพันธุ์พืชใดที่ หำยำก ถูก
คุกคำมหรื อใกล้สูญพันธุ์ ที่มีควำมสำคัญในระดับโลก ระดับภูมิภำค หรื อระดับประเทศ
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11.2 การให้ คาปรึกษาของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
กำรให้คำปรึ กษำของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ซึ่ งประกอบด้วย ชุ มชนท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ ยวชำญ และองค์กรที่ เป็ น
ตัวแทนของชุ มชน เป็ นเรื่ องที่ สำคัญและจำเป็ น เพรำะจะมีส่วนช่ วยให้ผปู ้ ระเมิ น ประเมินได้ว่ำมีพ้ื นที่ ที่มีคุณค่ ำกำร
อนุ รักษ์สูงที่ แน่ นอนหรื อไม่ และสำมำรถขอคำปรึ กษำในเรื่ องของระบบกำรจัดกำรที่เหมำะสมสำหรับกำรบำรุ งรักษำ
พื้ นที่ ที่มีคุณ ค่ ำกำรอนุ รักษ์สูง รวมทั้งกำรแจ้งให้ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในท้องถิ่ นรั บทรำบว่ำ มี มำตรกำรบำงอย่ำงที่
จำเป็ นต้องดำเนินกำรเพื่อรักษำพื้นที่ที่มีคุณค่ำกำรอนุรักษ์สูงนั้นไว้

11.3 การตรวจพิสูจน์ พนื ้ ที่ท่ มี ีคุณค่ าการอนุรักษ์ สูง (High Conservation Value : HCV)
จำกกำรขอคำปรึ กษำจำกผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และกำรเดินเท้ำเข้ำตรวจสอบพิสูจน์ในเขตพื้นที่ป่ำชุมชนบ้ำน
เนินสำยกลำง รวมทั้งกำรศึกษำหำข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ประเมินได้วำ่ ไม่มีพ้ืนที่ที่มีคุณค่ำกำรอนุรักษ์สูงปรำกฏอยู่ในป่ ำ
ชุมชนบ้ำนเนินสำยกลำง โดยมีสิ่งที่ตรวจพบ หลักฐำนและเหตุผล ดังนี้
พืน้ ทีท่ มี่ คี ณ
ุ ค่ าการอนุรักษ์ สูง

สิ่งทีต่ รวจพบ

HCV 1 : พื้นที่ที่มีควำมสำคัญทำงด้ำนควำมหลำก ไม่ปรำกฏพื้นที่
หลำยทำงชี วภำพ พื้น ที่ ส งวนคุ ้มครอง พื้น ที่ มรดก ที่เป็ น HCV 1
โลก พื้ น ที่ ที่ เ ป็ นที่ อ ยู่อ ำศัย ของชนิ ด พัน ธุ์ ป ระจ ำถิ่ น
พื้นที่ที่เป็ นแหล่งที่อยู่อำศัยของชนิ ดพันธุ์สัตว์และพืช
ที่หำยำก ถูกคุกคำมหรื อใกล้สูญพันธุ์

HCV 2 : พื้นที่ขนำดใหญ่ที่มีควำมสมบูรณ์ของ
ไม่ปรำกฏพื้นที่
ธรรมชำติ เป็ นที่อยูอ่ ำศัยและกำรดำรง ชีวติ ของชนิด
ที่เป็ น HCV 2
พันธุ์ที่มีจำนวนมำกและกระจัดกระจำยอยูท่ วั่ ทั้งพื้นที่
HCV 3 : พื้นที่ที่เป็ นแหล่งระบบนิ เวศที่หำยำก ถูก ไม่ปรำกฏพื้นที่
คุกคำมและใกล้สูญพันธุ์
ที่เป็ น HCV 3

หลักฐานและเหตุผล
- สำรวจพบร่ องรอยของนกยูง(พบขนนกยูง 2 จุด และมีรูป
ถ่ำยขนนกยูงพร้อมพิกดั จุดที่พบ)
- ขนนกยูงที่พบในป่ ำชุมชนฯเป็ นขนของนกยูงเขียว ที่อพยพ
ผ่ำนมำชั่วครำวเพื่อเข้ำมำหำอำหำรในพื้น ที่กำรเกษตรของ
ชำวบ้ำนที่อยูต่ ิดกับป่ ำชุมชนฯ
- ไม่พบหลักฐำนในบริ เวณป่ ำชุ มชนฯที่บ่งชี้ได้ว่ำเป็ นที่อยู่
อำศัยของนกยูง กล่ำวคือ ไม่มีแนวสันเขำ ไม่มีแหล่งน้ ำ ไม่มี
แหล่ ง อำหำรของนกยูง เช่ น ธัญ พื ช เมล็ด หญ้ำ ยอดหญ้ำ
ผลไม้ และไม่มีบริ เวณลำนกว้ำงเที่นกยูงใช้เป็ นที่ผสมพันธุ์
- ป่ ำชุ ม ชนฯ เป็ นเพีย งเส้ น ทำงผ่ำนของนกยูง ที่ อ อกมำหำ
อำหำรในพื้นที่กำรเกษตรของชำวบ้ำนที่อยูต่ ิดกับป่ ำชุมชนฯ
จำกกำรเดินสำรวจและปรึ กษำกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ไม่พบ
พื้นที่ที่มีคุณค่ำกำรอนุ รักษ์สูงที่เป็ น HCV 2 ปรำกฏอยู่ใน
พื้นที่ป่ำชุมชนบ้ำนเนินสำยกลำง
จำกกำรเดินสำรวจและปรึ กษำกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ไม่พบ
พื้นที่ที่มีคุณค่ำกำรอนุ รักษ์สูงที่เป็ น HCV 3 ปรำกฏอยู่ใน
พื้นที่ป่ำชุมชนบ้ำนเนินสำยกลำง
จำกกำรเดินสำรวจและปรึ กษำกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ไม่พบ
พื้นที่ที่มีคุณค่ำกำรอนุ รักษ์สูงที่เป็ น HCV 4 ปรำกฏอยู่ใน
พื้นที่ป่ำชุมชนบ้ำนเนินสำยกลำง
จำกกำรเดินสำรวจและปรึ กษำกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ไม่พบ
พื้นที่ที่มีคุณค่ำกำรอนุ รักษ์สูงที่เป็ น HCV 5 ปรำกฏอยู่ใน
พื้นที่ป่ำชุมชนบ้ำนเนินสำยกลำง

HCV 4 : พื้นที่คุม้ ครองป้ องกันระบบนิ เวศพื้นฐำนใน ไม่ปรำกฏพื้นที่
สภำวะวิกฤต ประกอบด้วย พื้นที่ตน้ น้ ำ พื้นที่ควบคุม ที่เป็ น HCV 4
กำรพังทลำยของดิน และพื้นที่ที่เป็ นแนวป้ องกันไฟ
HCV 5 : พื้นที่ที่เป็ นแหล่งรองรับในกิจกรรมแหล่งเก็บ ไม่ปรำกฏพื้นที่
หำและใช้ ป ระโยชน์ ใ นปั จ จั ย พื้ น ฐำนของชุ ม ชน ที่เป็ น HCV 5
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ข อ ง สั ต ว์ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย อ ำ ห ำ ร
เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ ำศัย และยำรักษำโรค
HCV 6 : พื้น ที่ ที่ เป็ นแหล่ งที่ แ สดงถึ งควำมเป็ น ไม่ปรำกฏพื้นที่ จำกกำรเดินสำรวจและปรึ กษำกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ไม่พบ
เอกลักษณ์วฒั นธรรม จำรี ตประเพณี ของชุมชนท้องถิ่น ที่เป็ น HCV 6 พื้นที่ที่มีคุณค่ำกำรอนุ รักษ์สูงที่เป็ น HCV 6 ปรำกฏอยู่ใน
เช่ น เป็ นสถำนที่ ป ระกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ, ศำล
พื้นที่ป่ำชุมชนบ้ำนเนินสำยกลำง
หรื อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนท้องถิ่นเคำรพบูชำ เป็ นต้น
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12. แผนในการดาเนินกิจกรรมการบริหารจัดการ
12.1 การดาเนินงานด้ านเศรษฐกิจ
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยดำเนิ นกำรปลูกยำงพำรำพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสู ง และมีกำรดูแลบำรุ งรักษำสวนยำงตำม
ระบบวนวัฒน์และหลักวิชำกำร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพและได้ปริ มำณตำมเป้ ำหมำย

เป้าหมายการจัดการผลผลิตนา้ ยาง ปี 2563-2567
รายการ
พื้นที่ปลูก (ไร่ )
จำนวนต้นยำงที่กรี ด (ต้น)
ผลผลิตน้ ำยำงสด (น้ ำหนักแห้ง)
ผลผลิตยำงก้อน (น้ ำหนักแห้ง)
ผลผลิตยำงรวม (กิโลกรัม)
รำคำน้ ำยำงสด(น้ ำหนักแห้ง):บำท/ก.ก.
รำคำยำงก้อน(น้ ำหนักแห้ง) :บำท/ก.ก.
รำยได้จำกกำรขำยน้ ำยำงสด (บำท)
รำยได้จำกกำรขำยยำงก้อน
รวมรำยได้ (บาท)
ประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท)
กำไรสุทธิ (บำท)

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

1,041
57,966
266,162
29,574
295,736
42
30
11,178,804
887,220
12,066,024
8,935,568
3,130,456

1,041
59,141
269,658
29,962
299,620
46
34
12,404,268
1,018,708
13,422,976
10,275,903
3,147,073

ปี 2566

1,041
1,041
59,641
60,141
272,142
274,423
30,238
30,492
302,380
304,915
50
54
38
42
13,607,100 14,818,842
1,149,044 1,280,664
14,756,144 16,099,506
11,817,288 13,589,881
2,938,856 2,509,625

ปี 2567
1,041
60,141
274,423
30,492
304,915
58
46
15,916,534
1,402,632
17,319,166
15,628,364
1,690,802

12,2 การดูแลบารุ งรั กษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต ในช่ วงระหว่ างปี 2563-2567
กิจกรรม

เป้ าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2567 ดาเนินการ

1,041
1,041
1,041
1,041
1,041
1. กำรดูแลบำรุ งรักษำสวนยำง(ไร่ )
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
1.1 ปรำบวัชพืช
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
1.2 ใส่ปุ๋ย
8 ครั้ง
8 ครั้ง
8 ครั้ง
8 ครั้ง
1.3 ทำหน้ำยำง(ม.ค.;มิ.ย.-ธ.ค.) 8 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1.4 ป้ องกันไฟ
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1.5 นับจำนวนต้นยำงที่เปิ ดกรี ด
8 ครั้ง
8 ครั้ง
8 ครั้ง
8 ครั้ง
1.6 ตรวจหน้ำยำง(ม.ค.;มิ.ย.-ธ.ค.) 8 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
1.7 ปรับปรุ งถนน
57,966 59,466 60,966 62,466 63,966
2. กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต (ต้น)
8 เดือน 8 เดือน 8 เดือน 8 เดือน 8 เดือน
2.1 เก็บเกี่ยวผลผลิต
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2.2 พัฒนำฝี มือแรงงำนกรี ดยำง 1 ครั้ง
8 ครั้ง
8 ครั้ง
8 ครั้ง
8 ครั้ง
8 ครั้ง
2.3 ติดตำมและประเมินผล

มิ.ย. ; ก.ย.
มิ.ย. ; ก.ย.
เดือนละครั้ง

ผูค้ วบคุมแปลง
หัวหน้ำแปลง
พนักงำน/ลูกจ้ำง
ในแปลงสวนยำง

ก.พ. – เม.ย.
ก.พ. – เม.ย.
เดือนละครั้ง
ก.พ.-พ.ย.
ผูค้ วบคุมแปลง
ม.ค.;มิ.ย.-ธ.ค. หัวหน้ำแปลง
ก.พ. – เม.ย. พนักงำน/ลูกจ้ำง
ในแปลงสวนยำง
เดือนละครั้ง
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12.3 การทาไม้ ยางพารา
กำรทำไม้ยำงพำรำออกในช่วงระหว่ำงปี 2576 – 2584 เพื่อจำหน่ ำยตำมแผนกำรทำไม้ของบริ ษทั ฯ นั้น
เนื่ องมำจำกต้นยำงพำรำมีอำยุถึงรอบที่ ตอ้ งตัดโค่นเพื่อปลูกสร้ำงทดแทนขึ้นมำใหม่ ซึ่ งจะทำให้บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำก
กำรขำยไม้ยำงพำรำชดเชยรำยได้ในส่ วนที่ขำดหำยไปในช่วงระหว่ำที่มีกำรปลูกทดแทนขึ้นมำใหม่
กิจกรรม
1. สำรวจปริ มำณไม้ยำงพำรำ
2. ขออนุญำติทำไม้ยำงพำรำ
ออก และชำระค่ำภำคหลวง

ผู้รับ
ผิดชอบ

เป้ าหมาย/ปี ทีท่ าไม้ ยางพารา

2576 2577
ผูจ้ ดั กำร 120 120
แปลง
ไร่ ไร่
ผูจ้ ดั กำร 4,431 4,431
แปลง ลูกบำศก์ ลูกบำศก์
เมตร

เมตร

ระยะ
เวลา

2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584
120 120 120 120 120 120 111 ม.ค.-มี.ค.
ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่
4,431 4,431 4,431 4,431 4,431 4,431 4,099 มี.ค.-มิ.ย.
ลูกบำศก์ ลูกบำศก์ ลูกบำศก์ ลูกบำศก์ ลูกบำศก์ ลูกบำศก์ ลูกบำศก์
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

3. ยืน่ ขอรับทุนโค่นปลูกแทน ผูจ้ ดั กำร 120 120 120 120 120 120 120 120 111 ม.ค.-มี.ค.
จำก กำรยำงแห่งประเทศไทย
แปลง
ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่
ม.ค.-มี.ค.
√
√
√
√
√
√
√
√
4. จัดทำบัญชีสต๊อกไม้ยำงพำรำ พนักงำนบัญชี √
ก.ย.
5. ประกำศประมูลจำหน่ำย
ผูจ้ ดั กำร
√
√
√
√
√
√
√
√
√
และสรุ ปผลกำรประมูล
แปลง
6. ติดตำมผลและรำยงำนผล
ผูจ้ ดั กำร
ต.ค.-ธ.ค.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
กำรทำไม้ยำงพำรำออก
แปลง
7. สำรวจผลกระทบด้ำน
ผูเ้ ชี่ยวชำญ
ต.ค.-ธ.ค.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
สิ่ งแวดล้อม
8. ประเมินผลกำรทำไม้
ผูจ้ ดั กำร
ธ.ค.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
ยำงพำรำ
แปลง
หมำยเหตุ : ประมำณกำรว่ำขนำดรอบลำต้นยำงที่ระดับควำมสูง 1.70 เมตร = 65 เซนติเมตร และมีจำนวนต้นเฉลี่ย 64 ต้น/ไร่

วิธีคานวณหาปริมาตรไม้ ยางพารา
(1) นำตัวเลขขนำดรอบลำต้นเฉลี่ยที่ ไปคำนวณหำน้ ำหนักของต้นยำง ตำมสูตร
น้ ำหนักของต้นยำง 1 ต้น(ไม้ยำงท่อน) = 11.34 × ขนำดรอบลำต้นเฉลี่ย - 344.6 (หน่วย : กิโลกรัม)
จะได้ น้ ำหนักของต้นยำง 1 ต้น = 11.34 × 65 - 344.6 = 392.5 กิโลกรัม
(2) น้ ำหนักของต้นยำง 1 ไร่ = 392.5 × 64 = 25,120 กิโลกรัม = 25.12 ตัน
(3) ถ้ำโค่นต้นยำงปี ละ 120 ไร่ เริ่ มต้นปี แรกในปี 2576 ต้นยำงมีอำยุ 25 ปี
จะได้ตวั เลขน้ ำหนักรวม = 120 × 25.12 = 3,014.4 ตันต่อปี
(4) คำนวณเป็ นปริ มำตรไม้ยำงพำรำได้ = 3,014.4 × 1.47 = 4,431 ลูกบำศก์เมตร
กำรคำนวณน้ ำหนัก / ปริ มำตรไม้ยำงพำรำ (ค่ำเฉลี่ยทุกสำยพันธุ์) ค่ำควำมหนำแน่น น้ ำหนักต่อปริ มำตร มี
ค่ำเฉลี่ย 0.68 กรัม ต่อ 1 ลูกบำศก์เซนติ เมตร หรื อไม้ยำงพำรำปริ มำตร 1 ลูกบำศก์เมตร หนัก 680 กิ โลกรัม หรื อไม้
ยำงพำรำ หนัก 1 ตัน มีปริ มำตรไม้ยำงพำรำ 1.47 ลูกบำศก์เมตร
ที่มำ : หนังสื อกรมป่ ำไม้ ด่ วนที่ สุด ทส 1602.4/8037 ลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2553 เรื่ อง กำรดำเนิ นกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 25 มิ ถุนำยน 2553 เพื่อ
พิจำรณำแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ ป่ ำไม้ พุทธศักรำช และส่ งเสริ มอุตสำหกรรมแปรรู ปไม้ยำงพำรำ
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12.4 การปลูกทดแทนด้ วยยางพันธุ์ดีท่ ีให้ ผลผลิตสูง
ต้นยำงพำรำที่ มีอำยุต้ งั แต่ 25 ปี ขึ้ นไป ผลผลิตยำงที่ ได้รับจะลดลงไปมำกและไม่คุม้ ค่ ำทำงเศรษฐกิ จ
ดังนั้น จึ งต้องมีกำรวำงแผนกำรโค่นต้นยำงเก่ำเพื่อปลูกทดแทนด้วยยำงพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสู ง ในช่ วงระหว่ำงปี 25762584 ซึ่ งจะทำให้มีรำยได้จำกผลผลิตยำงอย่ำงต่อเนื่ อง นับได้ว่ำเป็ นกำรบริ หำรจัดกำรสวนยำงพำรำอย่ำงยัง่ ยืนเพื่อคงไว้
ซึ่ งอำชีพกำรทำสวนยำงพำรำ
ปี
ปลูก

พืน้ ที่

2551
2552
2553
รวม

742
237
62
1,041

กิจกรรม

(ไร่ )

ปี ที่โค่ นปลูกแทน (หน่ วย : ไร่ )
2576 2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

2584

120
120

90
30
120

90
30
120

90
30
120

75
30
15
120

75
30
15
120

75
30
15
120

37
27
17
81

90
30
120

ผู้รับ

ผิดชอบ
1. เตรี ยมพื้นที่ปลูก
ผูจ้ ดั กำร
แปลง
2. ปั กหลักหมำยปลูก
ผูจ้ ดั กำร
(80 ต้น/ไร่ )
แปลง
3. ขุดหลุม/รองก้นหลุมด้วย
ผูจ้ ดั กำร
ปุ๋ ยร็ อคฟอสเฟท/ปลูกต้นยำง
แปลง
4. กำจัดวัชพืช
ผูจ้ ดั กำร
แปลง
5. ใส่ปุ๋ย (500 กรัม/ต้น ใส่ปีละ ผูจ้ ดั กำร
2 ครั้ง)
แปลง
6. ปลูกซ่อม (ประมำณ 20%) ผูจ้ ดั กำร
แปลง
7. ป้ องกันไฟในช่วงฤดูแล้ง
ผูจ้ ดั กำร
แปลง
8. กำรติดตำมและประเมินผล ผูจ้ ดั กำร
กำรปลูก
แปลง

เป้ าหมาย/ปี ทีท่ าการปลูกทดแทน

ระยะ

2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 เวลำ
120 120 120 120 120 120 120 120 81 ม.ค.-เม.ย.
ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่
9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 6,480
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

เม.ย.

9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 6,480 พ.ค.-ก.ค.
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

120
ไร่

120
ไร่

120
ไร่

120
ไร่

120
ไร่

120
ไร่

120
ไร่

120
ไร่

81
ไร่

ส.ค./พ.ย.

9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 6,480 พ.ค./ก.ย.
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,296
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

120
ไร่
120
ไร่

120
ไร่
120
ไร่

120
ไร่
120
ไร่

120
ไร่
120
ไร่

120
ไร่
120
ไร่

120
ไร่
120
ไร่

120
ไร่
120
ไร่

120
ไร่
120
ไร่

81
ไร่
81
ไร่

ก.ย.
ก.พ.-พ.ค.
ม.ค.-ธ.ค.
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12.5 การฝึ กอบรม
รายการ

ผู้เข้ ารับการอบรม

1

กำรจัดกำรสวนยำงพำรำอย่ำงยัง่ ยืนตำมมำตรฐำนสำกล

หัวหน้ำแปลง, พนักงำน

2

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบตั ิงำน

พนักงำน, ลูกจ้ำง

3

กำรใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ PPE

พนักงำน, ลูกจ้ำง

4

กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น

5

กำรพัฒนำทักษะกำรกรี ดยำง

6
7

กำรดูแลบำรุ งรักษำสวนยำง กำรปรำบวัชพืช กำรผสมปุ๋ ย และ
กำรใส่ปุ๋ย โรค/ศัตรู ยำงพำรำ
กำรเพิ่มสมรรถนะและประสิ ทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำน

8

กำรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรควบคุมไฟป่ ำ

พนักงำน,ลูกจ้ำง, ผูร้ ับเหมำกรี ดยำง
ผูร้ ับเหมำกรี ดยำง
พนักงำน ลูกจ้ำง, ผูร้ ับเหมำ
ปรำบวัชพืช/ผสมปุ๋ ย/ใส่ปุ๋ย
หัวหน้ำแปลง, พนักงำน
หัวหน้ำแปลง, พนักงำน

การมอบเงินรางวัลพิเศษให้ กบั ผู้รับเหมากรีดยาง และการฝึ กอบรม

การตรวจสุขภาพให้ กับพนักงานของบริษัท ฯ ประจาปี 2564

