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คาํนํา 
 

“บริษัท ชาวสวนเกษตร”  ได้จดทะเบียนจดัตัง้  เม่ือวนัท่ี  27 มิถนุายน  2545  เลขทะเบียนบริษัท 0205545006484   
สํานกังานตัง้อยู่ท่ี   เลขท่ี 903  หมู่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน  อําเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24120  ประกอบกิจการปลกู
สร้างสวนไม้เศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ (สวนไม้ยูคาลิปตัส) เพ่ือส่งขายเป็นวัตถุดิบชิน้ไม้สับ  เย่ือกระดาษ  ไม้เข็ม ไม้คํา้ยัน         
และไม้เชือ้เพลงิ   

จากประสบการณ์ในการปลกูสวนไม้ยคูาลิปตสัในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเน่ือง   บริษัทได้มีการพฒันารูปแบบการปลกูไม้  
เพ่ือได้ผลผลิตท่ีมีความคุ้ มค่าต่อการลงทุน  และคุณภาพของสินค้ายัง  ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอีกด้วย               
ด้วยวิสยัทศัน์ของผู้บริหารกับความมุ่งมัน่ของพนักงานในการปลกูสวนไม้เชิงพาณิชย์  จึงได้มีความมุ่งมัน่ในการจดัการสวนไม้
เศรษฐกิจให้มีความยัง่ยืน ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ  สงัคมชมุชน  และสิง่แวดล้อมในอนาคต  

 
 
 
       คณะทํางานการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน 
            ผู้จดัทํา 
         วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562  
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วิสัยทศัน์ ( Vision )  

   “เป็นผู้ นําการปลกูไม้ยคูาลปิตสัท่ีมีการจดัการสวนไม้เชิงพาณิชย์อยา่งยัง่ยืน” 

 พันธกิจ ( Mission )   

สร้างผลผลติไม้ 40,000 ตนัตอ่ปี   

วัตถุประสงค์ 

ด้านเศรษฐกจิ 
1. พฒันาและปลกูสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลติท่ีเพียงพอและมีคณุภาพ 
2. ดแูล บํารุงรักษาพืน้ท่ีของสวนไม้เศรษฐกิจตามหลกัวิชาการ    
3. พฒันา และสร้างมลูคา่ของผลติภณัฑ์ของสวนไม้เศรษฐกิจ 

 
ด้านสังคม 

1. สง่เสริมการจ้างงาน แรงงาน และผู้ รับเหมาในชมุชน เพ่ือดําเนินการกิจกรรมตา่งๆ ในสวนไม้เศรษฐกิจ 
2. สนบัสนนุให้พนกังาน/ลกูจ้าง ได้รับการฝึกอบรมตามสายงาน เช่น การปลกูไม้ การปฐมพยาบาล ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
3. ให้ความรู้เก่ียวกบัการปลกูสร้างสวนไม้ และเปิดเผยแผนการจดัการของสวนไม้เศรษฐกิจแก่ชมุชนรอบสวนป่า 
4. สนบัสนนุด้านกิจกรรมให้กบัชมุชน โรงเรียน วดั  

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

1. ดแูลรักษาพืน้ท่ีอนรัุกษ์ดัง้เดิมในพืน้ท่ีสวนป่าให้คงอยูแ่ละพืน้ท่ีป่าชมุชนใกล้เคียง 
2. สง่เสริมให้ชมุชนรอบสวนไม้รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในชมุชน และปลกูสร้างจิตสํานกึให้กบัเยาวชน 
3. ลดการใช้สารเคมีท่ีมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
4. ส่งเสริมและอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่า พืน้ท่ีอนรัุกษ์ รวมถึงป้องกนัและอนรัุกษ์พนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ท่ีใกล้สญู

พนัธุ์และถกูคกุคาม 
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การวิเคราะห์สถานภาพของบริษัท (SWOT)  
 
จุดแขง็   

1. พืน้ท่ีปลกูมีความเหมาะสมในการปลกูไม้ยคูาลปิตสั 
2. ใกล้จดุจําหน่าย / แหลง่รับซือ้สนิค้าของลกูค้า 
3. ใช้พนัธุ์ไม้ท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี 

  
โอกาส 

1. รัฐบาลตัง้เป้าเพิ่มพืน้ท่ีปลกูไม้เศรษฐกิจไมน้่อยกวา่ 26 ล้านไร่ 
2. การใช้ประโยชน์จากไม้ยคูาลปิตสัในหลายธุรกิจ ทําให้ตลาดกว้างมากขึน้ 
3. ได้รับความสนใจจากตา่งประเทศในการใช้ไม้เป็นพลงังานชีวมวล  

 
จุดอ่อน 

1. ขาดแคลนแรงงานในพืน้ท่ีเป็นช่วงๆ   เ น่ืองจากพืน้ท่ีอยู่ ใกล้เขตอุตสาหกรรมและช่วงฤดูกาลทําการเกษตรหลัก            
เช่น ทํานา  ทําไร่  เป็นต้น (แผนงานการใช้ Harvester รองรับ เพิ่มขึน้ 10% )  

 
อุปสรรค 

1. การดือ้ยาของโรค แมลงในพืชชนิดอ่ืน ส่งผลให้มีการเข้าทําลายในไม้ยคูาลิปตสั (แผนการสํารวจโรค แมลง รายเดือนของ
เจ้าหน้าท่ีแปลง) 
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โครงสร้างอัตรากาํลังขอรับรองมาตรฐานการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

 

 
สรุป บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั  มีจํานวนบคุลากรทัง้สิน้ 22 คน  เป็นชาย 15  คน หญิง 7 คน 
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สถานภาพสวนไม้เศรษฐกจิ  

บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั สํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี  903 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มีแปลงกระจายทัว่ไป 
พืน้ท่ีแปลงอยู่ห่างจากสํานกังานใหญ่ ประมาณ 20 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามเส้นทางหมายเลข 331 แยกเข้าหมู่บ้านห้วยพล ูและ
หมู่บ้านหินดาษ โดยสํานกังานแปลงตัง้อยู่ในหมู่บ้านหินดาษ ช่ือสํานกังานกลุม่แปลงเขานํา้หยด เลขท่ี 66/1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชยัเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา  

ท่ีตัง้สํานกังาน ชาวสวนเกษตร จํากดั พิกดั 13๐45 , 42.5”N 101๐30 , 44.3”E 
ทิศเหนือ  ติดกบัอําเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีนบรีุ 
ทิศใต้  ติดกบัอําเภอพนสันิคม และ อําเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ 
ทิศตะวนัออก ติดกบัอําเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว 
ทิศตะวนัตก ติดกบัอําเภอราชสาส์น จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โดยบริษัทฯ  ได้ดําเนินการปลูกไม้ยูคาลิปตัสในเขตพืน้ท่ี จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพืน้ท่ีปลูกไม้ยูคาลิปตัสทัง้หมด 15,158.91 ไร่  
แบ่งเป็นพืน้ท่ีเข้าขอการรับรองการจดัการสวนไม้อย่างยัง่ยืน  จํานวน  12,158.91 ไร่  โดยเป็นพืน้ท่ีของบริษัท จํานวน 4,283.16  ไร่  และ
เป็นพืน้ท่ีเช่าจากบริษัทในเครือของผู้ ถือหุ้นเดียวกนั  จํานวน   7,875.75 ไร่ ซึง่พืน้ท่ีเดิมในอดีตเป็นพืน้ท่ีทําการเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว,  มนั
สําปะหลงั และข้าวโพด  จากนัน้บริษัท  จึงได้เปล่ียนมาปลกูไม้ยคูาลิปตสั  เน่ืองจากพืน้ท่ีทําการเกษตรระยะสัน้  ได้ผลผลิตต่ํา  และราคา
ของผลผลติไมมี่ความแน่นอน   
พืน้ท่ีปลกูไม้ยคูาลปิตสัท่ีขอการรับรองตัง้อยูใ่นอําเภอตา่งๆ  ดงันี ้

1. พืน้ท่ีในอําเภอแปลงยาว ประกอบด้วย 2 ตําบล คือ ตําบลแปลงยาว และตําบลหวัสําโรง พืน้ท่ีขอรับรอง จํานวน 3,863.61 ไร่   
2. พืน้ท่ีในอําเภอพนมสารคาม ประกอบด้วย 3 ตําบล คือ ตําบลเกาะขนนุ ตําบลหนองแหน และตําบลเขาหินซ้อน พืน้ท่ีขอรับรอง   

จํานวน 4,915.45 ไร่ 
3.พืน้ท่ีในอําเภอสนามชัยเขต   ประกอบด้วย 2 ตําบาล คือ ตําบลคู้ยายหมี และตําบลลาดกระทิง พืน้ท่ีขอรับรอง   จํานวน 

3,379.85 ไร่ และในพืน้ท่ีขอรับรอง มีชมุชนรอบสวนป่าจํานวน 16 หมูบ้่าน   
 

ลักษณะภูมปิระเทศของพืน้ที่ 
    สภาพพืน้ท่ีของแปลงปลกูไม้ยคูาลิปตสัของ บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีราบ ท่ีดอน คิดเป็น 90% ของพืน้ท่ี
ทัง้หมด  และพืน้ท่ีลุม่ต่ํา คิดเป็น 10% ของพืน้ท่ีขอรับรอง   ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย , ดินร่วนทรายปนลกูรัง , ดินทราย , ดินร่วนปน
เหนียว ในพืน้ท่ีท่ีติดแมนํ่า้ ลําคลอง คือ คลองหินดาษ, คลองสียดั  และใกล้พืน้ท่ีปลกูไม้ยงัพบพืน้ท่ีสวนป่าสาธารณะ  ได้แก่  เขาตาผา  และ
เขาตาจ๊ิด 
 
   พืน้ท่ีปลกูสวนไม้ของบริษัท  มีการกระจาย  ครอบคลมุพืน้ท่ีกว้าง  จึงได้กําหนดสํานกังานย่อยในพืน้ท่ี  เพ่ือให้สะดวกในการดแูล  
ประสานงาน  ตรวจสอบพืน้ท่ีปลกูไม้  ดงันี ้

1.สํานกังานยอ่ยท่ี 1 ( เขานํา้หยด ) 
รูปภาพประกอบช่ือสํานกังานกลุม่แปลงเขานํา้หยด เลขท่ี 66/1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 5 
 

 
รูปภาพ : สํานกังานแปลงเขานํา้หยด 

 
สภาพโดยทัว่ไปของบริษัทชาวสวนเกษตร จํากดั มีแปลงใหญ่ 10 แปลง ท่ีเข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย  

1. แปลงหวัสําโรง 
2. แปลงหนองสาทิต 
3. แปลงหนองวา่นเหลือง 
4. แปลงหนองกระพ้อ 
5. แปลงสระไม้แดง 
6. แปลงวนาภณัฑ์1 
7. แปลงวนาภณัฑ์2 
8. แปลงป่าไม้สยาม 
9. แปลงไทรสามขา 
10. แปลงเขานํา้หยด 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 6 
 

แผนที่ภาพรวมพืน้ที่ขอการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนไม้เศรษฐกจิอย่างยั่งยืน 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 7 
 

แผนที่แปลงหัวสาํโรง 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 8 
 

แผนที่แปลงหนองสาทติ 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 9 
 

แผนที่แปลงหนองว่านเหลือง 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 10 
 

แผนที่แปลงหนองกระพ้อ 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 11 
 

แผนที่แปลงสระไม้แดง 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 12 
 

แผนที่วนาภัณฑ์ 1 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 13 
 

แผนที่แปลงวนาภัณฑ์ 2 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 14 
 

แผนที่แปลงป่าไม้สยาม 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 15 
 

แผนที่แปลงไทรสามขา 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 16 
 

แผนที่แปลงเขานํา้หยด 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 17 
 

ตารางแสดงอายุไม้ บริษัทชาวสวนเกษตร จาํกัด 
 

        Update : 1/12/61 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ปลูก ไม้หน่อ ไม้ปลูก ไม้หน่อ ไม้ปลูก ไม้หน่อ ไม้ปลูก ไม้หน่อ ไม้ปลูก ไม้หน่อ ไม้ปลูก ไม้หน่อ

สระไม้แดง 338.71  8.13      264.38  15.04    556.28  415.51  189.41  322.47  237.05  297.78  1,585.83 1,058.93 2,644.76     

เขานํา้หยด 23.61    91.91    194.95  64.05    90.76    98.68    731.30  44.65    253.58  4.26      1,294.20 303.55    1,597.75     

ป่าไม้สยาม 35.20    -       134.40  -       286.50  42.68    246.16  183.67  179.15  198.11  881.41    424.46    1,305.87     

วนาภัณฑ์2 26.60    119.83  -       -       130.83  27.19    331.59  245.38  79.36    -       568.38    392.40    960.78       

วนาภัณฑ์1 358.98  109.99  142.05  199.85  121.15  -       -       -       32.80    -       654.98    309.84    964.82       

หนองสาธิต -       -       -       0.94      117.68  218.61  17.68    543.23  19.80    -       155.16    762.78    917.94       

หัวสําโรง 216.83  -       21.98    95.74    -       167.78  89.33    559.67  581.54  464.67  909.68    1,287.86 2,197.54     

ไทรสามขา -       -       159.91  -       174.94  -       140.29  88.90    8.51      24.45    483.65    113.35    597.00       

หนองกระพ้อ 41.86    74.15    36.69    153.02  145.08  35.30    -       -       58.01    106.84  281.64    369.31    650.95       

หนองแสง -       39.60    17.59    -       17.87    -       -       12.00    25.95    2.19      61.41     53.79     115.20       

หนองว่านเหลือง -       -       15.92    24.97    -       -       46.30    65.45    25.03    28.63    87.25     119.05    206.30       

รวมทัง้หมด 1,042    444       988       554       1,641    1,006    1,792    2,065    1,501    1,127    6,964     5,195     12,159       

อายุ 4 ปีขึน้ไป รวม
รวมทัง้หมดแปลงใหญ่

อายุ 0-1 ปี อายุ 1-2 ปี อายุ 2-3 ปี อายุ 3-4 ปี
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 18 
 

แผนการดาํเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
 

 
 
 
 
 
 

บจก.ชาวสวนเกษตร

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ค่าใช้จ่าย

ด้านเศรษฐกิจ (ล้านบาท ) 51.45                49.25                48.44               49.55                     49.16                    48.97                    

ด้านสังคม  (ล้านบาท ) 0.55                  0.55                   0.55                 0.55                       0.55                      0.55                      

ด้านสิ่งแวดล้อม  (ล้านบาท ) 1.89                  1.89                   1.89                 1.89                       1.89                      1.89                      

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย 53.89            51.69            50.88           51.99               51.60               51.41               

ประมาณการผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส

 - พืน้ท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต (ไร่) 2,445.59          2,469.68           2,386.13         2,443.23               2,414.28              2,445.59              

 - ผลผลิต (ตัน) 43,767.97        43,300.80        43,466.04       44,411.73             44,062.38            42,571.17            

ประมาณการรายได้ (ล้านบาท)

 - ไม้ท่อน (W1.1 Roundwood (Log)) 56.72                56.11                56.33               57.55                     57.10                    55.17                    

 - ก่ิง ก้าน ใบ (W1.3 Twig) 0.04                  0.03                   0.03                 0.04                       0.04                      0.03                      

ประมาณการผลประกอบการ กําไร(ขาดทุน) (ล้านบาท) 5.31             6.90              7.92             8.03                 7.98                 6.23                 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 19 
 

 
 
 
 

 

ชื่อแผนปฏิบัติการ        งานเตรียมพืน้ที่และปลูกไม้ยูคาลิปตัส

หน่วยงานรับผิดชอบ    ฝ่ายปลูกและบาํรุงรักษา

วัตถุประสงค์               เพื่อเตรียมพืน้ที่และปลูกไม้ยูคาลิปตัส

เป้าหมาย                   พืน้ที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสใหม่สามารถทดแทนพืน้ที่ทําไม้ออก

ตัวชีว้ัด                       อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า 95%

รายละเอียดแผนงาน

ลําดับ กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ

2562 2563 2564 2565 2566

1 เตรียมพืน้ที่ปลูก หน.เขต 1,104.60    1,196.43    936.50        1,040.65    1,765.19    ม.ค. - ธ.ค.

2 ปลูกไม้ยูคาลิปตัส เจ้าหน้าที่แปลง ม.ค. - ธ.ค.

3 กลบโคน ผู้ช่วยงานประจําแปลง ม.ค. - ธ.ค.

4 ปลูกซ่อม ม.ค. - ธ.ค.

5 สํารวจ % การรอดตาย หลังปลูกเสร็จ 1 เดือน ม.ค. - ธ.ค.

6 การสํารวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสังคม (ก่อนและหลังกิจกรรม) ม.ค. - ธ.ค.

7 การติดตามประเมินผล ม.ค. - ธ.ค.

เป้าหมาย (ไร่)

แผนการปฏิบัติงานประจําปี 2561-2565
บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากัด 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 20 
 

 

ชื่อแผนปฏิบัติการ        งานดูแลรักษาพืน้ที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัส

หน่วยงานรับผิดชอบ    ฝ่ายปลูกและบาํรุงรักษา

วัตถุประสงค์               เพื่อดูแลรักษาพืน้ที่ปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส (ไม้ปลูกและไม้หน่อ) ให้เจริญเติบโตตามรอบการเก็บเกี่ยว

เป้าหมาย                   พืน้ที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ตัวชีว้ัด                       ดูแลรักษาพืน้ที่ปลูกสร้างสวนป่าตามรอบที่กําหนด

รายละเอียดแผนงาน

ลําดับ กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ

2562 2563 2564 2565 2566

1 การบาํรุงรักษาไม้อายุ 0-1 ปี (ไม้ปลูกและไม้หน่อ) หน.เขต 12,159        12,159        12,159        12,159        12,159        

 - ใส่ปุ๋ ยมูลไก่ เจ้าหน้าที่แปลง ม.ค. - ธ.ค.

 - การกํา จัดวัชพืช เช่น การถางหญ้า ถากหญ้า ตัดเถาวัลย์ ตัดไม้พุ่ม ผู้ช่วยงานประจําแปลง ม.ค. - ธ.ค.

 - ฉีดยากํา จัดวัชพืช มิ.ย. - ก.ย.

 - ไถร่องไม้ ม.ค. - ธ.ค.

 - ดันแนวกันไฟ พ.ย. - ก.พ.

 - แต่งหน่อ (กรณีไม้หน่อ) ม.ค. - ธ.ค.

2 การบาํรุงรักษาไม้อายุ 2-4 ปีขึน้ไป (ไม้ปลูกและไม้หน่อ)

 - การกํา จัดวชัพืช เช่น การถางหญ้า ถากหญ้า ตัดเถาวัลย์ ตัดไม้พุ่ม ม.ค. - ธ.ค.

 - ฉีดยากํา จัดวัชพืช มิ.ย. - ก.ย.

 - ไถร่องไม้ ม.ค. - ธ.ค.

 - ดันแนวกันไฟ พ.ย. - ก.พ.

3 การติดตามประเมินผล เจ้าหน้าที่แปลง ม.ค. - ธ.ค.

แผนการปฏิบัติงานประจําปี 2561-2565
บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากัด 

เป้าหมาย (ไร่)
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 21 
 

 
 

ชื่อแผนปฏิบัติการ        งานเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส

หน่วยงานรับผิดชอบ    ฝ่ายปลูกและบาํรุงรักษา

วัตถุประสงค์               เพื่อดําเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสที่ครบรอบอายุการตัดฟัน และมีผลผลิตไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน

เป้าหมาย                   พืน้ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตตามแผนงานตัดไม้ยูคาลิปตัส

ตัวชีว้ัด                       1. จํานวนพืน้ที่ตัดไม้ (ไร่)

                              2. ปริมาตรไม้ยูคาลิปตัส (ตัน)

รายละเอียดแผนงาน

ลําดับ กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ

2562 2563 2564 2565 2566

1 สํารวจกําลังการผลิตไม้ยูคาลิปตัส เจ้าหน้าที่แปลง/

แผนกวัดไม้

2,469.68/

43,300.80

2,386.13/

43,466.04

2,443.23/

44,411.73

2,414.28/

44,062.38

2445.59/

42,571.17

ม.ค. - ธ.ค.

2 ขออนุมัติตัดไม้ เจ้าหน้าที่แปลง/ 

ผู้ จัดการสวนป่า

ม.ค. - ธ.ค.

3 ควบคุมงานตัดไม้ ม.ค. - ธ.ค.

4 รายงานผลการทําไม้ ธุรการแปลง/บญัชี ม.ค. - ธ.ค.

5 การสํารวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสังคม (ก่อนและหลังกิจกรรม) เจ้าหน้าที่แปลง ม.ค. - ธ.ค.

6 การติดตามประเมินผล ม.ค. - ธ.ค.

แผนการปฏิบัติงานประจําปี 2561-2565
บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากัด 

เป้าหมาย (ไร่/ตัน)
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 22 
 

แผนการดาํเนินงานด้านสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก.ชาวสวนเกษตร

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1. จัดให้พนักงาน /ผู้ รับเหมา ได้รับการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับขัน้ตอนการ

ปฏิบตัิงานและอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทํางาน

60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      

2. ประชุมร่วมกับชุมชน เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะต่างๆ / รับทราบผลกระทบ

ต่อชุมชนที่เกิดจากกิจกรรมของสวนป่าพร้อมทัง้หาแนวทางแก้ไข /ประเมินผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า รวมถึงการสื่อสารแผนงานต่างๆ แก่ผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสีย

100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    

3. ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน -             -             -             -             -             

4. จัดโครงการมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนรอบพืน้ที่ 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    

5. สนับสนุนกิจกรรมตามโรงเรียนในพืน้ที่   50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      

6. จัดให้มีโครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ชุมชน/วัด/โรงเรียน 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      

7. ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      

8. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      

9. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนพืน้ที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      

รวม 550,000    550,000    550,000    550,000    550,000    
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 23 
 

 
 

ชื่อแผนปฏิบัติการ        การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทํางาน แก่ พนักงาน /ผู้ รับเหมา

หน่วยงานรับผิดชอบ    ฝ่ายปลูกและบาํรุงรักษา/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์               เพื่อให้พนักงาน / ผู้ รับเหมา / แรงงาน ได้รับความรู้ที่เพียงพอต่อการนําไปปฏิบตัิงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวนป่า

เป้าหมาย                   พนักงาน  / ผู้ รับเหมา / แรงงาน

ตัวชีว้ัด                       ประวัติการฝึกอบรม และรายงานการฝึกอบรมการอบรม

รายละเอียดแผนงาน

ลําดับ กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565

1 การจัดทําสัญญา พร้อมจัดทําฐานข้อมูลพนักงาน / ลูกจ้าง / ผู้ รับเหมา ผจก.แผนกข้อมูล/
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทะเบียนรายชื่อ

พนักงาน/

ผู้รับเหมา

ทะเบียนรายชื่อ

พนักงาน/

ผู้รับเหมา

ทะเบียนรายชื่อ

พนักงาน/

ผู้รับเหมา

ทะเบียนรายชื่อ

พนักงาน/

ผู้รับเหมา

ทะเบียนรายชื่อ

พนักงาน/

ผู้รับเหมา

ม.ค. - ธ.ค.

2 อบรมขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทํางาน 

ประจําปี ให้แก่ พนักงาน /ผู้ รับเหมา

ผจก.สวนป่า/

ผจก.เขต

รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม
ธ.ค. - ก.พ.

3 อบรมขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทํางาน 

แก่ ผู้ รับเหมา / แรงงาน พร้อมทัง้ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย

ก่อนการทํางาน

เจ้าหน้าที่แปลง รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม

ทุกครัง้ก่อนการปฏิบัติงาน

4 การติดตามประเมินผล เจ้าหน้าที่แปลง ม.ค. - ธ.ค.

แผนการปฏิบัติงานประจําปี 2561-2565
บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากัด 

เป้าหมาย (ไร่)
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 24 
 

 

ชื่อแผนปฏิบัติการ        การประชุมร่วมกับชุมชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพืน้ที่สวนป่า

หน่วยงานรับผิดชอบ    ฝ่ายปลูกและบาํรุงรักษา/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/แผนกประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์               เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะต่างๆ / รับทราบผลกระทบต่อชุมชนที่เกิดจากกิจกรรมของสวนป่าพร้อมทัง้หาแนวทางแก้ไข /ประเมินผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า

                            รวมถึงการสื่อสารแผนงานต่างๆ แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมาย                   ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ที่รอบๆ สวนป่า

ตัวชีว้ัด                       รายชื่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพืน้ที่สวนป่า

รายละเอียดแผนงาน

ลําดับ กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565

1 สํารวจและจัดทํารายชื่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพืน้ที่สวนป่า เจ้าหน้าที่แปลง รายชื่อ

ผู้มีสว่นได้

สว่นเสยี

ธ.ค. - ก.พ.

2 ประชุมกับชุมชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพืน้ที่สวนป่า ผจก.สวนป่า/

ผจก.เขต/

เจ้าหน้าที่แปลง/
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รายงานการ

ประชุม

รายงานการ

ประชุม

รายงานการ

ประชุม

รายงานการ

ประชุม

รายงานการ

ประชุม
ตามวาระ

(ปี 62-65 ไตรมาสละ 1 ครัง้)

3 จัดทําแผนการบริหารผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า ผจก.สวนป่า/

ผจก.เขต/

เจ้าหน้าที่แปลง/

ม.ค. - ธ.ค.

4 การติดตามประเมินผล ม.ค. - ธ.ค.

เป้าหมาย (ไร่)

แผนการปฏิบัติงานประจําปี 2561-2565
บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากัด 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 25 
 

 

ชื่อแผนปฏิบัติการ        การส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ    ฝ่ายปลูกและบาํรุงรักษา/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/แผนกประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์               1. เพื่อให้ชุมชนรอบพืน้ที่สวนป่ามีส่วนร่วมในงานปลูกสร้างสวนป่า

                            2. เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนรอบพืน้ที่สวนป่า

เป้าหมาย                   เปิดโอกาสการจ้างงานคนในชุมชนรอบสวนป่าเป็นอันดับแรก

ตัวชีว้ัด                       การจ้างงานคนในชุมชนรอบพืน้ที่สวนป่า

รายละเอียดแผนงาน

ลําดับ กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565

1 การประกาศนโยบายการจ้างงาน ผจก.สวนป่า ต.ค.-ธ.ค.

2 การประกาศรับสมัครพนักงาน / ผู้ รับเหมา /แรงงาน ในพืน้ที่ชุมชน

รอบสวนป่า

เจ้าหน้าที่แปลง/
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ใบประกาศรับ

สมัครงาน

ใบประกาศรับ

สมัครงาน

ใบประกาศรับ

สมัครงาน

ใบประกาศรับ

สมัครงาน

ใบประกาศรับ

สมัครงาน
ตามฤดูกาลผลิต

3 การคัดเลือกพนักงาน /ผู้ รับเหมา /แรงงาน เจ้าหน้าที่แปลง/
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/

ผจก.แผนกข้อมูล

ตามฤดูกาลผลิต

4 การจัดทําสัญญา พร้อมจัดทําหลักฐานข้อมูลลูกจ้างของสวนป่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/

ผจก.แผนกข้อมูล
ม.ค. - ธ.ค.

5 การจ้างงานในกิจกรรมการปลูกสร้างสวนไม้เศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่แปลง ม.ค. - ธ.ค.

6 การติดตามประเมินผล ม.ค. - ธ.ค.

แผนการปฏิบัติงานประจําปี 2561-2565
บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากัด 

เป้าหมาย (ไร่)
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 26 
 

 

ชื่อแผนปฏิบัติการ        โครงการมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนรอบพืน้ที่

หน่วยงานรับผิดชอบ    ฝ่ายปลูกและบาํรุงรักษา/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/แผนกประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์               1. เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมให้คนในชุมชนรอบๆสวนป่า

                            2. เพื่อก่อให้เกิดการนําผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เนือ้ไม้จากสวนป่ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

เป้าหมาย                   เปิดโอกาสให้ชมุชนรอบสวนป่าเข้าเก็บหาผลผลิตที่ไม่ใช่เนือ้ไม้ในพืน้ที่สวนป่า และชุมชนรอบๆสวนป่า ได้รับการฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

ตัวชีว้ัด                       ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตที่ไม่ใช่เนือ้ไม้ในสวนป่า

รายละเอียดแผนงาน

ลําดับ กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565

1 สํารวจความต้องการของชุมชนในเรื่องหลักสูตรการอบรมที่ชุมชน

รอบสวนป่าต้องการได้รับการส่งเสริม

เจ้าหน้าที่แปลง/
แผนกประชาสมัพนัธ์

รายงานการ

สาํรวจความ

ต้องการเรื่อง

หลกัสตูรการ

อบรม

รายงานการ

สาํรวจความ

ต้องการเรื่อง

หลกัสตูรการ

อบรม

รายงานการ

สาํรวจความ

ต้องการเรื่อง

หลกัสตูรการ

อบรม

รายงานการ

สาํรวจความ

ต้องการเรื่อง

หลกัสตูรการ

อบรม

รายงานการ

สาํรวจความ

ต้องการเรื่อง

หลกัสตูรการ

อบรม

พ.ค

(ปีละ 1 ครัง้)

2 แผนการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนรอบสวนป่า  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หลกัสตูรและ

แผนการอบรม

หลกัสตูรและ

แผนการอบรม

หลกัสตูรและ

แผนการอบรม

หลกัสตูรและ

แผนการอบรม

หลกัสตูรและ

แผนการอบรม
ไตรมาสละ 1 ครัง้

3 การจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนรอบสวนป่า เจ้าหน้าที่แปลง/
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/

มิ.ย.-ส.ค.

4 การติดตามประเมินผล ม.ค. - ธ.ค.

แผนการปฏิบัติงานประจําปี 2561-2565
บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากัด 

เป้าหมาย (ไร่)
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 27 
 

แผนการดาํเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก.ชาวสวนเกษตร

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1. สนับสนุนกิจกรรมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เช่น การปลูกป่า / ปล่อยปลาลง

แหล่งนํา้ธรรมชาติ / สร้างฝายชะลอนํา้ / ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการ

พังทลายของหน้าดินในพืน้ที่

50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      

2. จัดกิจกรรมปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการให้ความรู้เร่ืองการปลูกป่าตามชุมชน,

โรงเรียน

10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      

3. การดูแลรักษาพืน้ที่อนุรักษ์ของสวนป่าให้คงอยู่ เช่น พืน้ที่ Stream Bank / 

พืน้ที่ Buffer Zone/ พืน้ที่อนุรักษ์ (เขาตาจ๊ิด, เขาตาผา)

50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      

4. การดูแลต้นไม้ใหญ่ในพืน้ที่ให้คงอยู่ -             -             -             -             -             

5. ควบคุมการใช้สารเคมีและลดการใช้สารเคมีในพืน้ที่สวนป่า -             -             -             -             -             

6. การตรวจวิเคราะห์ดินและนํา้ 49,000      49,000      49,000      49,000      49,000      

7. การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ในพืน้ที่ชุมชน

รอบๆสวนป่า 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      

รวม 189,000    189,000    189,000    189,000    189,000    
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ชื่อแผนปฏิบัติการ        การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์พืน้ที่สวนป่า

หน่วยงานรับผิดชอบ    ฝ่ายปลูกและบาํรุงรักษา

วัตถุประสงค์               เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และปกป้องระบบนิเวศน์พืน้ที่สวนป่า เช่น พืน้ที่ Stream Bank / พืน้ที่ Buffer Zone / พืน้ที่อนุรักษ์ / ต้นไม้ใหญ่ในพืน้ที่สวนป่า

เป้าหมาย                   พืน้ที่ Stream Bank / พืน้ที่ Buffer Zone / พืน้ที่อนุรักษ์ / ต้นไม้ใหญ่ในพืน้ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์และยังคงอยู่

ตัวชีว้ัด                       1. จํานวนพืน้ที่อนุรักษ์ (ไร่)

                            2. จํานวนต้นไม้ใหญ่ในพืน้ที่

                            3. รายชื่อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่พบในพืน้ที่

                            4. รายงานการเข้าเก็บผลผลิตที่ไม่ใช่เนือ้ไม้ในพืน้ที่สวนป่า

                            5. รายงานตรวจติดตาม

รายละเอียดแผนงาน

ลําดับ กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565

1 การตรวจติดตาม ป้องกัน และดูแลพืน้ที่ Stream Bank / พืน้ที่ Buffer Zone / พืน้ที่

อนุรักษ์ / ต้นไม้ใหญ่ในพืน้ที่สวนป่า / พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายาก

เจ้าหน้าที่แปลง รายงานตรวจ

ติดตาม

รายงานตรวจ

ติดตาม

รายงานตรวจ

ติดตาม

รายงานตรวจ

ติดตาม

รายงานตรวจ

ติดตาม
ทุกไตรมาส

2 การตรวจติดตามผลกระทบทางดิน เจ้าหน้าที่แปลง รายงานผล

วิเคราะห์ดิน

รายงานผล

วิเคราะห์ดิน

รายงานผล

วิเคราะห์ดิน

รายงานผล

วิเคราะห์ดิน

รายงานผล

วิเคราะห์ดิน
ปีละ 1 ครัง้

3 การตรวจติดตามผลกระทบทางนํา้ เจ้าหน้าที่แปลง รายงานผล

วิเคราะห์นํา้

รายงานผล

วิเคราะห์นํา้

รายงานผล

วิเคราะห์นํา้

รายงานผล

วิเคราะห์นํา้

รายงานผล

วิเคราะห์นํา้

ต้นฤดูฝน, ปลายฤดูฝน

4 การเก็บข้อมูลผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์(การเก็บผลผลิตที่ไม่ใช่เนือ้ไม้)

ในพืน้ที่สวนป่า

เจ้าหน้าที่แปลง รายงานการ

เก็บผลผลติ

รายงานการ

เก็บผลผลติ

รายงานการ

เก็บผลผลติ

รายงานการ

เก็บผลผลติ

รายงานการ

เก็บผลผลติ
ม.ค. - ธ.ค.

5 การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์

สัตว์ที่ควรแก่การอนุรักษ์ในพืน้ที่

ผจก.สวนป่า/ 

เจ้าหน้าที่แปลง

ม.ค. - ธ.ค.

6 การตรวจติดตาม ม.ค. - ธ.ค.

แผนการปฏิบัติงานประจําปี 2561-2565
บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากัด 

เป้าหมาย (ไร่)
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แผนตรวจตดิตามการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยนื ปี 2562-2566 
 

 รายละเอยีด ตวัชี้วดั ความถี่ ผู้รับผดิชอบ 
 ดา้นการจัดการสวนป่า    

1 การตรวจติดตามพื้นที่ปลกูไม ้( การลกัลอบตดัไม,้ การบุกรุก

พื้นที่, การเกิดไฟไหม,้ การเกบ็ผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม,้ ตน้ไม้

ใหญ่, พื้นที่ Stream bank) 

รายงานการตรวจติดตามพื้นที่แปลงปลกูไมย้คูาลิปตสั ให้

ผูจ้ดัการสวนป่ารับทราบ 

ทุกแปลงตอ้งสาํรวจอยา่งนอ้ยเดือน

ละ 1 ครั้ง 

เจา้หนา้ที่แปลง 

2 การตรวจติดตามไมใ้นแปลง ( อาการผดิปกติของไม ้ ไดแ้ก่ 

โรคและแมลง, ไมแ้คระแกรน, สาเหตุอื่นๆ ) 
รายงานการตรวจติดตามไมย้คูาลิปตสั ใหผู้จ้ดัการสวนป่า

รับทราบ 

ทุกแปลงตอ้งสาํรวจอยา่งนอ้ยเดือน

ละ 1 ครั้ง 

เจา้หนา้ที่แปลง 

3 การติดตามการเติบโตของไมท้ี่อาย ุ1 ปี, 2 ปี, 3 ปี รายงานปริมาตรไมย้คูาลิปตสั ใหผู้จ้ดัการสวนป่ารับทราบ ทุก 6 เดือน  ( ฤดูแลง้ : มี.ค.และฤดู

ฝน : ต.ค. ) 

เจา้หนา้ที่แปลง 

4 การตรวจติดตามการเติบโตของไมท้ี่อาย ุ4 ปีขึ้นไป  รายงานปริมาตรไมย้คูาลิปตสั ใหผู้จ้ดัการสวนป่ารับทราบ ที่อาย ุ4 ปีขึ้นไป และก่อนตดัไม ้ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวดัไม ้

 ด้านสังคม    

1 การตรวจติดตามผลกระทบจากชุมชนที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ  รายงานผลกระทบที่เกิดกบัชุมชน  ใหผู้จ้ดัการสวนป่า

รับทราบ 
ทุกครั้งที่มีการทาํกิจกรรมการ

จดัการสวนป่า 
เจา้หนา้ที่แปลง 

2 การติดตามรับขอ้ร้องเรียนจากชุมชน (กล่องรับความคิดเห็น, 

ทางโทรศพัท,์ แจง้เจา้หนา้ที่แปลง ) 
รายงานขอ้ร้องเรียนที่เกิดกบัชุมชน  ใหผู้จ้ดัการสวนป่า

รับทราบ 
ทุก 1 เดือน เจา้หนา้ที่แปลง, จนท.

ประชาสัมพนัธ์ 

 ด้านสิ่งแวดล้อม    

1 การติดตามผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม ดา้นคุณภาพนํ้าของ

แหล่งนํ้าใกลพ้ื้นที่แปลง 

รายงานคุณภาพนํ้า ของแหล่งนํ้า ปีละ 2 ครั้ง ( ฤดูแลง้ : มี.ค.และฤดู

ฝน : ต.ค. ) 

เจา้หนา้ที่แปลง 

2 การติดตามผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มดา้นคุณภาพดินสาร

ตกคา้งในดินจากการใชส้ารเคมี  
รายงานคุณภาพดินจากการใชส้ารเคมี ก่อนฉีดยากาํจดัวชัพืช และและ

หลงัฉีดยา 8 เดือน 

เจา้หนา้ที่แปลง 

3 การติดตามผลกระทบพื้นที่ Stream bank ( แนวเขตพื้นที่, การ

บุกรุกพื้นที่, การเกบ็ผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม ้) 

รายงานตรวจสอบพื้นที่ Stream Bank ทุก 3 เดือน เจา้หนา้ที่แปลง 
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ระบบการจัดการในสวนป่า  
 
1. การเตรียมพืน้ที่  

หลงัจากการเก็บเก่ียวผลผลติไม้ออกจากพืน้ท่ี   จะมีการพิจารณาการไว้หน่อเป็นอนัดบัแรก โดยสิ่งท่ีใช้พิจารณา  คือ  ความคุ้มค่า
ตอ่การลงทนุ  เปอร์เซน็ต์รอดตายของไม้ต้องมากกวา่ 70 %  และสายพนัธุ์ท่ีปลกูขณะนัน้  หากพืน้ท่ีต้องการปลกูใหม่จะดําเนินการพรวนดิน
กลบตอและวัชพืช  และเกล่ียปรับพืน้ท่ีให้เสมอ  กรณีพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีลุ่มต่ําจะทําการขุดทางระบายนํา้  เพ่ือป้องกันนํา้ท่วมขังและลดการ
เสียหายของกล้าไม้  ในการเตรียมพืน้ท่ีจะเตรียมก่อนการปลกูกล้าไม้  เป็นเวลาไม่เกิน  15  วนั  เพ่ือลดการสญูเสียความชืน้ในดิน และก่อน
วชัพืชงอก 

มาตรฐานการทาํงาน 
1. ประเมินวิธีการเตรียมพืน้ท่ี 
2. เตรียมพืน้ท่ีครบเตม็พืน้ท่ี 
3. ฝังกลบตอและวชัพืชให้มิดและเกล่ียดินให้เรียบร้อย 
4. ความลกึการพรวนดิน ต้องลกึไมน้่อยกวา่ 50 เซนติเมตร 
5. พืน้ท่ีต่ํา ควรมีร่องระบายนํา้ 

 ผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้  
1. การพงัทลายของดิน หรือตะกอนไหลทบัถมร่องนํา้ 
2. การเปล่ียนแปลงสภาพพืน้ท่ี ทิศทางการไหลของนํา้หรือแหลง่นํา้ 
3. สภาพแวดล้อมดัง้เดิม ต้นไม้ใหญ่ 
4. การเช่ือมทางเดิม เพ่ือสะดวกตอ่การสญัจร 

 การควบคุม/ตดิตาม 
1. ประเมินการทํางาน ก่อนและหลงัการทํางานตามหวัข้อประเมิน(ใบประเมินผลกระทบงานเตรียมพืน้ท่ี) 
2. แจ้งแผนวิธีการเตรียม รวมถงึข้อห้ามกบัผู้ รับจ้าง 
3. ควบคมุงานเตรียมพืน้ท่ีให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีกําหนด โดยไมไ่ปเปล่ียนแปลงสภาพการไหลของนํา้ 
4. แจ้งแผนการทํางานให้ชมุชนรับทราบ 
5. บอกมาตรการการทํางานให้ผู้ปฏิบติังานรับทราบ เช่นการอบรมก่อนการทํางาน ชีแ้จงให้ครบถ้วน เร่ืองขัน้ตอนการ

ทํางานรวมถงึข้อควรระวงัในการทํางาน 
 การป้องกันและแก้ไข 

1. ถ้ามีข้อร้องเรียนเกิดขึน้ ควรแก้ไขไปตามกระบวนการ 
2. ลงโทษตามระเบียบท่ีระบอุยูใ่นสญัญาท่ีได้ยอมรับตามเง่ือนไข ถ้ามีการทําให้เกิดความเสียหาย 

2. การคัดเลือกชนิดสายพันธ์ุ  

สายพนัธุ์ของไม้ยคูาลิปตสัท่ีนํามาปลกูในสวนไม้ของบริษัท  ได้เลือกใช้สายพนัธุ์ท่ีมีการพฒันาปรับปรุงพนัธุ์จาก บจก.ยคูาลิปตสั 
เทคโนโลยี  ท่ีได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองพนัธุ์พืชใหม่แล้ว และเป็นไม้ยคูาลิปตสัสายพนัธุ์ท่ีดี  ท่ีมีการปลกูทดสอบในภาคตะวนัออก  และ
มีการปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี  เพ่ือสร้างอตัราผลผลติให้เหมาะสมในทางเศรษฐกิจ 

ดงันัน้การเลือกสายพนัธุ์มาปลกู  จึงต้องคํานึงถึงปัจจัยอ่ืนๆประกอบ เช่น สภาพพืน้ท่ี ลกัษณะดิน  สภาพดินฟ้าอากาศ การใช้
ประโยชน์ของผลผลติ เป็นต้น  สายพนัธุ์ไม้ยคูาลิปตสัท่ีนิยมปลกูปัจจบุนัแต่ละชนิดพนัธุ์มีคณุสมบติัเฉพาะตวัแตกต่างกนั โดยสวนไม้บริษัท 
ชาวสวนเกษตร จํากดั  ได้เลือกสายพนัธุ์ท่ีมีความเหมาะสมในพืน้ท่ี  
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 มาตรฐานการคัดเลือกสายพันธ์ุ เพ่ือปลูกในแปลงปลูกให้เหมาะสมต่อพืน้ที่ มีสายพันธ์ุดังนี ้
1. Clone K58 (E.urophylla) ไมค่วรปลกูในท่ีนํา้ขงั ท่ีต่ํา ดินระบายนํา้ไมดี่ หน้าดินตืน้ 
2. Clone K7 (E.camaldulensis x E.deglupta) ไม่ควรปลกูในท่ีนํา้ขงั ชอบพืน้ท่ีชุ่มนํา้(ท่ีต่ํา) และ พืน้ท่ีท่ีมีการ

ระบายนํา้ได้ดี ไมช่อบดินดาน หน้าดินตืน้ 
3. Clone K62 (E.urophylla) ไมค่วรปลกูในท่ีต่ํานํา้ทว่มขงั ทนแล้งได้ดี 
4. พนัธุ์ไม้ทดลอง บริษัทยคูาลปิตสัเทคโนโลยี  จํากดั 

3. การวางแนวปลูก 

การวางแนวปลกู คือการกําหนดระยะปลกู จํานวนต้นต่อไร่ และตําแหน่งท่ีจะปลกูกล้าไม้ยคูาลิปตสั ก่อนดําเนินการวางแนวปลกู
พืน้ท่ีท่ีจะปลูกต้องเตรียมพืน้ท่ีเรียบร้อยแล้ว ปัจจัยท่ีต้องคํานึงคือสภาพของพืน้ท่ีหากเป็นพืน้ท่ีราบจะปักหลักหมายปลูกเป็นแถวตรง 
ในขณะท่ีพืน้ท่ีเนินหรือพืน้ท่ีมีความลาดเอียง จะปักหลกัหมายปลกูตามแนวระนาบหรือแนวลาดเอียง  

วิธีการวางแนวปลูก  ในพืน้ท่ีราบก่อนจะทําการปักหลกัหมายปลกูจะต้องคํานึงถึงรูปร่างของพืน้ท่ีและทิศทางของลมประจําถ่ิน  
สว่นมากจะนิยมปักหลกัหมายปลกูขนานกบัแนวเขตแปลง  เพ่ือสะดวกในการบริหารจดัการ  ปัจจบุนัใช้ระยะปลกู คือระยะปลกู 1.5 x 3 
เมตร (ระยะระหวา่งต้น X ระยะระหวา่งแถว) 

- การวางแนว   วางระยะปลกูระหว่างแถวก่อน  โดยใช้เชือกท่ีมีระยะปลกูท่ีแน่นอนกําหนดจดุ  จากนัน้ทําการปักหลกัโดยใช้ไม้   
จากนัน้ใช้เชือกวางแนวระยะปลกูระหว่างต้น  เพ่ือกําหนดจุดตําแหน่งท่ีจะปลกูกล้าไม้ยคูาลิปตสั  และการเตรียมหลมุปลกู  เป็นขัน้ตอน
สําคญัท่ีจะทําให้กล้าไม้ยคูาลปิตสัท่ีปลกูมีความเจริญเติบโตได้ดีตามท่ีควรจะเป็น  หลมุปลกูท่ีดีจะช่วยเร่งระบบรากให้พฒันาชอนไชไปตาม
ดินท่ีเตรียมไว้เม่ือระบบรากมีประสทิธิภาพความเติบโตก็จะดีขึน้  บริเวณท่ีเตรียมหลมุปลกูต้องอยูด้่านหนึง่ด้านใดของเชือกวางแนว  โดยทกุ
หลมุต้องหา่งในระยะท่ีเทา่กนั  เพ่ือให้ระยะระหวา่งต้นหา่งเทา่กนัตามกําหนด  ขนาดของหลมุปลกู  กําหนดตามฤดปูลกูไม้  ได้แก่ 

ฤดฝูน  ขนาดหลมุ  กว้าง x ยาว x ลกึ  เทา่กบั   30 ซม. x 30 ซม. x 20 ซม. 
ฤดแูล้ง  ขนาดหลมุ  กว้าง x ยาว x ลกึ  เทา่กบั   40 ซม. x 40 ซม. x 30 ซม. 

 มาตรฐานการวางแนว   ต้องได้ระยะระหวา่งต้นและระยะระหวา่งแถวท่ีกําหนด ปัจจบุนัใช้ระยะปลกู 1.5 x 3 เมตร 

4. การปลูก  

 การปลกูกล้าไม้ยคูาลปิตสั  แบง่เป็น 2 ฤดกูาล  ได้แก่ 
 4.1 การปลกูกล้าไม้ในฤดฝูน   ใช้จอบขุดหลมุก่อน 1-2 ครัง้ท่ีกลางหลมุดึงดินเข้าหาขอบหลมุ แล้ววางกล้าให้ตัง้ตรง และขุย
มะพร้าวอยูต่ํ่ากวา่หน้าดินประมาณ 5 เซนติเมตร ใช้ดินกลบพร้อมกบัใช้มือกดดินให้แน่นพอประมาณ ห้ามใช้เท้าเหยียบรอบต้นโดยเด็ดขาด 
เพราะจะทําให้ขยุท่ีอยูใ่นดินแตกและดินจะแน่นเกินไป 

4.2 การปลกูกล้าไม้ในฤดแูล้ง  ใช้จอบขดุท่ีหลมุก่อน 1-2 ครัง้ท่ีกลางหลมุดงึดินเข้าหาขอบหลมุ แล้ววางกล้าให้ตัง้ตรง  และกลบ
ดินหนาจากขุยมะพร้าวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ใช้ดินกลบพร้อมกบัใช้มือกดดินให้แน่นพอประมาณ  ห้ามใช้เท้าเหยียบรอบต้นโดย
เดด็ขาด เพราะจะทําให้ขยุท่ีอยูใ่นดินแตกและดินจะแน่นเกินไป  ทัง้นีก้ารปลกูหน้าแล้งจะต้องมีการรดนํา้หลงัจากปลกู  ในอตัรา 15-20 ลิตร
ตอ่ต้น    และทําการกลบดินท่ีโคนต้น  หลงัจากหน้าดินมีความชืน้หมาดๆ  เพ่ือป้องกนัการระเหยความชืน้ในดิน 
 มาตรฐานงานปลูก 

1. ปลกูตรงตามระยะท่ีวางแนวไว้ 
2. ปลกูให้ได้ตามมาตรฐาน(งานปลกู) 
3. อตัรารอดตายของต้นไม้ไมต่ํ่ากวา่ 95% 

ผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้   แหลง่นํา้ท่ีนํามารดกล้าไม้  
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การควบคุม/ตดิตาม 
    1. แหลง่นํา้ท่ีนํามาใช้ ต้องควบคมุ ติดตาม ไมทํ่าให้เกิดความเดือดร้อนและผลกระทบตอ่แหลง่นํา้ชมุชน 
    2. ชีแ้จงชมุชน ถ้าเป็นแหลง่นํา้สาธารณะ และขออนมุติัจากผู้ นําชมุชน 
    3. สํารวจประเมินก่อนและหลงัการทํางานตามใบประเมินผลกระทบงานปลกู 
การป้องกันและแก้ไข 
    1. ต้องประเมินแหล่งนํา้ท่ีนํามาใช้ว่าจะเกิดผลกระทบต่อชมุชนหรือไม่ หากพบว่าไม่มีผลกระทบชมุชน สามารถนํานํา้มาใช้

ประโยชน์ได้ 
    2. หากมีเร่ืองร้องเรียน ให้ดําเนินการตามขัน้ตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน 

5.การบาํรุงรักษา 

 การบํารุงรักษาเป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัหลงัปลกูไม้  เพ่ือให้ไม้มีการเจริญเติบโตท่ีสมบรูณ์  ซึง่การบํารุงรักษาจะประกอบไปด้วย  การ
ปลกูซ่อม  การกําจดั/ควบคมุวชัพืช  การใส่ปุ๋ ยอินทรีย์  การแต่งก่ิงสําหรับไม้หน่อ  การทําแนวป้องกนัไฟ  และการสํารวจอตัราการเติบโต 
เปอร์เซน็ต์รอดตาย  ซึง่จะได้แยกกลา่วในรายละเอียดตอ่ไป 

5.1 ปลูกซ่อม หลงัจากทําการปลกูกล้าไม้ไปแล้ว สว่นหนึ่งจะตายจากสาเหตตุ่างๆ เช่น  การขาดนํา้  ยอดหกั  นํา้ท่วมโคน  เป็น
ต้น  ก่อนทําการปลกูซอ่มจะต้องทําการสํารวจตรวจนบัว่าในพืน้ท่ีปลกูมีต้นตายก่ีต้นเพ่ือจะได้นํากล้าไม้ไปซ่อมได้ครบจํานวนและจะทําการ
ปลกูซอ่มหลงัจากปลกูไม้ภายใน 1 เดือน   

มาตรฐานงานปลูกซ่อม 
1. ปลกูซอ่มภายในระยะเวลาไมเ่กิน 15 วนั 
2. ปลกูซอ่มให้ได้ตามมาตรฐาน(คูมื่องานปลกู) 
3. เม่ือครบ 30 วนั ต้นไม้ต้องไมต่าย 

5.2 การกําจัดวัชพืช มีส่วนสําคญัในการยบัยัง้ชะลอความเจริญเติบโตของกล้าไม้จึงมีความจําเป็นท่ีต้องดําเนินการกําจดัและ
ควบคมุวชัพืช ซึง่จะต้องดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง โดยวิธีการกาจดัวชัพืชมี 3 วิธี  ได้แก่  

5.2.1 การใช้แรงงาน โดยการใช้จอบถากรอบโคนถากในแถวหรือถางระหว่างแถวนิยมใช้ในขณะท่ีกล้าไม้มีอายนุ้อยๆ
เศษวชัพืช จากการถากให้นําวชัพืช ออกมาจากโคนต้น เพ่ือช่วยลดการคายนํา้บริเวณโคนและเพ่ิมอินทรียวตัถใุนดินเป็นการช่วยปรับปรุง
โครงสร้างดินด้วยเศษวชัพืชท่ีได้จากการถาง  

มาตรฐานงานถากหญ้า  ถากรอบโคนต้นไม้ให้สะอาด ไมมี่วชัพืชหลงเหลือ 
5.2.2 การใช้เคร่ืองจักรกล ได้แก่การไถพรวนด้วยรถแทรกเตอร์ผาน 7 ล้อยางเป็นการกําจดัวชัพืช และปรับปรุง

โครงสร้างของดิน สามารถดําเนินการได้เร็วทนักบัเวลา 
 มาตรฐานงานไถพรวน 

1. ไถกลบวชัพืชในร่องไม้ให้ได้ 80% 
2. ไถครบทกุร่อง 

5.2.3 การใช้สารเคมี จะใช้เป็นทางเลือกสดุท้าย ในกรณีดงันี ้  
1. เคร่ืองจกัรไมส่ามารถทํางานได้   
2. ปริมาณหญ้าค่อนข้างหนาและไม่สามารถใช้แรงงานได้  ซึ่งการใช้สารเคมีต้องได้รับการอนุมัติจาก

ผู้จดัการส่วนปลกูทกุครัง้   และใช้กบัไม้อาย ุ5 เดือนขึน้ไป  สารเคมีท่ีนํามาใช้กําจดัวชัพืชจะเลือกใช้
สารเคมีท่ีไมเ่กิดการตกค้างหรือทาลายสิง่แวดล้อม อาทิเช่น Glyphosate 48% เป็นต้น 

3. การใช้สารเคมีต้องคํานึงถึงอายขุองไม้ยคูาลิปตสั และในการใช้แต่ละครัง้ต้องระวงัไม่ให้สารเคมีฉีดพ่น
ถกูสว่นสีเขียวของลําต้น และภาชนะบรรจสุารเคมี จะเก็บสง่คืนท่ีสํานกังานแปลง  
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มาตรฐานงานกาํจัดวัชพืช 
1. ต้องใช้สารเคมีกําจดัวชัพืชตามท่ีบริษัทกําหนด(ไกลโฟเซต 48 )เทา่นัน้ 
2. ฉีดพน่สารเคมีกําจดัวชัพืชตามอตัราท่ีฉลากแนะนํา 
3. วชัพืชต้องตาย เกิน 80% ของพืน้ท่ี จงึจะสามารถสง่งานได้ 

ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ 
1. การไหลปนเปือ้นลงสูแ่หลง่นํา้สาธารณะ 
2. ขยะท่ีเกิดจากผู้ปฏิบติังาน 
3. สตัว์เลีย้งของชาวบ้านใกล้เคียง ท่ีอาจเข้ามาใช้พืน้ท่ีสวนป่า 

การควบคุม/ตดิตาม 
1.  ประเมินการทํางาน ก่อนและหลงัการทํางานตามหวัข้อประเมิน(ใบประเมินผลกระทบงานฉีดยา) 
2. ควบคมุการทํางานให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
3. บอกมาตรการการทํางานให้ผู้ปฏิบติังานรับทราบ เช่น ขัน้ตอนการทํางานรวมถงึข้อควรระวงัในการทํางาน 
4. ชีแ้จงชมุชน แจ้งแผนการทํางานให้ชมุชนรับทราบ เช่นระยะเวลาการทํางาน พืน้ท่ีการทํางาน เป็นต้น 

การป้องกันและแก้ไข 
1. เลือกเวลาการปฏิบติังานให้เหมาะสม หลีกเล่ียงการฉีดยาในสภาพฝนตก 
2. หากมีเร่ืองร้อนเรียน ให้ดําเนินการตามขัน้ตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน 

5.3 การใส่ปุ๋ย  ได้มีการใช้สารปรับปรุงดิน (ขีไ้ก่ผสมแกลบ)  เป็นปุ๋ ยและวสัดปุรับปรุงโครงสร้างของดิน  โดยใส่ให้กบัไม้ยคูา
ลปิตสัช่วงอาย ุ1-3 เดือน ในอตัรา 2 กิโลกรัมต่อต้น  วิธีการใส ่ โดยใช้เคร่ืองจกัรหรือแรงงานคน  โรยระหว่างแถวของไม้ยคูาลิปตสั  จากนัน้
ใช้รถแทรกเตอร์ ผาน7 ไถกลบลงไปในดิน  

มาตรฐานการใส่ปุ๋ย 
1. ใสส่ารปรับปรุงดิน (ขีไ้ก่ผสมแกลบ) ให้มีความสม่ําเสมอทัง้แปลง และเตม็พืน้ท่ีท่ีกําหนด 
2. เก็บกวาดกอง(ขีไ้ก่ผสมแกลบ)ให้เรียบร้อย  

5.4 การแต่งหน่อ  ใช้สําหรับการบํารุงรักษาไม้หน่อเท่านัน้  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเลือกหน่อท่ีมีการเติบโตดีไว้ ประมาณ 2-3 
หน่อตอ่ตอ  การแต่งหน่อจะดําเนินการกบัไม้อาย ุ6-8 เดือน วิธีการแต่งหน่อ  ใช้แรงงานคน  โดยจะทําการเลือกหน่อท่ีมีขนาดใหญ่  จํานวน 
2-3 หน่อต่อตอ  จากนัน้ใช้มีดตดัหน่อท่ีไม่ต้องการออก  ทิง้ไว้ในแปลงเพ่ือเป็นปุ๋ ย  และการแต่งหน่อจะไม่ดําเนินการในช่วงฤดแูล้ง  เพ่ือ
ป้องกนัการเกิดไฟไหม้ 

มาตรฐานการแต่งหน่อ 
1. ตดัแตง่หน่อท่ีไมต้่องการทิง้ให้หมด  
2. ความสงูของหน่อท่ีตดัแตง่ทิง้ไมเ่กิน 30 เซนติเมตร 

 
5.5 การป้องกันภัยที่เกดิกับสวนไม้ยูคาลปิตัส เกิดได้จากคน สตัว์ โรคแมลง และภยัธรรมชาติ   

 - ภัยจากคน เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเกิดจากเจตนาท่ีไม่หวงัดีต่อพืน้ท่ีปลกู เช่น ไฟลามจากพืน้ท่ีข้างเคียง ไฟไหม้จาก
การหาผลผลติท่ีไมใ่ช้เนือ้ไม้ เช่น รังผึง้ สตัว์นํา้ เป็นต้น   การนําขยะมาทิง้ในพืน้ท่ี  การลกัขโมยไม้  เป็นต้น 

   การป้องกนัและแก้ไข   
 ภยัท่ีเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์สามารถแก้ไขได้  โดยการทําแนวกนัไฟระหว่างพืน้ท่ีของแปลง  การให้ความรู้และควบคมุการ
ปฏิบติังานอยา่งใกล้ชิด แก้ไขโดยกระบวนการมวลชนสมัพนัธ์และการสํารวจตรวจตราในพืน้ท่ี  
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- ภัยจากสัตว์ พบน้อยมาก เกิดได้ทัง้สตัว์เลีย้ง คือววัควายเข้ามากินหญ้าในแปลงปลกูไม้ยคูาลิปตสั  เหยียบย่ําถกูกล้าไม้ขนาด
เลก็เสียหายหรือใช้ลําตวัเสียดสีกบัเปลือกต้นไม้ยคูาลปิตสั  

การป้องกนัและแก้ไข  
 การพบปะพูดคุยกับเจ้าของสตัว์เลีย้ง  หากดําเนินการแล้วยงัแก้ปัญหาไม่ได้  ก็ต้องดําเนินการแก้ไขโดยกระบวนการมวลชน

สมัพนัธ์ และตามกฎหมาย   
- ภัยจากโรค แมลง ท่ีมกัจะพบในแปลงปลกู คือ โรคใบจุดด่างเหลือง ในช่วงฤดฝูน และแตนฝอยปม   หนอนม้วนใบ แต่ยงัไม่

สง่ผลความเสียหายตอ่ผลผลติของไม้   
การป้องกนัและแก้ไข   
ต้องดําเนินการสํารวจตามแผนการตรวจติดตามท่ีกําหนด (Eucalyptus Check-up)  หากมีการระบาดรุนแรง  ต้องกําหนด

มาตรการป้องกนัและแก้ไขจากสาเหตนุัน้ๆ   
- ภัยจากธรรมชาติ เกิดจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตวั เช่น ฝนตกหนกัเกิดนํา้ท่วม ลมแรงทําให้ไม้โคนล้ม หรือโอน

เอียง ไฟไหม้ท่ีเกิดจากลมพดัในช่วงฤดแูล้ง/จากการเผาหญ้าพืน้ท่ีข้างเคียง เป็นต้น   
การป้องกนัและแก้ไข 
ภยัจากธรรมชาตินบัเป็นภยัท่ีป้องกนัแก้ไขได้ยาก เพราะไม่ทราบลว่งหน้าว่าจะเกิดภยัใดขึน้ในเวลาใด  แต่ภยัธรรมชาติท่ีไม่รุนแรง

ก็แก้ไขได้บ้างเช่นเดียวกนั 
1) การแก้ไขจากลมท่ีเกิดจากลมมรสมุ ซึง่จะทําให้ไม้ยคูาลิปตสัท่ีมีอายปุระมาณ 1-2 ปีขึน้ไปล้มจากลมมรสมุท่ีพดัแรงได้ แก้ไข

โดยการใช้หลกัไม้ปักยดึพร้อมผกูเชือกฟาง   
2) การป้องกนัไฟไหม้  ในช่วงปลายปีถึงต้นปีระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน  การปลกูสร้างสวนไม้เป็นการลงทนุสงู  หากถกูไฟ

ไหม้เสียหายค่าตอบแทนต่างๆท่ีจะได้รับเป็นศูนย์  จึงจําเป็นต้องป้องกนัไฟไหม้อย่างได้ผล  หลกัการสําคญัของการป้องกนัไฟคือการลด
วชัพืชออกจากแปลงให้มากท่ีสดุเม่ือมีวชัพืชอยูน้่อย  ไฟก็ไมเ่กิดขึน้ในแปลง  การป้องกนัไฟมีหลายวิธีแต่ท่ีได้ผลดีท่ีสดุสําหรับการป้องกนัไฟ
ในแปลงปลกูไม้ยคูาลปิตสั  คือ ใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางไถพรวนระหว่างแถวของไม้ยคูาลิปตสัโดยใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางติดผานไถ 7 จานไถ
ระหว่างแถวดําเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  จะทําให้วชัพืชถกูไถพลิกทบัอยู่ใต้ผิวดิน   และการทําแนวป้องกนัไฟ  โดยการ
ปรับปรุงถนนรอบพืน้ท่ีแปลง ดนัใบไม้ออกให้มากท่ีสดุและสร้างความเข้าใจกบัชมุชนในพืน้ท่ี  

5.6 การสาํรวจอัตราการเจริญเตบิโต  การสํารวจอตัราการเจริญเติบโตเป็นการประเมินผลความคุ้มค่าต่อการลงทนุ  จะแบ่ง
การประเมินผลผลติไม้ออกเป็น 2 ช่วงคือ 

5.6.1 การประเมนิผลผลติของไม้อายุ 1-3 ปี  โดยจะทําการสํารวจการเจริญเติบโตทกุๆปี มีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1. เลือกแปลงตวัแทนในแตล่ะช่วงอายไุม้ อาย ุ1 ปี 2 ปี 3 ปี อายไุม้ละ 1 แปลง 
2. กําหนดชดุตวัแทนในการเก็บข้อมลู จํานวน 50 ต้นตอ่แปลง  
3. ทําการวดัความโตท่ีรอบวงระดบัอก (DBH) และวดัความสงู(H)ถงึเรือนยอดและนําข้อมลูไปคํานวณผลผลิตไม้ต่อแปลง

ท่ีแตล่ะชัน้อายไุม้ 
4. กําหนดรอบของการวดัไม้ ทกุ 6 เดือน คือเดือนมีนาคม(ฤดแูล้ง) และเดือนกนัยายน(ฤดฝูน) 
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หากผลการประเมินผลผลติ พบวา่ต่ํากวา่มาตรฐานความเพิ่มพนู  แนวทางแก้ไข คือ  ควรมีการพิจารณาใส่ปุ๋ ยและบํารุงรักษา

เพิ่มเติมเพ่ือให้ไม้เจริญเติบโตได้ตามมาตรฐานความเพิ่มพนูดงักลา่ว 

5.6.2 การประเมินผลผลิตของไม้อายุ 4 ปี ขึน้ไป /ก่อนการตัดฟัน  จะทําการประเมินการเจริญเติบโตทกุ 2 เดือน  โดยมี
วิธีการประเมินดงัตอ่ไปนี ้

1. ความโตทางเส้นรอบวงระดบัอก (Girth at Breast high) หรือเรียกย่อๆว่า GBH คือความโตทางเส้นรอบวงในระดบั 1.30 เมตร 

ใช้หน่วยวดัเป็นมิลลเิมตร และคํานวณเส้นผา่ศนูย์กลางมีหน่วยเป็นนิว้ 

2. ความสงู การวดัความสงูวดัจากพืน้ดินถงึเรือนยอดนิยมใช้หน่วยวดัเป็นเมตร  
 จากนัน้นําข้อมลูท่ีได้มาคํานวณผลผลิตของไม้ และวิเคราะห์ความคุ้มค่าต่อการลงทนุ(ตามคู่มือการประเมินผลผลิตไม้)  ซึ่งแปลง
ใดมีผลผลติไมคุ่้มคา่แก่การลงทนุจะทําการตดัฟันเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลติไม้    
 
6.การเกบ็เก่ียวผลผลติ (งานตัดไม้) 

การเก็บเก่ียวผลผลิตของไม้ยคูาลิปตสั จะเก็บเก่ียวเม่ือครบรอบตดัฟัน (อาย ุ4-5 ปี ) หรือเม่ือการเจริญเติบโตของไม้ไม่คุ้มค่าต่อ
การลงทนุ  ฤดกูาลเป็นปัจจยัสําคญัในการกําหนดเก็บเก่ียวผลผลติ  เน่ืองจากบางพืน้ท่ีในฤดฝูนมีนํา้ทว่มขงั  ทําให้การดําเนินงานลําบาก   
 ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ 

1. เส้นทางขนลากไม้เกิดความเสียหาย 
2. เสียงของเคร่ืองจกัรท่ีทํางานใกล้แหลง่ชมุชน 
3. พืน้ท่ีแนวท่ีควรอนรัุกษ์ 

 การควบคุม/ตดิตาม 
1. ประเมินการทํางาน ก่อนและหลงัการทํางานตามหวัข้อประเมิน(ใบประเมินผลกระทบงานตดัไม้) 
2. แจ้งแผนการทํางานให้เป็นไปตามข้อกําหนด(กําหนดเส้นทางขนสง่,นํา้หนกับรรทกุ) 
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3. บอกมาตรการการทํางานให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ เช่นการอบรมก่อนการทํางาน ชีแ้จงให้ครบถ้วน เร่ือง
ขัน้ตอนการทํางานรวมถงึข้อควรระวงัในการทํางาน 

4. ชีแ้จงชมุชน แจ้งแผนการทํางานให้ชมุชนรับทราบ 
 การป้องกันและแก้ไข 

1. การกําหนดเส้นทางบรรทกุไม้ท่ีชดัเจน ไมทํ่าให้ชมุชนเดือนร้อน 
2. กําหนดนํา้หนกัรถบรรทกุ เพ่ือลดความเสียหายของถนน 
3. ประเมินเส้นทาง ซอ่มทางท่ีชํารุด ก่อนและหลงัการทํางาน 
4. หากมีเร่ืองร้อนเรียน ให้ดําเนินการตามขัน้ตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน 
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กระบวนการดาํเนินงานควบคุมตรวจสอบตดิตามด้านการทาํไม้ 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในงานตัดไม้และวธีิการเกบ็เก่ียว 
 
อปุกรณ์ท่ีใช้ในงานตดัไม้ มีดงันี ้

1. เล่ือย (เล่ือยยนต์ , ขนาดไมเ่กิน 1แรงม้า ความยาวบาร์ไมเ่กิน12นิว้) 
2. มีด (ใช้สําหรับริดก่ิง) 
3. เคียวหรือตะขอเก่ียว (ใช้สําหรับเกาะดงึต้นไม้) 
4. รถทอยไม้  
5. รถคีบ 
6. รถบรรทกุ 
7. ป้ายเตือน แสดงทางเข้าออกรถบรรทกุ ป้ายแสดงแปลงตดัไม้ ป้ายแสดงชดุอปุกรณ์ความปลอดภยัในการทํางาน 
8. อปุกรณ์ ความปลอดภยั (Check List) 

 
วธีิการเกบ็เก่ียวการออกแบบงานตัดไม้ 

1. กําหนดขอบเขตการตดัไม้เป็นรายแปลงยอ่ย(ตามแผนรายเดือน)แปลงท่ีตดัต้องมีป้ายแสดงและทําสญัลกัษณ์ขอบเขตไว้อยา่ง
ชดัเจน (ป้องกนัการตดัผิดปนไม้) ขอบเขตทางรอบแปลง ปักหมดุรอบแปลงแสดงขอบเขตแปลง 

1.1 กําหนดเส้นทางนําไม้ออก ไว้อย่างชดัเจน 
1.2 การเปิดแปลงตดัให้ทําการตดัท่ีละแปลงยอ่ย เก็บไม้หมดตรวจสอบปิดแปลง(ตรวจสอบขอบเขตการตดัและนํา้หนกัตดัจริงเทียบ

กบันํา้หนกัวดัเปิดแปลง) แล้วคอ่ยเข้าตดัแปลงใหม ่
2. การล้มต้นไม้ 
2.1 กําหนดทิศทางของไม้ท่ีล้มลงล้มตามลม โดยจะต้องล้มลงไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือง่ายตอ่การริดก่ิงและการทอนไม้ กรณีท่ีมีลม

รุนแรงย้อนทิศทางให้พิจารณาหยดุทํางานชัว่คราวทนัที 
2.2 แจ้งคนท่ีไมเ่ก่ียวข้องต้องออกหา่งจากบริเวณท่ีตดัไม้จากต้นท่ีตดัไมน้่อยกวา่ 20 เมตร 
2.3 คนงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวลําต้นเพ่ือบงัคบัต้นให้ล้มไปตามท่ีต้องการจะต้องยืนด้านข้างเยือ้งลําต้นท่ีจะตดัประมาณ2เมตร เพ่ือป้องกนั

อนัตรายและความสงูของตอท่ีตดัแล้วต้องไมเ่กิน4 เซนติเมตร วดัความสงูจากพืน้ดิน 

2.4 ใช้ตะขอหรือเคียวเก่ียวลําต้นท่ีความสงูประมาณ2-4 เมตร และบงัคบัทิศทางการล้มของไม้ จากนัน้ลดิก่ิง      และตรวจสอบขนาด

ไม้ก่อนการทอนไม้ 

3. วดัขนาดของไม้ โดยวดัขนาดไม้ในสว่นหน้ากว้างและความยาวพร้อมทําสญัลกัษณ์ระบไุว้ 
 

การตัดทอนไม้  
กําหนดให้มีการตดัทอนไม้ตามท่ีระบไุว้ดงันี ้

1. ตดัทอนไม้ขนาดตามท่ีลกูค้ากําหนด 
2. การเก็บรวมกอง โดยแยกประเภทไม้ท่ีทําการทอนไม้ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
3. การขนถ่ายไม้ใสร่ถบรรทกุ ใช้รถคีบไม้หรือแรงงานคน นําทอ่นไม้ขึน้รถบรรทกุ โดยนํา้หนกัรถบรรทกุต้องไมเ่กินท่ีกฎหมายกําหนด 
4. การบรรทกุไม้ ขนสง่โรงงานปลายทาง (การรัดเชือก และการติดซีลให้เรียบร้อย) 
5. การตรวจสอบและการเขียนรายละเอียดใบสง่สินค้า เจ้าหน้าท่ีแปลงทําการตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมทัง้เขียนรายละเอียดใน

ใบสง่สนิค้า โดยระบรุายละเอียดในใบสง่สนิค้าดงันี ้
- ช่ือบริษัทผู้วา่จ้าง 
- วนัท่ี 
- เวลาออก 
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- สถานท่ีเร่ิมต้นแปลงใหญ่ 
- แปลงยอ่ย 
- สถานท่ีสง่ปลายทางโรงงาน 
- ช่ือผู้ รับเหมาตดั 
- ช่ือผู้ รับเหมาบรรทกุ 
- ช่ือพนกังานขบัรถ 
- ทะเบียนรถ 
- ผู้ รับเหมาทอยไม้   
- ผู้ รับเหมาคีบไม้  
- ช่ือสนิค้า 
- ขนาดของรถบรรทกุ (กว้างxยาวxสงู)  
- การติดซีล  
- ลงช่ือพร้อมวนัท่ีของ ผู้จดัทํา / พนกังานขบัรถ / ผู้ตรวจสอบต้นทาง 

6. จองคิวไม้เข้าโรงงาน พร้อมทัง้ขนสง่สนิค้าไปยงัโรงงานปลายทาง 

 
 
ตวัอย่างการควบคุมไม้จากแปลงถงึโรงงาน 
 

 

ตัวอย่าง รายงานการปล่อยบลิไม้ออกจากแปลง  รอบ 29/1-4/2/2562  บริษัท ชาวสวน 1
เรียน ผู้ จัดการส่วนฝ่ายปลูกและบํารุงรักษา

ขอรายงานปล่อยบลิไม้ออกจากแปลง    รอบ 29/1-4/2/2562              แปลงใหญ่       ฮัลล่า    แปลงย่อย  2   ดังนี ้

ลําดับ
ว.ด.ป.

ท่ีปล่อย

เวลา

ปล่อยตั๋ว

เลขท่ี

ใบส่งสิน้ค้า
ทะเบยีนรถ ช่ือคนขับรถ ผู้ รับเหมาตัด

ผู้ รับเหมา

บรรทุก
คนปล่อยตั๋ว นํา้หนักไม้

1 30/1/62 16.00           13529/676423
82-7312 บร,

82-9948 บร.
ณฐัวฒุิ AA 1991 AA 1991 ภูวดล 29.72



42 

แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 42 
 

ใบส่งสนิค้า-ไม้ยูคาลิปตัส 

 
 
 

ตัวอย่าง                                                                           ใบส่งสินค้า-ไม้ยูคาลิปตัส 2

นํ้ าหนัก...................................ตนั

รูปทะเบยีนรถดา้นหน้า รูปทะเบยีนรถดา้นหลงั 

รูปดา้นขา้งรถ (ดา้นหน้า) รูปดา้นขา้งรถ (ดา้นหลงั)

(ดา้นหน้า)

(......................................................) (......................................................)

หัวหน้าหน่วย ผู้ จัดการเขต

รูปตดิซลีและรดัเชือ่ก
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การตดิตามเส้นทางเดนิรถบรรทุกไม้ 

 

 
 

 
การตดิตามเส้นทางเดนิรถแบบละเอียด 

 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลการจองควิ 
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การระบุพกัิดรถบรรทุกไม้ 
 

 
 
 
 

 
 
 



45 

แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จํากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 
 

กลุ่มบริษัทสวนกิตต ิ

903 หมูท่ี่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 
 

 
มาตรการและแนวทางป้องกันแนวเขตพืน้ที่ที่ควรอนุรักษ์ 
แนวทางการจัดการ 
 1 จดัเป็นพืน้ท่ีหาของป่าได้ในแนวเขตท่ีกนัไว้ (โดยมีป้ายบอกการหาของป่า) 
 2 จดัการระบบนิเวศริมนํา้ให้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ตา่งๆ (สํารวจพืชพนัธุ์/ไม้ยืนต้นท่ีพบ) 
 3 กําหนดแนวพืน้ท่ีริมฝ่ังลําห้วยให้ชดัเจน เพ่ือป้องกนัการบกุรุกพืน้ท่ี (มีแนวเขตท่ีชดัเจน) 
 4 สํารวจ/ติดตามระบบนิเวศของแนว พืน้ท่ีท่ีควรอนรัุกษ์ท่ีระบไุว้ (มีแบบฟอร์มสํารวจและติดตาม) 
 5 ฟืน้ฟรูะบบนิเวศ 
 
แนวทางป้องกันแก้ไขแนวเขตพืน้ที่ที่ควรอนุรักษ์ 
 1 จดัเป็นพืน้ท่ีหาของป่าในแนวเขตท่ีกนัไว้ 
 2 การจดัการระบบนิเวศริมนํา้ให้เป็นท่ีอยูข่องสตัว์ 
 3 การกําหนดแนวพืน้ท่ี พืน้ท่ีท่ีควรอนรัุกษ์ให้ชดัเจน เพ่ือป้องกนัการบกุรุก 
 4 การสํารวจ/ติดตาม/แก้ไข/ฟืน้ฟ ูระบบนิเวศในแนว พืน้ท่ีท่ีควรอนรัุกษ์ 
  4.1 การสํารวจ (ตามแบบฟอร์มการสํารวจ) ทําการสํารวจปีละ่ 1 ครัง้ 
   - พนัธุ์พืช สํารวจพนัธุ์พืชท่ีพบเหน็โดยการถ่ายรูป 
   - พนัธุ์สตัว์ สํารวจพนัธุ์สตัว์ท่ีพบเหน็โดยการถ่ายรูป 
   - การพงัทลายของดินริมฝ่ังมีก่ีจดุ 
  4.2 การติดตาม (ตามแบบฟอร์มการสํารวจ) ทําการสํารวจทกุ 6 เดือน 
   - การติดตามผล ให้ติดตามทกุๆ 6 เดือน ทัง้ 3 รายการ คือ พนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ และการพงัทลายของดิน 
  4.3 การแก้ไขและฟืน้ฟ ู(เม่ือเจอผลกระทบ) 
   - ปลกูไม้ยืนต้นเสริม เพ่ือเพิ่มแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ในพืน้ท่ี 
   - ปลกูหญ้าแฝก เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดิน (ถ้าพบการพงัทลาย) 
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การสาํรวจพืน้ที่ที่ควรอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทชาวสวนเกษตร จาํกัด 

แนวทางการจัดการพืน้ที่ที่ควรอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ 

กลุ่มแปลงสระไม้แดงและกลุ่มแปลงป่าไม้สยาม 

แนวทางการจัดการพืน้ที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ 

1. การจดัเป็นพืน้ท่ีหาของป่าได้ในแนวเขตท่ีกนัไว้ 

2. จดัการระบบนิเวศริมนํา้ให้เป็นท่ีอยูข่องสตัว์ตา่งๆ (สํารวจพืชพนัธุ์/ไม้ยืนต้น ท่ีพบ) 

3. กําหนดแนวพืน้ท่ีริมฝ่ังลําห้วยให้ชดัเจน เพ่ือป้องกนัการบกุรุกพืน้ท่ี (มีแนวเขตท่ีชดัเจน) 

4. สํารวจ/ติดตามระบบนิเวศของแนว พืน้ท่ีท่ีควรอนรัุกษ์ท่ีระบไุว้ (มีแบบฟอร์มสํารวจและติดตาม) 

5. ฟืน้ฟรูะบบนิเวศ 

วธีิการจัดการพืน้ที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ  

1. จดัเป็นพืน้ท่ีหาของป่าในแนวเขตท่ีกนัไว้ 

1.1 จดัทําเอกสารการเก็บของป่าในแนวเขตท่ีกนัไว้ 

1.2 จดัแนวเขตหรือป้ายบอกแนวเขตท่ีชดัเจน 

2. การจดัการระบบนิเวศริมนํา้ให้เป็นท่ีอยูข่องสตัว์ 

2.1 สํารวจพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ในแนว พืน้ท่ีท่ีควรอนรัุกษ์ 

2.2 สํารวจการกดัเซาะแนวฝ่ังลําห้วยท่ีกนัเป็น พืน้ท่ีท่ีควรอนรัุกษ์ 

2.3 จดัทําป้าย “ห้ามลา่สตัว์ในแนว พืน้ท่ีท่ีควรอนรัุกษ์” 

2.4 การจดัการในพืน้ท่ีตา่งๆ ห้ามเข้าแนวเขต พืน้ท่ีท่ีควรอนรัุกษ์เช่น ไถร่องไม้ พกัอาศยั 

3. การกําหนดแนวพืน้ท่ี พืน้ท่ีท่ีควรอนรัุกษ์ให้ชดัเจน เพ่ือป้องกนัการบกุรุก 

3.1 จดัทําหลกัเขตแดนท่ีชดัเจน 

3.2 ระบพุิกดัในแผนท่ี 

3.3 ระบแุปลงใหญ่ แปลงยอ่ย ในแผนท่ีแปลงอยา่งชดัเจนและถกูต้อง 

3.4 การสํารวจ/ติดตาม/แก้ไข/ฟืน้ฟ ูระบบนิเวศในแนว พืน้ท่ีท่ีควรอนรัุกษ์ 

3.5 การสํารวจ (ตามแบบฟอร์มการสํารวจ) 

-พนัธุ์พืช สํารวจพนัธุ์พืชท่ีพบเหน็ 
-พนัธุ์สตัว์ สํารวจพนัธุ์สตัว์ท่ีพบเหน็ 
-การพงัทลายของดินริมฝ่ังมีก่ีจดุ 

4.2 การติดตาม 
 -การติดตามผล ให้ติดตามทกุๆ 6 เดือน ตามหวัข้อการสํารวจ 
4.3 การแก้ไขและฟืน้ฟ ู
 -ปลกูไม้ยืนต้นเสริม เพ่ือเพิ่มแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ในพืน้ท่ี 
 -ปลกูหญ้าแฝก เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดิน (ถ้าพบการพงัทลาย) 
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รูปภาพประกอบพืน้ที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทชาวสวนเกษตร จาํกัด 
 

1.รูปภาพประกอบพืน้ที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มแปลงสระไม้แดง 
 

 
 
 

แหล่งนํา้ คลองระบบสียัด        
        
แปลงยอ่ย 2 กว้าง(เมตร) 5 ยาว(เมตร) 300.00 พืน้ท่ี 0.94 ไร่  
แปลงยอ่ย  2.01 กว้าง(เมตร) 5 ยาว(เมตร) 400.00 พืน้ท่ี 1.25 ไร่  
แปลงยอ่ย 3 กว้าง(เมตร) 5 ยาว(เมตร) 400.00 พืน้ท่ี 1.25 ไร่  
แปลงยอ่ย 6 กว้าง(เมตร) 5 ยาว(เมตร) 300.00 พืน้ท่ี 0.94 ไร่  
แปลงยอ่ย 10 กว้าง(เมตร) 5 ยาว(เมตร) 200.00 พืน้ท่ี 0.63 ไร่  
แปลงยอ่ย 11 กว้าง(เมตร) 5 ยาว(เมตร) 300.00 พืน้ท่ี 0.94 ไร่  
แปลงยอ่ย 17 กว้าง(เมตร) 5 ยาว(เมตร) 500.00 พืน้ท่ี 1.56 ไร่  
แปลงยอ่ย 17.01 กว้าง(เมตร) 5 ยาว(เมตร) 500.00 พืน้ท่ี 1.56 ไร่  
แปลงยอ่ย 25 กว้าง(เมตร) 5 ยาว(เมตร) 500.00 พืน้ท่ี 1.56 ไร่  
แปลงยอ่ย 26 กว้าง(เมตร) 5 ยาว(เมตร) 400.00 พืน้ท่ี 1.25 ไร่  
          
รวม 10 แปลง  กว้าง(เมตร)  5 ยาว (เมตร)  3,800.00  พืน้ที่ 11.88 ไร่  
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2.รูปภาพประกอบพืน้ที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มแปลงป่าไม้สยาม 
 

 
 

แหล่งนํา้ คลองหนิดาษ          

แปลงยอ่ย 33 กว้าง(เมตร) 6 ยาว(เมตร) 100.00 พืน้ท่ี 0.38 ไร่  

แปลงยอ่ย  33.01 กว้าง(เมตร) 6 ยาว(เมตร) 666.00 พืน้ท่ี 2.50 ไร่  

แปลงยอ่ย 33.02 กว้าง(เมตร) 6 ยาว(เมตร) 300.00 พืน้ท่ี 1.13 ไร่  

      

รวม 3 แปลง กว้าง(เมตร)  6 ยาว(เมตร) 1,066.00  พืน้ที่ 4.00 ไร่ 
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สรุป พืน้ท่ีอนรัุกษ์และความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัทชาวสวนเกษตร จํากดั ทัง้หมด มีพืน้ท่ีเทา่กบั 15.88 ไร่ 

 จากพืน้ท่ีดงักลา่ว มีแผนในการจดัทําแนว อนรัุกษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มเติม ในปี 2562 

โดยแนวเส้นสีเหลือง คือมีแผนในการจดัทําพืน้ท่ีท่ีควรอนรัุกษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มเติม โดยประมาณ 5 ไร่ ดงั

ภาพประกอบ 

 
 

 จากการสํารวจพืน้ท่ีท่ีควรอนรัุกษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ กลุม่แปลงสระไม้แดง พบวา่มีพนัธุ์ไม้ ประกอบไปด้วย 

1. กอไผ ่จํานวน 20 กอ 
2. กระถินณรงค์ จํานวน 1 ต้น 
3. ต้นข่อย จํานวน 1 ต้น 
4. ต้นเข็ง จํานวน 1 ต้น 
5. ต้นมะเด่ือ จํานวน 3 ต้น 
6. ต้นขีเ้หลก็ป่า 1 ต้น 

สิง่ท่ีสํารวจไมพ่บ  
1. ชนิดสตัว์ตา่งๆ 
2. การพงัทลายของดิน 
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สถานภาพของสัตว์ป่าในพืน้ที่สวนป่าไม้ยูคาลิปตสัที่อยู่ในบญัชี CITES  

ได้แก่   1.นกยางโทนใหญ่ 

 
    ท่ีมา : www.pixabay.com/th/นกยางโทนใหญ่-นก-สตัว์-ธรรมชาติ-986808/ 

 
 2.นกยางควาย 
 

 
             ท่ีมา : http://www.nokandnature.com/birds/info/Egret_Cattle.htm 
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มาตรการควบคุมสัตว์ป่าที่พบในพืน้ที่ 

1. แจ้งให้ความรู้กบัเจ้าหน้าท่ีแปลง  ผู้ปฏิบติังานในพืน้ท่ีเช่นผู้ รับเหมาและคนงานให้รับทราบชนิดของพนัธุ์สตัว์ป่าท่ีควรอนรัุกษ์  

2. แจ้งมาตรการให้ปกป้องดแูลรักษา โดยระบหุ้ามลา่สตัว์ทกุชนิดในพืน้ท่ีสวนป่าโดยเดด็ขาดและห้ามตดัไม้ใดๆทัง้สิน้ในสวนป่าก่อน

ได้รับอนญุาต 

3. แจ้งชมุชนและให้ความรู้กบัชมุชนรอบสวนป่า ถึงสตัว์ป่าท่ีควรอนรัุกษ์จากการสํารวจในครัง้นีแ้ละขอความร่วมมือกบัชมุชนห้ามลา่

สตัว์ทกุชนิดในสวนป่า 

การลดการใช้สารเคมีกาํจัดวัชพืชในแปลงปลูก 

 จากนโยบายการใช้สารเคมีกําจดัวชัพืชในแปลงปลกูของกลุม่บริษัทสวนกิตติ การใช้สารเคมีเป็นทางเลือกสดุท้ายในการใช้กําจดั

วชัพืช และยงักําหนดเป็นนโยบายด้านสิง่แวดล้อมในหวัข้อ 3.2 โดยมีความมุง่มัน่ลดการใช้สารเคมีกําจดัวชัพืช ดงันี ้

1. อ้างถงึรายงานสํารวจแปลง เม่ือ 21 กนัยายน 2561 ทางรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ให้คดัเลือกกลุม่แปลงเขตละ 1 กลุม่ โดยไมใ่ช้สารเคมีกําจดัวชัพืชและใช้วิธีการอ่ืนแทน  

2. อ้างถงึเอกสารการใช้สารเคมีกําจดัวชัพืช  บริษัทชาวสวนเกษตร จํากดั  

a. ปี 2560 ใช้สารเคมีกําจดัวชัพืช 6,378.55 ลิตร  ปริมาณ 650 ซีซี/ไร่ มีจํานวนพืน้ท่ีเทา่กบั 9,813.15 ไร่ 

b. ปี 2561 ใช้สารเคมีกําจดัวชัพืช 5,646.90 ลติร  ปริมาณ 650 ซีซี/ไร่ มีจํานวนพืน้ท่ีเทา่กบั 8,687.54 ไร่ 

c. ปี 2562 มีแผนใช้สารเคมีกําจดัวชัพืช 4,346.90 ลติร  ปริมาณ 650 ซีซี/ไร่ มีจํานวนพืน้ท่ีเทา่กบั 6,687.54 ไร่.   

(ซึ่งแผนการใช้สารเคมีเป็นทางเลือกสุดท้ายในการกาํจัดวัชพืช) 

3. ในสว่นของแปลงบริษัท ชาวสวนเกษตร ท่ีมีแผนงานตดัในปี 2562 จะไมใ่ช้สารเคมีกําจดัวชัพืช ซึง่มีแผนใน 

การตดัไม้ในปี 2562 ซึง่บริษัทชาวสวนเกษตร จํากดั มีพืน้ท่ีตดัไม้เทา่กบั 2,469 ไร่  

4. ไม้ท่ีอาย ุ0-1 ปี (ปี2562) จะไมใ่ช้สารเคมีกําจดัวชัพืช เทา่กบั 2,469 ไร่  

 

พืน้ที่อนุรักษ์ (10%) บริษัท ชาวสวนเกษตร จาํกัด  

บริษัทชาวสวนเกษตร จํากดั มีพืน้ท่ีในการจดัการเพ่ือเป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์ และฟืน้ฟสูภาพพืน้ป่า 

วัตถุประสงค์   

 -เพ่ือรักษาให้คงสภาพป่า ให้ได้นานท่ีสดุ  

 -เพ่ือป้องกนัการสญูเสียของพนัธุ์ไม้/สตัว์ป่า  

 -เพ่ือเป็นพืน้ท่ีศกึษาพนัธุ์พืช/สตัว์  

 -เพ่ือเป็นพืน้ท่ีหาผลผลติท่ีไมใ่ช่เนือ้ไม้ใช้ในชีวิตประจําวนั  

 -เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีป่าไม้  

ผลงานปี 2561  

 1. ปี 2561 บริษัทชาวสวนได้ร่วมปลกูป่า เพ่ือคืนพืน้ท่ีให้กบัธรรมชาติ โดยเป็นพืน้ท่ีเส่ือมโทรมของกรมป่าไม้ ท่ี  

 อ.ทา่ตะเกียบ เม่ือวนัท่ี 7 สงิหาคม 2561.จํานวน 15 ไร่  

 2. ปี 2561 บริษัทชาวสวนเกษตร ได้กนัพืน้ท่ีในบริษัท ในพืน้ท่ีแนวคลอง (แผนท่ี) เพ่ือเป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์จํานวน 15 ไร่  
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แผนงานในปี 2562  

 1. ในพืน้ท่ีบริษัทชาวสวนเกษตร จะกนัพืน้ท่ีแนวคลอง (แผนท่ีเส้นเหลือง) เพิ่มอีกประมาณ 4-5 ไร่  

 2. บริษัทชาวสวนเกษตร ร่วมกบัชมุชน ร่วมดแูลและปลกูป่าในพืน้ท่ีของบริษัท 2 พืน้ท่ี ซึง่ได้กลา่วไว้ในภาคบริบท  

  1. เขาตาจ๊ีด ตัง้ท่ี หมู ่11 ต.เกาะขนนุ พืน้ท่ีประมาณ 50 ไร่ 

  2. เขาตาผา ตัง้ท่ี หมู ่1 ต.ลาดกระทิง พืน้ท่ีประมาณ 30 ไร่ 

 

รูปภาพประกอบพกัิดที่ตัง้เขาตาจี๊ด 

 

รูปภาพประกอบพกัิดที่ตัง้เขาตาผา 
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แผนการและระยะเวลาดาํเนินงาน 
1. เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ติดตอ่ประสานงานหน่วยงานราชการในพืน้ท่ี 
2. เดือนมิถนุายนถึงเดือนกนัยายน  ร่วมปลกูป่า(ต้นไม้ป่าเสริม)ในพืน้ท่ี 
3. เดือนพฤศจิกายนถงึเดือนมกราคม  ทําแนวกนัไฟดนัถนนรอบสวนป่า 
4. เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม  ดแูลปกป้องรักษา 

 
การส่งเสริมผลติภัณฑ์ป่าไม้และผลติภัณฑ์ที่ไม่ใช่เนือ้ไม้ร่วมกับชุมชนในพืน้ที่ 

บริษัทชาวสวนเกษตรมีการสง่เสริมผลติภณัฑ์ทัง้ท่ีเป็นเนือ้ไม้และไมใ่ช่เนือ้ไม้ รอบชมุชนสวนป่าดงันี ้
1. ประกาศให้ชมุชนทราบถงึข้อปฏิบติัในการเข้าพืน้ท่ีเก็บของป่าตา่งๆ   
2. จํานวนผลผลิตท่ีไมใ่ช่เนือ้ไม้  หน่อไม้จํานวน 50 กิโลกรัม  ในปี2561   

       3. การร่วมสนบัสนนุและมีสว่นร่วมในชมุชนในปี 2561 อาทิเช่น 
- หมูบ้่านห้วยหิน   หมู ่1  ผู้ นําศนูย์   นางสมปอง  ชยัภกัดี(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) นายอํานาจ รอดภยั(อบต.หมุ่1) 

    สนบัสนนุไม้ยคูาลปิตสั สร้างศนูย์เรียนรู้ในชมุชน (ปี 2561) 
- หมูบ้่านห้วยนํา้ทรัพย์  หมูท่ี่ 2  ผู้ นําศนูย์  นายผดงุ  นิวตัร(อบต.หมู่2) 

    สนบัสนนุไม้ยคูาลปิตสั  สร้างตลาดชมุชนเพ่ือขายผลติภณัฑ์ในชมุชนรอบสวนป่า(ปี 2561) 
แผนปี 2562 
1. สนบัสนนุผลิตภณัฑ์ในชมุชนรอบสวนป่า เช่น ข้าวอินทรีย์   
2. ร่วมกิจกรรมในชมุชนและให้ความรู้กบัชมุชนรอบสวนป่าภายในศนูย์การเรียนรู้บ้านห้วยหิน   
3. นํานกัเรียนโรงเรียนรอบพืน้ท่ีสวนป่าเข้าเรียนรู้การปลกูสวนป่าและแนะนําพืน้ท่ีอนรัุกษ์ในพืน้ท่ีรวมถงึการร่วมช่วยปกป้องดแูล

และจดักิจกรรมร่วมปลกูป่าในพืน้ท่ี เขาตาจ๊ีด 
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รูปภาพประกอบ : การร่วมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในชุมชนในปี 2561 

          

 

         

 

         

 
 


