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ค าน า 
 

“บริษัท ชาวสวนเกษตร”  ได้จดทะเบียนจดัตัง้  เมื่อวนัที่  27 มิถนุายน  2545  เลขทะเบียนบริษัท 0205545006484   
ส านกังานตัง้อยู่ที่   เลขที่ 903  หมู่ 2 ต าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24120  ประกอบกิจการปลกู
สร้างสวนไม้เศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ (สวนไม้ยูคาลิปตัส) เพื่อส่งขายเป็นวัตถุดิบชิน้ไม้สับ  เยื่อกระดาษ  ไม้เข็ม ไม้ค า้ยัน         
และไม้เชือ้เพลงิ   

จากประสบการณ์ในการปลกูสวนไม้ยคูาลิปตสัในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง   บริษัทได้มีการพฒันารูปแบบการปลกูไม้  
เพื่อได้ผลผลิตที่มีความคุ้ มค่าต่อการลงทุน  และคุณภาพของสินค้ายัง  ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอีกด้วย               
ด้วยวิสยัทศัน์ของผู้บริหารกับความมุ่งมัน่ของพนกังานในการปลกูสวนไม้เชิงพาณิชย์  จึงได้มีความมุ่งมัน่ในการจัดการสวนไม้
เศรษฐกิจให้มีความยัง่ยืน ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ  สงัคมชมุชน  และสิง่แวดล้อมในอนาคต  

 
 
 
       คณะท างานการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน 
            ผู้จดัท า 
         วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2563  
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วิสัยทัศน์ ( Vision )  

   “เป็นผู้น าการปลกูไม้ยคูาลปิตสัที่มีการจดัการสวนไม้เชิงพาณิชย์อยา่งยัง่ยืน” 

 พันธกิจ ( Mission )   

สร้างผลผลติไม้ 40,000 ตนัตอ่ปี   

วัตถุประสงค์ 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. พฒันาและปลกูสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลติที่เพียงพอและมีคณุภาพ 
2. ดแูล บ ารุงรักษาพืน้ท่ีของสวนไม้เศรษฐกิจตามหลกัวิชาการ    
3. พฒันา และสร้างมลูคา่ของผลติภณัฑ์ของสวนไม้เศรษฐกิจ 

 
ด้านสังคม 

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

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ดแูลรักษาพืน้ท่ีอนรัุกษ์ดัง้เดิมในพืน้ท่ีสวนป่าให้คงอยูแ่ละพืน้ท่ีป่าชมุชนใกล้เคียง 
2. สง่เสริมให้ชมุชนรอบสวนไม้รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในชมุชน และปลกูสร้างจิตส านกึให้กบัเยาวชน 
3. ลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
4. สง่เสริมและอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่า พืน้ที่อนรัุกษ์ รวมถึงป้องกนัและอนรัุกษ์พนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ที่ใกล้สญู

พนัธุ์และถกูคกุคาม 
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การวิเคราะห์สถานภาพของบริษัท (SWOT)  
 
จุดแข็ง   

1. พืน้ท่ีปลกูมีความเหมาะสมในการปลกูไม้ยคูาลปิตสั 
2. ใกล้จดุจ าหนา่ย / แหลง่รับซือ้สนิค้าของลกูค้า 
3. ใช้พนัธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี 

  
โอกาส 

1. รัฐบาลตัง้เป้าเพิ่มพืน้ท่ีปลกูไม้เศรษฐกิจไมน้่อยกวา่ 26 ล้านไร่ 
2. การใช้ประโยชน์จากไม้ยคูาลปิตสัในหลายธุรกิจ ท าให้ตลาดกว้างมากขึน้ 
3. ได้รับความสนใจจากตา่งประเทศในการใช้ไม้เป็นพลงังานชีวมวล  

 
จุดอ่อน 

1. ขาดแคลนแรงงานในพืน้ที่ เ ป็นช่วงๆ  เนื่องจากพืน้ที่อยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรมและช่วงฤดูกาลท าการเกษตรหลัก                   
เช่น ท านา  ท าไร่  เป็นต้น (แผนงานการใช้ Harvester รองรับ เพิ่มขึน้ 10% )  

 
อุปสรรค 

1. การดือ้ยาของโรค แมลงในพืชชนิดอื่น สง่ผลให้มีการเข้าท าลายในไม้ยคูาลิปตสั (แผนการส ารวจโรค แมลง รายเดือนของ
เจ้าหน้าที่แปลง) 
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โครงสร้างอัตราก าลังขอรับรองมาตรฐานการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่ งยืน 

 

 
สรุป บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั  มีจ านวนบคุลากรทัง้สิน้ 22 คน  เป็นชาย 15  คน หญิง 7 คน 
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สถานภาพสวนไม้เศรษฐกิจ  

บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่  903 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มีแปลงกระจายทัว่ไป 
พืน้ที่แปลงอยู่ห่างจากส านกังานใหญ่ ประมาณ 20 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามเส้นทางหมายเลข 331 แยกเข้าหมู่บ้านห้วยพล ูและ
หมูบ้่านหินดาษ โดยส านกังานแปลงตัง้อยูใ่นหมูบ้่านหินดาษ ช่ือส านกังานกลุม่แปลงเขาน า้หยด เลขที่ 66/1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชยัเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา  

ที่ตัง้ส านกังาน ชาวสวนเกษตร จ ากดั พิกดั 13๐45 , 42.5”N 101๐30 , 44.3”E 
ทิศเหนือ  ติดกบัอ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีนบรีุ 
ทิศใต้  ติดกบัอ าเภอพนสันิคม และ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ 
ทิศตะวนัออก ติดกบัอ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว 
ทิศตะวนัตก ติดกบัอ าเภอราชสาส์น จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โดยบริษัทฯ  ได้ด าเนินการปลูกไม้ยูคาลิปตัสในเขตพืน้ที่ จังหวดัฉะเชิงเทรา มีพืน้ที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสทัง้หมด 15,158.91 ไร่  
แบ่งเป็นพืน้ที่เข้าขอการรับรองการจดัการสวนไม้อย่างยัง่ยืน  จ านวน  12,158.91 ไร่  โดยเป็นพืน้ที่ของบริษัท จ านวน 4,283.16  ไร่  และ
เป็นพืน้ท่ีเช่าจากบริษัทในเครือของผู้ ถือหุ้นเดียวกนั  จ านวน   7,875.75 ไร่ ซึง่พืน้ท่ีเดิมในอดีตเป็นพืน้ที่ท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว,  มนั
ส าปะหลงั และข้าวโพด  จากนัน้บริษัท  จึงได้เปลี่ยนมาปลกูไม้ยคูาลิปตสั  เนื่องจากพืน้ที่ท าการเกษตรระยะสัน้  ได้ผลผลิตต ่า  และราคา
ของผลผลติไมม่ีความแนน่อน   
พืน้ท่ีปลกูไม้ยคูาลปิตสัที่ขอการรับรองตัง้อยูใ่นอ าเภอตา่งๆ  ดงันี ้

1. พืน้ท่ีในอ าเภอแปลงยาว ประกอบด้วย 2 ต าบล คือ ต าบลแปลงยาว และต าบลหวัส าโรง พืน้ท่ีขอรับรอง จ านวน 3,863.61 ไร่   
2. พืน้ท่ีในอ าเภอพนมสารคาม ประกอบด้วย 3 ต าบล คือ ต าบลเกาะขนนุ ต าบลหนองแหน และต าบลเขาหินซ้อน พืน้ที่ขอรับรอง   

จ านวน 4,915.45 ไร่ 
3.พืน้ที่ในอ าเภอสนามชัยเขต   ประกอบด้วย 2 ต าบาล คือ ต าบลคู้ยายหมี และต าบลลาดกระทิง พืน้ที่ขอรับรอง   จ านวน 

3,379.85 ไร่ และในพืน้ท่ีขอรับรอง มีชมุชนรอบสวนป่าจ านวน 16 หมูบ้่าน   
 

ลักษณะภมิูประเทศของพืน้ที่ 
    สภาพพืน้ที่ของแปลงปลกูไม้ยคูาลิปตสัของ บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั สว่นใหญ่เป็นพืน้ที่ราบ ที่ดอน คิดเป็น 90% ของพืน้ที่
ทัง้หมด  และพืน้ท่ีลุม่ต ่า คิดเป็น 10% ของพืน้ท่ีขอรับรอง   ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย , ดินร่วนทรายปนลกูรัง , ดินทราย , ดินร่วนปน
เหนียว ในพืน้ท่ีที่ติดแมน่ า้ ล าคลอง คือ คลองหินดาษ, คลองสยีดั  และใกล้พืน้ท่ีปลกูไม้ยงัพบพืน้ท่ีสวนป่าสาธารณะ  ได้แก่  เขาตาผา  และ
เขาตาจ๊ิด 
 
   พืน้ท่ีปลกูสวนไม้ของบริษัท  มีการกระจาย  ครอบคลมุพืน้ที่กว้าง  จึงได้ก าหนดส านกังานย่อยในพืน้ที่  เพื่อให้สะดวกในการดแูล  
ประสานงาน  ตรวจสอบพืน้ท่ีปลกูไม้  ดงันี ้

1.ส านกังานยอ่ยที่ 1 ( เขาน า้หยด ) 
รูปภาพประกอบช่ือส านกังานกลุม่แปลงเขาน า้หยด เลขที่ 66/1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 5 
 

 
รูปภาพ : ส านกังานแปลงเขาน า้หยด 

 
สภาพโดยทัว่ไปของบริษัทชาวสวนเกษตร จ ากดั มีแปลงใหญ่ 10 แปลง ที่เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย  

1. แปลงหวัส าโรง 
2. แปลงหนองสาทิต 
3. แปลงหนองวา่นเหลอืง 
4. แปลงหนองกระพ้อ 
5. แปลงสระไม้แดง 
6. แปลงวนาภณัฑ์1 
7. แปลงวนาภณัฑ์2 
8. แปลงป่าไม้สยาม 
9. แปลงไทรสามขา 
10. แปลงเขาน า้หยด 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 6 
 

แผนที่ภาพรวมพืน้ที่ขอการรับรองมาตรฐานการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยนื 
 

 
Update : 12/1/63   
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 7 
 

แผนที่แปลงหัวส าโรง 
 

 
Update : 12/1/63 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 8 
 

แผนที่แปลงหนองสาทิต 
 

 
Update : 12/1/63 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 9 
 

แผนที่แปลงหนองว่านเหลือง 

 
Update : 12/1/63 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 10 
 

แผนที่แปลงหนองกระพ้อ 

 
Update : 12/1/63 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 11 
 

แผนที่แปลงสระไม้แดง 

 
Update : 12/1/63 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 12 
 

แผนที่วนาภณัฑ์ 1 

 
Update : 12/1/63 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 13 
 

แผนที่แปลงวนาภณัฑ์ 2 

 
Update : 12/1/63 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 14 
 

แผนที่แปลงป่าไม้สยาม 

 
Update : 12/1/63 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 15 
 

แผนที่แปลงไทรสามขา 

 
Update : 12/1/63 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 16 
 

แผนที่แปลงเขาน า้หยด 

 
Update : 12/1/63 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 17 
 

ตารางแสดงอายุไม้ บริษัทชาวสวนเกษตร จ ากัด 
 

     Update : 31/12/62 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สระไมแ้ดง -              104.04       301.05       8.13            152.23       15.04          427.82       415.50       700.70       520.25       1,581.80     1,062.96     2,644.76             

เขาน ้าหยด -              164.89       34.14          37.19          240.44       24.67          90.76          98.68          860.00       46.98          1,225.34     372.41        1,597.75             

ป่าไมส้ยาม 48.73          38.77          35.20          113.32       123.61       -              152.49       42.68          521.47       229.60       881.50        424.37        1,305.87             

วนาภณัฑ2์ -              61.46          7.58            34.10          19.02          85.73          68.57          27.19          480.99       176.14       576.16        384.62        960.78                

วนาภณัฑ1์ -              -              324.51       109.99       176.52       199.81       118.25       -              35.74          -              655.02        309.80        964.82                

หนองสาธิต -              33.52          -              -              -              0.94            36.16          218.63       118.99       509.71       155.15        762.80        917.95                

หัวส าโรง -              27.12          32.62          180.86       21.98          116.67       -              167.78       686.42       964.09       741.02        1,456.52     2,197.54             

ไทรสามขา -              -              -              -              -              159.91       -              -              339.68       97.41          339.68        257.32        597.00                

หนองกระพอ้ -              74.63          48.53          42.05          36.69          121.45       54.54          15.63          133.83       123.60       273.59        377.36        650.95                

หนองแสง -              -              -              26.01          22.89          -              18.18          10.62          21.20          16.30          62.27          52.93          115.20                

หนองวา่นเหลือง -              -              -              -              15.92          -              -              24.97          109.89       55.52          125.81        80.49          206.30                

รวมทั้งหมด 48.73          504.43       783.63       551.65       809.30       724.22       966.77       1,021.68    4,008.91    2,739.60    6,617.34     5,541.58     12,158.92           

อายุ 4 ปีขึน้ไป รวม
รวมทั้งหมดแปลงใหญ่

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

แผนการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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                    

ด้านสงัคม  (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

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

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

ประมาณการรายได้ (ล้านบาท)

 - ไม้ทอ่น (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 ก าไร(ขาดทุน) (ล้านบาท) 5.31             6.90              7.92             8.03                 7.98                 6.23                 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 19 
 

แผนการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ  
 

บจก.ชาวสวนเกษตร

รายการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

ด้านการจัดการผลผลิตของสวนป่า แผน แผน แผน แผน แผน

ประมาณการรายจา่ย (ล้านบาท)

 - ส่วนกลาง 3.40             3.47             3.55             3.62             3.55             

 - การจดัการสวนป่า 4.59             4.83             5.07             5.31             5.58             

 - เงินลงทนุปลกูไม้สะสม 29.69          28.88          27.94          28.26          25.74          

 - คา่ตดัและคา่บรรทกุ 20.70          19.95          20.06          20.29          19.39          

รวมค่าใช้จ่าย 53.79          52.31          51.55          52.17          48.68          

ประมาณการผลผลิตไม้ยูคาลิปตสั

 - พืน้ที่เก็บเก่ียวผลผลิต (ไร่) 2,606.91     2,535.52     2,452.76     2,481.47     2,260.23     

 - ผลผลิต (ตนั) 50,362.81  48,548.29  48,816.53  49,364.19  47,180.60  

ประมาณการรายได้ (ล้านบาท)

 - ไม้ทอ่น (W1.1 Roundwood (Log)) 64.82          62.48          62.83          63.53          61.14          

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

ประมาณการผลประกอบการ ก าไร(ขาดทนุ) (ล้านบาท) 11.07          10.21          11.32          11.40          12.50          

 ด้านการปลูกและบ ารุงรักษาสวนป่า

 คา่ใช้จา่ย ( บาท )

 - การจดัการสวนป่า 16.62          17.45          18.33          19.24          20.20          

 พืน้ที่ปลกูและบ ารุงรักษา

 พืน้ที่เตรียม-ปลกู (ไร่ /ปี) 960              1,524          779              1,094          1,041          

 พืน้ที่ไว้หนอ่ (ไร่/ปี) 1,646          1,011          1,673          1,387          1,220          

 พืน้ที่บ ารุงรักษา (ไร่) 12,159        12,159        12,159        12,159        12,159        

ณ  02.01.63
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 20 
 

 
 
 
 

ช่ือแผนปฏบิตัิการ        งานเตรียมพืน้ที่และปลกูไม้ยูคาลิปตสั

หน่วยงานรับผดิชอบ    ฝ่ายปลกูและบ ารุงรักษา

วัตถุประสงค์               เพ่ือเตรียมพืน้ที่และปลกูไม้ยูคาลิปตสั

เป้าหมาย                   พืน้ที่ปลกูไม้ยูคาลิปตสัใหมส่ามารถทดแทนพืน้ที่ท าไม้ออก

ตัวชีวั้ด                       อตัราการรอดตายไมน้่อยกว่า 95%

รายละเอียดแผนงาน

ล าดบั กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ

2563 2564 2565 2566 2567

1 เตรียมพืน้ที่ปลกู หน.เขต 960.42        1,524.28    779.33        1,094.24    1,040.55    ม.ค. - ธ.ค.

2 ปลกูไม้ยูคาลิปตสั เจ้าหน้าที่แปลง ม.ค. - ธ.ค.

3 กลบโคน ผู้ชว่ยงานประจ าแปลง ม.ค. - ธ.ค.

4 ปลกูซอ่ม ม.ค. - ธ.ค.

5 ส ารวจ % การรอดตาย หลงัปลกูเสร็จ 1 เดือน ม.ค. - ธ.ค.

6 การส ารวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสงัคม (ก่อนและหลงักิจกรรม) ม.ค. - ธ.ค.

7 การติดตามประเมินผล ม.ค. - ธ.ค.

เป้าหมาย (ไร่)

แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2563-2567
บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด 
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แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 21 
 

 
 

ช่ือแผนปฏบิตัิการ        งานดแูลรักษาพืน้ที่ปลกูไม้ยูคาลิปตสั

หน่วยงานรับผดิชอบ    ฝ่ายปลกูและบ ารุงรักษา

วัตถุประสงค์               เพ่ือดแูลรักษาพืน้ที่ปลกูสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตสั (ไม้ปลกูและไม้หนอ่) ให้เจริญเติบโตตามรอบการเก็บเก่ียว

เป้าหมาย                   พืน้ที่ปลกูไม้ยูคาลิปตสัก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต

ตัวชีวั้ด                       ดแูลรักษาพืน้ที่ปลกูสร้างสวนป่าตามรอบที่ก าหนด

รายละเอียดแผนงาน

ล าดบั กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ

2563 2564 2565 2566 2567

1 การบ ารุงรักษาไม้อายุ 0-1 ปี (ไม้ปลกูและไม้หนอ่) หน.เขต 12,159        12,159        12,159        12,159        12,159        

 - ใส่ปุ๋ ยมลูไก่ เจ้าหน้าที่แปลง ม.ค. - ธ.ค.

 - การก าจดัวัชพืช เชน่ การถางหญ้า ถากหญ้า ตดัเถาวัลย์ ผู้ชว่ยงานประจ าแปลง ม.ค. - ธ.ค.

 - ไถร่องไม้ ม.ค. - ธ.ค.

 - ดนัแนวกันไฟ พ.ย. - ก.พ.

 - แตง่หนอ่ (กรณีไม้หนอ่) ม.ค. - ธ.ค.

2 การบ ารุงรักษาไม้อายุ 2-4 ปีขึน้ไป (ไม้ปลกูและไม้หนอ่)

 - การก าจดัวัชพืช เชน่ การถางหญ้า ถากหญ้า ตดัเถาวัลย์ ม.ค. - ธ.ค.

 - ไถร่องไม้ ม.ค. - ธ.ค.

 - ดนัแนวกันไฟ พ.ย. - ก.พ.

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

แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2563-2567
บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด 

เป้าหมาย (ไร่)
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ช่ือแผนปฏบิตัิการ        งานเก็บเก่ียวผลผลิตไม้ยูคาลิปตสั

หน่วยงานรับผดิชอบ    ฝ่ายปลกูและบ ารุงรักษา

วัตถุประสงค์               เพ่ือด าเนินการเก็บเก่ียวผลผลิตไม้ยูคาลิปตสัที่ครบรอบอายุการตดัฟัน และมีผลผลิตไมคุ่้มคา่แก่การลงทนุ

เป้าหมาย                   พืน้ที่เก็บเก่ียวผลผลิตตามแผนงานตดัไม้ยูคาลิปตสั

ตัวชีวั้ด                       1. จ านวนพืน้ที่ตดัไม้ (ไร่)

                              2. ปริมาตรไม้ยูคาลิปตสั (ตนั)

รายละเอียดแผนงาน

ล าดบั กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ

2563 2564 2565 2566 2567

1 ส ารวจก าลงัการผลิตไม้ยูคาลิปตสั เจ้าหน้าที่แปลง/

แผนกวัดไม้

2,606.91/

50,362.81

2,535.52/

48,548.29

2,452.76/

48,816.53

2,481.47/

49,364.19

2,260.23/

47,180.60

ม.ค. - ธ.ค.

2 ขออนมุตัิตดัไม้ เจ้าหน้าที่แปลง/ 

ผู้ จดัการสวนป่า

ม.ค. - ธ.ค.

3 ควบคมุงานตดัไม้ เจ้าหน้าที่แปลง ม.ค. - ธ.ค.

4 รายงานผลการท าไม้ ธุรการแปลง/บญัชี ม.ค. - ธ.ค.

5 การส ารวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสงัคม (ก่อนและหลงักิจกรรม) เจ้าหน้าที่แปลง ม.ค. - ธ.ค.

6 การติดตามประเมินผล เจ้าหน้าที่แปลง ม.ค. - ธ.ค.

เป้าหมาย (ไร่/ตนั)

แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2563-2567
บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด 
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แผนการด าเนินงานด้านสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก.ชาวสวนเกษตร

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

แผน แผน แผน แผน แผน

1. จดัให้พนกังาน /ผู้ รับเหมา ได้รับการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับขัน้ตอนการ

ปฏบิตัิงานและอปุกรณ์ความปลอดภยัในการท างาน

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

2. ประชมุร่วมกับชมุชน เพ่ือรับทราบข้อเสนอแนะตา่งๆ / รับทราบผลกระทบ

ตอ่ชมุชนที่เกิดจากกิจกรรมของสวนป่าพร้อมทัง้หาแนวทางแก้ไข /ประเมินผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า รวมถึงการสื่อสารแผนงานตา่งๆ แก่ผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสีย (งบเยียวยาผลกระทบที่เกิดแก่ชมุชนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย)

200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    

3. ส่งเสริมการจ้างงานในชมุชน 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      

4. จดัโครงการมีส่วนร่วมกับชมุชนด้วยการสร้างอาชีพให้คนในชมุชนรอบพืน้ที่ 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    

5. สนบัสนนุกิจกรรมตามโรงเรียนในพืน้ที่   50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      

6. จดัให้มีโครงการสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ชมุชน/วัด/โรงเรียน 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      

7. ร่วมกิจกรรมอนรัุกษ์ประเพณี สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      

8. สนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กับหนว่ยงานราชการ 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      

9. สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนพืน้ที่เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีตอ่ชมุชน 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      

รวม 660,000    660,000    660,000    660,000    660,000    

ณ  02.01.63

รายการ
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ช่ือแผนปฏบิตัิการ        การฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับขัน้ตอนการปฏบิตัิงานและอปุกรณ์ความปลอดภยัในการท างาน แก่ พนกังาน /ผู้ รับเหมา

หน่วยงานรับผดิชอบ    ฝ่ายปลกูและบ ารุงรักษา/ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

วัตถุประสงค์               เพ่ือให้พนกังาน / ผู้ รับเหมา / แรงงาน ได้รับความรู้ที่เพียงพอตอ่การน าไปปฏบิตัิงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับสวนป่า

เป้าหมาย                   พนกังาน  / ผู้ รับเหมา / แรงงาน

ตัวชีวั้ด                       ประวัติการฝึกอบรม และรายงานการฝึกอบรมการอบรม

รายละเอียดแผนงาน

ล าดบั กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ

2563 2564 2565 2566 2567

1 การจดัท าสญัญา พร้อมจดัท าฐานข้อมลูพนกังาน / ลกูจ้าง / ผู้ รับเหมา ผจก.แผนกข้อมลู/
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

ทะเบยีนรายช่ือ

พนักงาน/

ผู้รับเหมา

ทะเบยีนรายช่ือ

พนักงาน/

ผู้รับเหมา

ทะเบยีนรายช่ือ

พนักงาน/

ผู้รับเหมา

ทะเบยีนรายช่ือ

พนักงาน/

ผู้รับเหมา

ทะเบยีนรายช่ือ

พนักงาน/

ผู้รับเหมา

ม.ค. - ธ.ค.

2 อบรมขัน้ตอนการปฏบิตัิงานและอปุกรณ์ความปลอดภยัในการท างาน 

ประจ าปี ให้แก่ พนกังาน /ผู้ รับเหมา

ผจก.สวนป่า/

ผจก.เขต

รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม
ธ.ค. - ก.พ.

3 อบรมขัน้ตอนการปฏบิตัิงานและอปุกรณ์ความปลอดภยัในการท างาน 

แก่ ผู้ รับเหมา / แรงงาน พร้อมทัง้ตรวจสอบอปุกรณ์ความปลอดภยั

ก่อนการท างาน

เจ้าหน้าที่แปลง รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม

รายงานการ

ฝึกอบรม

ทกุครัง้กอ่นการปฏิบตัิงาน

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

แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2563-2567
บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด 

เป้าหมาย (ไร่)
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ช่ือแผนปฏบิตัิการ        การประชมุร่วมกับชมุชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพืน้ที่สวนป่า

หน่วยงานรับผดิชอบ    ฝ่ายปลกูและบ ารุงรักษา/ฝ่ายทรัพยากรบคุคล/แผนกประชาสมัพนัธ์

วัตถุประสงค์               เพ่ือรับทราบข้อเสนอแนะตา่งๆ / รับทราบผลกระทบตอ่ชมุชนที่เกิดจากกิจกรรมของสวนป่าพร้อมทัง้หาแนวทางแก้ไข /ประเมินผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า

                            รวมถึงการสื่อสารแผนงานตา่งๆ แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมาย                   ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ที่รอบๆ สวนป่า

ตัวชีวั้ด                       รายช่ือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพืน้ที่สวนป่า

รายละเอียดแผนงาน

ล าดบั กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ

2563 2564 2565 2566 2567

1 ส ารวจและจดัท ารายช่ือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพืน้ที่สวนป่า เจ้าหน้าที่แปลง update รายช่ือ

ผู้มีสว่นได้

สว่นเสยี

update รายช่ือ

ผู้มีสว่นได้

สว่นเสยี

update รายช่ือ

ผู้มีสว่นได้

สว่นเสยี

update รายช่ือ

ผู้มีสว่นได้

สว่นเสยี

update รายช่ือ

ผู้มีสว่นได้

สว่นเสยี

ธ.ค. - ก.พ.

2 ประชมุกับชมุชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพืน้ที่สวนป่า ผจก.สวนป่า/

ผจก.เขต/

เจ้าหน้าที่แปลง/
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

รายงานการ

ประชมุ

รายงานการ

ประชมุ

รายงานการ

ประชมุ

รายงานการ

ประชมุ

รายงานการ

ประชมุ
ตามวาระ

(ปี 62-65 ไตรมาสละ 1 ครัง้)

3 จดัท าแผนการบริหารผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า ผจก.สวนป่า/

ผจก.เขต/

เจ้าหน้าที่แปลง/

ม.ค. - ธ.ค.

4 การติดตามประเมินผล ม.ค. - ธ.ค.

เป้าหมาย (ไร่)

แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2563-2567
บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด 
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ช่ือแผนปฏบิตัิการ        การส่งเสริมการจ้างงานในชมุชน

หน่วยงานรับผดิชอบ    ฝ่ายปลกูและบ ารุงรักษา/ฝ่ายทรัพยากรบคุคล/แผนกประชาสมัพนัธ์

วัตถุประสงค์               1. เพ่ือให้ชมุชนรอบพืน้ที่สวนป่ามีส่วนร่วมในงานปลกูสร้างสวนป่า

                            2. เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชมุชนรอบพืน้ที่สวนป่า

เป้าหมาย                   เปิดโอกาสการจ้างงานคนในชมุชนรอบสวนป่าเป็นอนัดบัแรก

ตัวชีวั้ด                       การจ้างงานคนในชมุชนรอบพืน้ที่สวนป่า

รายละเอียดแผนงาน

ล าดบั กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ

2563 2564 2565 2566 2567

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

2 การประกาศรับสมคัรพนกังาน / ผู้ รับเหมา /แรงงาน ในพืน้ที่ชมุชน

รอบสวนป่า

เจ้าหน้าที่แปลง/
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

ใบประกาศรับ

สมคัรงาน

ใบประกาศรับ

สมคัรงาน

ใบประกาศรับ

สมคัรงาน

ใบประกาศรับ

สมคัรงาน

ใบประกาศรับ

สมคัรงาน
ตามฤดกูาลผลิต

3 การคดัเลือกพนกังาน /ผู้ รับเหมา /แรงงาน เจ้าหน้าที่แปลง/
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล/

ผจก.แผนกข้อมลู

ตามฤดกูาลผลิต

4 การจดัท าสญัญา พร้อมจดัท าหลกัฐานข้อมลูลกูจ้างของสวนป่า ฝ่ายทรัพยากรบคุคล/

ผจก.แผนกข้อมลู
ม.ค. - ธ.ค.

5 การจ้างงานในกิจกรรมการปลกูสร้างสวนไม้เศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่แปลง ม.ค. - ธ.ค.

6 การติดตามประเมินผล ม.ค. - ธ.ค.

แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2563-2567
บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด 

เป้าหมาย (ไร่)
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ช่ือแผนปฏบิตัิการ        โครงการมีส่วนร่วมกับชมุชนด้วยการสร้างอาชีพให้คนในชมุชนรอบพืน้ที่

หน่วยงานรับผดิชอบ    ฝ่ายปลกูและบ ารุงรักษา/ฝ่ายทรัพยากรบคุคล/แผนกประชาสมัพนัธ์

วัตถุประสงค์               1. เพ่ือส่งเสริมอาชีพเสริมให้คนในชมุชนรอบๆสวนป่า

                            2. เพ่ือก่อให้เกิดการน าผลิตภณัฑ์ที่ไมใ่ชเ่นือ้ไม้จากสวนป่ามาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมลูคา่

เป้าหมาย                   เปิดโอกาสให้ชมชุนรอบสวนป่าเข้าเก็บหาผลผลิตที่ไมใ่ชเ่นือ้ไม้ในพืน้ที่สวนป่า และชมุชนรอบๆสวนป่า ได้รับการฝึกอบรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมลูคา่สินค้า

ตัวชีวั้ด                       ผลิตภณัฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตที่ไมใ่ชเ่นือ้ไม้ในสวนป่า

รายละเอียดแผนงาน

ล าดบั กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ

2563 2564 2565 2566 2567

1 ส ารวจความต้องการของชมุชนในเร่ืองหลกัสตูรการอบรมที่ชมุชน

รอบสวนป่าต้องการได้รับการส่งเสริม

เจ้าหน้าที่แปลง/
แผนกประชาสมัพนัธ์

รายงานการ

ส ารวจความ

ต้องการเร่ือง

หลกัสตูรการ

อบรม

รายงานการ

ส ารวจความ

ต้องการเร่ือง

หลกัสตูรการ

อบรม

รายงานการ

ส ารวจความ

ต้องการเร่ือง

หลกัสตูรการ

อบรม

รายงานการ

ส ารวจความ

ต้องการเร่ือง

หลกัสตูรการ

อบรม

รายงานการ

ส ารวจความ

ต้องการเร่ือง

หลกัสตูรการ

อบรม

พ.ค

(ปีละ 1 ครัง้)

2 แผนการอบรมให้ความรู้แก่ชมุชนรอบสวนป่า  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล หลกัสตูรและ

แผนการอบรม

หลกัสตูรและ

แผนการอบรม

หลกัสตูรและ

แผนการอบรม

หลกัสตูรและ

แผนการอบรม

หลกัสตูรและ

แผนการอบรม
ไตรมาสละ 1 ครัง้

3 การจดัอบรมให้ความรู้แก่ชมุชนรอบสวนป่า เจ้าหน้าที่แปลง/
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล/

มิ.ย.-ส.ค.

4 การติดตามประเมินผล ม.ค. - ธ.ค.

แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2563-2567
บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด 

เป้าหมาย (ไร่)
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แผนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก.ชาวสวนเกษตร

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

แผน แผน แผน แผน แผน

1. สนบัสนนุกิจกรรมฟื้นฟสูภาพแวดล้อม เชน่ การปลกูป่า / ปล่อยปลาลง

แหล่งน า้ธรรมชาติ / สร้างฝายชะลอน า้ / ปลกูหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการ

พงัทลายของหน้าดินในพืน้ที่

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

2. จดักิจกรรมปลกูฝังทศันคติที่ดีในการให้ความรู้เร่ืองการปลกูป่าตามชมุชน,

โรงเรียน

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     

3. การดแูลรักษาพืน้ที่อนรัุกษ์ของสวนป่าให้คงอยู่ เชน่ พืน้ที่ Stream Bank / 

พืน้ที่ Buffer Zone/ พืน้ที่อนรัุกษ์ (เขาตาจ๊ิด, เขาตาผา)

70,000     50,000     70,000     50,000     70,000     

4. การดแูลต้นไม้ใหญ่ในพืน้ที่ให้คงอยู่ -           -           -           -           -           

5. การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการอนรัุกษ์ พนัธุ์ พืช/พนัธุ์สตัว์ ในพืน้ที่ชมุชน

รอบๆสวนป่า

30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     

รวม 220,000  200,000  220,000  200,000  220,000  

ณ  02.01.63

รายการ



29 

แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 29 
 

ช่ือแผนปฏบิตัิการ        การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์พืน้ที่สวนป่า

หน่วยงานรับผดิชอบ    ฝ่ายปลกูและบ ารุงรักษา

วัตถุประสงค์               เพ่ือดแูลรักษาสภาพแวดล้อม และปกป้องระบบนิเวศน์พืน้ที่สวนป่า เชน่ พืน้ที่ Stream Bank / พืน้ที่ Buffer Zone / พืน้ที่อนรัุกษ์ / ต้นไม้ใหญ่ในพืน้ที่สวนป่า

เป้าหมาย                   พืน้ที่ Stream Bank / พืน้ที่ Buffer Zone / พืน้ที่อนรัุกษ์ / ต้นไม้ใหญ่ในพืน้ที่ยังมีสภาพสมบรูณ์และยังคงอยู่

ตัวชีวั้ด                       1. จ านวนพืน้ที่อนรัุกษ์ (ไร่)

                            2. จ านวนต้นไม้ใหญ่ในพืน้ที่

                            3. รายช่ือพนัธุ์ พืชและพนัธุ์สตัว์ที่พบในพืน้ที่

                            4. รายงานการเข้าเก็บผลผลิตที่ไมใ่ชเ่นือ้ไม้ในพืน้ที่สวนป่า

                            5. รายงานตรวจติดตาม

รายละเอียดแผนงาน

ล าดบั กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ

2563 2564 2565 2566 2567

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

อนรัุกษ์ / ต้นไม้ใหญ่ในพืน้ที่สวนป่า / พนัธุ์ พืช พนัธุ์สตัว์ที่หายาก

เจ้าหน้าที่แปลง รายงานตรวจ

ติดตาม

รายงานตรวจ

ติดตาม

รายงานตรวจ

ติดตาม

รายงานตรวจ

ติดตาม

รายงานตรวจ

ติดตาม
ปีละ 2 ครัง้

2 การเก็บข้อมลูผู้ ที่เข้ามาใช้ประโยชน์(การเก็บผลผลิตที่ไมใ่ชเ่นือ้ไม้)

ในพืน้ที่สวนป่า

เจ้าหน้าที่แปลง รายงานการ

เก็บผลผลติ

รายงานการ

เก็บผลผลติ

รายงานการ

เก็บผลผลติ

รายงานการ

เก็บผลผลติ

รายงานการ

เก็บผลผลติ
ม.ค. - ธ.ค.

3 การเผยแพร่ และประชาสมัพนัธ์ เพ่ือให้ความรู้ด้านการอนรัุกษ์พนัธุ์ พืชและพนัธุ์

สตัว์ที่ควรแก่การอนรัุกษ์ในพืน้ที่

ผจก.สวนป่า/ 

เจ้าหน้าที่แปลง

ม.ค. - ธ.ค.

4 การตรวจติดตาม ม.ค. - ธ.ค.

แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2563-2567
บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด 

เป้าหมาย (ไร่)
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แผนตรวจตดิตามการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ปี 2563-2567 
 

 รายละเอยีด ตวัช้ีวดั ความถี ่ ผู้รับผดิชอบ 
 ดา้นการจดัการสวนป่า    
1 การตรวจติดตามพ้ืนท่ีปลูกไม ้( การลกัลอบตดัไม,้ การบุกรุก

พ้ืนท่ี, การเกิดไฟไหม,้ การเก็บผลผลิตท่ีไม่ใช่เน้ือไม,้ ตน้ไม้
ใหญ่, พ้ืนท่ี Stream bank) 

รายงานการตรวจติดตามพ้ืนท่ีแปลงปลูกไมย้คูาลิปตสั ให้
ผูจ้ดัการสวนป่ารับทราบ 

ทุกแปลงตอ้งส ารวจอยา่งนอ้ย
เดือนละ 1 คร้ัง 

เจา้หนา้ท่ีแปลง 

2 การตรวจติดตามไมใ้นแปลง ( อาการผิดปกติของไม ้ ไดแ้ก่ 
โรคและแมลง, ไมแ้คระแกรน, สาเหตุอ่ืนๆ ) 

รายงานการตรวจติดตามไมย้คูาลิปตสั ใหผู้จ้ดัการสวนป่า
รับทราบ 

ทุกแปลงตอ้งส ารวจอยา่งนอ้ย
เดือนละ 1 คร้ัง 

เจา้หนา้ท่ีแปลง 

3 การติดตามการเติบโตของไมท่ี้อาย ุ1 ปี, 2 ปี, 3 ปี รายงานปริมาตรไมย้คูาลิปตสั ใหผู้จ้ดัการสวนป่ารับทราบ ทุก 6 เดือน  ( ฤดูแลง้ : มี.ค.
และฤดูฝน : ต.ค. ) 

เจา้หนา้ท่ีแปลง 

4 การตรวจติดตามการเติบโตของไมท่ี้อาย ุ4 ปีข้ึนไป  รายงานปริมาตรไมย้คูาลิปตสั ใหผู้จ้ดัการสวนป่ารับทราบ ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิตไม ้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวดัไม ้
 ด้านสังคม    

1 การตรวจติดตามผลกระทบจากชุมชนท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ  รายงานผลกระทบท่ีเกิดกบัชุมชน  ใหผู้จ้ดัการสวนป่า
รับทราบ 

ทุกคร้ังท่ีมีการท ากิจกรรมการ
จดัการสวนป่า 

เจา้หนา้ท่ีแปลง 

2 การติดตามรับขอ้ร้องเรียนจากชุมชน (กล่องรับความคิดเห็น, 
ทางโทรศพัท,์ แจง้เจา้หนา้ท่ีแปลง ) 

รายงานขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดกบัชุมชน  ใหผู้จ้ดัการสวนป่า
รับทราบ 

ทุก 1 เดือน เจา้หนา้ท่ีแปลง, จนท.
ประชาสมัพนัธ ์

 ด้านส่ิงแวดล้อม    

1 การตรวจติดตาม ป้องกนั และดูแลพ้ืนท่ี Stream Bank / พ้ืนท่ี 
Buffer Zone / พ้ืนท่ีอนุรักษ ์/ ตน้ไมใ้หญ่ในพ้ืนท่ีสวนป่า / 
พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัวใ์นพ้ืนท่ีสวนป่า 

รายงานตรวจสอบพ้ืนท่ี  ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 คร้ัง) เจา้หนา้ท่ีแปลง 

2 การเก็บขอ้มูลผูท่ี้เขา้มาใชป้ระโยชน์(การเก็บผลผลิตท่ีไม่ใช่
เน้ือไม)้ในพ้ืนท่ีสวนป่า 

รายงานการเก็บผลผลิตท่ีไม่ใช่เน้ือไม ้ ทุก 1 เดือน เจา้หนา้ท่ีแปลง 
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ภาคผนวก 
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ระบบการจัดการในสวนป่า  
 
1. การเตรียมพืน้ที่  

หลงัจากการเก็บเก่ียวผลผลติไม้ออกจากพืน้ท่ี   จะมีการพิจารณาการไว้หนอ่เป็นอนัดบัแรก โดยสิง่ที่ใช้พิจารณา  คือ  ความคุ้มคา่
ตอ่การลงทนุ  เปอร์เซ็นต์รอดตายของไม้ต้องมากกวา่ 70 %  และสายพนัธุ์ที่ปลกูขณะนัน้  หากพืน้ท่ีต้องการปลกูใหมจ่ะด าเนินการพรวนดิน
กลบตอและวชัพืช  และเกลี่ยปรับพืน้ที่ให้เสมอ  กรณีพืน้ที่ที่เป็นที่ลุ่มต ่าจะท าการขุดทางระบายน า้  เพื่อป้องกันน า้ท่วมขงัและลดการ
เสยีหายของกล้าไม้  ในการเตรียมพืน้ท่ีจะเตรียมก่อนการปลกูกล้าไม้  เป็นเวลาไมเ่กิน  15  วนั  เพื่อลดการสญูเสียความชืน้ในดิน และก่อน
วชัพืชงอก 

มาตรฐานการท างาน 
1. ประเมินวิธีการเตรียมพืน้ท่ี 
2. เตรียมพืน้ท่ีครบเต็มพืน้ท่ี 
3. ฝังกลบตอและวชัพืชให้มิดและเกลีย่ดินให้เรียบร้อย 
4. ความลกึการพรวนดิน ต้องลกึไมน้่อยกวา่ 50 เซนติเมตร 
5. พืน้ท่ีต ่า ควรมีร่องระบายน า้ 

 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้  
1. การพงัทลายของดิน หรือตะกอนไหลทบัถมร่องน า้ 
2. การเปลีย่นแปลงสภาพพืน้ท่ี ทิศทางการไหลของน า้หรือแหลง่น า้ 
3. สภาพแวดล้อมดัง้เดิม ต้นไม้ใหญ่ 
4. การเช่ือมทางเดิม เพื่อสะดวกตอ่การสญัจร 

 การควบคุม/ติดตาม 
1. ประเมินการท างาน ก่อนและหลงัการท างานตามหวัข้อประเมิน(ใบประเมินผลกระทบงานเตรียมพืน้ท่ี) 
2. แจ้งแผนวิธีการเตรียม รวมถึงข้อห้ามกบัผู้ รับจ้าง 
3. ควบคมุงานเตรียมพืน้ท่ีให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนด โดยไมไ่ปเปลีย่นแปลงสภาพการไหลของน า้ 
4. แจ้งแผนการท างานให้ชมุชนรับทราบ 
5. บอกมาตรการการท างานให้ผู้ปฏิบตัิงานรับทราบ เช่นการอบรมก่อนการท างาน ชีแ้จงให้ครบถ้วน เร่ืองขัน้ตอนการ

ท างานรวมถึงข้อควรระวงัในการท างาน 
 การป้องกันและแก้ไข 

1. ถ้ามีข้อร้องเรียนเกิดขึน้ ควรแก้ไขไปตามกระบวนการ 
2. ลงโทษตามระเบียบท่ีระบอุยูใ่นสญัญาที่ได้ยอมรับตามเง่ือนไข ถ้ามีการท าให้เกิดความเสยีหาย 

2. การคัดเลือกชนิดสายพันธ์ุ  

สายพนัธุ์ของไม้ยคูาลปิตสัที่น ามาปลกูในสวนไม้ของบริษัท  ได้เลือกใช้สายพนัธุ์ที่มีการพฒันาปรับปรุงพนัธุ์จาก บจก.ยคูาลิปตสั 
เทคโนโลยี  ที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองพนัธุ์พืชใหมแ่ล้ว และเป็นไม้ยคูาลปิตสัสายพนัธุ์ที่ดี  ที่มีการปลกูทดสอบในภาคตะวนัออก  และ
มีการปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี  เพื่อสร้างอตัราผลผลติให้เหมาะสมในทางเศรษฐกิจ 

ดงันัน้การเลือกสายพนัธุ์มาปลกู  จึงต้องค านึงถึงปัจจัยอื่นๆประกอบ เช่น สภาพพืน้ที่ ลกัษณะดิน  สภาพดินฟ้าอากาศ การใช้
ประโยชน์ของผลผลติ เป็นต้น  สายพนัธุ์ไม้ยคูาลปิตสัที่นิยมปลกูปัจจบุนัแตล่ะชนิดพนัธุ์มีคณุสมบตัิเฉพาะตวัแตกตา่งกนั โดยสวนไม้บริษัท 
ชาวสวนเกษตร จ ากดั  ได้เลอืกสายพนัธุ์ที่มีความเหมาะสมในพืน้ท่ี  
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 มาตรฐานการคัดเลือกสายพันธ์ุ เพื่อปลูกในแปลงปลูกให้เหมาะสมต่อพืน้ที่ มีสายพันธ์ุดังนี ้
1. Clone K58 (E.urophylla) ไมค่วรปลกูในท่ีน า้ขงั ท่ีต ่า ดินระบายน า้ไมด่ี หน้าดินตืน้ 
2. Clone K7 (E.camaldulensis x E.deglupta) ไม่ควรปลกูในที่น า้ขงั ชอบพืน้ที่ชุ่มน า้(ที่ต ่า) และ พืน้ที่ที่มีการ

ระบายน า้ได้ดี ไมช่อบดินดาน หน้าดินตืน้ 
3. Clone K62 (E.urophylla) ไมค่วรปลกูในท่ีต ่าน า้ทว่มขงั ทนแล้งได้ดี 
4. พนัธุ์ไม้ทดลอง บริษัทยคูาลปิตสัเทคโนโลยี  จ ากดั 

3. การวางแนวปลูก 

การวางแนวปลกู คือการก าหนดระยะปลกู จ านวนต้นตอ่ไร่ และต าแหนง่ที่จะปลกูกล้าไม้ยคูาลิปตสั ก่อนด าเนินการวางแนวปลกู
พืน้ที่ที่จะปลูกต้องเตรียมพืน้ที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจัยที่ต้องค านึงคือสภาพของพืน้ที่หากเป็นพืน้ที่ราบจะปักหลกัหมายปลูกเป็นแถวตรง 
ในขณะท่ีพืน้ท่ีเนินหรือพืน้ท่ีมีความลาดเอียง จะปักหลกัหมายปลกูตามแนวระนาบหรือแนวลาดเอียง  

วิธีการวางแนวปลูก  ในพืน้ท่ีราบก่อนจะท าการปักหลกัหมายปลกูจะต้องค านึงถึงรูปร่างของพืน้ที่และทิศทางของลมประจ าถ่ิน  
สว่นมากจะนิยมปักหลกัหมายปลกูขนานกบัแนวเขตแปลง  เพื่อสะดวกในการบริหารจดัการ  ปัจจุบนัใช้ระยะปลกู คือระยะปลกู 1.5 x 3 
เมตร (ระยะระหวา่งต้น X ระยะระหวา่งแถว) 

- การวางแนว   วางระยะปลกูระหว่างแถวก่อน  โดยใช้เชือกที่มีระยะปลกูที่แน่นอนก าหนดจุด  จากนัน้ท าการปักหลกัโดยใช้ไม้   
จากนัน้ใช้เชือกวางแนวระยะปลกูระหว่างต้น  เพื่อก าหนดจุดต าแหน่งที่จะปลกูกล้าไม้ยคูาลิปตสั  และการเตรียมหลมุปลกู  เป็นขัน้ตอน
ส าคญัที่จะท าให้กล้าไม้ยคูาลปิตสัที่ปลกูมีความเจริญเตบิโตได้ดีตามที่ควรจะเป็น  หลมุปลกูที่ดีจะช่วยเร่งระบบรากให้พฒันาชอนไชไปตาม
ดินที่เตรียมไว้เมื่อระบบรากมปีระสทิธิภาพความเติบโตก็จะดีขึน้  บริเวณที่เตรียมหลมุปลกูต้องอยูด้่านหนึง่ด้านใดของเชือกวางแนว  โดยทกุ
หลมุต้องหา่งในระยะที่เทา่กนั  เพื่อให้ระยะระหวา่งต้นหา่งเทา่กนัตามก าหนด  ขนาดของหลมุปลกู  ก าหนดตามฤดปูลกูไม้  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   ต้องได้ระยะระหวา่งต้นและระยะระหวา่งแถวที่ก าหนด ปัจจบุนัใช้ระยะปลกู 1.5 x 3 เมตร 

4. การปลูก  

 การปลกูกล้าไม้ยคูาลปิตสั  แบง่เป็น 2 ฤดกูาล  ได้แก่ 
 4.1 การปลกูกล้าไม้ในฤดฝูน   ใช้จอบขดุหลมุก่อน 1-2 ครัง้ที่กลางหลมุดึงดินเข้าหาขอบหลมุ แล้ววางกล้าให้ตัง้ตรง และขุย
มะพร้าวอยูต่ ่ากวา่หน้าดนิประมาณ 5 เซนติเมตร ใช้ดินกลบพร้อมกบัใช้มือกดดินให้แนน่พอประมาณ ห้ามใช้เท้าเหยยีบรอบต้นโดยเด็ดขาด 
เพราะจะท าให้ขยุที่อยูใ่นดินแตกและดินจะแนน่เกินไป 

4.2 การปลกูกล้าไม้ในฤดแูล้ง  ใช้จอบขดุที่หลมุก่อน 1-2 ครัง้ที่กลางหลมุดึงดินเข้าหาขอบหลมุ แล้ววางกล้าให้ตัง้ตรง  และกลบ
ดินหนาจากขยุมะพร้าวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ใช้ดินกลบพร้อมกับใช้มือกดดินให้แน่นพอประมาณ  ห้ามใช้เท้าเหยียบรอบต้นโดย
เด็ดขาด เพราะจะท าให้ขยุที่อยูใ่นดินแตกและดินจะแนน่เกินไป  ทัง้นีก้ารปลกูหน้าแล้งจะต้องมีการรดน า้หลงัจากปลกู  ในอตัรา 15-20 ลติร
ตอ่ต้น    และท าการกลบดินท่ีโคนต้น  หลงัจากหน้าดินมีความชืน้หมาดๆ  เพื่อป้องกนัการระเหยความชืน้ในดิน 
 มาตรฐานงานปลูก 

1. ปลกูตรงตามระยะที่วางแนวไว้ 
2. ปลกูให้ได้ตามมาตรฐาน(งานปลกู) 
3. อตัรารอดตายของต้นไม้ไมต่ ่ากวา่ 95% 

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้   แหลง่น า้ที่น ามารดกล้าไม้  
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การควบคุม/ติดตาม 
    1. แหลง่น า้ที่น ามาใช้ ต้องควบคมุ ติดตาม ไมท่ าให้เกิดความเดือดร้อนและผลกระทบตอ่แหลง่น า้ชมุชน 
    2. ชีแ้จงชมุชน ถ้าเป็นแหลง่น า้สาธารณะ และขออนมุตัิจากผู้น าชมุชน 
    3. ส ารวจประเมินก่อนและหลงัการท างานตามใบประเมินผลกระทบงานปลกู 
การป้องกันและแก้ไข 
    1. ต้องประเมินแหลง่น า้ที่น ามาใช้ว่าจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่ หากพบว่าไม่มีผลกระทบชมุชน สามารถน าน า้มาใช้

ประโยชน์ได้ 
    2. หากมีเร่ืองร้องเรียน ให้ด าเนินการตามขัน้ตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน 

5.การบ ารุงรักษา 

 การบ ารุงรักษาเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัหลงัปลกูไม้  เพื่อให้ไม้มีการเจริญเติบโตที่สมบรูณ์  ซึ่งการบ ารุงรักษาจะประกอบไปด้วย  การ
ปลกูซ่อม  การก าจัด/ควบคุมวชัพืช  การใสปุ่๋ ยอินทรีย์  การแต่งก่ิงส าหรับไม้หน่อ  การท าแนวป้องกนัไฟ  และการส ารวจอตัราการเติบโต 
เปอร์เซ็นต์รอดตาย  ซึง่จะได้แยกกลา่วในรายละเอียดตอ่ไป 

5.1 ปลูกซ่อม หลงัจากท าการปลกูกล้าไม้ไปแล้ว สว่นหนึ่งจะตายจากสาเหตตุ่างๆ เช่น  การขาดน า้  ยอดหัก  น า้ท่วมโคน  เป็น
ต้น  ก่อนท าการปลกูซอ่มจะต้องท าการส ารวจตรวจนบัวา่ในพืน้ท่ีปลกูมีต้นตายก่ีต้นเพื่อจะได้น ากล้าไม้ไปซอ่มได้ครบจ านวนและจะท าการ
ปลกูซอ่มหลงัจากปลกูไม้ภายใน 1 เดือน   

มาตรฐานงานปลูกซ่อม 
1. ปลกูซอ่มภายในระยะเวลาไมเ่กิน 15 วนั 
2. ปลกูซอ่มให้ได้ตามมาตรฐาน(คูม่ืองานปลกู) 
3. เมื่อครบ 30 วนั ต้นไม้ต้องไมต่าย 

5.2 การก าจัดวัชพืช มีสว่นส าคญัในการยบัยัง้ชะลอความเจริญเติบโตของกล้าไม้จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการก าจดัและ
ควบคมุวชัพืช ซึง่จะต้องด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง โดยวิธีการกาจดัวชัพืชมี 3 วิธี  ได้แก่  

5.2.1 การใช้แรงงาน โดยการใช้จอบถากรอบโคนถากในแถวหรือถางระหว่างแถวนิยมใช้ในขณะที่กล้าไม้มีอายนุ้อยๆ
เศษวชัพืช จากการถากให้น าวชัพืช ออกมาจากโคนต้น เพื่อช่วยลดการคายน า้บริเวณโคนและเพิ่มอินทรียวตัถุในดินเป็นการช่วยปรับปรุง
โครงสร้างดินด้วยเศษวชัพืชที่ได้จากการถาง  

มาตรฐานงานถากหญ้า  ถากรอบโคนต้นไม้ให้สะอาด ไมม่ีวชัพืชหลงเหลอื 
5.2.2 การใช้เคร่ืองจักรกล ได้แก่การไถพรวนด้วยรถแทรกเตอร์ผาน 7 ล้อยางเป็นการก าจัดวชัพืช และปรับปรุง

โครงสร้างของดิน สามารถด าเนินการได้เร็วทนักบัเวลา 
 มาตรฐานงานไถพรวน 

1. ไถกลบวชัพืชในร่องไม้ให้ได้ 80% 
2. ไถครบทกุร่อง 

5.2.3 การใช้สารเคมี จะใช้เป็นทางเลอืกสดุท้าย ในกรณีดงันี ้  
1. เคร่ืองจกัรไมส่ามารถท างานได้   
2. ปริมาณหญ้าค่อนข้างหนาและไม่สามารถใช้แรงงานได้  ซึ่งการใช้สารเคมีต้องได้รับการอนุมัติจาก

ผู้จดัการสว่นปลกูทกุครัง้   และใช้กับไม้อาย ุ5 เดือนขึน้ไป  สารเคมีที่น ามาใช้ก าจดัวชัพืชจะเลือกใช้
สารเคมีที่ไมเ่กิดการตกค้างหรือทาลายสิง่แวดล้อม อาทิเช่น Glyphosate 48% เป็นต้น 

3. การใช้สารเคมีต้องค านงึถึงอายขุองไม้ยคูาลิปตสั และในการใช้แต่ละครัง้ต้องระวงัไม่ให้สารเคมีฉีดพ่น
ถกูสว่นสเีขียวของล าต้น และภาชนะบรรจสุารเคมี จะเก็บส่งคืนที่ส านกังานแปลง  



35 

แผนการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 35 
 

มาตรฐานงานก าจัดวัชพืช 
1. ต้องใช้สารเคมีก าจดัวชัพืชตามที่บริษัทก าหนด(ไกลโฟเซต 48 )เทา่นัน้ 
2. ฉีดพน่สารเคมีก าจดัวชัพืชตามอตัราที่ฉลากแนะน า 
3. วชัพืชต้องตาย เกิน 80% ของพืน้ท่ี จึงจะสามารถสง่งานได้ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
1. การไหลปนเปือ้นลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะ 
2. ขยะที่เกิดจากผู้ปฏิบตัิงาน 
3. สตัว์เลีย้งของชาวบ้านใกล้เคียง ท่ีอาจเข้ามาใช้พืน้ท่ีสวนป่า 

การควบคุม/ติดตาม 
1.  ประเมินการท างาน ก่อนและหลงัการท างานตามหวัข้อประเมิน(ใบประเมินผลกระทบงานฉีดยา) 
2. ควบคมุการท างานให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
3. บอกมาตรการการท างานให้ผู้ปฏิบตัิงานรับทราบ เช่น ขัน้ตอนการท างานรวมถึงข้อควรระวงัในการท างาน 
4. ชีแ้จงชมุชน แจ้งแผนการท างานให้ชมุชนรับทราบ เช่นระยะเวลาการท างาน พืน้ท่ีการท างาน เป็นต้น 

การป้องกันและแก้ไข 
1. เลอืกเวลาการปฏิบตัิงานให้เหมาะสม หลกีเลีย่งการฉีดยาในสภาพฝนตก 
2. หากมีเร่ืองร้อนเรียน ให้ด าเนินการตามขัน้ตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน 

5.3 การใส่ปุ๋ย  ได้มีการใช้สารปรับปรุงดิน (ขีไ้ก่ผสมแกลบ)  เป็นปุ๋ ยและวสัดุปรับปรุงโครงสร้างของดิน  โดยใส่ให้กบัไม้ยคูา
ลปิตสัช่วงอาย ุ1-3 เดือน ในอตัรา 2 กิโลกรัมตอ่ต้น  วิธีการใส ่ โดยใช้เคร่ืองจกัรหรือแรงงานคน  โรยระหวา่งแถวของไม้ยคูาลิปตสั  จากนัน้
ใช้รถแทรกเตอร์ ผาน7 ไถกลบลงไปในดิน  

มาตรฐานการใส่ปุ๋ย 
1. ใสส่ารปรับปรุงดิน (ขีไ้ก่ผสมแกลบ) ให้มีความสม ่าเสมอทัง้แปลง และเต็มพืน้ท่ีที่ก าหนด 
2. เก็บกวาดกอง(ขีไ้ก่ผสมแกลบ)ให้เรียบร้อย  

5.4 การแต่งหน่อ  ใช้ส าหรับการบ ารุงรักษาไม้หน่อเท่านัน้  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเลือกหน่อที่มีการเติบโตดีไว้ ประมาณ 2-3 
หนอ่ตอ่ตอ  การแตง่หนอ่จะด าเนินการกบัไม้อาย ุ6-8 เดือน วิธีการแตง่หนอ่  ใช้แรงงานคน  โดยจะท าการเลือกหน่อที่มีขนาดใหญ่  จ านวน 
2-3 หน่อต่อตอ  จากนัน้ใช้มีดตดัหน่อที่ไม่ต้องการออก  ทิง้ไว้ในแปลงเพื่อเป็นปุ๋ ย  และการแต่งหน่อจะไม่ด าเนินการในช่วงฤดแูล้ง  เพื่อ
ป้องกนัการเกิดไฟไหม้ 

มาตรฐานการแต่งหน่อ 
1. ตดัแตง่หนอ่ที่ไมต้่องการทิง้ให้หมด  
2. ความสงูของหนอ่ที่ตดัแตง่ทิง้ไมเ่กิน 30 เซนติเมตร 

 
5.5 การป้องกันภยัที่เกิดกับสวนไม้ยคูาลิปตัส เกิดได้จากคน สตัว์ โรคแมลง และภยัธรรมชาติ   

 - ภยัจากคน เกิดจากความรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์หรือเกิดจากเจตนาที่ไมห่วงัดีตอ่พืน้ท่ีปลกู เช่น ไฟลามจากพืน้ท่ีข้างเคียง ไฟไหม้จาก
การหาผลผลติที่ไมใ่ช้เนือ้ไม้ เช่น รังผึง้ สตัว์น า้ เป็นต้น   การน าขยะมาทิง้ในพืน้ท่ี  การลกัขโมยไม้  เป็นต้น 

   การป้องกนัและแก้ไข   
 ภยัที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์สามารถแก้ไขได้  โดยการท าแนวกนัไฟระหว่างพืน้ที่ของแปลง  การให้ความรู้และควบคมุการ
ปฏิบตัิงานอยา่งใกล้ชิด แก้ไขโดยกระบวนการมวลชนสมัพนัธ์และการส ารวจตรวจตราในพืน้ท่ี  
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- ภยัจากสัตว์ พบน้อยมาก เกิดได้ทัง้สตัว์เลีย้ง คือววัควายเข้ามากินหญ้าในแปลงปลกูไม้ยคูาลิปตสั  เหยียบย ่าถกูกล้าไม้ขนาด
เลก็เสยีหายหรือใช้ล าตวัเสยีดสกีบัเปลอืกต้นไม้ยคูาลปิตสั  

การป้องกนัและแก้ไข  
 การพบปะพูดคุยกับเจ้าของสตัว์เลีย้ง  หากด าเนินการแล้วยงัแก้ปัญหาไม่ได้  ก็ต้องด าเนินการแก้ไขโดยกระบวนการมวลชน

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

สง่ผลความเสยีหายตอ่ผลผลติของไม้   
การป้องกนัและแก้ไข   
ต้องด าเนินการส ารวจตามแผนการตรวจติดตามที่ก าหนด (Eucalyptus Check-up)  หากมีการระบาดรุนแรง  ต้องก าหนด

มาตรการป้องกนัและแก้ไขจากสาเหตนุัน้ๆ   
- ภัยจากธรรมชาติ เกิดจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตวั เช่น ฝนตกหนกัเกิดน า้ท่วม ลมแรงท าให้ไม้โคนล้ม หรือโอน

เอียง ไฟไหม้ที่เกิดจากลมพดัในช่วงฤดแูล้ง/จากการเผาหญ้าพืน้ท่ีข้างเคียง เป็นต้น   
การป้องกนัและแก้ไข 
ภยัจากธรรมชาตินบัเป็นภยัที่ป้องกนัแก้ไขได้ยาก เพราะไมท่ราบลว่งหน้าวา่จะเกิดภยัใดขึน้ในเวลาใด  แตภ่ยัธรรมชาติที่ไม่รุนแรง

ก็แก้ไขได้บ้างเช่นเดียวกนั 
1) การแก้ไขจากลมที่เกิดจากลมมรสมุ ซึ่งจะท าให้ไม้ยูคาลิปตสัที่มีอายปุระมาณ 1-2 ปีขึน้ไปล้มจากลมมรสมุที่พดัแรงได้ แก้ไข

โดยการใช้หลกัไม้ปักยดึพร้อมผกูเชือกฟาง   
2) การป้องกนัไฟไหม้  ในช่วงปลายปีถึงต้นปีระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน  การปลกูสร้างสวนไม้เป็นการลงทนุสงู  หากถกูไฟ

ไหม้เสียหายค่าตอบแทนต่างๆที่จะได้รับเป็นศนูย์  จึงจ าเป็นต้องป้องกันไฟไหม้อย่างได้ผล  หลกัการส าคญัของการป้องกนัไฟคือการลด
วชัพืชออกจากแปลงให้มากที่สดุเมื่อมีวชัพืชอยูน้่อย  ไฟก็ไมเ่กิดขึน้ในแปลง  การป้องกนัไฟมีหลายวิธีแตท่ี่ได้ผลดีที่สดุส าหรับการป้องกนัไฟ
ในแปลงปลกูไม้ยคูาลปิตสั  คือ ใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางไถพรวนระหวา่งแถวของไม้ยคูาลปิตสัโดยใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางติดผานไถ 7 จานไถ
ระหวา่งแถวด าเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  จะท าให้วชัพืชถกูไถพลิกทบัอยู่ใต้ผิวดิน   และการท าแนวป้องกนัไฟ  โดยการ
ปรับปรุงถนนรอบพืน้ท่ีแปลง ดนัใบไม้ออกให้มากที่สดุและสร้างความเข้าใจกบัชมุชนในพืน้ท่ี  

5.6 การส ารวจอัตราการเจริญเติบโต  การส ารวจอตัราการเจริญเติบโตเป็นการประเมินผลความคุ้มค่าต่อการลงทนุ  จะแบ่ง
การประเมินผลผลติไม้ออกเป็น 2 ช่วงคือ 

5.6.1 การประเมินผลผลิตของไม้อายุ 1-3 ปี  โดยจะท าการส ารวจการเจริญเติบโตทกุๆปี มีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1. เลอืกแปลงตวัแทนในแตล่ะช่วงอายไุม้ อาย ุ1 ปี 2 ปี 3 ปี อายไุม้ละ 1 แปลง 
2. ก าหนดชดุตวัแทนในการเก็บข้อมลู จ านวน 50 ต้นตอ่แปลง  
3. ท าการวดัความโตที่รอบวงระดบัอก (DBH) และวดัความสงู(H)ถึงเรือนยอดและน าข้อมลูไปค านวณผลผลติไม้ตอ่แปลง

ที่แตล่ะชัน้อายไุม้ 
4. ก าหนดรอบของการวดัไม้ ทกุ 6 เดือน คือเดือนมีนาคม(ฤดแูล้ง) และเดือนกนัยายน(ฤดฝูน) 
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หากผลการประเมินผลผลติ พบวา่ต ่ากวา่มาตรฐานความเพิ่มพนู  แนวทางแก้ไข คือ  ควรมีการพิจารณาใสปุ่๋ ยและบ ารุงรักษา

เพิ่มเติมเพื่อให้ไม้เจริญเติบโตได้ตามมาตรฐานความเพิ่มพนูดงักลา่ว 

5.6.2 การประเมินผลผลิตของไม้ก่อนการตัดฟัน  จะท าการประเมินการเจริญเติบโตก่อนตดัฟัน  โดยมีวิธีการประเมิน
ดงัตอ่ไปนี ้

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

ใช้หนว่ยวดัเป็นมิลลเิมตร และค านวณเส้นผา่ศนูย์กลางมีหนว่ยเป็นนิว้ 

2. ความสงู การวดัความสงูวดัจากพืน้ดินถึงเรือนยอดนิยมใช้หนว่ยวดัเป็นเมตร  
 จากนัน้น าข้อมลูที่ได้มาค านวณผลผลติของไม้ และวิเคราะห์ความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ(ตามคู่มือการประเมินผลผลิตไม้)  ซึ่งแปลง
ใดมีผลผลติไมคุ่้มคา่แก่การลงทนุจะท าการตดัฟันเพื่อเก็บเก่ียวผลผลติไม้    
 
6.การเก็บเกี่ยวผลผลิต (งานตัดไม้) 

การเก็บเก่ียวผลผลติของไม้ยคูาลปิตสั จะเก็บเก่ียวเมื่อครบรอบตดัฟัน (อาย ุ4-5 ปี ) หรือเมื่อการเจริญเติบโตของไม้ไม่คุ้มค่าต่อ
การลงทนุ  ฤดกูาลเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดเก็บเก่ียวผลผลติ  เนื่องจากบางพืน้ท่ีในฤดฝูนมีน า้ทว่มขงั  ท าให้การด าเนินงานล าบาก   
 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

1. เส้นทางบรรทกุไม้เกิดความเสยีหาย 
2. เสยีงของเคร่ืองจกัรที่ท างานใกล้แหลง่ชมุชน 
3. พืน้ท่ีแนวที่ควรอนรัุกษ์ 

 การควบคุม/ติดตาม 
1. ประเมินการท างาน ก่อนและหลงัการท างานตามหวัข้อประเมิน(ใบประเมินผลกระทบงานตดัไม้) 
2. แจ้งแผนการท างานให้เป็นไปตามข้อก าหนด(ก าหนดเส้นทางขนสง่,น า้หนกับรรทกุ) 
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3. บอกมาตรการการท างานให้ผู้ปฏิบตัิงานรับทราบ เช่นการอบรมก่อนการท างาน ชีแ้จงให้ครบถ้วน เร่ือง
ขัน้ตอนการท างานรวมถึงข้อควรระวงัในการท างาน 

4. ชีแ้จงชมุชน แจ้งแผนการท างานให้ชมุชนรับทราบ 
 การป้องกันและแก้ไข 

1. การก าหนดเส้นทางบรรทกุไม้ที่ชดัเจน ไมท่ าให้ชมุชนเดือนร้อน 
2. ก าหนดน า้หนกัรถบรรทกุ เพื่อลดความเสยีหายของถนน 
3. ประเมินเส้นทาง ซอ่มทางที่ช ารุด ก่อนและหลงัการท างาน 
4. หากมีเร่ืองร้อนเรียน ให้ด าเนินการตามขัน้ตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน 
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กระบวนการด าเนินงานควบคุมตรวจสอบตดิตามด้านการท าไม้ 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในงานตัดไม้และวิธีการเก็บเกี่ยว 
 
อปุกรณ์ที่ใช้ในงานตดัไม้ มีดงันี ้

1. เลือ่ย (เลือ่ยยนต์ , ขนาดไมเ่กิน 1แรงม้า ความยาวบาร์ไมเ่กิน12นิว้) 
2. มีด (ใช้ส าหรับริดก่ิง) 
3. เคียวหรือตะขอเก่ียว (ใช้ส าหรับเกาะดงึต้นไม้) 
4. รถทอยไม้  
5. รถคีบ 
6. รถบรรทกุ 
7. ป้ายเตือน แสดงทางเข้าออกรถบรรทกุ ป้ายแสดงแปลงตดัไม้ ป้ายแสดงชดุอปุกรณ์ความปลอดภยัในการท างาน 
8. อปุกรณ์ ความปลอดภยั (Check List) 

 
วิธีการเก็บเกี่ยวการออกแบบงานตดัไม้ 

1. ก าหนดขอบเขตการตดัไม้เป็นรายแปลงยอ่ย(ตามแผนรายเดอืน)แปลงที่ตดัต้องมีป้ายแสดงและท าสญัลกัษณ์ขอบเขตไว้อยา่ง
ชดัเจน (ป้องกนัการตดัผิดปนไม้) ขอบเขตทางรอบแปลง ปักหมดุรอบแปลงแสดงขอบเขตแปลง 

1.1 ก าหนดเส้นทางน าไม้ออก ไว้อยา่งชดัเจน 
1.2 การเปิดแปลงตดัให้ท าการตดัที่ละแปลงยอ่ย เก็บไม้หมดตรวจสอบปิดแปลง(ตรวจสอบขอบเขตการตดัและน า้หนกัตดัจริงเทยีบ

กบัน า้หนกัวดัเปิดแปลง) แล้วคอ่ยเข้าตดัแปลงใหม่ 
2. การล้มต้นไม้ 
2.1 ก าหนดทิศทางของไม้ที่ล้มลงล้มตามลม โดยจะต้องล้มลงไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อง่ายตอ่การริดก่ิงและการทอนไม้ กรณีที่มีลม

รุนแรงย้อนทิศทางให้พจิารณาหยดุท างานชัว่คราวทนัที 
2.2 แจ้งคนที่ไมเ่ก่ียวข้องต้องออกหา่งจากบริเวณที่ตดัไม้จากต้นท่ีตดัไมน้่อยกวา่ 20 เมตร 
2.3 คนงานท่ีมีหน้าที่เก่ียวล าต้นเพื่อบงัคบัต้นให้ล้มไปตามทีต้่องการจะต้องยืนด้านข้างเยือ้งล าต้นท่ีจะตดัประมาณ2เมตร เพื่อป้องกนั

อนัตรายและความสงูของตอที่ตดัแล้วต้องไมเ่กิน4 เซนติเมตร วดัความสงูจากพืน้ดิน 

2.4 ใช้ตะขอหรือเคยีวเก่ียวล าต้นท่ีความสงูประมาณ2-4 เมตร และบงัคบัทิศทางการล้มของไม้ จากนัน้ลดิก่ิง      และตรวจสอบขนาด

ไม้ก่อนการทอนไม้ 

3. วดัขนาดของไม้ โดยวดัขนาดไม้ในสว่นหน้ากว้างและความยาวพร้อมท าสญัลกัษณ์ระบไุว้ 
 

การตัดทอนไม้  
ก าหนดให้มีการตดัทอนไม้ตามทีร่ะบไุว้ดงันี ้

1. ตดัทอนไม้ขนาดตามที่ลกูค้าก าหนด 
2. การเก็บรวมกอง โดยแยกประเภทไม้ที่ท าการทอนไม้ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
3. การขนถา่ยไม้ใสร่ถบรรทกุ ใช้รถคีบไม้หรือแรงงานคน น าทอ่นไม้ขึน้รถบรรทกุ โดยน า้หนกัรถบรรทกุต้องไมเ่กินท่ีกฎหมายก าหนด 
4. การบรรทกุไม้ ขนสง่โรงงานปลายทาง (การรัดเชือก และการติดซลีให้เรียบร้อย) 
5. การตรวจสอบและการเขียนรายละเอียดใบสง่สนิค้า เจ้าหน้าที่แปลงท าการตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมทัง้เขยีนรายละเอียดใน

ใบสง่สนิค้า โดยระบรุายละเอยีดในใบสง่สนิค้าดงันี ้
- 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 ผู้จดัท า / พนกังานขบัรถ / ผู้ตรวจสอบต้นทาง 

6. จองควิไม้เข้าโรงงาน พร้อมทัง้ขนสง่สนิค้าไปยงัโรงงานปลายทาง 

 
 
ตัวอย่างการควบคุมไม้จากแปลงถึงโรงงาน 
 

 

ตัวอย่าง รายงานการปล่อยบลิไม้ออกจากแปลง  รอบ 29/1-4/2/2562  บริษัท ชาวสวน 1
เรียน ผู้จดัการส่วนฝ่ายปลกูและบ ารุงรักษา

ขอรายงานปล่อยบลิไม้ออกจากแปลง    รอบ 29/1-4/2/2562              แปลงใหญ่       ฮลัล่า    แปลงย่อย  2   ดงันี ้

ล าดบั
ว.ด.ป.

ทีป่ล่อย

เวลา

ปล่อยตัว๋

เลขที่

ใบส่งสิน้ค้า
ทะเบยีนรถ ช่ือคนขบัรถ ผู้ รับเหมาตดั

ผู้ รับเหมา

บรรทกุ
คนปล่อยตัว๋ น า้หนกัไม้

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

82-9948 บร.
ณฐัวฒิุ AA 1991 AA 1991 ภูวดล 29.72
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ใบส่งสินค้า-ไม้ยคูาลิปตสั 

 
 
 

ตัวอย่าง                                                                                                                     ใบส่งสินค้า-ไม้ยูคาลิปตัส 2
น ้าหนกั...................................ตนั

รูปทะเบียนรถดา้นหน้า รูปทะเบียนรถดา้นหลงั 

รูปดา้นขา้งรถ (ดา้นหน้า) รูปดา้นขา้งรถ (ดา้นหลงั)

(ดา้นหน้า)

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

หัวหน้าหน่วย ผู้จดัการเขต

รูปติดซีลและรัดเช่ือก
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การติดตามเส้นทางเดนิรถบรรทุกไม้ 

 

 
 

 
การติดตามเส้นทางเดนิรถแบบละเอียด 

 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลการจองควิ 
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การระบุพิกัดรถบรรทุกไม้ 
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กลุ่มบริษัทสวนกิตติ 

903 หมูท่ี่ 2 ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 
 

 
มาตรการและแนวทางป้องกนัแนวเขตพืน้ที่ที่ควรอนุรักษ์ 
แนวทางการจดัการ 
 1 จดัเป็นพืน้ท่ีหาของป่าได้ในแนวเขตทีก่นัไว้ (โดยมีป้ายบอกการหาของป่า) 
 2 จดัการระบบนิเวศริมน า้ให้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ตา่งๆ (ส ารวจพืชพนัธุ์/ไม้ยืนต้นท่ีพบ) 
 3 ก าหนดแนวพืน้ท่ีริมฝ่ังล าห้วยให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการบกุรุกพืน้ท่ี (มีแนวเขตที่ชดัเจน) 
 4 ส ารวจ/ตดิตามระบบนิเวศของแนว พืน้ท่ีที่ควรอนรัุกษ์ที่ระบไุว้ (มีแบบฟอร์มส ารวจและติดตาม) 
 5 ฟืน้ฟรูะบบนิเวศ 
 
แนวทางป้องกนัแก้ไขแนวเขตพืน้ที่ที่ควรอนุรักษ์ 
 1 จดัเป็นพืน้ท่ีหาของป่าในแนวเขตที่กนัไว้ 
 2 การจดัการระบบนิเวศริมน า้ให้เป็นท่ีอยูข่องสตัว์ 
 3 การก าหนดแนวพืน้ท่ี พืน้ท่ีที่ควรอนรัุกษ์ให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการบกุรุก 
 4 การส ารวจ/ติดตาม/แก้ไข/ฟืน้ฟ ูระบบนิเวศในแนว พืน้ท่ีที่ควรอนรัุกษ์ 
  4.1 การส ารวจ (ตามแบบฟอร์มการส ารวจ) ท าการส ารวจปีละ 1 ครัง้ 
   - พนัธุ์พืช ส ารวจพนัธุ์พืชที่พบเหน็โดยการถา่ยรูป 
   - พนัธุ์สตัว์ ส ารวจพนัธุ์สตัว์ที่พบเห็นโดยการถา่ยรูป 
   - การพงัทลายของดินริมฝ่ังมีก่ีจดุ 
  4.2 การติดตาม (ตามแบบฟอร์มการส ารวจ) ท าการส ารวจทกุ 6 เดือน 
   - การติดตามผล ให้ติดตามทกุๆ 6 เดือน ทัง้ 3 รายการ คือ พนัธุ์พชื พนัธุ์สตัว์ และการพงัทลายของดิน 
  4.3 การแก้ไขและฟืน้ฟ ู(เมื่อเจอผลกระทบ) 
   - ปลกูไม้ยืนต้นเสริม เพื่อเพิ่มแหลง่ที่อยูอ่าศยัของสตัว์ในพืน้ท่ี 
   - ปลกูหญ้าแฝก เพื่อป้องกนัการพงัทลายของดิน (ถ้าพบการพงัทลาย) 
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การส ารวจพืน้ที่ที่ควรอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทชาวสวนเกษตร จ ากัด 

แนวทางการจดัการพืน้ที่ที่ควรอนุรักษ์และความหลากหลายทางชวีภาพ 

กลุ่มแปลงสระไม้แดง และกลุ่มแปลงป่าไม้สยาม 

แนวทางการจดัการพืน้ที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ 

1. การจดัเป็นพืน้ท่ีหาของป่าได้ในแนวเขตทีก่นัไว้ 

2. จดัการระบบนิเวศริมน า้ให้เป็นท่ีอยูข่องสตัว์ตา่งๆ (ส ารวจพชืพนัธุ์ /ไม้ยืนต้น ที่พบ) 

3. ก าหนดแนวพืน้ท่ีริมฝ่ังล าห้วยให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการบกุรุกพืน้ที่ (มีแนวเขตที่ชดัเจน) 

4. ส ารวจ/ตดิตามระบบนิเวศของแนว พืน้ท่ีที่ควรอนรัุกษ์ที่ระบไุว้ (มแีบบฟอร์มส ารวจและติดตาม) 

5. ฟืน้ฟรูะบบนิเวศ 

วิธีการจดัการพืน้ที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ  

1. จดัเป็นพืน้ท่ีหาของป่าในแนวเขตที่กนัไว้ 

1.1 จดัท าเอกสารการเก็บของป่าในแนวเขตทีก่นัไว้ 

1.2 จดัแนวเขตหรือป้ายบอกแนวเขตที่ชดัเจน 

2. การจดัการระบบนเิวศริมน า้ให้เป็นท่ีอยูข่องสตัว์ 

2.1 ส ารวจพนัธุ์พชื พนัธุ์สตัว์ ในแนว พืน้ท่ีที่ควรอนรัุกษ์ 

2.2 ส ารวจการกดัเซาะแนวฝ่ังล าห้วยที่กนัเป็น พืน้ท่ีที่ควรอนรัุกษ์ 

2.3 จดัท าป้าย “ห้ามลา่สตัว์ในแนว พืน้ท่ีที่ควรอนรัุกษ์” 

2.4 การจดัการในพืน้ท่ีตา่งๆ ห้ามเข้าแนวเขต พืน้ท่ีที่ควรอนรัุกษ์เช่น ไถร่องไม้ พกัอาศยั 

3. การก าหนดแนวพืน้ท่ี พืน้ท่ีที่ควรอนรัุกษ์ให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการบกุรุก 

3.1 จดัท าหลกัเขตแดนที่ชดัเจน 

3.2 ระบพุิกดัในแผนท่ี 

3.3 ระบแุปลงใหญ่ แปลงยอ่ย ในแผนท่ีแปลงอยา่งชดัเจนและถกูต้อง 

3.4 การส ารวจ/ติดตาม/แก้ไข/ฟืน้ฟ ูระบบนิเวศในแนว พืน้ท่ีที่ควรอนรัุกษ์ 

3.5 การส ารวจ (ตามแบบฟอร์มการส ารวจ) 

-พนัธุ์พืช ส ารวจพนัธุ์พืชที่พบเห็น 
-พนัธุ์สตัว์ ส ารวจพนัธุ์สตัว์ที่พบเห็น 
-การพงัทลายของดินริมฝ่ังมีก่ีจดุ 

4.2 การติดตาม 
 -การติดตามผล ให้ตดิตามทกุๆ 6 เดือน ตามหวัข้อการส ารวจ 
4.3 การแก้ไขและฟืน้ฟ ู
 -ปลกูไม้ยืนต้นเสริม เพื่อเพิม่แหลง่ที่อยูอ่าศยัของสตัว์ในพืน้ท่ี 
 -ปลกูหญ้าแฝก เพื่อป้องกนัการพงัทลายของดิน (ถ้าพบการพงัทลาย) 
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รูปภาพประกอบพืน้ที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทชาวสวนเกษตร จ ากัด 
 

1.รูปภาพประกอบพืน้ที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชวีภาพ กลุ่มแปลงสระไม้แดง 
 

 
 

แหล่งน า้ คลองระบบสียดั        
        
แปลงยอ่ย  2, 2.01, 3, 6, 11,11.01, 17, 17.01, 25, 26 รวม 10 แปลง  กว้าง 5 เมตร  ยาว   6,167.56  เมตร  หรือ 19.27 ไร่    

ปี 61-62 ได้ด าเนินการปลกูไม้เสริมในพืน้ท่ีริมคลอง กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,749.73 เมตร คิดเป็น 8.59 ไร่ (ในแผนท่ีเป็นเส้นสเีขียว) 
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2.รูปภาพประกอบพืน้ที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชวีภาพ กลุ่มแปลงป่าไม้สยาม 
 

 
 

แหล่งน า้ คลองหินดาษ          

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 จ ากดั ทัง้หมด มีพืน้ท่ีเทา่กบั 23.27 ไร่ 

  จากพืน้ท่ีดงักลา่ว มีแผนในการจดัท าแนว อนรัุกษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มเติม ในปี 2563 

โดยแนวเส้นสแีดง คือมีแผนในการจดัท าพืน้ท่ีที่ควรอนรัุกษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มเติม โดยประมาณ 8.59 ไร่  

ดงัภาพประกอบ 

 
 

 จากการส ารวจพืน้ท่ีที่ควรอนรัุกษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ กลุม่แปลงสระไม้แดง พบวา่มีพนัธุ์ไม้ ประกอบไปด้วย 

1. กอไผ ่จ านวน 20 กอ 
2. กระถินณรงค์ จ านวน 1 ต้น 
3. ต้นขอ่ย จ านวน 1 ต้น 
4. ต้นเข็ง จ านวน 1 ต้น 
5. ต้นมะเดื่อ จ านวน 3 ต้น 
6. ต้นขีเ้หลก็ป่า 1 ต้น 

สิง่ที่ส ารวจไมพ่บ  
1. ชนิดสตัว์ตา่งๆ 
2. การพงัทลายของดิน 
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มาตรการควบคุมสตัว์ป่าที่พบในพืน้ที่ 

1. แจ้งให้ความรู้กบัเจ้าหน้าที่แปลง  ผู้ปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีเช่นผู้ รับเหมาและคนงานให้รับทราบชนิดของพนัธุ์สตัว์ป่าที่ควรอนรัุกษ์  

2. แจ้งมาตรการให้ปกป้องดแูลรักษา โดยระบหุ้ามลา่สตัว์ทกุชนิดในพืน้ท่ีสวนป่าโดยเด็ดขาดและห้ามตดัไม้ใดๆทัง้สิน้ในสวนป่าก่อน

ได้รับอนญุาต 

3. แจ้งชมุชนและให้ความรู้กบัชมุชนรอบสวนป่า ถึงสตัว์ป่าที่ควรอนรัุกษ์จากการส ารวจในครัง้นีแ้ละขอความร่วมมือกบัชมุชนห้ามลา่

สตัว์ทกุชนดิในสวนป่า 

 

การลดการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก 

 จากนโยบายการใช้สารเคมีก าจดัวชัพืชในแปลงปลกูของกลุม่บริษัทสวนกิตติ การใช้สารเคมีเป็นทางเลอืกสดุท้ายในการใช้ก าจดั

วชัพืช และยงัก าหนดเป็นนโยบายด้านสิง่แวดล้อมในหวัข้อ 3.2 โดยมีความมุง่มัน่ลดการใช้สารเคมีก าจดัวชัพืช ดงันี ้

1. อ้างถงึรายงานส ารวจแปลง เมือ่ 21 กนัยายน 2561 ทางรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ให้คดัเลอืกกลุม่แปลงเขตละ 1 กลุม่ โดยไมใ่ช้สารเคมกี าจดัวชัพืชและใช้วิธีการอื่นแทน  

2. อ้างถงึเอกสารการใช้สารเคมีก าจดัวชัพชื  บริษัทชาวสวนเกษตร จ ากดั  

a. ปี 2560 ใช้สารเคมีก าจดัวชัพชื 6,378.55 ลติร  ปริมาณ 650 ซีซี/ไร่ มีจ านวนพืน้ท่ีเทา่กบั 9,813.15 ไร่ 

b. ปี 2561 ใช้สารเคมีก าจดัวชัพชื 5,646.90 ลติร  ปริมาณ 650 ซีซี/ไร่ มีจ านวนพืน้ท่ีเทา่กบั 8,687.54 ไร่ 

c. ปี 2562 ใช้สารเคมีก าจดัวชัพชื  2,596.29 ลติร  ปริมาณ 650 ซีซี/ไร่ มีจ านวนพืน้ท่ีเทา่กบั 3,850.97 ไร่   

โดยในปี 2563 เป็นต้นไปทางกลุม่สวนกิตติ จะไมใ่ช้ฉีดยาก าจดัวชัพืช (ไกลโฟเซต 48%) ในพืน้ท่ีแปลงปลกูไม้ยคูาลปิตสั 

 

พืน้ที่อนุรักษ์ (10%) บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด  

บริษัทชาวสวนเกษตร จ ากดั มีพืน้ท่ีในการจดัการเพื่อเป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์ และฟืน้ฟสูภาพพืน้ป่า 

วัตถุประสงค์   

 -เพื่อรักษาให้คงสภาพป่า ให้ได้นานท่ีสดุ  

 -เพื่อป้องกนัการสญูเสยีของพนัธุ์ไม้/สตัว์ป่า  

 -เพื่อเป็นพืน้ท่ีศกึษาพนัธุ์พืช/สตัว์  

 -เพื่อเป็นพืน้ท่ีหาผลผลติที่ไมใ่ช่เนือ้ไม้ใช้ในชีวติประจ าวนั  

 -เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีป่าไม้  

 

ผลงานปี 2562  

 ในพืน้ท่ีดัง้เดิมตามแผนท่ีวางไว้จ านวน 135 ไร่ ต้นไม้ที่จะปลกูจ านวน 1,352 ต้น ยงัไมไ่ด้ด าเนินการปลกูเนื่องจากในพืน้ท่ีดัง้เดิมที่

วางแผนไว้ยงัไมด่ าเนินการตดัไม้  แตไ่ด้มีการปลกูไม้ในพืน้ท่ีอนรัุกษ์ ริมคลองเดมิที่ปลกูเมื่อปี 61 ที่กลุม่แปลงเขาน า้หยด แปลงสระไม้แดง 

17 และ 17.01  โดยท าการปลกูต้นไม้เพิ่มจ านวน 765 ต้น 
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แผนงานในปี 2563  

1. ในพืน้ท่ีบริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั จะด าเนินการตามแผนงานดงันี ้

 
  

2. บริษัทชาวสวนเกษตร ร่วมกบัชมุชน ร่วมดแูลและปลกูป่าในพืน้ท่ีของบริษัท 2 พืน้ท่ี ซึง่ได้กลา่วไว้ในภาคบริบท  

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

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

 

รูปภาพประกอบพกิัดที่ตัง้เขาตาจี๊ด 

 

 

 

แผนการส ารวจ ฟ้ืนฟู  พืน้ทีอ่นรุกัษ ์ด ัง้เดมิ 10%  บรษิทั ชาวสวนเกษตร จ ากดั ปี 2563

หน่วย ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 การส ารวจพันธุพ์ชื

 - พื้นทีแ่นวคลอง ครัง้ 1

2 การตดิตามพื้นที่

 - พื้นทีแ่นวคลอง ครัง้ 1 1

3 การท าแนวกันไฟ ครัง้

 - พื้นทีแ่นวคลอง ครัง้ 1

 - เขาตาจิ๊ด ครัง้ 1

 - เขาตาผา ครัง้ 1

4 การปลกูไมป่้าชนดิอืน่ๆ ในพื้นที่

 - พื้นทีแ่นวคลอง (ปลกูไมเ้พิม่เตมิ) ตน้ 1,000   

ไร่ 8.59    

 - พื้นทีอ่นุรักษ์ดัง้เดมิ ไร่ 110     

5 การดแูลบ ารงุรักษา

 - ส ารวจ% รอดตาย ครัง้ 1

 - ปลกูซอ่ม ครัง้ 1

 - ใสปุ่๋ ย ครัง้ ปลกู62 ปลกูใหม่

 - ถากหญา้ ครัง้ 1 1

 - ถางหญา้ ครัง้ 1

 - ตดัเถาวลัย์ ครัง้ 1
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รูปภาพประกอบพกิัดที่ตัง้เขาตาผา 

 
 
แผนการและระยะเวลาด าเนินงาน 

1. เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม  ติดตอ่ประสานงานหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี 
2. เดือนมิถนุายนถึงเดือนกนัยายน  ร่วมปลกูป่า(ต้นไม้ป่าเสริม)ในพืน้ท่ี 
3. เดือนพฤศจิกายนถงึเดือนมกราคม  ท าแนวกนัไฟดนัถนนรอบสวนป่า 
4. เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม  ดแูลปกป้องรักษา 

 
 

 
 


