
ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า
กรมป่าไม้

โครงการปลูกป่าและป้องกัน
ไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน

1

เสนอในการบรรยาย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายป่าชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น



เน้ือหา

• ภารกิจฟ้ืนฟปู่าท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าติ

• คณะกรรมการ/หน่วยงานรว่มโครงการ

• แนวทางด าเนินโครงการ/ปฏิบตัิ

• รูปแบบการฟ้ืนฟปู่า / ปลกูป่าในป่าชมุชน

• ประเดน็ ถาม/ตอบ

กรมป่าไม ้2563 contact suwantang@hotmail.com
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เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและการเสื่อมสภาพของป่า

โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขาสูงชัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ที่ก าหนดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ มีระยะเวลา
ด าเนินการ 8 ปี (2563 – 2570) 

เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและส านึกใน พระมหากรุณาธิคุณของ

“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

หน่วยราชการในพระองค์ 904 ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 
ร่ ว ม มื อ กั บ หน่ ว ย ง า นภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ชน  ร ว มทั้ ง ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดท าโครงการปลูกป่าและ
ป้องกันไฟป่า

ความเป็นมา



ผังคณะกรรมการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

คณะกรรมการ
ฝ่ายอ านวยการ

คณะกรรมการ
ฝ่ายปฏิบัติงานปลูกป่า

คณะกรรมการฝ่าย
ปฏิบัติงานป้องกันไฟป่า

คณะที่ปรึกษา

คณะกรรมการ
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

รัฐ

เอกชน

ประชาชน

จิตอาสา
พระราชทาน

ศูนย์อ านวยการใหญ่ 
จิตอาสาพระราชทาน



คณะกรรมการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าผังการบังคับบัญชา

ศูนย์อ านวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานสนับสนุน

• ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1
• ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2
• ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3
• ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4

ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัด

ศอ.จอส.พระราชทาน อ าเภอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

• คณะกรรมการก ากับของ ทส.
• หน่วยงาน ทส. ท่ีก ากับดูแล 

พื้นท่ี (ปม./ อส./ ทช./ ออป.)

กระทรวงมหาดไทย (มท.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.)
กระทรวงกลาโหม (กห.)
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ส านักงบประมาณ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง(องค์การมหาชน)
กรมประชาสัมพันธ์
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า(องค์การมหาชน)
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
เครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ส านักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน



หน่วยงานหลัก

ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

กรมป่าไม้
กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล
องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้

ศอ.จอส. พระราชทาน ภาค 1
ศอ.จอส. พระราชทาน ภาค 2
ศอ.จอส. พระราชทาน ภาค 3
ศอ.จอส. พระราชทาน ภาค 4
ศอ.จอส. พระราชทาน จังหวัด
ศอ.จอส. พระราชทาน อ าเภอ

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ



หน่วยงานสนับสนุน

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี                           สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องคก์ารมหาชน)
กระทรวงมหาดไทย (มท.)  กรมประชาสมัพนัธ์
กระทรวงกลาโหม (กห.) มลูนิธิอทุกพฒัน์ ในพระบรมราชปูถมัภ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ) สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) (สสน.)
กระทรวงอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) ส  านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 

(องคก์ารมหาชน) (GISDA) 
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
กระทรวงสาธารณสขุ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.)
ส านกังบประมาณ เครอืข่ายภาคประชาชน
ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ ภาคเอกชนและประชาชน



การฟื้นฟูป่า ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

“การฟ้ืนฟูป่า ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่านี ้ถือเป็น
การฟ้ืนฟูแบบองค์รวม ทัง้ น ้า ป่า และอาชีพ ไปพร้อมๆกัน ในพืน้ที ่ 

ซึง่พืน้ทีต้่องไม่มีความขัดแย้ง โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกับชุมชน 
ชีใ้ห้เหน็ถึงประโยชน์ทีชุ่มชนจะได้รับ  ไม่มีเส้นแบ่งหน่วยงาน  

เป็นการร่วมแรงร่วมใจทัง้
ภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนจิตอาสา”

อรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมป่าไม้
กรกฎาคม 2563



เป้าหมาย 22 ลุ่มน ้าหลัก 254 ลุ่มน ้าสาขา

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

ปัจจุบัน
2563 2565 2570

10,000 ไร่
800,000 ไร่

1,870,000 ไร่

“ เพิ่มพื นที่ป่า 15-20% ไม่น้อยกว่า 2.68 ล้านไร่

ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี 2563-2570 ”

ป่าสงวนแห่งชาติ 7.78 ล้านไร่

ป่าชุมชน

ป่าชายเลน

ป่าพรุ

เพ่ิมพื นที่สีเขียว
ในจังหวัดท่ีไม่มีพื้นที่ป่า

ตามกฎหมาย

ป่าอนุรักษ์ 2.37 ล้านไร่

พื้นที่อื่นๆ 2.62 ล้านไร่

ไม่มีสภาพป่าในพื นที่ป่าต้นน ้า
12.77 ล้านไร่ (15 %) ของพื นที่ต้นน ้า



สรุปการลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าจิตอาสาสรุปการลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าจิตอาสา

โครงการ
จ านวนพื้นที่ 

(ไร)่
จ านวนกล้าไม้ 

(ต้น)
วันที่ด าเนิน
โครงการ

1. ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 2,942 590,430 24 ก.ค. 63

2. ปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระพันปี
หลวง

83 16,600 12 ส.ค. 63

3. ปลูกป่าเงินนอกงบประมาณ 7,815 1,563,000 -

4. จ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ 
“สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้”

3,510 89,190 -

5. การด าเนินการปลูกป่าเพ่ิมเติม 313 10,250 3 - 10 ก.ย. 63

รวม 14,663 2,269,470

โครงการ
จ านวนพื้นที่ 

(ไร)่
จ านวนกล้าไม้ 

(ต้น)
วันที่ด าเนิน
โครงการ

ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 327 173,960 24 ก.ค. 63

กล้าไม้ทั้งหมด
จ านวน 2,443,430

ต้น
พื้นที่ทั้งหมด 

จ านวน 14,990 ไร่

กรมป่าไม้

การลงทะเบียน

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 
2563

สรุปผล
ทั้งหมด
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แผนแม่บทการบริหาร
จดัการน ้า 20 ปี 
ดา้นท่ี 5 มีเป้าหมายการ
อนุรักษฟ้ื์นฟสุภาพป่าตน้น ้า
ท่ีเส่ือมโทรมและป้องกนัการ
พงัทลายของดิน

• ขอ้มลูจากเอกสารประกอบการประชมุคณะอนกุรรมการ
จดัท ารา่งขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อก าหนดขอบเขต บทบาท 
ภารกิจ หนา้ท่ีและอ านาจของหน่วยงานดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรน า้ของประเทศ ครัง้ที่ 2/ 2563 
วนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 ณ อาคารจฑุามาศ กรุงเทพฯ 





1.เชียงใหม่,ตาก,แม่ฮ่องสอน
2.เชียงราย,เชียงใหม,่พะเยา
3.กาฬสินธุ์ ,นครพนม,บึงกาฬ,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,มุกดาหาร,ยโสธร,ร้อยเอ็ด,เลย,
สกลนคร,หนองคาย,หนองบัวล าภู,อ านาจเจริญ,อุดรธานี,อุบลราชธานี
4.กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,ชัยภูมิ,นครราชสีมา,เพชรบูรณ์,มหาสารคาม,มุกดาหาร,ยโสธร,
ร้อยเอ็ด,ลพบุรี,เลย,ศรีษะเกษ,หนองบัวล าภู,อุดรธานี,อุบลราชธานี
5.ขอนแก่น,ชัยภูมิ,นครนายก,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ปราจีนบุรี,มหาสารคาม,มุกดาหาร,
ยโสธร,ร้อยเอ็ด,ศรีสะเกษ,สระแก้ว,สุรินทร์,อ านาจเจริญ,อุบลราชธานี
6.ก าแพงเพชร,เชียงใหม,่ตาก,นครสวรรค์,แม่ฮ่องสอน,ล าพูน
7.เชียงราย,ตาก,แพร่,ล าปาง
8.ก าแพงเพชร,ตาก,นครสวรรค์,น่าน,พะเยา,พิจิตร,พิษณุโลก,แพร่,ล าปาง,สุโขทัย
,อุตรดิตถ์
9.ก าแพงเพชร,นครสวรรค์,น่าน,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,แพร่,เลย,สุโขทัย,อุตรดิตถ์
10.กรุงเทพฯ,ก าแพงเพชร,ชัยนาท,นครนายก,นครปฐม,นครสวรรค์,นนทบุรี,ปทุมธานี,
พระนครศรีอยุธยา,พิจิตร,เพชรบูรณ์,ลพบุรี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สิงห์บุรี,
สุพรรณบุรี,อ่างทอง,อุทัยธานี

11.ก าแพงเพชร,นครสวรรค์,อุทัยธานี
12.ชัยภูมิ,นครราชสีมา,พระนครศรีอยุธยา,เพชรบูรณ์,ลพบุรี,เลย,สระบุรี
13.กรุงเทพฯ,กาญจนบุรี , ชัยนาท,นครปฐม,นนทบุรี ,พระนครศรีอยุธยา,ราชบุรี ,
สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สิงห์บุรี,สุพรรณบุรี,อ่างทอง,อุทัยธานี
14.กาญจนบุรี,ตาก,นครปฐม,ราชบุรี,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สุพรรณบุรี,อุทัยธานี
15.กรุงเทพฯ,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,นครนายก,นครราชสีมา,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,
สมุทรปราการ,สระแก้ว,สระบุรี
16.จันทบุรี,ตราด,สระแก้ว
17.จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ตราด,ระยอง
18.ชุมพร,ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี,ราชบุรี,สมุทรสงคราม
19.กระบี่,ชุมพร,ตรัง,นครศรีธรรมราช,ประจวบคีรีขันธ์,พังงา,พัทลุง,ระนอง,สุราษฎร์ธานี
20.ตรัง,นครศรีธรรมราช,พัทลุง,ยะลา,สงขลา,สตูล
21.นราธิวาส,ปัตตาน,ียะลา,สงขลา
22.กระบี่,ชุมพร,ตรัง,นครศรีธรรมราช,พังงา,พัทลุง,ภูเก็ต,ระนอง,สงขลา,สตูล,สุราษฎร์ฯกรมป่าไม ้2563 contact suwantang@hotmail.com



ขั้นตอนการด าเนินการ

ก าหนดเป้าหมายและแผนงาน

สร้างความเข้าใจ ประสานความร่วมมือทุกภาค
ส่วนจากลุ่มน้ าสาขาสู่ลุ่มน้ าหลัก

ฟื้นฟูดิน/น้ า/ป่า เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

1

2

3

- ขอบเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า 1, 2 - ฐานข้อมูลเส้นทางน้ า/แหล่งน้ า
- ข้อมูลการจัดการขยะสิ่งแวดล้อม - บัญชีผู้ครอบครอง/ใช้ประโยชน์
- แผนท่ีการใช้ประโยชน์และพื้นท่ีสีเขียว

- ปม. อส. ทช. จัดหา/ส่งกล้าไม้  
- พัฒนาคุณภาพชีวิต     - ปลูกป่า/ฟื้นฟูป่า โดยจิตอาสา/ภาคเอกชน



ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย1
“ เพ่ิมพื้นที่ป่า 15-20% ไมน่้อยกว่า 2.68 ล้านไร่

ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี 2563-2570 ”

10,000 ไร่ 800,000 ไร่ 1,870,000 ไร่

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

2563 2565 2570



สร้างความเข้าใจ ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน
จากลุ่มน้ าสาขาสู่ลุ่มน้ าหลัก

2

ผ่านการประชุมของหน่วยงานในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องที่

การประชุมก านัน/ผู้ให้บ้าน
ผู้น าชุมชน

การประชาคมร่วมกับชุมชน



ฟื้นฟูดิน/น้ า/ป่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต3

ปม. อส. ทช. จัดหา/ส่งกล้าไม้      
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ด้าเนินโครงการ

ก้าหนดพื นที่เป้าหมาย
รายจังหวัด

กระบวนการมีส่วนร่วม
(ก้าหนดแผนการปลูก)

มีราษฎร

เสนอโครงการปลูกป่า

ติดตามผล

รายงานผล 

ส้ารวจพื นที่ ทส.(ทสจ.,ปม.,อส.,ทช.,ทน.,ทบ.)จังหวัด

ไม่มมีีราษฎร
คณะกรรมการเจรจา

คณะกรรมการฯ ตามค้าสั่ง ทส ที่ 15/2562
ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

จัดตั งเรือนเพาะช้ากล้าไม้
ชุมชน(อปท.)

สนับสนุนกล้าไม้
อบรมด้านเพาะช้ากล้าไม้
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไม้

พื นที่หน่วยงานอื่นๆ พื นที่ในความ

รับผิดชอบ ทส.

ทรัพยากรน ้า

หน่วยงานสนับสนุน
BEDO, สสน., อบก.,
สส., สพ., ทธ.

แหล่งน้้า

ต้นน้้า

น้้าซับ
ตาน้้า

กรอบการปฏิบัติงานตามโครงการ



แนวทางการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า

จังหวัด ตั งคณะท้างาน

คณะกรรมการเจรจา
(แล้วเสร็จภายใน มี.ค. 64)

ก้าหนดแผนปฏิบัติงาน
(แล้วเสร็จภายใน 10 ก.ย. 63)

ทสจ.
(ประสานและรวบรวม)

- ปลูกป่า (สจป.)
- ป้องกันไฟป่า (สบอ.)
- พัฒนาคุณภาพชีวิต (ทน./ทบ.)

ส้ารวจพื นที่
(แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 63)

ทรัพยากรน ้าราษฎร

มีราษฎรในพื นที่ ไม่มีราษฎรในพื นที่ แหล่งน ้า

ต้นน ้า/เส้นทางน ้า

ตาน ้า/น ้าซับ

24



ส้ารวจพื นที่
(แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 63)คณะกรรมการเจรจา

(แล้วเสร็จภายใน มี.ค. 64)

ทรัพยากรน ้าราษฎร

มีราษฎรในพื นที่ ไม่มีราษฎรในพื นที่ แหล่งน ้า

ต้นน ้า/เส้นทางน ้า

ตาน ้า/น ้าซับ

- จ้านวนแปลง/ไร่
- จ้านวนราย
- ข้อมูลพื้นฐานผู้ครอบครอง
- ต้าแหน่งท่ีตั้ง/พิกัดทางภูมิศาสตร์

- ตรวจสอบชุมชนโดยรอบพื้นที่
- พิจารณาบริเวณต้นน้้าส้าคัญ

เป็นอันดับแรก

กระบวนการมีส่วนร่วม/สร้างการรับรู้
(แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 63)

25

- คณะท้างานในพื้นที่จัดท้าแผนชุมชน
- คณะท้างานในพื้นที่ ร่วมกับจังหวัด

รับฟังความคิดเห็นเรื่องแผนชุมชน



ระดับจังหวัด

รับมอบคู่มือ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด
สภากาแฟ
จังหวัดเคลื่อนที่
หนังสือแจ้งเวียน

ระดับอ้าเภอ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในอ้าเภอ
ประชุมก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน

ประชาคมหมู่บ้าน
ประชุมกรรมการหมู่บ้าน

ประชุมสภา
ประชุมคณะผู้บริหาร
ประชุมประชาคมการจัดท้าแผนพัฒนา
เรือนเพาะช้า

กระบวนการมีส่วนร่วม/สร้างการรับรู้
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ก้าหนดแผนการปลูก/แผนชุมชน ก้าหนดรูปแบบ
การปลูก
ก้าหนดชนิดพรรณไม้

การจัดท้าฝาย

การปลูกหญ้าแฝก

การจัดท้าบ่อพักน ้าขนาดเล็ก

ก้าหนดบทบาท/หน้าที่ของ
ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สนับสนุน/CSR

จัดตั งเรือนเพาะช้าชุมชน

อบรมเทคนิคเรือนเพาะช้า
โดย ปม., อส., ทส., ทสจ., กษ. ฯลฯ

สนับสนุนกล้าไม้/เมล็ดพันธุ์ไม้
โดย ปม., อส., ทช., กษ.,CSR

(ไม้ป่าและพืชเกษตร)
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กรณีมีราษฎรอาศัย
ในพื้นที่ 

กรณีไม่มีราษฎรอาศัย
ในพื้นที่ 

แนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนการจัดการ ฯ

ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 2561
ในพื้นที่ลุ่มน้ า 1,2

กรมป่าไม ้2563 contact suwantang@hotmail.com



มาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

กรณีพื้นที่ลุ่มน้ า 1,2
- จัดระเบียบการใช้ท่ีดินท ากิน และรับรองการอยู่อาศัย
ท ากิน
ในลักษณะแปลงรวม

- ก ากับควบคุมจัดการการใช้ที่ดินและป่าไม้ภายใต้การ
อนุรักษ์และพัฒนาอย่างย่ังยืน ห้ามบุกรุกขยายพื้นที่

- ส่งเสริมราษฎรปลูกป่า 3 อย่าง หรือจัดท าพื้นที่ฟื้นฟู
สภาพป่าในรูปแบบการมีส่วนร่วม ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่

- ใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า ควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ลดการชะล้างพังทลาย

พื้นที่มีร่องรอยการท าประโยชน์หลังปี 2545 
และต้องปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ที่ 66/2557

ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ก าหนดเป็นพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและป่าเศรษฐกิจ

⚫ กรณีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1,2
- วางแผนร่วมกับราษฎรและกรรมการหมู่บ้านประชาคม/

ออกแบบ/คัดเลือกพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชด้ารปิลูกป่า 3 
อย่าง เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าโดยกรมป่าไม้ จัดหาพันธุ์ไม้และ
ให้ราษฎรเป็นผู้ดูแลต้นไม้ที่ปลูก และราษฎรใช้
ประโยชน์ที่ดินในระหว่างแถวของต้นไม้ได้ โดยราษฎร
จะได้รับประโยชน์จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไม้ที่ปลูก
และพืชพ้ืนล่างด้วย

⚫ กรณีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 3,4,5
- อนุญาตให้อยู่อาศัยและท้ากินแบบแปลงรวมโดย
ออกแบบการใช้พื้นท่ีร่วมกันระหว่างชุมชน และ
หน่วยงานรัฐ โดยชุมชน
ต้องดูแลรักษาและ ใช้ประโยชน์พื้นที่ในลักษณะที่
เกื้อกูล
ต่อการอนุรักษ์ ตามท่ีก้าหนดร่วมกัน 

- ปลูกป่าเพ่ือเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่

ปี 2545-2557ผลตามมติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 2541

3 4 5
4.2 แสนราย 3.9 ล้านไร่

3
4

5
3.7 ล้าน

ไร่

1 2
2.8 ล้านไร่

1 2
2.0 แสนราย 
2.1 ล้านไร่

กรมป่าไม ้2563 contact suwantang@hotmail.com

2.1 ล้านไร่

2.8 ล้านไร่

กรณีลุ่มน ้า 1,2 “แปลงรวม, ก ากบัควบคมุการใชท้ี่ดิ  น
ฟ้ืนฟูป่า ,พรอ้มมาตรการอนรุกัษ์ิ นและน า้”
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แนวทางการปฏิบัติตามแผนการจัดการ ฯ ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 2561 ในพื้นที่ลุ่ม
น้ า 1,2

ไม่มี
ราษฎรอาศยั

ในพื้นที่

ป่า
สมบูรณ์

แผนป้องกันรักษาป่า
แบบมีส่วนร่วม

- เครือข่ายป้องกันไฟป่า
- เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า
- เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป้องกัน

- เครือข่ายป่าชุมชน

ป่าเสื่อมสภาพ

แผนฟื้นฟูป่าไม้แนวใหม่
- เงินงบประมาณ  - เงินนอกงบประมาณ

- CSR   - ประชาอาสา
- - จิตอาสา- จ้างราษฎรปลูก + ดูแลป่า

- ร่วมกับราษฎรก าหนดชนิดไม้ตามแนวพระราชด าริ 
ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

- พื้นท่ีผ่าน คกก. ค าส่ังท่ี 15/2562 ลว. 8 ม.ค. 2562
- เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นพี่เล้ียง - ปลูกป่าไม้น้อยกว่า 200 ต้น/ไร่

-ปลูกเสริมป่า 25 ต้นต่อไร่

มี
ราษฎร
อาศัย

ในพื้นที่

ก่อนมติ 
ครม.30
มิ.ย. 41

หลังมติ 
ครม.30 มิ.ย. 41 

ถึงค าสั่ง 
คสช. 66/2557
ลว. 17 มิ.ย. 57

* จัดระเบียบ/แปลงรวม
* ปลูกต้นไม้ ≥ 20%

- ส่งเสริมปลูกป่า 3 อย่าง
- ฟื้นฟูแบบมีส่วนร่วม

- มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า

1. ราษฎรยอมคืนพ้ืนที่ให้ ด าเนินการตาม 
กรณไีม่มีราษฎร์อาศัยในพ้ืนที่
2. ราษฎรช่วยงานป่าไม้ ดูแลต้นไม้ที่
กรมป่าไม้ปลูก
3. ราษฎรใช้ประโยชน์ระหว่างแถว
4. นายทุนรายใหญ่ ให้ด าเนินการตามมาตรา 25 
และด าเนินการตาม B
5. ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

หลังมติฯและปฏิบัติ
ตามค าสั่ง คสช. 
66/2557 ลว. 17

มิ.ย. 57

ด าเนินการ
ตามกรณี
ไม่มี
ราษฎร์
อาศัยใน
พ้ืนที่

กรมป่าไม ้2563 contact suwantang@hotmail.com

EDC

BA



กรณีไม่มีราษฎรอาศัยในพ้ืนที่ และพื้นท่ีเป็นป่าสมบูรณ์

แผนป้องกันรักษาป่า
แบบมีส่วนร่วม

- ภาคีเครือข่ายป้องกันไฟป่า

- เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า

- เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน
ป้องกัน

- เครือข่ายป่าชุมชน

กรมป่าไม ้2563 contact suwantang@hotmail.com

A



แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูป่าไม้แนวใหม่

- เงิน
งบประมาณ

- เงินนอกงบประมาณ

- ภาคเอกชนท าCSR

- ประชาอาสา

- จิตอาสา 

กรมป่าไม ้2563 contact suwantang@hotmail.com

B



แนวทางด าเนินการปลูก
- จ้างราษฎรปลูกและดูแล 
- เจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรก าหนดชนิดไม้
- เน้นชนิดไม้ท้องถิ่น / ชนิดไม้ที่เป็นพืชอาหาร
- ปลูก 200 ต้น/ไร่ (รูปแบบตามเหมาะสม เช่น ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง, 

ปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก, การปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ
- ด าเนินการผ่าน คกก. ค าสั่งที่ 15/2562 ลว 8 ม.ค. 2562 โดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นพี่
เลี้ยง

กรมป่าไม ้2563 contact suwantang@hotmail.com

B



กรมป่าไม ้2563 contact suwantang@hotmail.com



*จัดระเบียบการใช้ที่ดินท ากิน/แปลงรวม*
รูปแบบการปลูก
- ปลูกฟื้นฟูป่าตามแนวทาง “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ท ากิน” 
- ปลูกต้นไม้ ≥ 20% บริเวณขอบแปลง/กระจายรอบแปลง 
เช่น การปลูกป่าแบบวนเกษตร โดยกรมป่าไม้สนับสนุนกล้าไม้ 
- เน้นการมีส่วนร่วม
- มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า

*ห้ามบุกรุกขยายพ้ืนที*่

กรมป่าไม ้2563 contact suwantang@hotmail.com

C



1. ราษฎรยอมคืนพื้นท่ีให้ แนวทางปฏิบัติ/ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีไม่มี
ราษฎรอาศัยในพื้นที่
2. ราษฎรรับจ้าง/ช่วยงานป่าไม้ ดูแลต้นไม้ท่ีกรมป่าไม้ปลูก
3. ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ระหว่างแถว
4. นายทุนรายใหญ่ ให้ด าเนินการตามมาตรา 25 หลังจากนั้นด าเนินการ
เช่นเดียวกับกรณีไม่มีราษฎรอาศัยในพื้นที่

1. ราษฎรยอมคืนพื้นที่ ให้  แนวทางปฏิบัติ /ด าเนินการ
เช่นเดียวกับกรณีไม่มีราษฎรอาศัยในพ้ืนที่
2. ราษฎรรับจ้าง/ช่วยงานป่าไม้ ดูแลต้นไม้ที่กรมป่าไม้ปลูก
3. ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ระหว่างแถว
4. นายทุนรายใหญ่ ให้ด าเนินการตามมาตรา 25 หลังจากนั้น
ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีไม่มีราษฎรอาศัยในพ้ืนที่

กรมป่าไม ้2563 contact suwantang@hotmail.com
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- เจ้าหน้าที่ประจ าพื้นที่ด าเนินการปลูกฟื้นฟูป่าร่วมกับราษฎร จัดท า
บันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมป่าไม้
- ราษฎรสามารถรับผลผลิตจากไม้ที่ปลูกได้ และสามารถใช้ประโยชน์
ที่ดินระหว่างแถวของต้นไม้ได้
- แนวทางปฏิบัติ/ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีไม่มีราษฎรอาศัยใน
พื้นที่

กรมป่าไม ้2563 contact suwantang@hotmail.com
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ฝายชะลอน า้
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“กรมป่าไม”้ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมขยำยกำรจัดตั้งป่าชุมชนตำมพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน 

พ.ศ. 2562 จ ำนวน 15,000 แห่ง โดยมีประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมประมำณ 18,000 หมู่บ้ำน 
เนื้อที่ประมำณ 10 ล้ำนไร่ ภำยใน 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 

ก าหนดเป้าหมายด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชน จ านวน 0.4 – 0.7 ล้านไร่ 
จากพื้นที่ป่าชุมชนทั้งประเทศ 11,327 แห่ง โดยแบ่งเป็น 

เป้าหมายระยะที่ 2 (ด ำเนินกำร 29 กรกฎำคม 2563 – 28 กรกฎำคม 2565) 
ฟื้นฟูพ้ืนท่ี ป่ำชุมชน 3,000 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 0.150 ล้ำนไร่ 
(50 ไร่ ต่อ 1 ป่าชุมชน) 

เป้าหมายระยะที่ 3 (ด ำเนินกำร 29 กรกฎำคม 2565 – 28 กรกฎำคม 2570) 
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่ำชุมชนที่เหลืออีก 8,327 แห่ง คิดเป็นพ้ืนท่ี 
0.416 ล้ำนไร่ (50 ไร่ ต่อ 1 ป่าชุมชน) 



แผนปฏิบัติการป่ำชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงวิธีกำรจัดกำรป่ำชุมชนในแปลงพ้ืนท่ีที่
ก ำหนดน้ัน ต้องประกอบด้วยกิจกรรมด้ำนหน่ึงด้ำนใดหรือทั้ง 5 ด้ำน  ดังน้ี

1) ด้านการอนุรักษ์ 
2) ด้านการฟื้นฟู
3) ด้านการพัฒนา 
4) ด้านการควบคุมดูแล 
5) ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน

แผนปฏิบัติการป่าชุมชน



คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า
สิบคน

ได้รับการเลือกตั้ง

สมาชิกป่าชุมชน

ด าเนินการจัดการป่าชุมชนใหเ้ป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน
เสนอแผนจัดการป่าชุมชน

และข้อบังคับ

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
พิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน และ

เห็นชอบข้อบังคับของป่าชุมชน



ตวัอยา่งชนิดไมแ้นะน าส าหรับปลูกในพ้ืนท่ีป่าชุมชน
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ตวัอยา่งชนิดไมแ้นะน าส าหรับปลูกในพ้ืนท่ีป่าชุมชน



การปลูกป่าเป็นแนวทางการฟื้นฟูสภาพป่า
ที่เสื่อมสภาพให้ฟื้นกลับมาเป็นป่าสมบูรณ์ 
หรือ ให้เป็นพื นที่สีเขียวที่มีการใช้
ประโยชน์ร่วมกับพืชเกษตร  เพิ่มศักยภาพ
พื นที่ให้มีประโยชน์สูงสุด
จ้านวนต้นไม้ที่ปลูก แล้วแต่วัตถุประสงค์ 
และสภาพพื นที่

รูปแบบการฟื้นฟูป่า
ตามแผนฟื้นฟูแนวใหม่

file:///C:/Users/Administrator.GGG-20160819KHL/Desktop/แนวทางการปลูกป่า/แผนผังปลูกป่า.pptx


แนวคิดทฤษฎีปลูกป่าตามแนวพระราชด้าริ

การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้
สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้นนอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว 
ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็น ข้อส้าคัญ คือ สามารถ
ช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้้าล้าธารด้วย

ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 

file:///C:/Users/Administrator.GGG-20160819KHL/Desktop/แนวทางการปลูกป่า/แผนผังปลูกป่า.pptx


ปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ เป็นการปลูกป่า
แบบประณีตตามลักษณะของป่าธรรมชาติ โดยปลูก
ไม่ เป็นแถวเป็นแนว ก้ าหนดชนิดไม้ท้ องถิ่ น
หลากหลายชนิดพันธุ์และหลายชั้นเรือนยอด ได้แก่ 
ไม้ชั้นเรือนยอดเด่น ไม้ชั้นเรือนยอดรอง ไม้พุ่ม

คู่มือชนิดไม้ท่ีแนะน้าให้ปลูกในพื้นที่ คทช.

รูปแบบการฟื้นฟูป่า

หว้า

มะขามป้อม

ยางนา

file:///C:/Users/Administrator.GGG-20160819KHL/Desktop/แนวทางการปลูกป่า/แผนผังปลูกป่า.pptx


รูปแบบการฟื้นฟูป่า

ปลูกป่าแบบเสริมป่า เป็นการปลูก
เ ส ริ ม ป่ า ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ถู ก ท้ า ล า ย
องค์ประกอบทางนิเวศป่าไม้บางส่วน โดย

ก้าหนดจ้านวนไม่น้อยกว่า 25 ต้น/ไร่ 

file:///C:/Users/Administrator.GGG-20160819KHL/Desktop/แนวทางการปลูกป่า/แผนผังปลูกป่า.pptx


ปลูกป่าแบบเสริมป่า (ต่อ)
เกณฑ์พื้นที่เสื่อมสภาพที่เหมาะสมต่อการปลูกเสริมป่า

- เป็นป่าไม้ที่มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลือน้อย 

และยากที่จะกลับฟื้นคืนได้ตามธรรมชาติ

- ไม่มีเมล็ดพันธุ์หรือขาดแหล่งเมล็ดพันธ์ุ

- เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

- เพื่อเพิ่มอาหารสัตว์ป่า 

- เพ่ือเสริมการอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่ต้นน้้า

- ปลูกเสริมพืชอาหารชุมชน

รูปแบบการฟื้นฟูป่า

file:///C:/Users/Administrator.GGG-20160819KHL/Desktop/แนวทางการปลูกป่า/แผนผังปลูกป่า.pptx


ปลูกแบบขั นบันได เป็นรูปแบบการฟื้นฟูป่าที่เหมาะสมในพื้นที่มีความลาดชัน 
ปานกลาง ก้าหนดแนวปลูกไปตาม เส้นระดับชั้นความสูงโดยใช้เครื่องมือ A-เฟรม 
และขุดเป็นแนวขั้นบันไดกว้าง ประมาณ 1 เมตร ตามแนวที่ก้าหนด

รูปแบบการฟื้นฟูป่า

file:///C:/Users/Administrator.GGG-20160819KHL/Desktop/แนวทางการปลูกป่า/แผนผังปลูกป่า.pptx


ปลูกแบบขั นบันได (ต่อ)
A-Frame เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหมาย

แนวปลูกแบบขั้นบันไดมีระยะห่าง 2 เมตร 

ตามภาพ โดยใช้หลักลูกดิ่งเป็นศูนย์ถ่วงใน

การค้นหาแนวระดับ

รูปแบบการฟื้นฟูป่า
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กรมป่าไม ้2563 contact suwantang@hotmail.com

การปลูกป่ารูปแบบ วนเกษตร



วัตถุประสงค์ : เพ่ือปลกูไมกิ้นได ้ไมใ้ชส้อย รวมทัง้สมนุไพร ไวใ้ชใ้นครวัเรอืน

การปลูกไม้ผสมในลักษณะบ้านสวน

ชนิดไม้ที่ปลูก : ไม้อเนกประสงค์ประเภทโตเร็ว เช่น สะเดาบ้าน กระถิน ขี้เหล็ก มะขาม ไผ่ ปลูกร่วมกับไม้ผล เช่น มะม่วง ฝรั่ง 
มะพร้าว น้อยหน่า และพืชสวน เช่น ขิง ข่า ตะไคร้

ต าแหน่งการปลูก : ควรปลูกผสมกันโดยสุ่ม ควรให้ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6-8 เมตร และแยกพืชสวนล้มลกุหรือพืชสวนครัว 
ออกไว้คนละส่วน



การปลูกไม้ป่าเป็นแนวเขตหรือล้อมไร่นา

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวเขตของพื้นที่หรือแนวป้องกันลมพาย ุและมีไม้ใช้สอยในครัวเรือน
ชนิดไม้ที่ปลูก : ไม้อเนกประสงค์ประเภทโตเร็ว เช่น สะเดาบ้าน กระถิน ขี้เหล็ก ไผ่ ร่วมกับไม้พื้นเมืองที่มีค่า เช่น สัก พะยูง ล้อม

พืชสวนหรือพืชไร่ต่าง ๆ 
ต าแหน่งการปลูก : ปลูกไม้ป่าเป็นแถวเด่ียวหรือเป็นแถบล้อมพื้นที่ ระยะห่างระหว่างต้นหรือแถวขึ้นกับขนาดและรูปทรงของเรือน

ยอด เช่น ไม้เรือนยอดแคบ ใช้ระยะปลูก 1.5 เมตร หรือ 2.0 เมตร ไม้เรือนยอดกว้างหรือมีกิ่งก้านมาก ใช้ระยะ
ปลูก 3.0 เมตร หรือ 4.0 เมตร 

การใช้ประโยชน์ : เมื่อเรือนยอดต้นไม้ที่ปลูกชิดกัน ควรท าการตัดขยายระระ เพื่อให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่เติบโตต่อไป และใช้ประโยชน์
จากไม้ที่ตัดออก



การปลูกผสมไม้ 3 ชั้นเรือนยอด เพื่อการใช้ประโยชน์แบบอเนกประสงค์และยั่งยืน

ชนิดไม้ที่ปลูก : ไม้เรือนยอดช้ัน 1 เป็นไม้มีค่าโตช้า เช่น สัก 
แดง ยางนา พะยูง 

การใช้ประโยชน์ : ตัดไม้ชั้น 3 ออก ในปีที่ 4 หรือ 5 เพื่อใช้เป็นฟืนหรือถ่าน และปล่อยให้แตกหน่อ หรือปลูกใหม่ ตัดไม้ชั้น 2 ในปี
ที่ 6 แบบแถวเว้นแถว และตัดครั้งที่ 2 ในปีที่ 11 ซึ่งจะเหลือไม้ชั้น 1 ที่จะเติบโตและตัดมาใช้ประโยชน์ต่อไป 
ระหว่างแถวไม้ชั้น 1 สามารถปลูกพืชพื้นล่างและพืชสมุนไพรได้ด้วย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ประโยชน์อเนกประสงค์

ต าแหน่งการปลูก : ไม้เรือนยอดช้ัน 1 ควรปลูก 25 ต้นต่อไร่ โดยมีไม้เรือนยอดช้ัน 2 ปลูกกึ่งกลางระหว่างต้นของไม้เรือนยอดช้ัน 1
จ านวน 25 ต้นต่อไร่ และไม้เรือนยอดชั้น 3 ปลูกแทรกระหว่างต้นในแต่ละแถว จ านวน 50 ต้นต่อไร่

ไม้เรือนยอดช้ัน 2 เป็นไม้โตเร็ว เพื่อผลิตเป็นไม้ก่อสร้างขนาดเล็ก มีเรือนยอดแคบ เช่น เลี่ยน สะเดา สะเดาเทียม
ไม้เรือนยอดช้ัน 3 เป็นไม้โตเร็วพวกตระกูลถั่ว เพื่อผลิตเป็นไม้ฟืน ถ่าน และช่วยปรับปรุงดิน เช่น กระถินณรงค์ สีเสียด 

นนทรี ขี้เหล็ก



การปลูกไม้ผลผสมไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร

ปลูกไม้ป่า ไม้ผล และพืชไร่ เพื่อเป็นอาหาร ใช้สอยในครัวเรือนและจ าหน่ายเป็นรายได้

การใช้ประโยชน์ : ตัดไม้โตเร็วประเภทที่ 2 ออกเมื่ออายุ 3-4 ปี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง และให้แตกหน่อใหม่ ตัดไม้โตเร็วประเภทที่ 1 
ออกเมื่ออายุ 5-6 ปี เพื่อน าไปใช้งานก่อสร้าง สามารถเลี้ยงหน่อถ้าเป็นชนิดที่แตกหน่อได้ เหลือชไม้ผลส าหรับเก็บ
ผลิตผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเก็บเกี่ยวจากหน่อของไม้โตเร็วที่ขึ้นใหม่ด้วย ในขณะที่ช่องว่างระหว่างแถวที่
ปลูกไม้ผล สามารถปลูกพืชพื้นล่างควบตั้งแต่ปีที่ 1 ไปจนครบอายุตัดฟันไม้ผลออกเพื่อปลกูใหม่ได้

ต าแหน่งการปลูก : ปลูกไม้ยืนต้นทั้ง 3 ชนิด สลับในแถวเดียวกัน ไม้ผลปลูกระยะ 8x16 เมตร ไม้โตเร็วประเภทที่ 1 ปลูกระยะ 8x16
เมตร ไม้โตเร็วประเภทที่ 2 ปลูกระยะ 8x8 เมตร

ชนิดไม้ที่ปลูก : ปลูกไม้ผล เพื่อเป็นอาหาร เช่น มะม่วง มะขามหวาน ร่วมกับ ไม้โตเร็วประเภทที่ 1 เป็นไม้เพื่อการก่อสร้าง เช่น สะเดา 
ไม้โตเร็วประเภทที่ 2  เช่น กระถินเทพาหรือกระถินณรงค์ ปลูกเพื่อเป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งการปรับปรุงดิน โดยมีพืชเกษตร
ร่วมด้วย

วัตถุประสงค์ : เป็นการจัดการพื้นที่อย่างผสมผสานระหว่างการ



การปลูกผสมไม้ป่าสลับเป็นแถวหรือแถบกับการปลูกพืชไร่

วัตถุประสงค์ : เป็นการจัดการพ้ืนที่เพื่อให้ได้ผลผลิตและรายได้จากทั้งทางเกษตรและป่าไม้ที่สมดุล เพื่อลดความ
เสี่ยงจากราคาพืชผลและปรับปรุงดิน

ชนิดไม้ที่ปลูก : ใช้ไม้พื้นเมืองมีค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นไม้ก่อสร้างหรือเฟอร์นิเจอร์ เช่น สัก ยางนา พะยูง หรือไม้โตเร็ว เช่น 
กระถินเทพาหรือกระถินณรงค์ ใช้เป็นไม้เชื้อเพลิงและปรับปรุงดิน กรณีต้องการไม้ขนาดใหญ่เพื่อการก่อสร้าง 
สามารถปลูกพืชทนร่ม เช่น สมุนไพรระหว่างแถวของต้นไมป้่า



ต าแหน่งการปลูก : กรณีปลูกไม้พื้นเมืองมีค่า ซึ่งโตช้า ควรปลูกเป็นแถวเดียว ระยะปลูก 2x8 ท าการลิดก่ิงทุกปี และขุดร่องห่าง
จากต้นไม้ 1.50 เมตร เพื่อตัดระบบราก ในปีที่ 3 เพื่อ ลดการแก่งแย่งแสงและอาหาร และท าการตัดขยายระยะ
แบบต้นเว้นต้นเมื่อเรือนยอดของไม้ป่าชิดติดกัน และเมื่อเรือนยอดชืดกันอีกให้ท าการตัดขยายระยะครั้งที่สองอีก
ครึ่งหน่ึงของจ านวนที่เหลือ โดยให้เหลือต้นไม้ส าหรับตัดฟันครั้งสุดท้ายประมาณ 20-25 ต้นต่อไร่ 

ปลูกพืชไร่ระหว่างแถวของไม้ป่า โดยปลูกให้ห่างจากแถวของไม้ป่าประมาณ 50 เซนติเมตร และปีที่ 2-5 ให้ปลูกห่าง
เพิ่มขึ้นปีละ 50 เซนติเมตร

การปลูกผสมไม้ป่าสลับเป็นแถวกับการปลูกพืชไร่



ต าแหน่งการปลูก : กรณีปลูกไม้โตเร็ว ควรปลูกเป็นแถบ ไม้ป่าหนึ่งแถบมี 2-3 แถว ระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร ระยะระหว่าง
แถว 3 หรือ 4 เมตร  ระยะระหว่างแถบของไม้ปา่ 16-20 เมตร ท าการลิดกิ่งทุกปี และขุดร่องห่างจากต้นไม้ 1.50
เมตร เพื่อตัดระบบราก ในปีที่ 3 เพื่อ ลดการแก่งแย่งแสงและอาหาร 

ปลูกพืชไร่ระหว่างแถวของไม้ป่า โดยปลูกให้ห่างจากแถวของไม้ป่าประมาณ 50 เซนติเมตร และปีที่ 2-5 ให้ปลูกห่าง
เพิ่มขึ้นปีละ 50 เซนติเมตร

การปลูกผสมไม้ป่าสลับเป็นแถบกับการปลูกพืชไร่



ด้าเนินโครงการ

ติดตามผลการด้าเนินโครงการ

รายงานผลการด้าเนินโครงการ

เสนอโครงการ/แผนชุมชน

อนุมัติ

แต่งตั งคณะกรรมการติดตาม แนะน้า 
และประเมินผล

จังหวัดรายงานผลการด้าเนินโครงการ ให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทราบทุกวันที่ 25 ของเดือน

ป่าในความรับผิดชอบของ ทส. (อนุมัติโดย ทส.)

พื นที่ป่าอื่น ๆ (อนุมัติโดย ผวจ.)

ด้าเนินการร่วมกันทุกภาคส่วน
สนับสนุนกล้าไม้/เมล็ดพันธุ์ไม้ โดย ปม. อส. ทช. กษ.
กล้าไม้จากเรือนเพาะช้ากล้าไม้ชุมชน
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ตัวอย่างการรายงานผลโครงการ
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จังหวัด

ทส.

ศอญ.

รายงานผลการด าเนินงาน
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Thank you/Q&A
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