
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ``..สรางปา สรางรายได เปนแนวทางการพัฒนาฟนฟปูาไม เพื่อใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปา 

และมีรายไดเสริมจากการปลูกพืชโดยท่ีไมทําลายปาไม โดยการปลูกปารวมกับพืชเศรษฐกิจ มีการปลูกไม

หลายๆ ระดับ หลายๆ ชนิด มีท้ังไมเรือนยอดสูงลดหลั่นกันลงมา นอกจากจะทําใหชาวบานมีรายไดแลว 

ยังทําใหมีปาไมเพิ่มข้ึนอีกทางหนึ่งดวย…..” 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงบรรยายในการประชุมสัมมนา “รักษปานาน” 

 ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ณ ศูนยการเรียนรูและบริการวิชาการ เครือขายแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําบลผาสิงห อําเภอเมือง จังหวัดนาน 

 



คํานํา 

 

  โครงการสรางปา  สรางรายได  เปนโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อฟนฟูปาตนน้ําลําธารท่ีถูกทําลาย โดยดําเนินการไปพรอมกันท้ังดานสรางจิตสํานึกดวย
กระบวนการศึกษาแกประชาชนใหรวมฟนฟูปา เปนผูรักษาปาและอยูกับปาอยางกลมกลืนแบบมีสวนรวม 
รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การดําเนินโครงการเปนรูปแบบผสมผสานเชิงสหวิชาการท่ีตองใชหลักวิชาการบูรณาการ
รวมกัน ท้ังความรูทางดานปาไม การเกษตร หลักเศรษฐศาสตรและกฎหมาย โดยใชกระบวนการเรียนรู     
เปนกลไกขับเคล่ือนงาน การดําเนินโครงการจึงมีหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ เชน กรมปาไม  กรมวิชาการเกษตร  
กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมการปกครอง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีหนวยงานราชการอื่นรวมท้ังภาคธุรกิจเอกชนรวมกันสนับสนุน เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
  คูมือการปฏิบัติงานโครงการสรางปา สรางรายได ฉบับนี้ จึงไดรวบรวมองคความรูท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินงาน เพื่อใหผูเกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในพื้นท่ีตาง ๆ โดยสามารถปรับใชได
ตามความเหมาะสมกับพื้นท่ีดําเนินการ ท้ังนี้ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักวิชาการ คูมือการปฏิบัติงาน
ดังกลาวนี้จะไดมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานในแตละปตอไป 
  สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของท่ีรวมกันดําเนินงาน ใหเปนไปตามพระราชดําริในการฟนฟูปาตนน้ําโดยเร็ว  
 
 

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ธันวาคม   2557 
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บทที่  ๑ 

บทนํา 

ความเปนมา 

ประเทศไทยในอดีตมีปาไมปกคลุมอยางอุดมสมบูรณ แตจากการเพิ่มข้ึนของประชากร 
ประกอบกับการเปล่ียนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหมีความตองการใชทรัพยากรปาไมและพื้นท่ี   
เพื่อทําการเกษตรมากข้ึน เปนเหตุใหมีการบุกรุกทําลายปาไมมากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะการบุกรุกทําลายปา        
ในพื้นท่ีตนน้ําหรือพื้นท่ีสูง รวมท้ังไฟปาท่ีเกิดจากการเผาปาทําไร การเตรียมพื้นท่ีทําการเกษตร การลาสัตว 
แมแตโครงการพัฒนาตาง ๆ เชน การกอสรางถนน การทําเหมืองแร การเล้ียงสัตวในเขตภูเขาสูงชัน การใช
สารเคมีในการทําเกษตรบนพื้นท่ีสูง จะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอพื้นท่ีตนน้ําและพื้นท่ีตอนลางของลุมน้ํา 
กอใหเกิดความเสียหายท้ังทางตรงและทางออมตามมา ดังจะเห็นไดวา ในฤดูฝนเมื่อเกิดฝนตกหนักมักจะมีน้ําปา
ไหลหลากลงมา และมีดินถลมเปนประจํา เมื่อเขาสูฤดูแลงมักจะเกิดการขาดแคลนน้ํา ซึ่งสงผลถึงการประกอบ
อาชีพและการดํารงชีวิตของประชาชนโดยตรง ปริมาณน้ําลดลง  ดินขาดความอุดมสมบูรณ ระบบนิเวศ      
เสียสมดุล เหลานี้ลวนเปนผลสืบเนื่องจากการทําลายทรัพยากรปาไมท้ังส้ิน 

จากสภาพดังกลาว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงหวงใยราษฎร   
ท่ีไดรับผลกระทบ จึงพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการอนุรักษทรัพยากรปาไมท่ีเหลืออยูใหคงไว และ
ฟนฟูสวนท่ีเส่ือมโทรมใหกลับมาสมบูรณดังเดิม โดยเฉพาะพื้นท่ีปาตนน้ํา ท้ังนี้ ใหมีการปลูกปาเพื่อการอนุรักษ
และปลูกไมเกษตรสําหรับไวบริโภคภายในครัวเรือน ประชาชนในพื้นท่ีสามารถเก็บผลผลิตจากปาเพื่อขาย   
เปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง โดยมีหนวยงานภาคเอกชนรวมวางแผนใหการสนับสนุนดานการตลาด หรือการ
แปรรูปผลผลิตในเชิงการคาตอไป 
วัตถุประสงค 

๑.  เพื่อฟนฟูปาตนน้ําลําธาร 

๒.  เพื่อลดรายจาย สรางรายไดใหแกชาวบานในพื้นท่ีเปาหมาย 

๓.  เพื่อสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาปา 

๔.  เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็ง 

กรอบแนวคิด 
  โครงการสรางปา  สรางรายได  เปนโครงการตามพระราชดําริ เพื่อแกปญหา และเรงฟนฟูปา
ตนน้ําลําธารดวยรูปแบบและวิธีการผสมผสาน  การดําเนินงานจึงจําเปนตองใชหลักวิชาการบูรณาการรวมกัน
ท้ังความรูทางดานปาไม การเกษตร หลักเศรษฐศาสตรและกฎหมาย โดยใชกระบวนการเรียนรูเปนกลไก
ขับเคล่ือนงาน การดําเนินโครงการจึงมีหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ ไดแก กรมปาไม  กรมวิชาการเกษตร   
กรมพัฒนาท่ีดิน  กรมสงเสริมการเกษตร  กรมการปกครอง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ตลอดจนหนวยงานราชการอื่นพรอมท้ังภาคธุรกิจเอกชน  รวมกันดําเนินการสนับสนุน 
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถสนองพระราชดําริในการฟนฟูปาไดโดยเร็วในระยะเวลาการดําเนินงาน
ตอเนื่อง 

 
 
 



 
 

๒ 
 

การดําเนินงานตามโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค ผูเกี่ยวของจึงควรเขาใจเปาหมาย 
และวิธีการในการปฏิบัติงานท่ีตองมีภารกิจท้ังการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําลําธาร โดยมีการดําเนินงาน      
ไปพรอมกันท้ัง 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการสง เสริมใหราษฎรรวมรักษาปาท่ียังคงความอุดมสมบูรณมิใหถูกทําลาย          
โดยราษฎรตองมีการเรียนรู เกิดความเขาใจและยอมรับในขอตกลงของชุมชน ใหความรวมมือและปฏิบัติ     
ใหเปนปกติ จนเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต เพื่อสรางจิตสํานึกใหราษฎรเปนผูรักษาปา สามารถยังชีพอยูกับปา
อยางกลมกลืนแบบมีสวนรวม  

2. ดานการฟนฟูปาตนน้ําลําธารท่ีถูกทําลายจนเส่ือมโทรมใหคืนสภาพปาท่ีสมบรูณ โดยใหมีท้ัง
ไมปาท่ีเปนไมด้ังเดิมของพื้นท่ี และไมเกษตรท่ีสามารถสรางรายไดใหแกราษฎร ใชหลักวิชาการกําหนดรูปแบบ
การปลูกลดหล่ันกันไปตามระดับเรือนยอด เพื่อใหไดปาท่ีมีสภาพใกลเคียงปาธรรมชาติ สําหรับประชาชนผูปลูก
จะไดประโยชนจากการปลูกปาโดยมีท้ังไมใชสอย ไมใชงาน และไมเพื่อการบริโภค  

3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นท่ีใหมีความเปนอยูดีข้ึนตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง โดยสงเสริมใหมีการรวมกลุมทํากิจกรรมลดรายจาย สรางรายได จัดกระบวนการใหราษฎรมีความรู 
จัดการผลผลิตจากโครงการสอดคลองกับตลาด และมีอาชีพเสริมท่ีชวยสรางรายไดในครัวเรือน เพื่อให        
คน สามารถอยูรวมกับ ปา อยางกลมกลืน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีท่ีทํากินเปนหลักแหลงไมรุกทําลายพื้นท่ีอื่น 
ตอไป  

โครงสรางปาธรรมชาติ 
จากแนวทางการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําดังกลาวขางตน สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดําเนินโครงการสรางปา สรางรายได      
โดยกําหนดโครงสรางใหปลูกไมปาเปนไมประธาน และปลูกไมเกษตรเปนพืชควบในลักษณะ ๔ ช้ันเรือนยอด 
ซึ่งเปนสภาพตามโครงสรางใกลเคียงปาธรรมชาติ ไดแก เรือนยอดช้ันบน เรือนยอดช้ันรอง เรือนยอดช้ันไมพุม 
และเรือนยอดช้ันผิวดิน ปาธรรมชาติมีความหลากหลายและความอุดมสมบูรณของพันธุไม การปกคลุมของ  
เรือนยอดกระจัดกระจายแตละช้ันเรือนยอด มีพันธุไมแตกตางกันไปในแตละชนิดปา ดังภาพประกอบ  

 

โครงสรางปาธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

เรือนยอดชั้นบน
 

เรือนยอดชั้นรอง 

เรือนยอดไมพุม 

เรือนยอดชั้นผิวดิน 



 
 

๓ 
 

 

โครงสรางปาในโครงการสรางปา สรางรายได 

ลักษณะโครงสรางปาตามโครงการสรางปา สรางรายไดประกอบดวยไมปาและไมเกษตร  
รวมกัน โดยจําแนกตามระดับช้ันเรือนยอด ไดแก เรือนยอดช้ันบน เรือนยอดช้ันรอง เรือนยอดช้ันไมพุม       
เรือนยอดช้ันผิวดิน จึงมีความหลากหลายของพันธุไม การปกคลุมเรือนยอดกระจัดกระจายตามรูปแบบ      
การปลูก  ดังภาพประกอบ 

 
โครงสรางปาในโครงการสรางปา สรางรายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  แตละช้ันเรือนยอดมีการเลือกพันธุไมปาและไมเกษตรท่ีเหมาะสมในแตละชนิดปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         

 

 

 

         

 

เรอืนยอดชัน้บน 

 เรอืนยอดชัน้รอง 

เรอืนยอดไมพุม 

เรอืดยอดชัน้เหนือดิน 

  เรือนยอดชั้น

 

  เรือนยอดชั้นรอง 

  เรือนยอดไมพุม 

  เรือนยอดชั้นผิวดิน 



 
 

๔ 
 

บทที่  2 
รูปแบบการสรางปา สรางรายได  

 
  โครงการสรางปา สรางรายได นับเปนกิจกรรมฟนฟูปาตนน้ํา การออกแบบการปลูกพืชจึง 
กําหนดใหปลูกไมปาผสมผสานรวมกับไมเกษตร เพื่อรักษาปาใหมีสภาพใกลเคียงธรรมชาติ โดยเกษตรกร
สามารถเก็บผลผลิตจากไมเกษตรท่ีปลูกรวมกับไมปาขายหรือบริโภคได ดังนั้น การดําเนินงานจึงจําเปน       
ตองศึกษาลักษณะโครงสรางสําคัญของปาธรรมชาติ  เพื่อใชเปนองคประกอบการปลูกปาตามโครงการสรางปา  
สรางรายได ดังนี้ 

๑. ลักษณะโครงสรางของปาธรรมชาติท่ีสําคัญ 
  ในประเทศไทยมีปาธรรมชาติหลายประเภท แตละประเภทจะจําแนกตามสภาพพื้นท่ีและ
ระดับความสูงของพื้นท่ี  ซึ่งสามารถจําแนกเปนปาแตละประเภท ไดแก 
  ๑.๑ ปาดงดิบเขา 
        ๑.๑.๑ ลักษณะท่ัวไปของสภาพพื้นท่ี 
       ลักษณะพื้นท่ีจะอยู ในบริเวณพื้นท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเล ๑,๒๐๐ เมตรข้ึนไป     
พื้นท่ีด้ังเดิมจะเปนพื้นท่ีท่ีเคยเปนปาดงดิบเขา จะพบไมดัชนีท่ีสําคัญ เชน ขุนไม สนสามพันป  มะขามปอมดง  
เมี่ยง  กําลังเสือโครง  จันทรทอง  ลูบลีบ  กางคาก  กวมแดง  กุหลาบแดง  และกุหลาบขาว  เปนตน 
         ๑.๑.๒ โครงสรางปาดงดิบเขา 
         โครงสรางปาดงดิบเขาอาจแบงแยกยอยตามโครงสรางปาออกไดอีกเปน        
๒  สังคมยอย คือ  

     ๑) ปาดงดิบเขาระดับตํ่า (ความสูงระดับ ๑,๒๐๐ - ๑,๘๐๐ เมตรจากระดับน้ําทะเล)  
จะมีเรือนยอดท้ังหมด  ๓  ช้ันเรือนยอด  ดังนี้ 
            (1)  ระดับไมเรือนยอดช้ันบน ประกอบดวยไมกอท่ีเปนไมดัชนีเปนหลัก  
และมีไมในกลุมไมสนผสมอยูท่ัวไป สวนไมอื่น ๆ ท่ีพบในเรือนยอดช้ันนี้ เชน ไมในสกุลอบเชยหลายชนิด      
ยมหอม  มณฑาดอย  จําปาปา  จําปปา  ทะโล  พะอง  ฟนปลา  นางพญาเสือโครง  ยมหิน  เปนตน 
            (2)  ระดับไมเรือนยอดช้ันรอง  ในปาดงดิบเขามีปรากฏอยูหลายชนิด  เชน  
เมี่ยง  แมงซอ  กาว  เหมือด  ขมิ้นตน  แสลูเบาะ  มุนเขา   ดอกสามสี  คําแดง  ไมหอม  กฤษณา  เปนตน
                    (3)  ระดับไมเรือนยอดช้ันไมพุม หากไมระดับเรือนยอดช้ันบนรกทึบมีอยู 
นอยชนิด  แตในชองวางหรือสวนท่ีถูกทําลายมักปรากฏหนาแนน  ไมสําคัญในช้ันนี้ เชน โคลงเคลงขน  จุกนารี  
อาน้ํา  เฒานั่งฮุง  ชางแดง  กําลังชางสาร  กุหลาบหิน  ชางเงาะ  ขางขาว  ตาหานเขา  ตาเปดตาไก  ช้ันไมพุม
มักตอเนื่องลงไปถึงช้ันพืชคลุมดิน ประกอบดวยพืชจําพวกขิง  ขา  กระชายปา  ขาคม  ขมิ้น  กระเจียว     
ขมิ้นแดง  กลวยปา  วานกามกุง  พญาดง  ผักปลาบชาง  เปนตน 

     2) ปาดงดิบเขาในระดับสูงหรือปามอสส  (สูงกวา 1,800 เมตรจากระดับ        
น้ําทะเล) จะมีลักษณะเดนท่ีแยกจากปาดงดิบเขาระดับตํ่า คือ การปรากฏของมอสสหนาแนนท้ังตามลําตน กิ่ง ตอ 
ขอนไมและบนพื้นดินหรือหิน การสลายตัวของมอสสท่ีทับถมบนกิ่งกานและลําตนทําใหเปนท่ียึดเหนี่ยว       
ของพันธุไมแปลกๆ หลายชนิดเชน  บอน  พืชจําพวกขิง  ขา  รวมถึงไมพุมขนาดเล็กบางชนิดดวย  มอสสยังเก็บ
ความช้ืนใหแกพืชจําพวกกลวยไม ดวยเหตุนี้ปาดงดิบเขาระดับสูงจึงมีลักษณะท่ีแปลกตากวาสังคมอื่นๆ      
ความสูงของเรือนยอดช้ันบนสุดมักไมเกิน 20 เมตร ท้ังนี้เนื่องจากอิทธิพลของลม บางพื้นท่ีจึงมักพบวาตนไม
ในช้ันนี้จะมีกิ่งกานคดงอและกอตัวเปนกระจุก ทําใหเรือนยอดช้ันบนมีลักษณะเปนกอนๆ อาจมีสภาพหาง  
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หรือแนนทึบปานกลาง  แตในท่ีลมไมแรงมักมีเรือนยอดคอนขางแนนทึบทําใหแสงลงถึงพื้นไดนอยและความช้ืน
คอนขางสูง ผนวกกับความหนาวเย็น  จึงเปนสภาพท่ีเหมาะสมสําหรับมอสสเขามารวมในสังคมดวย 
       เรือนยอดช้ันบนของปาดงดิบเขาระดับสูง ประกอบดวยไมกอบางชนิดผสมกับ  
ไมสําคัญในสกุลเดนท่ีอยูในเขตอบอุน  เชน  ฟนปลา  ฮังแกง  จางหอม  ชางแงะ  เมี่ยงผี  ปลิง  และพะอง   
เรือนยอดช้ันรองมีความสูง ประมาณ 10 เมตร สอดแทรกอยูภายใตเรือนยอดช้ันบน  สวนใหญเปนไมในสกุล
เม่ียง  กวม  กุหลาบพันป  เหมือด  เปนตน  สวนพื้นปาปกคลุมดวยมอสสเปนสวนใหญ แตถาแสงตกลงไดมาก
อาจพบหญาบางชนิดและพืชจําพวก ขิง ขา เชนเดียวกับปาดงดิบเขาระดับตํ่า โดยท่ัวไปปาดงดิบเขามักมี   
เห็ดราปรากฏอยูนอยชนิด  ท้ังนี้เนื่องจากสภาพอากาศท่ีคอนขางหนาวเย็น  การสลายตัวของซากพืชจึงเปน  
ไปชา  ฉะนั้นในพื้นท่ีช้ืนแฉะในปาชนิดนี้จึงปรากฏดินพีช (peat)  เกิดข้ึนคลายปาพรุน้ําจืด 
  ๑.๒ ปาดงดิบแลง 
      ๑.๒.๑ ลักษณะท่ัวไปของสภาพพื้นท่ี 
     สภาพพื้นท่ีมักจะครอบคลุมบริเวณท่ีสภาพอากาศมีการแบงตามฤดูกาลอยางชัดเจน  
อยางนอยตองมีชวงความแหงแลงนานประมาณ 4-5 เดือน ดินคอนขางลึก มีสภาพเปนดินเหนียวหรือ        
ดินเหนียวปนทราย จึงกักเก็บน้ําใตดินดีพอควร ทําใหพันธุไมบางชนิดสามารถคงใบอยูไดตลอดชวงความ    
แหงแลงและไมมีไฟปาเขามารบกวน ปาชนิดนี้พบต้ังแตระดับความสูงจากน้ําทะเลประมาณ 100 เมตร ข้ึนไป
จนถึง 800 เมตร  มีน้ําฝนเฉล่ียประมาณ 1,000 มิลลิเมตร ถึง 2,000 มิลลิเมตรตอป ซึ่งเปนพื้นท่ีอยูใน
เสนทางลมมรสุมทางตอนเหนือของภาคใตข้ึนไป 
      ๑.๒.๒ โครงสรางของปาดงดิบแลง 
      โครงสรางประกอบดวยไม  3 ช้ันเรือนยอด ดังนี้ 
    ๑)  ระดับไมเรือนยอดช้ันบน มีความสูงต้ังแต 25 เมตรข้ึนไป อาจสูงถึง 40 เมตร  
พันธุไมท่ีสําคัญท่ีเปนไมดัชนีประกอบดวย ยางแดง ยางนา ตะเคียนหิน เค่ียมคะนอง กะบาก ไมผลัดใบท่ีเปน 
ไมดัชนีของปาประเภทนี้  เชน มะคาโมง ตะแบกใหญ ตะแบกแดง พะยูง เก็ดดํา และชิงชัน  เปนตน 
นอกจากนั้น นอกจากนั้นยังพบพันธุไมอื่น  เชน  ตะเคียนหิน  สัตตบรรณ  ปออีเกง  กะพง  มะยมปา  ฉนวน 
ยางนอง  ลูบลีบ  ลูกด่ิง พระเจาหาพระองค คอแลน เขลง พะยอม  ยางโอน ซาก เฉียงพรานางแอ กระบก 
มะกอก มะมวงชัน และไมในสกุลไทร สกุลมะเกลือ และสกุลหวา เปนตน  
    ๒) ระดับไม เรือนยอดช้ันรอง  มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ไม ดัชนี            
ในเรือนยอดช้ันรองมักเปนตัวช้ีสังคมท่ีเดนชัด ประกอบดวย  พลองใบใหญ  พลองข้ีนก  กัดล้ิน  คางคาว   
พันธุไมท่ีข้ึนผสมกับไมดัชนี เชน  ตะคร้ํา  กรวย  มะหวด  มะเฟองชาง  ขาวสารหลวง  ลําดวน  มะนาวผี  
แกว  จังหันเหลือง  ลําไยปา  กระหนานปลิง  แตว  กอหมู  กอข้ีหมู  เชียด  สะเดาปก  ตาตุมบก  พะวา  
หมีเหม็น  มะไฟ  พลับพลา  ดีหมี   มะเด่ือปลอง  กระเจาะ  ตาเสือ  เลือดมา  มะหาด  เปนตน 

 3) ระดับเรือนยอดช้ันไมพุม มีความสูงไมเกิน 5 เมตร ไมดัชนีท่ีเปนไมช้ันนี้  เชน  
ขอยหนาม  หมักมอ  เคล็ดหนู  เปลาเงิน  เข็มปา  ปอข้ีเถา  หนามคัดเคา  นอกจากยังพบไมพุมท่ีสําคัญ คือ      
ชิงช่ี  กระดูกคาง  เข็มขาว  หัสคุณ  ข้ีอน  เปนตน 
  ๑.๓ ปาดงดิบช้ืน 
        ๑.๓.๑ ลักษณะท่ัวไปของสภาพพื้นท่ี 
                 สภาพพื้นท่ีของปาดิบช้ืนจะมีปจจัยหลักมาจากความช้ืนในดินและในอากาศ       
ลักษณะพื้นท่ีจะมีสภาพท่ีมีปริมาณน้ําฝนมากกวา 1,600  มิลลิเมตรตอปข้ึนไป  มีการกระจายของฝนตอเนื่อง
มากกวา 8 เดือนในรอบป สภาพดินลึกและเก็บความช้ืนไดดี อุณหภูมิคอนขางสูง (เฉล่ียไมตํ่ากวา 20OC)    
พบอยูทางภาคใตและภาคตะวันออกของประเทศท่ีมีชวงฤดูฝนท่ียาวนาน และชวงแหงแลงท่ีส้ัน 
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      ๑.๓.๒ โครงสรางของปาดงดิบช้ืน 
              ปาดงดิบช้ืนจะจําแนกโดยลักษณะดานโครงสรางและลักษณะตามภาพลักษณ     
ของพรรณไมดัชนีเปนสําคัญ  กลาวคือ เปนปาท่ีมีไมชนิดท่ีไมผลัดใบเปนสวนใหญในสังคม ไมเดนในช้ัน     
เรือนยอดสูงสุดเปนไมขนาดใหญ และประกอบดวยไมช้ันรองตอเนื่องลงมาจนถึงพื้นดิน  เรือนยอดช้ันบนสุด  
สูงกวา 30 เมตรข้ึนไป  ในเขตประเทศไทยรวมไปถึงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หากตองการจําแนกปาดิบช้ืน
จากปาไมผลัดใบชนิดอื่นตองดูจากไมดัชนี  โดยเฉพาะไมเดนในช้ันเรือนยอดบนสุดของปาชนิดนี้  มักมีไมในวงศ     
ไมยาง (Dipterocarpaceae) ท่ีไมผลัดใบในชวงฤดูแลง  ประเภทไมท่ีเปนไมดัชนี เชน ยางนา   ยางเส้ียน  ยางยูง  
ยางวาด  ตะเคียนทอง  สยาขาว  ตะเคียนราก  แอก  ตะเคียนชันตาแมว  ไขเขียว  สวนไมในวงศอื่นท่ีข้ึนผสม
ในพื้นท่ี เชน  หลุมพอ  ตีนเปดแดง  กระทอน  ตังหน เปนตน  นอกจากนี้ยังมีไมจําพวกหมากผสมอยู
คอนขางมาก  ลักษณะเรือนยอดมี ๔ ช้ันเรือนยอด ไดแก 
     ๑)  ระดับไมเรือนยอดช้ันบน ประกอบดวยไมท่ีมีความสูงเกินกวา 30 เมตรข้ึนไป 
ในบางพื้นท่ีอาจสูงถึง 50 เมตร ประกอบดวยไมดัชนีดังท่ีกลาวมาแลว ปาดิบช้ืนทางภาคใตของประเทศยังมี 
ไมอื่นข้ึนผสมกับไมดัชนีของสังคมไมในช้ันเรือนยอดนี้ เชน  กระทังหัน  ทํามัง  ทุงฟา  ตีนเปดขาว  ทองบ้ึง 
มะกลํ่าตาไก  ตะแบกแดง  เงาะปา  มังตาน  สุเหรียน  ยมหอม  กานทอง  มะยมปา  ละมุดไทย  อบเชย    
จิกเขา  มะมวงคันงาไซ  รักเขา  ข้ีมิน  กรวย  และไมผลัดใบบางชนิด  เชน  ตะพง  ปออีเกง  โดยเฉพาะ   
สยาเยลูตง  ตะเคียนชันตาแมวและพันจํา  
     ๒)  ระดับไมเรือนยอดช้ันรอง ไดแก นาคบุด มันปู ไครมด ดีหมี หลังโกง สลอด  
สังหยูขาว  นกนอน  เทียนขโมย  สังเครียด  สมแขก  มังคุดปา  มะพูด  พังตานเขา  มุนเขา  ลอ  มะไฟ     
กรมเขา  มะไฟลิง  สะเดาปก  จันทรกะพอ  มะเมาขน  เมาโปโล  จําปูน  ปาหนันชาง  สาเหลาตน  สังหยู     
จักหัน  รักปา  นอกจากนี้ ยังมีไมในสกุลพลองและหวาอีกหลายชนิด 
     ๓)  ระดับไมเรือนยอดช้ันไมพุม เปนพืชในวงศปาลม (Palmae) มีผสมอยูหลายชนิด
ท้ังท่ีเปนตนเด่ียว  กอ และเถาวัลย  นอกจากนี้ยังมีจําพวกหมาก  เชน  หมากพน  คอ  หลาวชะโอน  ชก 
กะพอ เปนตน  

  ๔)  ระดับไมเรือนยอดช้ันผิวดิน สวนใหญเปนพืชจําพวกหวายท่ีสําคัญ เชน หวายดํา 
หวายแสมา  หวายข้ีเส้ียน  หวายกําพวน  หวายงวย  หวายน้ํา  หวายข้ีเปด  และหวายกุง  เปนตน 
  ๑.๔ ปาเบญจพรรณ 
        ๑.๔.๑ ลักษณะท่ัวไปของสภาพพื้นท่ี 
      ปาเบญจพรรณ มักจะข้ึนในพื้นท่ีท่ีระดับความสูงมากกวา 50 เมตรจากระดับ 
น้ําทะเลจนถึง 800 เมตร หรือในบางท่ีอาจมีความสูงมากกวา มีปริมาณน้ําฝนตํ่ากวา 1,600 มิลลิเมตรตอป   
สวนใหญอยูในชวง 1,200-1,400 มิลลิเมตร บริเวณภาคเหนือมักพบปาเบญจพรรณท่ีระดับความสูง        
ไมเกิน 700 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
       ๑.๔.๒ โครงสรางของปาเบญจพรรณ 
      ปาเบญจพรรณ  อาจแบงสังคมยอยได  3  สังคม ไดแก 
      1)  ปาเบญจพรรณในระดับสูงช้ืน  ในสังคมนี้จะมีไมสักเปนไมดัชนีหลัก และแบง
ช้ันเรือนยอดเปน 4 ช้ันเรือนยอด ดังนี้ 
           (๑)  ระดับไมเรือนยอดช้ันบน  มีความสูงประมาณ 20-35 เมตร ข้ึนอยูกับ
ความอุดมสมบูรณของพื้นท่ี ไมดัชนีในช้ันเรือนยอดแตกตางไปตามสังคมยอย เชน  ไมสัก  รกฟา  ตะเคียนหนู  
แดง  ประดู  ตะเคียน  ตะแบกแดง  เปนตน  
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           (๒)  ระดับไมเรือนยอดช้ันรอง  เปนช้ันไมขนาดกลางจะมีไมไผความสูง
ประมาณ 10-20 เมตร ข้ึนสอดแทรกอยูในเรือนยอดช้ันบน  
          (๓)  ระดับไมเรือนยอดช้ันไมพุมและไมขนาดเล็ก  มีความสูงไมเกิน  5 เมตร 
ความหนาแนนของไมช้ันนี้ข้ึนอยูกับความทึบของเรือนยอดช้ันบน  
          (๔)  ระดับไมเรือนยอดช้ันผิวดิน  เปนช้ันของพืชคลุมดินแปรผันไปตาม       
ความหนาแนนของไมช้ันท่ีเหนือข้ึนไป  หากไมช้ันบนมีความหนาแนนมาก  พื้นปามักโลงเตียนประกอบดวย
เถาวัลยและพืชลมลุกท่ีทนรมผสมกับกลาไม ถาเรือนยอดช้ันบนคอนขางโลงอาจพบหญาข้ึนปกคลุมผิวดิน
หนาแนน 
    2)  ปาเบญจพรรณในระดับสูงแลง ข้ึนอยูในท่ีแหงแลง ดินต้ืนเก็บความช้ืนไดไมดี  
ช้ันเรือนยอดบนสุดจึงสูงนอยกวาปาเบญจพรรณในระดับสูงช้ืน  ไมดัชนีโดยท่ัวไปเหมือนกันกับปาเบญจพรรณ
ในระดับสูงช้ืนแตไมมีไมสัก  ความสูงเรือนยอดของไมช้ันบนสุดโดยท่ัวไปตํ่ากวา 20 เมตร ขนาดเรือนยอด   
ช้ันบนสุดคอนขางเต้ีย ไมสวนใหญคอนขางแคระแกร็น แบงช้ันเรือนยอดเปน 3 ช้ันเรือนยอด 
    3)  ปาเบญจพรรณในระดับตํ่า เปนสังคมยอยท่ีปรากฏในท่ีราบหรือในเขต          
ท่ีตํ่าลงมา ไมดัชนีในช้ันเรือนยอดเปนไมผลัดใบแตข้ึนในระดับตํ่า ไมมีไมสักปรากฏอยู ลักษณะโครงสราง
ทางดานต้ังแสดงถึงความสมบูรณ  คือมีความสูงของช้ันเรือนยอดใกลเคียงกับปาผสมผลัดใบระดับสูง  แบงเปน  
3 ช้ันเรือนยอดเชนกัน  

ชนิดพันธุไมท่ีปรากฏในปาเบญจพรรณในระดับสูงแลงและปาเบญจพรรณในระดับตํ่า แตละ
ช้ันเรือนยอด มีดังนี้ 
   (1)  ระดับไมเรือนยอดช้ันบนเปนไมสัก สวนไมอื่นๆ ท่ีประกอบอยูในเรือนยอดช้ันนี้ 
เชน  เสลา  แดง  รกฟา  ข้ีอาย  สมอพิเภก  กระพี้เขาควาย  ตะเคียนหนู  เลียงมัน  เปนตน 
   (2)  ระดับไมเรือนยอดช้ันรอง  ประกอบดวยไมท่ีมีความโตขนาดกลางหลายชนิด     
ในบางพื้นท่ีอาจพบไมไผผสมอยูในช้ันนี้ดวย ไมสําคัญ เชน  สาน  ฉนวน  กระพี้  กาสามปก  สวอง  กระโดน 
กระพี้จ่ัน  อินทนิลบก  มะกอกเกล้ือน  มะเกลือ  คูน  หวา  เปนตน 
   (3)  ระดับไมเรือนยอดช้ันไมพุม ท่ีพบเห็นไดท่ัวไปมีความสูงประมาณ 2 – 5  เมตร  
ประกอบดวย  เปลาหลวง  ต้ิว  คําแสด  ผาดาม  กระมอบ  ในปาผสมผลัดใบมักมีไมไผข้ึนผสมอยูใน      
หลายพื้นท่ีกอใหเกิดการเช่ือมตอระหวางไมช้ันรองกับไมพุม ชนิดท่ีมักพบเปนจํานวนมาก  เชน ไผซางดอย ไผซาง 
ไผหก  ไผบง  ไผบงดํา  ไผปา  ไผไร  ไผรวก เปนตน 
  ๑.๕  ปาเต็งรัง 
         ๑.๕.๑ ลักษณะท่ัวไปของสภาพพื้นท่ี 
        สภาพพื้นท่ีจะเปนพื้นท่ีมีการแบงแยกฤดูฝนกับฤดูแลงอยางชัดเจน  และตองมี    
ชวงแหงแลงเกินกวา 4 เดือนตอป  พบต้ังแตความสูง 50 เมตรจากระดับน้ําทะเลข้ึนไปจนถึง 1,000 เมตร 
ลักษณะดินจะเปนดินทรายจัด  มีหินบนผิวดินมาก  หรือเปนดินลูกรัง สภาพดินต้ืนจึงกักเก็บน้ําไดไมดี  ในพื้นท่ี
มีปริมาณน้ําฝนอยูในชวง 900 - 1,200 มิลลิเมตรตอป จึงมักเกิดไฟปาข้ึนเปนประจํา  
         ๑.๕.๒ โครงสรางปาเต็งรัง 
                  ปาชนิดนี้จะแบงตามลักษณะโครงสรางออกไดเปน 2 สังคมยอย คือ ปาเต็งรัง
สมบูรณ  ซึ่งมักจะพบในพื้นท่ีท่ีมีดินลึกและอุดมสมบูรณ  และปาเต็งรังแคระ ลักษณะโครงสรางปาเต็งรัง   
จําแนกระดับเรือนยอดมี ๔ ระดับ ไดแก 
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        ๑)  ระดับไมเรือนยอดช้ันบน  มีความสูงประมาณ 20-35 เมตร ไมเดนในช้ันนี้  
ไดแก  เหียง  พลวง  รัง  โดยมักมีเต็งข้ึนผสมอยูกับไมชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีกลาวมาแลว  สวนยางกราดมีเฉพาะ
บางแหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเทานั้น  สังคมเต็งรังสมบูรณ มักพบในท่ีราบหรือท่ีลาดเนิน    
ท่ีมีสภาพดินลึก มีหินปรากฏท่ีผิวดินนอยหรือไมมีปรากฏเลย ไมขนาดใหญท่ีข้ึนผสมในช้ันเรือนยอดช้ันบน  
เชน  กอแพะ  กอผัวะ  ประดู  แดง  ตะครอ  มะกอกเกล้ือน  ท้ิงถอน  หวา  มะมวงปา  เปนตน   
       ๒)  ระดับไมเรือนยอดช้ันรอง  มีความสูงไมเกิน 20 เมตร เปนไมขนาดกลาง    
ข้ึนสอดแทรกอยูในชองวางของเรือนยอดช้ันบน ชนิดไมเดนท่ีพบเห็นไดท่ัวไป เชน ตะแบก ตับเตาตน 
มะขามปอม  ยอเถ่ือน  สลักปา  ค้ิว  รัก  ปจ่ัน  สมอไทย  มะมวงหัวแมงวัน  กระทอมหมู  กระโดน เปนตน 
       ๓)  ระดับไมเรือนยอดช้ันไมพุม  มีความสูงไมเกิน 7 เมตร  เปนไมท่ีมีขนาดเล็ก
โดยธรรมชาติไมบางชนิดเมื่อพบในปาอื่นอาจเปนไมขนาดกลาง แตเมื่อมารวมอยูในสังคมนี้มักแคระแกร็น  
ชนิดท่ีสําคัญ  เชน  แสลงใจ ตุมกาขาว เหมือดโลด  ครมเขา  เหมือดแอ  ปรงเหล่ียม เปนตน  ไมในช้ันนี้      
มักข้ึนอยูหางๆ ภายใตเรือนยอดของไมใหญ หากปามีชองวางมากมักพบไมต้ิวแตกกอหนาแนนเนื่องจาก        
มีไฟปาบอยครั้ง   
       ๔)  ระดับไมเรือนยอดช้ันผิวดิน พืชสําคัญ เชน  ไผเพ็ก  โจด  มหากาน  สานดิน
ปอเตาให  สมกั้ง  เปราะปา  นางอั้ว  เปนตน 

2.  การปลูกปาตามโครงการสรางปา สรางรายได 
  จากลักษณะภูมิศาสตรของพื้นท่ีท่ีอยูในพื้นท่ีสูงและมีความลาดชันคอนขางมาก  การเปดพื้นท่ี
เพื่อทําเกษตรเชิงเด่ียว จะกอใหเกิดปญหาการชะลางพังทลายของดินเปนปริมาณมาก การประยุกตรูปแบบ 
การสรางปา สรางรายไดจึงคํานึงถึงสภาพพื้นท่ีด้ังเดิม  ดังนั้นรูปแบบการปลูกปา ตามโครงการสรางปา     
สรางรายได  จึงจําแนกตามพื้นท่ีท่ีเปนสภาพสังคมพืชเดิม เพื่อใหมีรูปแบบใกลเคียงปาธรรมชาติ  ดังนี้ 
  ๒.๑  พื้นท่ีท่ีเปนสภาพสังคมพืชเดิม ปาดงดิบเขา 
         สภาพพื้นท่ีด้ังเดิมท่ีเคยเปนปาดงดิบเขา ตองปลูกไมปาท่ีเปนพันธุไมด้ังเดิม (ไมทองถ่ิน) 
ของปาดงดิบเขาบริเวณนั้นๆ และปลูกพืชท่ีกอใหเกิดรายได ท้ังไมปาหรือไมเกษตร โดยกําหนดชนิดไมท่ีจะปลูก
ตามช้ันเรือนยอดเปน 4 ช้ันเรือนยอด ไดแก 
       ๒.๑.1  ระดับไมเรือนยอดช้ันบน  
         1)   ไมปา เชน  ไมในวงศกอ  ไมในวงศยาง  ทะโล  จําปาปา  ตะเคียนทอง  เปนตน 

     2)  ไมเกษตร เชน แมคคาเดเมีย  อะโวคาโด  พลับ  หน่ําเล๊ียบ  เกาลัด  เปนตน 
       ๒.๑.๒  ระดับไมเรือนยอดช้ันรอง 
        1)  ไมปา เชน  มะแขวน  มะรุม  เพกา  มะขามปอม  หวา  มะเกี๋ยง  ไผ      
มะต่ึงยาง  กระถินเทพา เปนตน 
        2)  ไมเกษตร เชน  กาแฟ  เปนตน 
        ๒.๑.3  ระดับไมเรือนยอดไมพุม 
        1)  ไมปา  เชน  เมี่ยง  หวาย  ตาว  กง  กลวยปา  เปนตน 
        2)  ไมเกษตร  เชน  ชาอัสสัม  เสาวรส (ไมเถา) วานิลลา (ไมเถา) เปนตน 
       ๒.๑.๔  ระดับไมเรือนยอดช้ันผิวดิน   

     1)  ไมปา  เชน บุก  เปนตน 
     2)  ไมเกษตร  เชน  ขมิ้น  ไพล  มัน  ขิง  ขา  กวาวเครือ  เปนตน 
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  ๒.2  พื้นท่ีท่ีเปนสภาพสังคมพืชเดิม ปาดงดิบแลง 
         จากลักษณะภูมิศาสตรของพื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน การใชพื้นท่ีเพื่อทําเกษตรเชิงเด่ียว ดังเชน
ในปจจุบัน  จึงกอใหเกิดปญหาการชะลางพังทลายของดิน การประยุกตรูปแบบการสรางปา สรางรายได      
ในพื้นท่ีเดิมท่ีเคยเปนปาดงดิบแลง จึงเนนการปลูกไมปาท่ีเปนพันธุไมทองถ่ินด้ังเดิมของปาดงดิบแลงบริเวณนั้น 
โดยปลูกไมปาและไมเกษตรท่ีกอใหเกิดรายได โดยกําหนดชนิดไมท่ีจะปลูกตามช้ันเรือนยอด เปน 4 ช้ันเรือนยอด 
ไดแก 
       ๒.2.1  ระดับไมเรือนยอดช้ันบน  
        1) ไมปา  เชน  ยางแดง  ยางนา  ตะเคียนทอง  กระบาก  พะยูง  ชิงชัน  มะคาโมง   
เก็ดดํา  มะแขวน   กระบก  ตะแบก  สัตตบรรณ  กันเกรา  ลูกด่ิง  เปนตน 
       2) ไมเกษตร เชน อะโวคาโด  ล้ินจ่ี  ลําไย  มะมวง  มะขาม  เปนตน (เลือกให
เหมาะสมกับความสูง และอุณหภูมิของพื้นท่ี) 
      2.2.๒  ระดับไมเรือนยอดช้ันรอง 
       1)  ไมปา เชน  มะไฟ  มะขม  ลําดวน  เชียด  มะหาด  แกว  ลําไยปา  มะหวด 
สาธร  กระโดน  อินทนิล  คอแลน  มะขามปอม  เพกา  สะเดา   เปนตน 
       2)  ไมเกษตร  เชน  ไผ มะเฟอง  มะยม  กาแฟ  เปนตน  
      ๒.2.3  ระดับไมเรือนยอดไมพุม 
       1)  ไมปา  เชน  หวาย เข็ม  ดีปลากั้ง  เปนตน 
       2)  ไมเกษตร  เชน  กลวย  หมอน  เรว  ผักหวานบาน  ดีปลี พริกไทย  เปนตน 
      ๒.2.4  ระดับไมเรือนยอดช้ันผิวดิน   

    1)  ไมปา  เชน  มันปา บุก  กระทือ  กระวาน  กระชาย  กระเจียว  คางคาวดํา   
เปนตน 

    2)  ไมเกษตร  เชน  ขมิ้น  ไพล ขิง  ขา  เผือก  มันเทศ  ถ่ัวมะแฮะ  ถ่ัวพุม  
ผักเชียงดาว  ถ่ัวพู  อัญชัน  พลู  กระเจ๊ียบ  ซีรูเล่ียม  เปนตน 
  ๒.๓  พื้นท่ีท่ีเปนสภาพสังคมพืชเดิม ปาดงดิบช้ืน 
         ปจจุบันการทําเกษตรเชิงเด่ียวในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความช้ืนสูง และบางแหงมีความลาดชัน  
จึงไมสามารถลดแรงปะทะน้ําฝนและการไหลของน้ําได  เปนเหตุใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน            
เปนปริมาณมาก  รูปแบบการสรางปา  สรางรายไดในพื้นท่ีท่ีเคยเปนปาดงดิบช้ืน  ตองเนนการปลูกไมปาท่ีเปน 
พันธุไมด้ังเดิม (ไมทองถ่ิน)  รวมกับไมเกษตรท่ีสรางรายได  โดยกําหนดชนิดไมท่ีจะปลูกตามช้ันเรือนยอด   
เปน 4 ช้ันเรือนยอด  ไดแก 
       2.๓.๑  ระดับไมเรือนยอดช้ันบน  
        1) ไมปา  เชน  ตะเคียนทอง  ยางกลอง  กันเกรา  จําปาปา  ยางเส้ียน  หลุมพอ       
ไขเขียว  สยา  ตะเคียนชันตาแมว  ยางนา  เปนตน 
        2)  ไมเกษตร  เชน  สะตอ  หยี  ทุเรียน  หมาก  เปนตน 
       ๒.๓.2  ระดับไมเรือนยอดช้ันรอง 
        1)  ไมปา  เชน  กฤษณา  อบเชย  เฉียงนก  ไผปา  จันทรกระพอ  เปนตน 
        2)  ไมเกษตร เชน มะปริง เปนตน  
      ๒.๓.๓  ระดับไมเรือนยอดไมพุม 
       1)  ไมปา  เชน  หวาย มันปู เปนตน  
       2)  ไมเกษตร  เชน  ดีปลี  พริกไทย  สละ  ระกํา เปนตน 



 
 

๑๐ 
 

      2.๓.4  ระดับไมเรือนยอดช้ันผิวดิน  
    1)  ไมปา  เชน กระวาน ดาหลา  เปนตน 
    2)  ไมเกษตร  เชน  ชะพลู  ผักกูด  เห็ดหูหนู  เห็ดแครง  เปนตน 

  2.4 พื้นท่ีท่ีเปนสภาพสังคมพืชเดิม ปาเบญจพรรณ 
         เนื่องจากปาเบญจพรรณเปนปาประเภทผลัดใบ  สภาพพื้นท่ีมีความลาดชันและเปนพื้นท่ี
คอนขางโปรง  การทําเกษตรเชิงเด่ียวในพื้นท่ีดังกลาวจึงสรางปญหาการชะลางพังทลายของดินรุนแรงในพื้นท่ี 
ท่ีเปนปาเบญจพรรณ จึงตองเนนการปลูกไมปาท่ีเปนพันธุไมด้ังเดิม (ไมทองถ่ิน) รวมกับไมเกษตรสามารถสราง
รายไดใหแกเกษตรกร  ชนิดไมท่ีจะปลูกตามช้ันเรือนยอด เปน 4 ช้ันเรือนยอด ไดแก 
        2.๔.1  ระดับไมเรือนยอดช้ันบน  
          1)  ไมปา  เชน  แดง  มะคาโมง  งิ้วปา  ชิงชัน  ประดู  สัก  เปนตน 
         2) ไมเกษตร  เชน  มะมวง  กระทอน  ขนุน  มะขาม  เปนตน 
        2.๔.๒  ระดับไมเรือนยอดช้ันรอง 
         1)  ไมปา  เชน  สะเดา  มะกอกปา  มะขามปอม  สมอไทย  หวา สาธร  
กระถินณรงค  กระถินเทพา  ไผปา  นนทรี  ตาว  เพกา  มะเกี๋ยง  มะขม  มะแขวน  เส้ียว  โมก  ข้ีเหล็ก  ปป 
อินทนิล  เสลา  กานพลู  เปนตน 
         2)  ไมเกษตร  เชน   ไผเล้ียง  มะรุม  แคบาน  มะเฟอง  เปนตน  
        ๒.๔.3  ระดับไมเรือนยอดไมพุม 
         1)  ไมปา  เชน  ผักหวานปา  มะเมา  เม็ก  ต้ิว  เปนตน  
         2)  ไมเกษตร เชน  มะกรูด  มะนาว  ผักหวานบาน  กลวย  หมอน  ชะอม 
นอยหนา  ถ่ัวมะแฮะ  เหลียง  มะละกอ  ดีปลี  เปนตน 
        2.4.๔  ระดับไมเรือนยอดช้ันผิวดิน   
         1)  ไมปา  เชน  กระวาน  ชะพลู  ยานาง  สมุนไพรตางๆ และเห็ด  เปนตน  
         2)  ไมเกษตร เชน  ไพล  ขิง  ขา  ตะไคร  เตยหอม  กระชาย  ขมิ้น  เผือก  
มัน เปนตน 
  2.5   พื้นท่ีท่ีเปนสภาพสังคมพืช ปาเต็งรัง 
           ลักษณะภูมิศาสตรของปาเต็งรัง สภาพดินเปนดินทรายและดินลูกรัง  หากเกษตรกร  
ใชทําการเกษตรเชิงเด่ียว โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน จะเกิดปญหาการชะลางพังทลายของดินมาก      
การปลูกไมปาตามโครงการสรางปา สรางรายได  จึงเนนการปลูกพันธุไมด้ังเดิม (ไมทองถ่ิน) ของปาเต็งรังใน
พื้นท่ีนั้น  และปลูกไมเกษตรท่ีชวยสรางรายได  โดยกําหนดชนิดไมท่ีจะปลูกในแตละช้ันเรือนยอด เปน 4 ช้ัน
เรือนยอด ไดแก 

         ๒.๕.1  ระดับไมเรือนยอดช้ันบน  
            1) ไมปา เชน  ยางพลวง  ยางเหียง  เต็ง  รัง  ยางกราด  ประดูปา  แดง  
พะยอม เปนตน 
            2)  ไมเกษตร  เชน  มะมวง ขนุน เกาลัด มะไฟ  มะขาม  ลําไย ล้ินจ่ี เปนตน 
          ๒.๕.2   ระดับไมเรือนยอดช้ันรอง 
            1)  ไมปา  เชน  มะขามปอม  มะมวงปา สมอไทย สมอพิเภก  ไผปา รัก  
โมกมัน กอ หวา  ต้ิว มะกอกปา  ตะแบก กระบก กระโดน มะหวด เพกา  สะเดา พฤกษ  ถอน ตะไครตน  
พะยูง  เปนตน 



 
 

๑๑ 
 

            2)  ไมเกษตร  เชน  ไผบงหวาน  ไผเล้ียงหวาน  พุทรา  มะเฟอง  แคบาน  มะรุม  
เปนตน  

        ๒.๕.3  ระดับไมเรือนยอดไมพุม 
           1)  ไมปา เชน ผักหวานปา เหมือดโลด แสลงใจ  ปรง  เปง  มะเมา   เปนตน  
           2)  ไมเกษตร เชน หมอน ชะอม กลวย นอยหนา ฝรั่ง ดีปลี มะละกอ เปนตน 
          ๒.๕.4  ระดับไมเรือนยอดช้ันผิวดิน   

        1)  ไมปา  เชน  กลอย  มันปา  กระเจียว  ไผเพ็ก  เปราะหอม  หมานอย บุก 
เอื้องหมายนา ขาวเย็นเหนือ ขาวเย็นใต  หนอนตายอยาก กลวยไมปา กวาวเครือ ยานาง ผักกาดหญา  เปนตน 

        2)  ไมเกษตร  เชน  ไพล กระชายดํา  กระชาย  ขมิ้น  ขิง  ขา  พริก  มะเขือ   
มันเทศ  ตะไคร  เปนตน 

๓. รูปแบบการปลูกปาตามโครงการสรางปา สรางรายไดตามสภาพภูมิประเทศ 
 การปลูกปาตามโครงการสรางปา สรางรายได เปนการฟนฟูปาตนน้ํา และสรางรายไดในการ

ปลูกปาใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ โดยกําหนดใหมีรูปแบบผสมผสานระหวางไมปา และไมเกษตร      
ในสภาพท่ีใกลเคียงปาธรรมชาติ ซึ่งสามารถจําแนกรูปแบบการปลูกตามสภาพพื้นท่ี ดังนี้ 
    ๓.๑  รูปแบบการปลูกในพื้นท่ีราบ 
           รูปแบบการปลูกในพื้นท่ีราบ สามารถปลูกไดหลายรูปแบบ ดังนี้ 

        ๑)  ปลูกแบบเปนแถวเปนแนว ระยะ 2X8 เมตร โดยระยะหาง 8 เมตร ปลูกไมเรือน 
ยอดช้ันบน (หางกันตนละ 8 เมตร)  และไมเรือนยอดช้ันรอง (หางกันตนละ 2 เมตร) สลับตนระหวางไมเรือน
ยอดช้ันบน ระหวางแถวปลูกไมเรือนยอดช้ันไมพุมและไมเรือนยอดช้ันผิวดิน 

ภาพท่ี 1 การปลูกแบบเปนแถวเปนแนว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

๒) ปลูกแบบสมรม ระยะ 8X8 เมตร โดยปลูกไมเรือนยอดช้ันบน  ช้ันรอง ช้ันไมพุม   
  ในลักษณะสมรม กวาง 8 เมตร  ยาว 8 เมตร และปลูกไมช้ันผิวดินสลับ กวาง 8 เมตร ยาว 8 เมตร สลับกัน   
  ไปเปนกลุม ๆ 

ภาพท่ี 2 การปลูกแบบสมรม 

เรือนยอดชัน้บน 

เรือนยอดชัน้รอง 

เรือนยอดไมพุม 

เรือนยอดชัน้ผิวดนิ 

       

 

 

๑
๐ 
เม

ตร
 

๔๐ เมตร 

พ้ืนท่ี ๑ งาน 



 
 

๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ๓)  ปลูกแบบเปนแถบ  กวาง 8 เมตร  ยาวตลอดเนื้อท่ี  โดยปลูกไมเรือนยอดช้ันบน  
ช้ันรอง  และช้ันไมพุม  แบบผสมผสานเปนแถบ  และปลูกไมช้ันผิวดินสลับในระหวางแถว กวาง 8 เมตร          
ยาวตลอดพื้นท่ีสลับเปนแถบ ๆ 

ภาพท่ี 3 การปลูกแบบเปนแถบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔)  ปลูกแบบตามอัธยาศัย  โดยพิจารณาปลูกตนไมท้ัง 4 ช้ันเรือนยอด ตามความ 
เหมาะสม และลักษณะการใชประโยชน สลับกันไป   

ภาพท่ี 4 การปลูกแบบตามอัธยาศัย 

เรือนยอดชั้นบน 

เรือนยอดชั้นรอง 

เรือนยอดไมพุม 

 เรือนยอดชั้นผิวดิน 

๑
๐ 
เม

ตร
 

๐ เมตร 

พ้ืนท่ี ๑ งาน 

เรือนยอดชั้นบน 

เรือนยอดชั้นรอง 

เรือนยอดไมพุม 

เรือนยอดชั้นผิวดิน 
 

๑
๐ 
เม

ตร
 

๔๐ เมตร 

พ้ืนท่ี ๑ งาน 



 
 

๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  ๓.๒  รูปแบบการปลูกในพื้นท่ีลาดชัน 
 
 
    3.2  รูปแบบการปลูกในพื้นท่ีลาดชัน 
         1) ปลูกตามแนวระดับ (ตามแนวเสนช้ันความสูง)  โดยหางกัน  8 เมตร ตามแนวระดับ 
เสนช้ันความสูง และระหวางตนหางกัน 2 เมตร ปลูกไมเรือนยอดช้ันบน (หางกันตนละ 8 เมตร) และ          
ไมเรือนยอดช้ันรอง  หางกันตนละ 2 เมตร  ตลอดแนวเสนช้ันความสูง สวนระหวางเสนช้ันความสูง 8 เมตร  
ปลูกไมเรือนยอดช้ันไมพุมและไมเรือนยอดช้ันผิวดิน  การปลูกเชนนี้จะปลูกเปนแถบตามแนวระดับ ตามหลัก
อนุรักษดินและน้ํา  

ภาพท่ี 5  การปลูกตามแนวระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือนยอดชั้นบน 

เรือนยอดชั้นรอง 

เรือนยอดไมพุม 

เรือนยอดชั้นผิวดิน 

๑
๐ 
เม

ตร
 

๔๐ เมตร 

พ้ืนท่ี ๑ งาน 

ไมเรือนยอดชั้นบน 

เรือนยอดชั้นรอง 

เรือนยอดไมพุม 

เรือนยอดชั้นผิวดิน 

๑๐
 เม

ตร
 

๔๐ เมตร 

พ้ืนท่ี ๑ งาน 



 
 

๑๔ 
 

       2) ปลูกแบบสมรม  ระยะ 8X8 เมตร  โดยปลูกไมเรือนยอดช้ันบน  ช้ันรอง  ช้ันไมพุม   
ในลักษณะสมรม กวาง 8 เมตร  ยาว 8 เมตร ตามแนวระดับ  (ตามแนวเสนช้ันความสูง)  และปลูกไมช้ันผิวดิน
สลับ กวาง 8 เมตร ยาว 8 เมตร สลับกันไปเปนกลุม ๆ 
       ๓) ปลูกแบบตามอัธยาศัย  โดยพิจารณาปลูกตนไมท้ัง 4 ช้ันเรือนยอด ตามความ
เหมาะสมกับความลาดชันของพื้นท่ี และการใชประโยชน สลับกันไป   
  ๓.๓  การคัดเลือกชนิดไมท่ีจะปลูก  

       การคัดเลือกพรรณไมท่ีจะปลูก ควรเลือกไมท่ีจะปลูกตามลักษณะของการปลูกปา 3 อยาง 
ประโยชน 4 อยาง  ดังนี้ 

       ๓.๓.๑ ปลูกเพื่อใชเนื้อไมตามความจําเปน 
       ๓.๓.๒ ปลูกไมสําหรับใชประโยชนทําเช้ือเพลิง 
       ๓.๓.๓ ปลูกไมประเภทกินไดหรือขายได  เพื่อสรางรายไดภายในครัวเรือน   
๓.๔  สัดสวนตนไมท่ีปลูกตอไร 
       ในการปลูกปาแตละรูปแบบสามารถกําหนดสัดสวนของไมปา และไมเกษตร โดยจําแนก 

ตามช้ันเรือนยอด จํานวนตนท่ีปลูกในพื้นท่ีราบและพื้นท่ีลาดชัน  มีสัดสวนตอไร  ดังนี ้
        ๑) ระดับไมเรือนยอดช้ันบน 25 ตนตอไร  โดยเปนไมปา 15 ตน และไมเกษตร 10 ตน 
        ๒) ระดับไมเรือนยอดช้ันรอง 75 ตนตอไร โดยเปนไมปา 30 ตน และไมเกษตร 45 ตน 
        ๓) ระดับไมเรือนยอดช้ันไมพุม 40 ตนตอไร โดยเปนไมปา 15 ตน และไมเกษตร 25 ตน 
        ๔) ระดับไมเรือนยอดช้ันผิวดิน จํานวนตามความเหมาะสมและคําแนะนําของ
คณะกรรมการระดับอําเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการสรางปา สรางรายได 



 
 

๑๖ 
 

ประเภทปาดงดิบเขา (พื้นท่ี 1 ไร) 

ระดับ 
เรือนยอด 

ไมปา ไมเกษตร 
พันธุไม จํานวนตน พันธุไม จํานวน 

ช้ันบน ไมในวงศกอ ไมในวงศยาง    
ทะโล  จําปาปา  ตะเคียนทอง 

15 แมคคาเดเมีย  อะโวคาโด  
เกาลัด พลับ  หน่ําเล๊ียบ   

10 

ช้ันรอง มะแขวน มะรุม เพกา 
มะขามปอม หวา มะเกี๋ยง  ไผ 
มะต่ึงยาง กระทินเทพา 

30  กาแฟ 45 

ช้ันไมพุม เมี่ยง หวาย ตาว  กง  กลวยปา  15 เสาวรส (ไมเถา) ชาอัสสัม 
วานิลลา (ไมเถา) 

25 

ช้ันผิวดิน บุก 
 

ตามความ
เหมาะสม 

ขมิ้น  ไพล  ขิง  ขา 
กวาวเครือ 

ตามความ
เหมาะสม 
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        ในแตละระดับช้ันเรือนยอด 

   2. ท่ีมา   ขอมูลจาก  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดรูปแบบสรางปา สรางรายได” 
        29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 ณ ศูนยประชุมและฝกอบรมคลังกาซ ปตท. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗ 
 

ประเภทปาดงดิบแลง (พื้นท่ี 1 ไร) 

ระดับ 
เรือนยอด 

ไมปา ไมเกษตร 
พันธุไม จํานวน พันธุไม จํานวน 

ช้ันบน ยางนา ยางแดง กระบก    
งิ้วปา ตะเคียนทอง กระบาก  
พะยูง ชิงชัน มะคาโมง 
สัตตบรรณ เก็ดดํา มะแขวน  
ตะแบก กันเกรา  ลูกด่ิง  

15 อะโวคาโด  ล้ินจ่ี  
ลําไย  มะมวง  มะขาม 
(เลือกใหเหมาะสมกับ
ความสูง และอุณหภูมิ
ของพื้นท่ี) 

10 

ช้ันรอง มะไฟ  มะขม แกว อินทนิล 
ลําดวน เชียด หวา มะหาด    
สาธร ลําไยปา  มะหวด 
กระโดน เพกา สะเดา 
คอแลน มะขามปอม  

30 มะเฟอง  มะยม  ไผ 
กาแฟ 

45 

ช้ันไมพุม หวาย เข็ม  ดีปลากั้ง 15 กลวย  หมอน  เรว   
ผักหวานบาน  ดีปลี  
พริกไทย 

25 

ช้ันผิวดิน มันปา  บุก  กระทือ  
กระชาย  กระเจียว  
คางคาวดํา  กระวาน 

ตามความ
เหมาะสม 

ขา เผือก มันเทศ  ขิง
ถ่ัวพุม ถ่ัวมะแฮะ  พลู
ผักเชียงดาว  ถ่ัวพู  
อัญชัน  ซีรูเล่ียม  ไพล 
กระเจ๊ียบ  ขมิ้น     

ตามความ
เหมาะสม 

 
หมายเหตุ  1. พืชแตละชนิดอาจมีมากกวาท่ีระบุในตาราง สามารถเลือกชนิดของพืชไดตามความเหมาะสม 

       ของพื้นท่ีในแตละระดับช้ันเรือนยอด 
   2. ท่ีมา   ขอมูลจาก  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดรูปแบบสรางปา สรางรายได” 

        29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 ณ ศูนยประชุมและฝกอบรมคลังกาซ ปตท. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๘ 
 

ประเภทปาดงดิบช้ืน (พื้นท่ี 1 ไร) 

ระดับ 
เรือนยอด 

ไมปา ไมเกษตร 
พันธุไม จํานวน พันธุไม จํานวน 

ช้ันบน ตะเคียนทอง  ยางกลอง กันเกรา 
จําปาปา ยางเส้ียน หลุมพอ  สยา 
ไขเขียว ยางนา ตะเคียนชันตาแมว 

15 สะตอ หยี ทุเรียน  หมาก 10 

ช้ันรอง กฤษณา อบเชย ไผปา เฉียงนก  
จันทรกระพอ 

30 มะปริง 45 

ช้ันไมพุม หวาย มันปู  15 ดีปลี หวาย สละ ระกํา  25 
ช้ันผิวดิน กระวาน  ดาหลา ตามความ

เหมาะสม 
ชะพลู  ผักกูด เห็ดหูหนู  
เห็ดแครง 

ตามความ
เหมาะสม 

หมายเหตุ  1. พืชแตละชนิดอาจมีมากกวาท่ีระบุในตาราง สามารถเลือกชนิดของพืชไดตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 
        ในแตละระดับช้ันเรือนยอด 

   2. ท่ีมา   ขอมูลจาก  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดรูปแบบสรางปา สรางรายได” 
        29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 ณ ศูนยประชุมและฝกอบรมคลังกาซ ปตท. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ประเภทปาเบญจพรรณ (พื้นท่ี 1 ไร) 

ระดับ 
เรือนยอด 

ไมปา ไมเกษตร 
พันธุไม จํานวน พันธุไม จํานวน 

ช้ันบน ชิงชัน แดง สัก ประดู มะคาโมง งิ้วปา  15 มะมวง กระทอน ขนุน 
มะขาม 

10 

ช้ันรอง สะเดา มะกอกปา มะขามปอม หวา 
สมอไทย สาธร มะตูม กระถินณรงค 
กระถินเทพา ตาว ไผปา นนทรี เพกา 
มะเกี๋ยง  มะขม  เส้ียว  มะแขวน  โมก 
ข้ีเหล็ก ปบ  อินทนิล  เสลา  กานพลู 

30 ไผเล้ียง มะรุม  มะเฟอง 
แคบาน     

45 

ช้ันไมพุม ผักหวานปา เม็ก  ต้ิว มะเมา  15 มะกรูด  มะนาว  กลวย 
ผักหวานบาน หมอน 
ชะอม มะละกอ นอยหนา 
เหลียง ถ่ัวมะแฮะ  ดีปลี 

25 

ช้ันผิวดิน กระวาน  ชะพลู  ยานาง  
สมุนไพรตาง ๆ และเห็ด  

ตามความ
เหมาะสม 

ขิง ขา ตะไคร  กระชาย  
ขมิ้น  เผือก  มัน  ไพล   
เตยหอม 

ตามความ
เหมาะสม 

หมายเหตุ  1. พืชแตละชนิดอาจมีมากกวาท่ีระบุในตาราง สามารถเลือกชนิดของพืชไดตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 
        ในแตละระดับช้ันเรือนยอด 

   2. ท่ีมา   ขอมูลจาก  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดรูปแบบสรางปา สรางรายได” 
                 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 ณ ศูนยประชุมและฝกอบรมคลังกาซ ปตท. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 



 
 

๑๙ 
 

ประเภทปาเต็งรัง (พื้นท่ี 1 ไร) 

ระดับ 
เรือนยอด 

ไมปา ไมเกษตร 
พันธุไม จํานวน พันธุไม จํานวน 

ช้ันบน ยางเหียง เต็ง รัง  แดง พยอม 
ยางพลวง ยางกราด  ประดูปา  

15 มะมวง  ขนุน  เกาลัด  ล้ินจ่ี
มะไฟ  มะขาม  ลําไย   

10 

ช้ันรอง มะขามปอม รัก สมอไทย  
มะมวงปา กอ โมกมัน สมอพิเภก 
ไผปา หวา มะกอกปา ต้ิว 
ตะแบก กระบก กระโดน สะเดา 
มะหวด เพกา  พฤกษ  ถอน 
พะยูง  ตะไครตน 

30 ไผบงหวาน  ไผเล้ียงหวาน  
แคบาน  พุทรา  มะเฟอง  
มะรุม   

45 

ไมพุม ผักหวานปา  เหมือดโลด  ปรง 
มะเมา  เปง  แสลงใจ 

15 หมอน ชะอม ฝรั่ง  กลวย 
นอยหนา ดีปลี มะละกอ 

25 

ช้ันผิวดิน กลอย มันปา กระเจียว ไผเพ็ก 
เปราะหอม  เอื้องหมายนา 
ขาวเย็นเหนือ  หนอนตายอยาก
ขาวเย็นใต  บุก  แฝก 
กลวยไมปา  กวาวเครือ   
ยานาง  หมานอย ผักกาดหญา 
 

15 ไพล  ขมิ้นขิง  ขา  มะเขือ
พริก กระชาย มันเทศ ตะไคร  
กระชายดํา 

10 

หมายเหตุ  1. พืชแตละชนิดอาจมีมากกวาท่ีระบุในตาราง สามารถเลือกชนิดของพืชไดตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 
        ในแตละระดับช้ันเรือนยอด 

   2. ท่ีมา   ขอมูลจาก  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดรูปแบบสรางปา สรางรายได” 
                 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 ณ ศูนยประชุมและฝกอบรมคลังกาซ ปตท. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๐ 
 

ขอพิจารณาในการเลอืกชนิดไมเกษตร 
ไมเกษตร  ไมสามารถแบงตามระดับเรือนยอดไดชัดเจน เพราะไมทุกตัวตองการแสงแดดจัด      

แตอุณหภูมิตางกัน โดยแบงชนิดไมผลตามอุณหภูมิ  ดังนี้ 
1.  ไมผลเขตรอน 

       1.1 ชอบอากาศรอนช้ืน  เชน  ทุเรียน  เงาะ  มังคุด  ลางสาด  เปนตน (เจริญเติบโต     
ในพื้นท่ีสูงไมเกิน 600 เมตร) 
       1.2 ชอบอากาศรอนช้ืน  แตข้ึนในเขตท่ีท่ีแหงแลง เชน มะมวง ขนุน มะขาม เปนตน 

2.  ไมผลเขตกึ่งรอน  ไมผลท่ีตองการอากาศอบอุนในการเจริญเติบโต และอากาศหนาวเย็น  
ในการสรางตาดอก  ถาอากาศเย็นจัดถึงระดับเยือกแข็งจะทําใหตาดอกและใบ เสียหาย เชน สม องุน ล้ินจ่ี ลําไย 
เปนตน (ความสูง 600 – 800 เมตร) 

3.  ไมผลเขตหนาว  เจริญเติบโตไดดีในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิตํ่า ตองกาการอากาศหนาวเย็นจัด  
(ถึงระดับเยือกแข็ง) ในการทําลายการพักตัวของตาดอก เชน แอปเปล กีวี พรุน พลัม พลับ บวย  ทอ  เปนตน 
  สําหรับกลุมปาดงดิบเขา การปลูกไมพุม ตองระบุรายละเอียดวา สูงจากระดับน้ําทะเลเทาใด 
อุณหภูมิ อากาศ ความช้ืนในดินเปนอยางไร สภาพพื้นท่ีลาดเอียงอยางไร จึงจะสามารถกําหนดจํานวนตนไม      
ท่ีเหมาะสม เพราะตองกําหนดตามขนาดทรงพุม ไดแก 
  1.  ทรงพุมขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางไมเกิน 3 เมตร (ระยะปลูก 3 x 3 เมตร จํานวนตน 
178 ตน/ไร) เชน กลวย มะละกอ สับปะรด นอยหนา  เปนตน 
  2.  ทรงพุมขนาดกลาง เสนผาศูนยกลาง 4 – 8 เมตร เชน ชมพู ฝรั่ง ละมุด สมเปลือกรอน   
สมโอ  เปนตน 
  3.  ทรงพุมขนาดใหญ เสนผาศูนยกลางเกิน 8 เมตร เชน เงาะ ทุเรียน มะมวง ขนุน กระทอน 
ลําไย  ล้ินจ่ี  เปนตน 
  4.  ไมเถาและพุมเต้ีย เชน  องุน  เสาวรส  (กระทกรก)  สตรอเบอรรี่  วานิลลา  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๑ 
 

 
บรรณานุกรม 
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๒๒ 
 

บทที่  3 

แนวทางปฏบิัตโิครงการสรางปาสรางรายได 

การดําเนินงานสรางปา  สรางรายได 
  การสรางปา สรางรายได เปนแนวทางการแกปญหาความเส่ือมโทรมของปาไมท่ีถูกรุกทําลาย 
และปญหาการอยูรวมกันของคนและปา จึงจําเปนตองสงเสริมใหประชาชนท่ีเขารวมโครงการ เกิดการเรียนรู  
และมีความเช่ือมั่นในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน    
อยางตอเนื่องและสัมพันธกัน ดังนี้ 

๑. การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เปนการศึกษาวิเคราะหชุมชนเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ  

ท้ังดานกายภาพ ชีวภาพ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เพื่อใชเปนพื้นฐานประกอบการทํางาน ขอมูล         
ทางกายภาพ เชน สภาพดิน น้ํา ภูมิอากาศ เปนตน ขอมูลชีวภาพ เชน จํานวนและวิธีการปลูกพืช การเล้ียงสัตว    
ทําประมง รวมท้ังการดูแลรักษาปา เปนตน ขอมูลเศรษฐกิจ เชน รายรับ รายจาย หนี้สิน และแหลงท่ีมา    
เปนตน ขอมูลดานสังคม เชน จํานวนครัวเรือน ประชากร กลุมกิจกรรม ผูนํา เปนตน ขอมูลดานวัฒนธรรม 
เชน งานบุญ งานประเพณี เปนตน รวมท้ังปญหาและความตองการ 

วิธีการรวบรวมขอมูล ไดจากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิของหนวยงานตาง ๆ เชน กชช ๒ค จปฐ.  
เปนตน หรือจากการทําประชาคมหมูบาน แลวรวบรวมเปนหมวดหมู วิเคราะหปญหาความตองการ และจัดทํา
เปนรูปเลมเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน 

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล นอกจากจะทําใหรูจักชุมชนมากข้ึน ยังชวยใหผูปฏิบัติงาน     
มีความคุนเคยกับบุคคลในชุมชน ซึ่งจะชวยสนับสนุนในการปฏิบัติงานอีกดวย 

๒. การจัดทํารูปแบบสรางปา สรางรายได 
การจัดทํารูปแบบการสรางปา สรางรายได เปนการศึกษาหาพันธุไมปา ไมเกษตรท่ีเหมาะสม 

กับพื้นท่ีตลอดจนการจัดการพื้นท่ีปลูก รูปแบบการปลูกพืช การดูแลรักษา รวมถึงการจัดหาพันธุและการตลาด 
การดําเนินงานใชวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีบุคคลเปาหมาย ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

ประกอบดวย นักวิชาการปาไม นักวิชาการเกษตร นักวิชาการพัฒนาท่ีดิน และคณะทํางานระดับอําเภอ 
รวมกันระดมสมองจัดทําเปนรูปแบบทางเลือกการปลูกพืชใหชาวบาน โดยระบุชนิดพันธุไมปา และไมเศรษฐกิจ 
รวมท้ังสัดสวนการปลูกในพื้นท่ี ๑ ไร  ตลอดจนวิธีการปลูก  ท้ังนี้ใหแบงตามเรือนยอดไมช้ันบน ช้ันรอง ไมพุม 
และช้ันผิวดิน ตามลําดับ 

อนึ่ง รูปแบบการสรางปา สรางรายได ท่ีจัดทําข้ึนอาจเปนภาพรวมของท้ังอําเภอและจังหวัด  
ฉะนั้น ผูปฏิบัติงานจําเปนตองถอดออกมา เพื่อเปนทางเลือกในการปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีหมูบาน
หรือชุมชนท่ีรับผิดชอบ แลวจัดทําเปนเอกสารประกอบคําช้ีแจง และใชเปนทางเลือกพันธุไม ตลอดจนจํานวน 
และวิธีปลูกใหแกผูเขารวมโครงการพิจารณา 

๓. การคัดเลือกผูนําโครงการ 
การคัดเลือกผูนําโครงการ มีวัตถุประสงค เพื่อเปนผูนําในการชักจูงใหบุคคลเปาหมายเขารวม 

ทํากิจกรรม ซึ่งคุณสมบัติท่ีสําคัญของผูนําโครงการ จะตองเปนท่ีนาเช่ือถือ และไววางใจของคนในชุมชน     
ปกติผูนําโครงการจะเปนผูนําในชุมชน ท้ังผูนําอยางเปนทางการ เชน กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน    
เปนตน และผูนําไมเปนทางการ ไดแก บุคคลท่ีชาวบานใหความเคารพนับถือ โดยไมมีตําแหนงใดๆ ทางราชการ 
 
 

 



 
 

๒๓ 
 

๔. ประชุมผูนําโครงการ 
การประชุมผูนําโครงการเปนการใหขอมูลแกผูนํา ใหทราบขอเท็จจริงของความสําคัญ และ 

สภาพความเปนจริงของปาไมภายในชุมชน เพื่อสรางจิตสํานึกใหผูนําไดเกิดพลังในการแกไขปญหาของชุมชน 
๕. นําผูนําโครงการไปทัศนศึกษา 
การนําผูนําโครงการไปทัศนศึกษา เปนวิธีหนึ่งในกระบวนการสรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับผูนํา 

โดยหลังจากทัศนศึกษาแลว ผูปฏิบัติงานจะตองมีข้ันตอนการพูดคุยแลกเปล่ียน ในประเด็นความรูท่ีไดจากการ  
ดูงานและระดมความคิดวามีกิจกรรมใด ท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติภายในชุมชนได 

การสรางจิตสํานึกใหผูนําโครงการนั้น ยังมีวิธีอื่นๆ เชน การเลาเรื่องชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ 
การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูนําโครงการเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง เปนตน 

๖. ประสานงานผูนําโครงการเพื่อใหประชาสัมพนัธ ชักชวนผูเขารวมโครงการ 
ผูปฏิบัติงานประสานงานผูนําโครงการท่ีเกิดจิตสํานึกในการรักษาปา ใหชักชวนชาวบานอื่นๆ  

เขารวมทํากิจกรรมตามโครงการสรางปา สรางรายได 
๗. จัดทําประชาคมเพื่อรับสมัครผูเขารวมโครงการ 
ผูปฏิบัติงานและผูนําโครงการจัดทําประชาคม ใหความรูแกผูสนใจและรับสมัครบุคคล เพื่อ 

เขารวมทํากิจกรรมตามโครงการสรางปา สรางรายได โดยใหผูสนใจกรอกใบสมัคร 
๘. จัดต้ังคณะทํางานระดับอําเภอและตําบล 
การจัดต้ังคณะทํางานโครงการสรางปา สรางรายไดระดับอําเภอและตําบล มีวัตถุประสงค 

เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังระดับอําเภอและตําบล ไดสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณา 
ความเหมาะสมของพันธุไม รวมท้ังรวมแกไขปญหา นอกจากนั้น คณะทํางานระดับอําเภอสามารถวางเงื่อนไข 
และแรงจูงใจในการรับสมัครพรอมคัดเลือกผูเขารวมโครงการ และอื่น ๆ ตามความจําเปน 

ในการจัดต้ังคณะทํางานดังกลาวนั้น นักวิชาการปาไมควรประสานงานและแจงใหนายอําเภอ 
พื้นท่ีเปาหมายทราบถึงวัตถุประสงคโครงการและข้ันตอนปฏิบัติงาน ตลอดถึงความจําเปนในการจัดต้ังคณะทํางาน 

คณะทํางานระดับอําเภอ ประกอบดวย ปลัดอําเภอ เกษตรอําเภอ ปศุสัตวอําเภอ ประมงอําเภอ 
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณพื้นท่ี พัฒนาการอําเภอ พัฒนาท่ีดิน ชลประทาน องคการบริหารสวนตําบล 
กํานัน ผูใหญบาน และหนวยงานอื่นๆ ตามความจําเปน โดยมีนายอําเภอเปนประธานคณะทํางาน นักวิชาการปาไม
เปนเลขานุการ 

คณะทํางานโครงการสรางปา สรางรายได ระดับตําบล ประกอบดวย เกษตรตําบล พัฒนาท่ีดิน 
พัฒนาการตําบล ชลประทาน กํานัน ผูใหญบาน องคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานอื่นๆ ตามความจําเปน 
โดยมีปลัดอําเภอเปนประธานคณะทํางาน นักวิชาการปาไมเปนเลขานุการคณะทํางาน 

เลขานุการของคณะทํางาน ควรประสานงานอําเภอใหมีการประชุมคณะทํางานตาง ๆ ตาม 
ความเหมาะสม นอกจากนั้นควรนํารายละเอียดของโครงการ แจงท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการอําเภอ       
และการประชุมกํานัน ผูใหญบานประจําเดือน เพื่อชวยติดตาม แกไขปญหา ตลอดจนใหการสนับสนุนโครงการ 

๙. ประชุมผูเขารวมโครงการเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจและใหความรูตลอดจนคัดเลือกผู
ประสานงาน 

หลังจากทําประชาคมและรับสมัครผูเขารวมโครงการแลว ผูปฏิบัติงานควรจัดประชุมผูเขารวม 
โครงการและผูนําโครงการท้ังหมด เพื่อช้ีแจงรายละเอียดโครงการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และถายทอดความรู
ตลอดจนคัดเลือกผูประสานงาน จํานวน ๒ - ๓ คน ตามความเหมาะสม 
 
 



 
 

๒๔ 
 

๑๐. นําผูเขารวมโครงการทัศนศึกษา 
การนําผูเขารวมโครงการทัศนศึกษา เปนวิธีหนึ่งในข้ันตอนการสรางจิตสํานึก ดังนั้นหลังจาก 

การทัศนศึกษา ผูปฏิบัติงานควรจัดใหมีเวทีระดมความคิดเห็นวา จะนําส่ิงท่ีไดพบเห็นท่ีเกิดประโยชนไปประยุกต
ดําเนินงานในชุมชนไดอยางไร 

๑๑. คณะทํางานระดับตําบล สํารวจวิเคราะหพื้นท่ีเปนรายครัวเรือนและกําหนดขอบเขต 
พื้นท่ีเปาหมาย รวมท้ังสํารวจความตองการพันธุไมรายบุคคลตามแบบ สป.สร.๑ และรวบรวมรายงานตาม
แบบ สป.สร.๒ 

ผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี นัดแนะกับผูประสานงานชาวบานในพื้นท่ีเปาหมาย เพื่อกําหนดวันท่ี      
จะเขาพื้นท่ี วัดขอบเขตพื้นท่ีท่ีผูเขารวมโครงการยินดีจะปลูกพืชตามโครงการ 

หลังจากการวัดขอบเขตพื้นท่ีแลว ผูปฏิบัติงานควรสอบถามพันธุพืชท่ีชาวบานตองการปลูก  
ใหสอดคลองกับรูปแบบการสรางปา สรางรายได ท่ีกําหนดข้ึน เปนรายบุคคล โดยมีเอกสารประกอบ คําช้ีแจง  
ท้ังการเลือกพันธุไมปา ไมเกษตร ตลอดจนจํานวนและวิธีการปลูก (ตามขอ ๒) แลวกรอกขอมูลลงตามแบบ   
สป.สร.๑ หลังจากนั้นรวบรวมเปนรายงานตามแบบ สป.สร.๒ 

๑๒. สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเปนรายหมูบานระบุจํานวนไมปาและไม
เกษตร 

ผูปฏิบัติงานสรุปรายช่ือพันธุไมและจํานวนความตองการพันธุพืชของหมูบานเปาหมาย 
จากแบบ สป.สร.๒ ลงแบบสรุปพื้นท่ีและจํานวนพันธุไมของผูเขารวมโครงการตามแบบ สป.สร.๓ 

๑๓. ประชุมคณะทํางานระดับอําเภอเพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุไมและอื่นๆ ตาม
แบบ สป.สร.๒ และ สป.สร.๓ 

ผูปฏิบัติงานสรุปรวบรวมชนิดและพันธุไมท่ีบุคคลเปาหมายตองการ ท้ังแบบ สป.สร๒ และ ๓  
นําเขาท่ีประชุมคณะทํางานโครงการสรางปา สรางรายได ระดับอําเภอเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและ
แหลงท่ีมาของพันธุไม 

หลังจากนั้นผูปฏิบัติงานปรับปรุงแกไขขอมูลตามมติท่ีประชุมแลว รวบรวมขอมูลตามแบบ 
รายงานและแบบสรุปพื้นท่ีและจํานวนพันธุไม (สป.สร.๒ และ ๓) สงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงาน       
ท่ีเกี่ยวของทราบ เพื่อประสานงานรับการสนับสนุนพันธุไม 

๑๔. จัดหาพันธุไม 
หนวยงานท่ีใหการสนับสนุนพิจารณาพันธุไมตามแบบ สป.สร.๓ แลวแจงจํานวนพันธุไมท่ี 

สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีทราบ 
๑๕. จัดทําแผนการปลูกพืช 
ผูปฏิบัติงานแจงผูนําโครงการเพื่อประสานงานผูเขารวมโครงการทราบ โดยจัดประชุมช้ีแจง 

ทําความเขาใจ และรวมกันจัดทําแผนการปลูกพืช ตลอดจนใหความรูเรื่องการปลูกพืชและการดูแลรักษา 
อนึ่ง ผูประสานงาน ควรปรึกษาผูรวมโครงการเพื่อวางเงื่อนไขแกผูรับพันธุไม ในการจัดทํา 

ธนาคารพันธุไมชุมชน ตามความจําเปนและเหมาะสม 
๑๖. การปลูก 
ผูปฏิบัติงานแจงผูนําโครงการ ผูประสานงาน ผูรวมโครงการทราบ นัดแนะวันปลูก เพื่อท่ี 

จะไดปลูกพืชพรอมกันเปนการประชาสัมพันธโครงการ 
 
 



 
 

๒๕ 
 

 
๑๗. สงเสริมกระบวนการกลุม 
เมื่อชาวบานผูเขารวมโครงการมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันไดระยะหนึ่ง ท้ังการฝกอบรม  

ทัศนศึกษา  การปลูกพืช ทําใหเกิดความสัมพันธ ระหวางผูเขารวมโครงการกับเจาหนาท่ี โดยมีความใกลชิด
มากยิ่งข้ึน ผูปฏิบัติงานควรแนะนําใหชาวบานรวมกันทํากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสงเสริมใหชาวบานผูเขารวม
โครงการ  มีความสามัคคี ผูกพันกันยิ่งข้ึน โดยสงเสริมใหรวมเปนกลุม มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินงานตอบสนอง
ความตองการและแกไขปญหาตางๆ ของสมาชิก ท้ังเปนการเพิ่มรายไดและลดรายจาย นําไปสูการสรางชุมชน 
ท่ีเขมแข็ง กิจกรรมดังกลาวควรเริ่มจากงายไปหายาก ไดแก การออมทรัพย การรวมกันซื้อ การรวมกันขาย 
การแปรรูป การผลิต การถนอมอาหาร ศิลปประดิษฐ หัตถกรรม ธนาคารพันธุไมชุมชน รานคา แลวพัฒนาไปสู
วิสาหกิจชุมชน 

ในการดําเนินงานนัน้ ผูปฏิบัติงานจะตองหมั่นพบปะ ช้ีแจง ทําความเขาใจแกผูเขารวมโครงการ 
อยางเปนข้ันตอน ไดแก ๑) คัดเลือกกรรมการ ๒) สงเสริมการออมทรัพยและการลงหุน ๓) จัดวางระเบียบกลุม 
๔) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเปนประจํา ๕) ติดตามเสนอแนะแกไขปญหาอยางใกลชิด 

๑๘. สงเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว เลี้ยงปลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูปฏิบัติงาน นอกจากจะตองสงเสริมใหชาวบานท่ีเขารวมโครงการรวมกลุมทํากิจกรรมแลว  

ยังตองสงเสริมใหสมาชิกใชพื้นท่ีขางบาน หรือพื้นท่ีทํากินบางสวน ปลูกพืช เล้ียงสัตว เล้ียงปลาแบบผสมผสาน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการลดรายจาย เพิ่มรายได โดยแจงใหคณะทํางานระดับอําเภอทราบ     
และใหการสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนใหความรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เชน การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน  การจัดทําแผนครอบครัว เปนตน 

๑๙. สงเสริมอาชีพภายในกลุม 
การสงเสริมชาวบานใหรวมกันเปนกลุมกิจกรรม มีวัตถุประสงคประการหนึ่งเพื่อเพิ่มรายได 

และลดรายจายใหกับสมาชิก ดังนั้นผูปฏิบัติงานควรปรึกษาหารือกับสมาชิกในการทํากิจกรรม เปนไปตาม
วัตถุประสงคขางตน กิจกรรมดังกลาว เชน การรวมซื้อ การรวมขาย การแปรรูป การถนอมอาหาร การจัดทํา
ศิลปประดิษฐ หัตถกรรม การรวมกันผลิต ธนาคารพันธุไมชุมชน รานคา เปนตน 

๒๐. การจดทะเบียนกลุมกับทางราชการ 
การดําเนินงานกลุมกิจกรรมไดระยะหนึ่ง ผูปฏิบัติงานควรแนะนําใหกลุมไดจดทะเบียนกับ 

ทางราชการ เชน วิสาหกิจชุมชน เปนตน เพื่อใหหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของทราบ และใหการสนับสนุนตาม
ความเหมาะสมตอไป 

๒๑. การติดตามใหคําแนะนําและแกไขปญหา 
ผูปฏิบัติงานควรหมั่นพูดคุยกับชาวบาน ผูเขารวมโครงการอยางใกลชิด รวมท้ังเปนท่ีปรึกษา 

ใหคําแนะนํา รวมแกไขปญหาตลอดเวลา 
อนึ่ง ผูปฏิบัติงานรวมกับประชาชนผูเขารวมโครงการ จะตองประชุมปรึกษาหารือ เพื่อช้ีแจง 

แนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงาน แลวรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามแบบรายงาน   แผน-ผล 
รวมท้ังแผนของกลุมกิจกรรม สงใหสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      
กรมปาไม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 
 

 

 



 
 

๒๖ 
 

 

 

 

ใบสมัครเขาเปนสมาชิก 

โครงการสรางปา สรางรายได 

ประจําป พ.ศ........................... 

จังหวัด....................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------ 

เขียนท่ี.................................................... 
วันท่ี.......เดือน.........................พ.ศ......................................... 

เรียน คณะทํางานโครงการสรางปาสรางรายได 
ขาพเจาเห็นชอบในวัตถุประสงค หลักการ และวิธีการดําเนินงานของโครงการสรางปาสรางรายไดแลว 

จึงขอสมัครเขาเปนสมาชิกและขอใหถอยคําเพื่อเปนหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
1.ช่ือ-สกุล..................................................... เลขท่ีบัตรประชาชน............................................. 

อายุ............ป คูสมรสช่ือ............................................................................................... ................... 
มีคนในครอบครัว..........คน (ชาย......คน หญิง.......คน) สามารถชวยทําการเกษตรได.............คน 
ทําอาชีพอื่น........คน 

2.ต้ังบานเรือนอยูเลขท่ี............. ช่ือบาน....................หมูท่ี..........ตําบล................อําเภอ
...........................จังหวัด.............................และอยูในทองท่ีนี้ติดตอกันมาต้ังแตป พ.ศ............. 

3.ขาพเจามีความประสงคเขารวมโครงการสรางปา สรางรายได โดยดําเนินการ จํานวน........................
แปลง รวมจํานวนพื้นท่ี....................ไร.............งาน ดังนี้ 

แปลงท่ี 1 ต้ังอยูท่ี..........................................จํานวน..............ไร..........งาน 
แปลงท่ี 2 ต้ังอยูท่ี..........................................จํานวน.............ไร...........งาน 
แปลงท่ี 3 ต้ังอยูท่ี...........................................จํานวน............ไร...........งาน 
แปลงท่ี 4 ต้ังอยูท่ี...........................................จํานวน............ไร...........งาน 
4. ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตามมติของคณะทํางานทุกประการ 

 
......................................................ลายมือช่ือผูสมัคร 

          (.....................................................) 
.......................................................ลายมือช่ือพยาน 

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



 
 

๒๗ 
 

 

 

แบบสํารวจความตองการพันธุไม 
โครงการสรางปา สรางรายได 

ประจําป พ.ศ.............................. 
ช่ือบาน.........................หมูท่ี............ตําบล...............อําเภอ.................จังหวัด..................... 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ขอมูลสวนบุคคล 
ช่ือ – สกุล............................................................ อายุ............ป นับถือศาสนา........................................... 
สําเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับ/ช้ัน.............................................................................................. .................... 
อยูบานเลขท่ี.................ช่ือบาน......................หมูท่ี.......ตําบล............. อําเภอ................. จังหวัด.................. 
หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอ......................................................................................................................... 
 
2.ขอมูลพืน้ฐานครอบครัว 
อาชีพ       ทําเกษตร พื้นท่ีทํากินจํานวนแปลง.............แปลง รวมจํานวน..............ไร 
   ปลูกพืช............จํานวน..............ไร พืช................จํานวน..............ไร 
   ปลูกพืช.............จํานวน..............ไร พืช.................จํานวน.............ไร 
   เล้ียงสัตว.(ระบุ).จํานวน.............ตัว สัตว... (ระบุ)...จํานวน............ตัว 
   ทําประมง. (ระบุ)...จํานวน............บอ ประมง. (ระบุ).จํานวน...........บอ 
       รับจาง ไดแก................................................................................................................ 
        อื่น ๆ ระบุ................................................................................................................... 
แรงงานในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว จํานวน............คน ชาย..........คน  หญิง...........คน 
   อายุสูงกวาหรือเทากับ 15 ป  จํานวน.............คน ตํ่ากวา 15 ป จํานวน.........คน 
   ชวยงานในไรนา  จํานวน................คน 
 
3.ขอมูลพืน้ท่ีเขารวมโครงการ 
  พื้นท่ีเขารวมโครงการ จํานวน...........แปลง รวมจํานวน..................ไร...........งาน 
 แปลงท่ี 1  อยูท่ีบาน..........หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ................................................. 
 แปลงท่ี 2  อยูท่ีบาน..........หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ................................................. 
 แปลงท่ี 3  อยูท่ีบาน..........หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ.................................................. 
 แปลงท่ี 1   

ลักษณะพื้นท่ี  .           พื้นท่ีโลง         ปลูกพืช ไดแก.................................................. 
                            บางสวนมีหญาปกคลุม            บางสวนไมยืนตนปกคลุม 

  ความสูงจากระดับน้ําทะเล    นอยกวา 400 เมตร 
                  400 – 700 เมตร 
                  สูงกวา 700 เมตร 
 

สป.สร.๑ 



 
 

๒๘ 
 

  ความลาดชัน               พื้นท่ีราบ 
                  รอยละ 3 – 35 
                  มากกวารอยละ 35 
  ลักษณะดิน               ดินดี (หนาดินเทากับหรือลึกกวา 50 ซม.) 
                  ดินเลว (หนาดินลึกนอยกวา 50 ซม.) 
 

แปลงท่ี 2  ลักษณะพื้นท่ี  .        พื้นท่ีโลง      ลูกพืช ไดแก................................................... 
                       บางสวนมีหญาปกคลุม           บางสวนไมยืนตนปกคลุม 

   ความสูงจากระดับน้ําทะเล นอยกวา 400 เมตร 
                400 – 700 เมตร 
                สูงกวา 700 เมตร 
   ความลาดชัน   พื้นท่ีราบ 
                รอยละ 3 – 35 
                มากกวารอยละ 35 
   ลักษณะดิน   ดินดี (หนาดินเทากับหรือลึกกวา 50 ซม.) 
                ดินเลว (หนาดินลึกนอยกวา 50 ซม.) 
 

แปลงท่ี 3  ลักษณะพื้นท่ี  .     พื้นท่ีโลง      ลูกพืช ไดแก...................................................... 
                     บางสวนมีหญาปกคลุม            บางสวนไมยืนตนปกคลุม 
   ความสูงจากระดับน้ําทะเล นอยกวา 400 เมตร 
                400 – 700 เมตร 
                สูงกวา 700 เมตร 
   ความลาดชัน   พื้นท่ีราบ 
                รอยละ 3 – 35 
                 มากกวารอยละ 35 
   ลักษณะดิน   ดินดี (หนาดินเทากับหรือลึกกวา 50 ซม.) 
                 ดินเลว (หนาดินลึกนอยกวา 50 ซม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๙ 
 

4.ขอมูลความตองการพันธุไม 

เรือนยอดช้ันไม 
ไมปา (1 ไร) ไมเกษตร (1 ไร) 

ไมปา 
(รวมท้ังหมด.....ไร) 

ไมเกษตร 
 (รวมท้ังหมด.....ไร) 

ช่ือพันธุ จํานวน 
(ตน) 

ช่ือพันธุ จํานวน 
(ตน) 

ช่ือพันธุ จํานวน 
(ตน) 

ช่ือพันธุ จํานวน (ตน) 

ช้ันบน         

ช้ันรอง         

ช้ันไมพุม         

ช้ันผิวดิน         

รวม         

หมายเหตุ    1. ไมเรือนยอดช้ันบน 1 ไร รวมกันไมควรเกิน 25 ตน แบงเปนไมปา ประมาณ 15 ตน   
         ไมเกษตร ไมเกิน 10 ตน 

      2. ไมเรือนยอดช้ันรองใน  1 ไร รวม 75 ตน ไมปา 30 ตน ไมเกษตร 45 ตน 
     3. ไมเรือนยอดไมพุม ใน 1 ไร รวมประมาณ 40 ตน ไมปา 15 ตน ไมเกษตร 25 ตน 
     4. ไมพื้นผิวดินตามความเหมาะสม 
     5. ชองไมปา ไมเกษตร (รวมท้ังหมด) คิดจากจํานวนพื้นท่ีเขารวมโครงการท้ังหมดทุกแปลงคูณกับ 
         จํานวนพันธุไมใน 1 ไร แลวนําไปกรอกในแบบ สป.สร.



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ท่ีมา ขอมูลจาก  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดรูปแบบสรางปา สรางรายได” 

  29 กันยายน-1 ตุลาคม 2557 ณ ศูนยประชุมและฝกอบรมคลังกาซ ปตท. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ประเภทพนัธุ์ไม้ 

ปาแตละประเภท 

พันธุไมปา พันธุไมเกษตร ระดับไมเรือนยอดช้ันบน   จํานวน  10   ตน 
ระดับไมเรือนยอดช้ันรอง  จํานวน  45   ตน 
ระดับไมเรือนยอดช้ันไมพุม  จํานวน  25 ตน 
ระดับไมเรือนยอดช้ันผิวดินตามความเหมาะสม 

ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชืน้ ป่าเต็งรัง 

ระดับไมเรือนยอดช้ันบน  จํานวน  15 ตน 
ระดับไมเรือนยอดช้ันรอง จํานวน  30  ตน 
ระดับไมเรือนยอดช้ันไมพุม  จํานวน  15  ตน 
ระดับไมเรือนยอดช้ันผิวดิน ตามความเหมาะสม 

ป่าดิบเขา 

พื้นท่ีราบ พื้นท่ีลาดชัน 

สรุป 
รูปแบบการปลูกปา ตามโครงการ 

สรางปา สรางรายได  
(พื้นท่ี 1 ไร) 

15 



 
แบบรายงาน 

ผูรวมโครงการสรางปา สรางรายได 

ช่ือบาน.......................................................หมูท่ี...............................ตําบล.....................อําเภอ..............................จังหวัด............................ 

ประจําป พ.ศ. .............................................. 

ท่ี ช่ือ สกุล บานเลขท่ี 

พื้นท่ี(ไร) ไมปาท่ีตองการปลูก (ตน) ไมเกษตรท่ีตองการปลูก (ตน) 

พ.ท.  

ทํากิน  

(ไร) 

พ.ท.
รวม 

โครงการ 
(ไร) 

          

               

               

               

               

               

รวม              

 
หมายเหตุ   แจงแบบ สป.สร 2 ใหสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (Email : hrh.project01@gmail.com) กรมปาไม  
     กรมวิชาการเกษตร, กรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ  

   ลงช่ือ.....................................................................ผูรายงาน 
                   (.................................................................) 

ตําแหนง................................................................................... 
                      ....................../............................/.................. 

สป.สร ๒ 

29 



 
 

 
แบบสรุปพื้นท่ีและจํานวนพนัธุไม 

ผูรวมโครงการสรางปา สรางรายได 

อําเภอ..............................จังหวัด............................ 

ประจําป พ.ศ. ............................................... 

 

ท่ี ช่ือบาน หมูท่ี ตําบล 

ผูเขารวมโครงการ ไมปาท่ีตองการปลูก (ตน) ไมเกษตร (ตน) 

จํานวน 
(ราย) 

พ.ท. 
ทํากิน 
(ไร) 

พ.ท.
รวม 

โครงการ 
(ไร) 

         

1 บาน...               
2 บาน...               
3 บาน...               
                
                
                

รวม             
 
หมายเหตุ   1. สรุปจํานวนพันธุไมปาและไมเกษตรหลังผานการพิจารณาของคณะทํางานระดับอําเภอ 

     2. แจงแบบ สป.สร3 ใหสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี          ลงช่ือ................................................................ผูรายงาน 
           (Email : hrh.project01@gmail.com) กรมปาไม, กรมวิชาการเกษตร, กรมสงเสริมการเกษตร         (.................................................................) 

         และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ          ตําแหนง........................................................................ 
             ....................../............................/..................

สป.สร 3 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

(ตัวอยาง) 

แบบรายงานแผน-ผล โครงการสรางปา สรางรายได 

ประจําป พ.ศ...................... 

บาน...............................หมูท่ี.........ตําบล....................อําเภอ.........................จังหวัด......................... 

ช่ือผูประสานงาน..................................................ตําแหนง...............................................โทรศัพท...................... 

ท่ี 

แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน  

ข้ันตอนดําเนินงาน 
ของกิจกรรม 

กําหนด
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
จํานวน 

เดือน.เมษายน..พ.ศ..2558.. 

จํานวน จํานวนสะสม 
1 
 

2 
 

3 
4 
5 
6 
 

7 
8 
9 
 

10 
11 
 

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลหมูบาน จํานวนครัวเรือน 
และไมเกษตร 
จัดทํารูปแบบการสรางปาสรางรายไดระหวางปาไม เกษตร 
พัฒนาท่ีดิน ฯลฯ 
คัดเลือกผูนําโครงการ 
ประชุมผูนําโครงการเรื่องการสรางปาสรางรายได 
นําผูนําโครงการไปทัศนศึกษาดูงาน 
ประสานผูนําโครงการเพื่อประชาสัมพันธคัดเลือกผูเขารวม
โครงการ 
จัดทําประชาคมเพื่อรับสมัครผูเขารวมโครงการ 
จัดต้ังคณะทํางานระดับตําบลและอําเภอ(ออกคําส่ังอําเภอ) 
ประชุมผูเขารวมโครงการเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจและ 
ใหความรู คัดเลือกผูประสานงาน 
นําผูเขารวมโครงการทัศนศึกษาดูงาน 
คณะทํางานระดับตําบลดําเนินการสํารวจขอมูลในพื้นท่ีเปน
รายครัวเรือนกําหนดขอบเขตเปาหมายรวมท้ังสํารวจ 

กย.57 
 

ตค.57 
 

ตค.57 
ตค.57 
ตค.57 
พย.57 

 
พย.57 
กย.57 
พย.57 

 
พย.57 
พย.57 

1 หมูบาน 
 

1 ครั้ง 
 

5 คน 
5 คน/1 วัน/1 ครั้ง 
5 คน/1 วัน/1 ครั้ง 

3 ครั้ง 
 

1 วัน/1 ครั้ง 
ดําเนินการ 

13 คน/1วัน/1ครั้ง 
 

13 คน/1วัน/1ครั้ง 
13ครัวเรือน/150 ไร 

1 หมูบาน 
 

1 ครั้ง 
 

5 คน 
5 คน/1 วัน/1 ครั้ง 
5 คน/1 วัน/1 ครั้ง 

3 ครั้ง 
 

1 วัน/1 ครั้ง 
ดําเนินการ 

13 คน/1วัน/1ครั้ง 
 

13 คน/1วัน/1ครั้ง 
13ครัวเรือน/150 ไร 

1 หมูบาน 
 

1 ครั้ง 
 

5 คน 
5 คน/1 วัน/1 ครั้ง 
5 คน/1 วัน/1 ครั้ง 

3 ครั้ง 
 

1 วัน/1 ครั้ง 
ดําเนินการ 

13 คน/1วัน/1ครั้ง 
 

13 คน/1วัน/1ครั้ง 
13ครัวเรือน/150 ไร 

 ๓2 



 
 

 ความตองการพันธุไมรายบุคคลตามแบบ สป.สร 1 
 

ท่ี 

แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน  

ข้ันตอนดําเนินงาน 
ของกิจกรรม 

กําหนด
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
จํานวน 

เดือน.เมษายน..พ.ศ..2558.. 

จํานวน จํานวนสะสม 

12 
 

13 
 

14 
15 

 
 
 

16 
17 

 
 
 
 
 

18 

สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเปนรายหมูบานระบุ
จํานวนไมปา ไมเกษตร (แบบ สป. สร. 2 และ 3 ) 
ประชุมคณะทํางานระดับอําเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
พันธุไมและอืน่ ๆ แลวสรุปตามแบบ สป.สร.2 และ 3 
ดําเนินการจัดหาพันธุไม 
จัดทําแผนการปลูกพืช 
-การเตรียมดิน 
-การขุดหลุม 
-การปลูก 
การปลูกพืช 
สงเสริมกระบวนการกลุม 
-การคัดเลือกคณะกรรมการ  
-สงเสริมการออมทรัพย และลงหุน 
-วางระเบียบ 
-การประชุมกลุมสมาชิกประจําเดือน  
-จัดกิจกรรมกลุม 
ดําเนินการสงเสริมการปลูกพืชเล้ียงสัตว เล้ียงปลาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ธค.57 
 

ธค.57 
 

มค.-กพ.58 
 

มีค.-เมย. 58 
มีค.-เมย. 58 

พค.58 
พค.58 

 
มค.58 
กพ.58 
มีค.58 
มีค.58 

มีค.58 เปนตนไป 
มีค.58 เปนตนไป 

1 ครั้ง/1วัน 
 

13 ครัวเรือน 
600 ตน 

 

1 ครั้ง/1วัน 
 

13 ครัวเรือน 
600 ตน 

 

1 ครั้ง/1วัน 
 

13 ครัวเรือน 
 

 
 

 ๓3 



 
 

 
 

ท่ี 
 

แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน  

ข้ันตอนดําเนินงาน 
ของกิจกรรม 

กําหนด
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
จํานวน 

เดือน.เมษายน..พ.ศ..2558.. 

จํานวน จํานวนสะสม 

19 
 
 
 
 
 
20 
21 

ดําเนินการสงเสริมอาชีพภายในกลุม (ระบุ) 
19.1 รวมกันซื้อ......................   19.2 รวมกันขาย................................ 
19.3 การแปรรูป............... ....   19.4 การถนอมอาหาร...................... 
19.5 รวมกันผลิต..................    19.6 ศิลปประดิษฐ............................ 
19.7 หัตถกรรม.....................   19.8 ถนอมอาหาร............................ 
19.9 รานคา........................... 
การจดทะเบียนกลุมกับทางราชการในลักษณะใด เชน วิสาหกิจชุมชน 
ดําเนินการติดตามผล ใหคําแนะนํา และแกไขปญหา 

พค.58 เปนตนไป 

 
 
 
 
 

พค.58 เปนตนไป 
กพ.58 เปนตนไป 

   

 
  หมายเหตุ  1.จํานวนเปาหมาย คือหนวยวัดแตละข้ันตอนดําเนินงานของกิจกรรมน้ัน ๆ เชน ครั้ง คน ไร ตน เปนตน    ลงช่ือ........................................................ผูประสานงานกลุม 

    2.จํานวนสะสม คือ หนวยวัดของแตละข้ันตอนการดําเนินงานของกิจกรรมน้ัน ๆ นับต้ังแตเริ่มตนกิจกรรม          (...............................................................) 
    3.แนบแบบแผนผังแสดงพ้ืนท่ีโครงการ        ตําแหนง................................................................   
    4.หนวยวัดขอ 19 ระบุใหสอดคลองกับกิจกรรม         ....................../............................/.................. 
    5.แจงผลการดําเนินงานทุกสิ้นเดือนใหสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทราบดวย 
       ทาง Email: hrh.project01@gmail.com  กรมปาไม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 
 

 

 ๓4 

mailto:hrh.project01@gmail.com


 
 

 
(ตัวอยาง) 

รายช่ือสมาชิกโครงการสรางปา สรางรายได 
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจําป พ.ศ. ……………………..    

ช่ือกลุม  .............................................................................................. 

ท่ีต้ัง............หมูท่ี..............ตําบล............................อาํเภอ..............................จังหวัด................... 

จํานวนสมาชิก  .....................  คน 

 

ท่ี 

 

ช่ือ – สกุล 

ท่ีอยู  
หมายเลข 
โทรศัพท 

 
อาย ุ
(ป) 

 

ศาสนา 

 

ตําแหนง

ในกลุม 
เลขท่ี หมูท่ี 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(ลงช่ือ)......................................................................ผูรายงาน 

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

ตําแหนง...................................................................................... 

         วันท่ี...............เดือน......................................ป........................... 

  หมายเหตุ   ตําแหนงในกลุม ไดแก ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ และกรรมการ

๓๕ 



 
 

แผนผลดําเนินงานกลุม 
       โครงการสรางปา สรางรายได 

ช่ือกลุม ........................................ต้ังอยูเลขท่ี............. ช่ือบาน.................... หมูท่ี......... ตําบล.................. อําเภอ..................... จังหวัด.............. รหัสไปรษณีย........... 
ประจําป พ.ศ.................................. 

กิจกรรม           ออมทรัพย         ลงหุน           รวมกันผลิต (พืช, สัตว, ประมง ฯลฯ) 
            รวมกันซ้ือ         รวมกันขาย           ศิลปะประดิษฐ 
            หัตถกรรม         ถนอมอาหาร          แปรรูป 
            รานคา         ธนาคารพันธุไมชุมชน         อื่นๆ (ระบุ)………  
 

กิจกรรม 
แผนการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานประจําเดือน ..........  
พ.ศ. 255…. 

 
หมายเหตุ 

วัน เดือน ป จํานวน จํานวน จํานวนสะสม 

1. การออมทรัพย 
     1.1 ช้ีแจงทําความเขาใจสมาชิก ก.ย. 57 1 ครั้ง 

 

  

   1.2 รวมกันจัดทําระเบียบกลุม ก.ย – ต.ค. 57 3 ครั้ง   
   1.3 แบงหนาท่ี เชน รับ/ฝากเงิน ทําบัญชี 
         ประชาสัมพันธเปนตน ต.ค. 57    

   1.4 ดําเนินการ พ.ย. 57 เปนตนไป    

   2. การลงหุน  
    2.1  ช้ีแจงทําความเขาใจสมาชิก 

 
ก.ย. 57 

 
1 ครั้ง 

  

      2.2  ใหความรูการทําธุรกิจ ก.ย. – ต.ค. 57 1 ครั้ง   

      2.3  ใหความรูการทําปุยอินทรีย ต.ค. 57 1 ครั้ง   

      2.4  การรวบรวมหุน   พ.ย. 57 เปนตนไป    

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ๓6 



 
 

กิจกรรม 
แผนการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานประจําเดือน ..........  
พ.ศ. 255…. 

 
หมายเหตุ 

วัน เดือน ป จํานวน จํานวน จํานวนสะสม 

   3. การรวมกันผลิต(ปุยอินทรีย) 
      3.1  ช้ีแจงทําความเขาใจสมาชิก 

 
ก.ย. 57 

    

      3.2  ใหความรูเรื่องปุยอินทรีย ก.ย. – ต.ค. 57 1 ครั้ง    

      3.3  แบงหนาท่ี  ฝายผลิต  ฝายตลาด  ฝายขาย ต.ค. 57 1 ครั้ง    

      3.4  จัดซื้อมูลสัตวหรือปจจัยการผลิต      

   4. ธนาคารพันธุไมชุมชน          
      4.1  ช้ีแจงทําความเขาใจสมาชิก (ความสําคัญในการ 
             มีพันธุไมบริการสมาชิก) 

 
เม.ย. 57 

 
    

      4.2  รวมรางระเบียบการจัดทําธนาคารพันธุไมชุมชน เม.ย. 57     
      4.3  แบงหนาท่ี เชน ฝายโรงเรือนเพาะชํา  
             ฝายเพาะชํา ฝายบริการ  ฝายตรวจสอบ เปนตน 

เม.ย. 57     

      4.4  จัดทําเรือนเพาะชํา พ.ค. 57     
      4.5  ดําเนินการ      
      4.6  สรุปประเมินผล พ.ค. 57 เปนตนไป     

 

 

 

 

 

 ๓7 



 
 

 

กิจกรรม 
แผนการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานประจําเดือน ..........  
พ.ศ. 255…. 

 
หมายเหตุ 

วัน เดือน ป จํานวน จํานวน จํานวนสะสม 

  5. การแปรรูปสมุนไพร 
     5.1  ช้ีแจงทําความเขาใจสมาชิก 

 
ธ.ค. 57 

    

     5.2  ใหความรูการทําธุรกิจ (ตลอดป)     
     5.3  ใหความรูเรื่องการถนอมอาหาร      
     5.4  การแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร      
     5.5  แบงกลุมปฏิบัติ      

หมายเหตุ                                                                                        
1. ใหรายงานแบบแผน–ผลถึงสํานักโครงการฯเปนประจําทุกเดือน   ลงช่ือ……………………………….........ประธานกลุม       ลงช่ือ……………………………................เหรัญญิก  
2. จํานวนระบุตามหนวยกิจกรรม จํานวนสะสม                               (…………………………………………..)                        (…………………………………………..)                                                                                                                                                      
    ผลรวมการดําเนินงานตามกิจกรรมสะสมต้ังแต                       ลงช่ือ…………………………….……......รองประธานกลุม   ลงช่ือ…………………………………….…..เลขานุการกลุม     
   เริ่มปฏิบัติงาน                                                                    (…………………………………………..)                       (…………………………………………..) 
3. สงถึง สสท. ทางโทรสาร 0 2281 3923 หรือ                     ลงช่ือ………………………………………กรรมการ            ลงช่ือ………………………..…………….ผูประสานงานกลุม    
   ทาง E-mail :hrh.project01@gmail.com                             (…………………………………………..)                       (……………………………………………) 

        วันท่ี.............../เดือน...........................ป................... วันท่ี.............../เดือน........................ป............... 

 ๓8 



 
 

ตัวอยาง 
รูปแบบการสรางปาสรางรายได 

จังหวัดนาน 
  1. ชนิดและพันธุพืช ลักษณะดิน 

 ลักษณะดิน 
หนาดินลึกมากกวา 50 ซม. หนาดินลึกนอยกวา 50 ซม. 

ระ
ดับ

สูง
กว

า 
70

0 
เม

ตร
จา

กร
ะดั

บน
้ําท

ะเ
ล 

ชนิดพืชแบงตามช้ันเรือนยอด 
1. เรือนยอดช้ันบน 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - แมคคาเดเมีย, ไมตระกูลกอ, ไมตระกูลยาง 
2. เรือนยอดช้ันรอง 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - อะโวคาโด, มะขามปอม, มะไฟจีน, ตาว, ไผ, มะขม 
3. เรือนยอดช้ันไมพุม 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - กาแฟ (อาราบิกา, หวาย, เมี่ยง, หมอนกินผล,   
      กลวย  
4. ไมผิวดิน 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - ขมิ้นชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถ่ัวมะแฮะ, มันเทศ 

ชนิดพืชแบงตามช้ันเรือนยอด 
1. เรือนยอดช้ันบน 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - ไมตระกูลสน, มะแขวน, ปะคําดีควาย, 
      นางพญาเสือโครง, สนสามใบ, สนสองใบ 
2. เรือนยอดช้ันรอง 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - มะขามปอม, สะเดา, ตาว, ไผ, มะขม 
3. เรือนยอดช้ันไมพุม 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    -  หวาย, เมี่ยง, กลวย 
4. ไมผิวดิน 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - ขมิ้นชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, มันเทศ 
      ถ่ัวมะแฮะ  

ระ
ดับ

คว
าม

สูง
 4

00
 -7

00
 เม

ตร
จา

กร
ะดั

บน
้ําท

ะเ
ล 

ชนิดพืชแบงตามช้ันเรือนยอด 
1. เรือนยอดช้ันบน 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - แมคคาเดเมีย, เสลา, อินทนิล, ตะกู, ประดู,  
      สมอไทย, ประดูสม,, สมอภิเภก, มะคาโมง, สัก,   
      งิ้วดอกแดง 
2. เรือนยอดช้ันรอง 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - เพกา, แคนา, เงาะ, มะรุม, มะขม, ไผ, ตาว 
      มะขามปอม, มะเกี๋ยง, สะเดา, มะขามเปรี้ยว,  
3. เรือนยอดช้ันไมพุม 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - หวาย, เมี่ยง, หมอนกินผล, กลวย 
4. ไมผิวดิน 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - ขมิ้นชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถ่ัวมะแฮะ, มันเทศ 

ชนิดพืชแบงตามช้ันเรือนยอด 
1. เรือนยอดช้ันบน 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - แมคคาเดเมีย, เสลา, อินทนิล, ตะกู,  
     ประดูสม, สมอไทย, สมอภิเภก  
2. เรือนยอดช้ันรอง 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - เพกา, แคนา, เงาะ, มะรุม, มะขม, ไผ,  
     มะขามปอม, มะเกี๋ยง, สะเดา, ตาว, 
     มะขามเปรี้ยว  
3. เรือนยอดช้ันไมพุม 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - หวาย, เมี่ยง, หมอนกินผล, กลวย 
4. ไมผิวดิน 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - ขมิ้นชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, มันเทศ,  
      ถ่ัวมะแฮะ 
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ลักษณะดิน 

หนาดินลึกมากกวา 50 ซม. หนาดินลึกนอยกวา 50 ซม. 
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ชนิดพืชแบงตามช้ันเรือนยอด 
1. เรือนยอดช้ันบน 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - ยางนา, พะยูง, สัก, ประดู, นนทรี, เสลา,  
      ตะแบก,  อินทนิล, สมอไทย, มะกอก 
2. เรือนยอดช้ันรอง 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - ไผ, มะมวงหินมะพานต, กลวย, เงาะ,  
      มะขามเปรี้ยว, มะไฟจีน 
3. เรือนยอดช้ันไมพุม 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - เมี่ยง, หมอนกินผล 
4. ไมผิวดิน 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - ขมิ้นชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถ่ัวมะแฮะ,  
      มันเทศ, ผักตางๆ 

ชนิดพืชแบงตามช้ันเรือนยอด 
1. เรือนยอดช้ันบน 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - ยางนา, พะยูง, สัก, ประดู, นนทรี, เสลา, 
      ตะแบก, อินทนิล, สมอไทย, มะกอก 
2. เรือนยอดช้ันรอง 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - ไผ, มะมวงหินมะพานต, กลวย, เงาะ,  
      มะขามเปรี้ยว, มะไฟจีน 
3. เรือนยอดช้ันไมพุม 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - เมี่ยง, หมอนกินผล 
4. ไมผิวดิน 
    พืชท่ีเหมาะสมในการปลูก 
    - ขมิ้นชัน, ไพล, เผือก, กระชาย,  
      ถ่ัวมะแฮะ, มันเทศ, ผักตางๆ 

  หมายเหตุ จังหวัดนานสวนใหญมีความลาดชันสูงกวารอยละ 35 ข้ึนไป 
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 2. การจัดการพื้นท่ี 
การ

ดําเนินงาน 
เหลาเกา ปท่ี 1 
(พื้นท่ีเปดโลง) 

เหลาเกา ปท่ี 2 
(ไมลมลุก) 

เหลาเกา ปท่ี 3 
(ไมพุม) 

1. วิธีพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วิธีกล 

1.1 ควรปลูกพืชตามแนวระดับ 
เพื่อชะลอการไหล  ของน้ํา 
และเพิ่มความสามารถในการ
ดูดซับน้ําของดิน 
1.2 ใชหญาแฝกปลูกขวาง 
ความลาดชัน 
 
 
 
1.3 ทําคันซากพืชตามแนว
ระดับ โดยนําซากพืชท่ีเกิดจาก
การบุกเบิกพื้นท่ีหรือจากการ
เก็บเกี่ยว มาสุมใหเปนคัน   
ตามแนวระดับ 
 
1. ทําคันคูรับน้ํารอบขอบเขา 

1.1 ควรปลูกพืชตามแนวระดับ 
เพื่อชะลอการไหล  ของน้ํา 
และเพิ่มความสามารถในการ
ดูดซับน้ําของดิน 
1.2 ทําคันซากพืชตามแนว
ระดับ โดยนําซากพืชท่ีเกิดจาก
การบุกเบิกพื้นท่ีหรือจากการ
เก็บเกี่ยว มาสุมใหเปนคัน   
ตามแนวระดับ 
 
 
 
 
 
 
1. ทําคันคูรับน้ํารอบขอบเขา 

1.1 ควรปลูกพืชตามแนว
ระดับ เพื่อชะลอการไหล  
ของน้ํา และเพิ่มความสามารถ
ในการดูดซับน้ําของดิน 
1.2 ทําคันซากพืชตามแนว
ระดับ โดยนําซากพืชท่ีเกิด
จากการบุกเบิกพื้นท่ีหรือจาก
การเก็บเกี่ยว มาสุมใหเปนคัน   
ตามแนวระดับ 
 
 
 
 
 
 
1. ทําคันคูรับน้ํารอบขอบเขา 

หมายเหตุ  กรณีใชหญาแฝกปลูกเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย ไมควรปลูกในท่ีรม 
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  3. รูปแบบการปลูกพืช 

 การดําเนินงาน เหลาเกาปท่ี 1 
(พื้นท่ีเปดโลง) 

เหลาเกาปท่ี 2 
(ไมลมลุก) 

เหลาเกาปท่ี 3 (ไมพุม) 

1.1 ไมเรือนยอดช้ันบน  
      (ปลูกปแรก) 
 

ระยะปลูก 8 x  8  เมตร 
(จํานวน 25 ตน/ไร) 
 

ปลูกกระจายตามพื้นท่ี
ตามความเหมาะสม  
(รวมจํานวน 25 ตน/ไร) 

ปลูกกระจายตามพื้นท่ีตาม
ความเหมาะสม  
(รวมจํานวน 25 ตน/ไร) 

1.2 ไมเรือนยอดช้ันรอง ระยะปลูก 8 x  8  เมตร 
(จํานวน 75 ตน/ไร) 
 

ปลูกกระจายตามพื้นท่ี
ตามความเหมาะสม  
(รวมจํานวน 75 ตน/ไร) 

ปลูกกระจายตามพื้นท่ี 
ตามความเหมาะสม  
(รวมจํานวน 75 ตน/ไร) 

1.3 ไมเรือนยอดช้ัน   
ไมพุม 
(ปลูกปท่ี 3 เปนตนไป) 

ระยะปลูก 2 x  2  เมตร 
(จํานวน 300 ตน/ไร) 

ระยะปลูก 2 x  2  เมตร 
(จํานวน 300 ตน/ไร) 

ระยะปลูก 2 x 2  เมตร 
(จํานวน 300 ตน/ไร) 

1.4 ไมผิวดิน 
      (ปลูกปแรก) 

ระยะปลูก 0.5 x  0.5  
เมตร 
(จํานวน 4,800 ตน/ไร) 

ระยะปลูก  
0.5 x  0.5  เมตร 
(จํานวน 4,800 ตน/ไร) 

ระยะปลูก  
0.5 x 0.5  เมตร 
(จํานวน 4,800 ตน/ไร) 

  หมายเหตุ  การเตรียม
พื้นท่ีแผวถาง เจาะชอง
แนวปลูก ขวางทาง   
ลาดชัน โดยเวนไมเดิม  
ท่ีกําลังเติบโต 

หมายเหตุ  การเตรียม
พื้นท่ีแผวถาง เจาะชอง
แนวปลูก ขวางทางลาดชัน 
โดยเวนไมเดิมท่ีกําลัง
เติบโต 

 ขอสังเกต  การปลูกกาแฟอาราบิกา (ไมเรือนยอดช้ันไมพุม) 
     1. พื้นท่ีปลูกกาแฟอาราบิกา ควรมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง มากกวา 700 เมตร 
     2. พื้นท่ีปลูกควรมีไมใหรมเงา 
     3. เกษตรกรท่ีปลูกจะตองดูแลรักษาใหเปนไปตามหลักวิชาการทุกข้ันตอน 
     4. การดูแลรักษา 
   4.1 ทําแนวปองกันไฟปาและลดการเผา 
   4.2 ใชปุยอินทรีย น้ําหนักธรรมชาติ ใชสมุนไพรไลแมลง 
   4.3 หลีกเล่ียงการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชและวิธีพืช 
   4.4 ใชวิธีกลและชีววิธีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
   4.5 ใชปูนขาวและหินฟอสเฟตปรับปรุงดิน 
   4.6 บํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและปลูกพืชบํารุงดิน 
 

 
๔๒ 



 
 

ตัวอยางแปลงสรางปาสรางรายได 

จังหวัดนาน 
พื้นท่ีเปดโลง / ไมลมลุก 

ปท่ี 1   

-  ปลูกไมเรือนยอดช้ันบน  ไดแก  แมคคาเดเมีย, ไมตระกูลกอ, ไมตระกูลยาง,  
ไมตระกูลสน, มะแขวน, มะคําดีควาย, นางพระยาเสือโครง, สนสามใบ, สนสองใบ, เสลา, อินทนิล,  
ตะกู, ประดูสม, สมอไทย,สมอพิเภก, สัก, ประดู, มะคาโมง, งิ้วแดง, ยางนา, พยุง, นนทรี, ตะแบก,  
มะกอก  ระยะ  8 x 8  เมตร  (จํานวน 25 ตนตอไร) 

-  ปลูกไมเรือนยอดช้ันกลาง  ไดแก  อโวคาโด, มะขามปอม, มะไฟจีน, ตาว, ไผ, มะขม, 
สะเดา, มะมวงหิมพานต, มะขามเปรี้ยวยักษ, เพกา, แคนา, มะเกี๋ยง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม ระยะ        
4 x 4 เมตร (จํานวน 75 ตนตอไร) 

- ปลูกไมพื้นลางแทรกระหวางแถว  ไดแก  ขมิ้นชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถ่ัวมะแฮะ,  
มันเทศ, ผักตางๆ  ระยะ 0.5 x 0.5 เมตร (จํานวน 4,800 ตนตอไร)  

*1 ปสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไมพื้นลางได 
ปท่ี 2 

   -  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันบนและช้ันกลาง 
   -  ปลูกไมพื้นลางแทรกระหวางแถว  ไดแก  ขมิ้นชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถ่ัวมะแฮะ,  

มันเทศ  ผักตางๆ  ระยะ 0.5 x 0.5 เมตร (จํานวน 4,800 ตนตอไร) 
*1 ปสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไมพื้นลางได 

ปท่ี 3 
   -  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันบนและช้ันกลาง 
   -  ปลูกไมพื้นลางแทรกระหวางแถว  ไดแก  ขมิ้นชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถ่ัวมะแฮะ,       

มันเทศ, ผักตางๆ  ระยะ 0.5 x 0.5  เมตร  (จํานวน 4,800 ตนตอไร) 
       *1 ปสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไมพื้นลางได 

ปที 4 
-  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันบนและช้ันกลาง 
-  ปลูกไมเรือนยอดข้ันลาง  ไดแก  กาแฟ(อาราบิกา), หวาย, เมี่ยง, หมอนกินผล, กลวย, 

หมอน  ระยะ 2 x 2 เมตร  (จํานวน  300 ตนตอไร) 
-  ปลูกไมพื้นลางแทรกระหวางแถว  ไดแก  ขมิ้นชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถ่ัวมะแฮะ,  

มันเทศ, ผักตางๆ  ระยะ 0.5 x 0.5 เมตร (จํานวน 4,800 ตนตอไร) 
 *1 ปสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไมพื้นลางได 
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ปท่ี 5 
-  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันบน  ช้ันกลางและช้ันลาง 
-  ปลูกไมพื้นลางแทรกระหวางแถว  ไดแก  ขมิ้นชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถ่ัวมะแฮะ, 

มันเทศ, ผักตางๆ  ระยะ 0.5 x 0.5 เมตร (จํานวน 4,800 ตนตอไร) 
*1 ปสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไมพื้นลางได 

ปท่ี 6 
-  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันบน  ช้ันกลางและช้ันลาง 
-  ปลูกไมพื้นลางแทรกระหวางแถว  ไดแก  ขมิ้นชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถ่ัวมะแฮะ, 

มันเทศ,  ผักตางๆ  ระยะ 0.5 x 0.5 เมตร (จํานวน 4,800 ตนตอไร) 
   *1 ปสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไมพื้นลางได 
ปท่ี 7 

-  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันบน  ช้ันกลางและช้ันลาง 
*เริ่มเก็บผลผลิตไมช้ันลาง 

ปท่ี 8-12 
-  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันบน  ช้ันกลางและช้ันลาง 
*เก็บเกี่ยวผลผลิตไมช้ันลาง 

ปท่ี 13-20 
-  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันบน  ช้ันกลางและช้ันลาง 
*เก็บเกี่ยวผลผลิตไมทุกช้ันเรือนยอด 
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การจัดการพื้นท่ีมีไมพุม 
ปท่ี 1   

-  ปลูกไมเรือนยอดช้ันบน  ไดแก  แมคคาเดเมีย, ไมตระกูลกอ, ไมตระกูลยาง,  
ไมตระกูลสน, มะแขวน, มะคําดีควาย, นางพระยาเสือโครง, สนสามใบ, สนสองใบ, เสลา, อินทนิล,  
ตะกู, ประดูสม, สมอไทย,สมอพิเภก, สัก, ประดู, มะคาโมง, งิ้วแดง, ยางนา, พยุง, นนทรี,  
ตะแบก, มะกอก  ระยะ  8 x 8  เมตร  (จํานวน 25 ตนตอไร) 

-  ปลูกไมเรือนยอดช้ันกลาง  ไดแก  อโวคาโด, มะขามปอม, มะไฟจีน, ตาว, ไผ, มะขม, สะเดา 
มะมวงหิมพานต, มะขามเปรี้ยวยักษ, เพกา, แคนา, มะเกี๋ยง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม ระยะ 4 x 4 เมตร      
(จํานวน 75 ตนตอไร) 

-  ปลูกไมเรือนยอดข้ันลาง  ไดแก  กาแฟ(อาบาริกา), หวาย, เมี่ยง, หมอนกินผล, กลวย, 
หมอน  ระยะ 2 x 2 เมตร  (จํานวน  300 ตนตอไร) 
ปท่ี 2 
           -  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันบน  ไดแก  แมคคาเดเมีย, ไมตระกูลกอ, ไมตระกูลยาง,           
ไมตระกูลสน, มะแขวน, มะคําดีควาย, นางพระยาเสือโครง, สนสามใบ, เสลา, อินทนิล, ตะกู,       
ประดูสม, สมอไทย, สมอพิเภก, สัก, ประดู, มะคาโมง, งิ้วแดง, ยางนา, พยุง, นนทรี, ตะแบก, มะกอก   
  -  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันกลาง  ไดแก  อโวคาโด, มะขามปอม, มะไฟจีน, ตาว, ไผ,  
มะขม,สะเดา, มะมวงหิมพานต, มะขามเปรี้ยวยักษ, เพกา, แคนา, มะเกี๋ยง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม        
  -  บํารุงรักษาไมเรือนยอดข้ันลาง  ไดแก  กาแฟ(อาบาริกา), หวาย, เมี่ยง, หมอนกินผล, 
กลวย,หมอน   
ปท่ี 3 
  -  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันบน  ไดแก  แมคคาเดเมีย, ไมตระกูลกอ,  
ไมตระกูลยาง, ไมตระกูลสน, มะแขวน, มะคําดีควาย, นางพระยาเสือโครง, สนสามใบ, เสลา,  
อินทนิล, ตะกู, ประดูสม, สมอไทย,สมอพิเภก, สัก, ประดู, มะคาโมง, งิ้วแดง, ยางนา, พยุง,  
นนทรี, ตะแบก, มะกอก   
  -  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันกลาง  ไดแก  อะโวคาโด, มะขามปอม, มะไฟจีน, ตาว, ไผ,  
มะขม, สะเดา, มะมวงหิมพานต, มะขามเปรี้ยวยักษ, เพกา, แคนา, มะเกี๋ยง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม  
  - บํารุงรักษาไมเรือนยอดข้ันลาง  ไดแก  กาแฟ(อาราบิกา), หวาย, เมี่ยง, หมอนกินผล,  
กลวย,หมอน   
ปท่ี 4-12 
  -  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันบน  ไดแก  แมคคาเดเมีย, ไมตระกูลกอ, ไมตระกูลยาง, 
ไมตระกูลสน, มะแขวน, ปะคําดีควาย, นางพระยาเสือโครง, สนสามใบ, สนสองใบ, เสลา, อินทนิล,  
ตะกู, ประดูสม, สมอไทย,สมอพิเภก, สัก, ประดู, มะคาโมง, งิ้วแดง, ยางนา, พยุง, นนทรี, ตะแบก 
มะกอก   
 
 
 
 
  ๔๕ 



 
 

-  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันกลาง  ไดแก  อะโวคาโด, มะขามปอม, มะไฟจีน, ตาว,  
ไผ, มะขม, สะเดา, มะมวงหิมพานต, มะขามเปรี้ยวยักษ, เพกา, แคนา, มะเกี๋ยง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม      
  -  บํารุงรักษาไมเรือนยอดข้ันลาง  ไดแก  กาแฟ(อาบาริกา), หวาย, เมี่ยง, หมอนกินผล,  
กลวย,หมอน   
  * เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไมช้ันลาง 
 
ปท่ี 5-20 

-  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันบนและช้ันกลางและช้ันลาง 
-  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันบน  ไดแก  แมคคาเดเมีย, ไมตระกูลกอ, ไมตระกูลยาง,  

ไมตระกูลสน, มะแขวน, มะคําดีควาย, นางพระยาเสือโครง, สนสามใบ, เสลา, อินทนิล, ตะกู,  
ประดูสม, สมอไทย,สมอพิเภก, สัก, ประดู, มะคาฯ, งิ้วแดง, ยางนา, พยุง, นนทรี, ตะแบก, มะกอก   
  -  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันกลาง  ไดแก  อะโวคาโด, มะขามปอม, มะไฟจีน, ตาว, ไผ,  
มะขม, สะเดา, มะมวงหิมพานต, มะขามเปรี้ยวยักษ, เพกา, แคนา, มะเกี๋ยง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม  
  *เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไมช้ันกลาง 

-  บํารุงรักษาไมเรือนยอดข้ันลาง  ไดแก  กาแฟ(อาบาริกา), หวาย, เมี่ยง, หมอนกินผล, 
กลวย,หมอน   
  * เก็บเกี่ยวผลผลิตไมช้ันลาง 
ปท่ี 13-20 
  -  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันบน  ไดแก  แมคคาเดเมีย, ไมตระกูลกอ, ไมตระกูลยาง,  
ไมตระกูลสน, มะแขวน, มะคําดีควาย, นางพระยาเสือโครง, สนสามใบ, เสลา, อินทนิน, ตะกู,  
ประดูสม, สมอไทย,สมอพิเภก, สัก, ประดู, มะคาฯ, งิ้วแดง, ยางนา, พยุง, นนทรี, ตะแบก, มะกอก   
  *เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไมช้ันบน 
  -  บํารุงรักษาไมเรือนยอดช้ันกลาง  ไดแก  อะโวคาโด, มะขามปอม, มะไฟจีน, ตาว, ไผ,  
มะขม, สะเดา, มะมวงหิมพานต, มะขามเปรี้ยวยักษ, เพกา, แคนา, มะเกี๋ยง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม  
  *เก็บเกี่ยวผลผลิตไมช้ันกลาง 

-  บํารุงรักษาไมเรือนยอดข้ันลาง  ไดแก  กาแฟ(อาบาริกา), หวาย, เมี่ยง, หมอนกินผล,  
กลวย,หมอน   
  * เก็บเกี่ยวผลผลิตไมช้ันลาง 
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คณะผูจัดทํา 

 
ท่ีปรึกษา 
วาท่ีรอยตรี กิตติ  ขันธมิตร           กรมวังผูใหญ   
นายการุณ  สกุลประดิษฐ  เลขาธิการ กศน. 
ดร.ธีรภัทร  ประยูรสิทธิ  อธิบดีกรมปาไม 
 
คณะทํางาน 
1.  นายวสันต  กูเกียรติกูล      ท่ีปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

  สยามบรมราชกุมารี 
2.  นางศิราณี   อิ่มสุวรรณ  สํานักงาน กศน. 
3.  นางอัญชลี   สายสวรรค  สํานักงาน กศน. 
4.  นายพัฒนพงษ  สมิตติพัฒน   กรมปาไม 
5.  นายกานดิษฎ   สิงหากัน  กรมปาไม 
6.  นางสาวพนุชศดี   เย็นใจ  กรมปาไม 
7.  นางสาวสินีนาท   ทาซาย  กรมปาไม 
8.  นางสาวปยะธิดา   สาสีดา กรมปาไม 
9.  นายสุภชัย  สวางคํา  กรมปาไม 
10. นายอติรุธ   วทัญู  สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     
 
คณะบรรณาธิการ 
1.  นายวสันต  กูเกียรติกูล      ท่ีปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

  สยามบรมราชกุมารี 
2.  นายพัฒนพงษ  สมิตติพัฒน   กรมปาไม 
3.  นางศิราณี   อิ่มสุวรรณ  สํานักงาน กศน. 
 
 
หนวยงานสนับสนนุ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
สํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 

  
  

  

 


