คู่มือ
การดําเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักพระราชวัง สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๑ ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๓๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๓
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โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ทรงห่วงใยราษฎรพื้ นที่สูง เนื่ องจาก
ป่าต้นน้้าล้าธารถูกบุกรุกท้าลายส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ จึงพระราชทานแนวทางการพัฒ นา การ
ฟื้นฟูป่าต้นน้้าโดยการปลูกไม้หลายๆ ระดับ หลายๆ ชนิดทั้งไม้เรือนยอดสูงลดหลั่นกันลงมาให้ มี
ความเป็นป่าและการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้ รวมทั้งท้าให้มี
พืน้ ทีป่ ่าเพิ่มมากขึน้ อีกทางหนึ่ง
โครงการสร้ า งป่ า สร้ า งรายได้ เป็ น โครงการฟื้ น ฟู ป่ า ต้ น น้้ า ล้ า ธารในลั ก ษณะผสมผสาน
กิจกรรมการปลูกป่าเป็นไม้ประธานและปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นพืชควบ เพื่อเพิ่มพืน้ ที่ป่าและช่วยชาวบ้าน
ให้มีรายได้จากพืชควบอย่างเกื้อกูล และเป็นการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่ เช่น กรมป่าไม้
กรมวิ ช าการเกษตร กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ส้ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย และภาคธุรกิจเอกชน เป็น ต้น เพื่อให้ สามารถด้าเนินการ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส้านั กงานโครงการสมเด็ จพระเทพรัต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ร่ว มกั บ กรมป่ าไม้
ได้จัดท้าคู่ มือการด้าเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้้าล้าธาร
2. เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ชาวบ้านในพืน้ ที่เป้าหมาย
3. เพื่อสร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาป่า
4. เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข้ง
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีขนั้ ตอนในการด้าเนินงานดังนี้
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1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อ มู ล เป็ นการศึก ษาวิ เคราะห์ ชุ ม ชนทั้ งด้า นกายภาพ ชีวภาพ
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานประกอบการท้างาน ข้อมูลกายภาพ เช่น สภาพ
ดิ น น้้ า ภู มิ อ ากาศ เป็ น ต้ น ข้ อ มู ล ชี ว ภาพ เช่ น จ้ า นวนและวิ ธี ก ารปลู ก พื ช การเลี้ ย งสั ต ว์
ท้าประมง รวมทั้งการดูแลรักษาป่า เป็นต้น ข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น รายรับ รายจ่าย หนี้ส้ิน และ
แหล่งที่มา เป็นต้น ข้อมูลด้านสังคม เช่น จ้านวนครัวเรือน ประชากร กลุม่ กิจกรรม ผู้น้า ปัญหา
และความต้องการ ข้อมูลด้านวัฒนธรรม เช่น งานบุญ งานประเพณี เป็นต้น
วิธีการรวบรวมข้อมูลได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ของหน่วยงานต่างๆ เช่น กชช2ค จปฐ
เป็นต้น หรือจากการท้าประชาคมหมู่บ้าน แล้วรวบรวมเป็นหมวดหมู่ วิเคราะห์ปัญหาความต้องการ
เป็นรูปเล่มเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากจะท้าให้รู้จักชุมชนมากยิ่งขึ้น ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีความคุ้นเคยกับบุคคลในชุมชน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานอีกด้วย
2. การจัดทารูปแบบการสร้างป่าสร้างรายได้
การจั ด ท้ า รู ป แบบการสร้ า งป่ า สร้ า งรายได้ เป็ น การศึ ก ษาหาพั น ธุ์ ไม้ ป่ า ไม้ เศรษฐกิ จ
ที่ เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ ต ลอดจนการจั ด การพื้ น ที่ ป ลู ก รู ป แบบการปลู ก พื ช การดู แ ลรั ก ษารวมถึ ง
การจัดหาพันธุ์และการตลาด
การด้าเนินงานใช้วิธีก ารประชุมเชิงปฏิ บัติการ มีบุคคลเป้าหมายที่เป็นทั้ งนักวิชาการป่ าไม้
นักวิชาการเกษตร นักวิชาการพั ฒ นาที่ดิน และผู้ เกี่ยวข้อง ร่วมกันระดมสมองจัดท้าเป็นรูปแบบ
ทางเลือกการปลูกพืชให้ชาวบ้าน
อนึ่ง รูปแบบการสร้างป่า สร้างรายได้ ที่จัดท้าขึ้นอาจเป็นภาพรวมของทั้งอ้าเภอและจังหวัด
ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติงานจ้าเป็นต้องถอดออกมาเพื่อเป็นทางเลือกในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
หมู่บ้านหรือชุมชนที่รับผิดชอบ
3. การคัดเลือกแกนนา
การคัดเลือกแกนน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้น้าในการชักจูงให้บุคคลเป้าหมายเข้าร่วมท้า
กิจกรรมซึ่งคุณ สมบัติ ที่ส้าคัญ ของแกนน้าจะต้องเป็ นที่เชื่อถือ และไว้วางใจของคนในชุมชน ปกติ
แกนน้าจะเป็นผูน้ ้าในชุมชน ทั้งผู้น้าอย่างเป็นทางการ เช่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน
เป็นต้น และผู้น้าไม่เป็นทางการ ได้แก่ บุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ โดยไม่มีต้าแหน่งใดๆ
ของทางราชการ
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4. ประชุมแกนนา
ประชุ ม แกนน้ าเป็ น การให้ ข้ อ มู ล แก่ ผู้ น้ า ให้ ท ราบข้ อ เท็ จ จริง ของความส้ า คั ญ และสภาพ
ความเป็นจริงของป่าไม้ในชุมชน เพื่อสร้างจิตส้านึกให้ผู้น้าได้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. นาแกนนาไปทัศนศึกษา
การน้าแกนน้าไปทั ศนศึกษา เป็น วิธีหนึ่ งในกระบวนการสร้างจิต ส้านึก ที่ดี ให้ กับผู้ น้า โดย
หลังจากการทัศนศึกษาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีขั้นตอนการพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็น ความรู้
ที่ได้จากการดูงาน และระดมความคิดว่ามีกจิ กรรมใดที่สามารถน้าสูก่ ารปฏิบัตภิ ายในชุมชนได้
การสร้างจิตส้านึกให้แกนน้านั้น ยังมีวิธีอื่นๆ เช่น การเล่าเรื่องชุมชนที่ประสบความส้าเร็จ
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแกนน้าเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
6. ประสานงานแกนนาเพื่อประชาสัมพันธ์ ชักชวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ปฏิบัติงานประสานงานแกนน้าที่เกิดจิตส้านึกในการรักษาป่าให้ชักชวนชาวบ้านอื่นๆ เข้าร่ วม
ท้ากิจกรรมตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
7. จัดทาประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ปฏิบัติงานและแกนน้าจัดท้าประชาคม ให้ความรู้แก่ ผู้สนใจและรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วม
โครงการ
8. จัดตั้งคณะทางานระดับอาเภอและตาบล
การจัดตั้งคณะท้างานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ระดับอ้าเภอและต้าบล มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับอ้าเภอและต้าบลได้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนา
ความเหมาะสมของพันธุ์ไม้รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหา
ในการจัดตั้งคณะท้างานดังกล่าวนั้น นักวิชาการป่าไม้ควรประสานงานและแจ้งให้นายอ้าเภอ
พื้นที่เป้าหมาย ทราบถึงวัตถุ ประสงค์โครงการและขั้นตอนปฏิบัติงานตลอดถึงความจ้าเป็นในการ
จัดตั้งคณะท้างาน
คณะท้างานระดับอ้าเภอ ประกอบด้วย ปลัดอ้าเภอ เกษตรอ้าเภอ ปศุสัตว์อ้าเภอ ประมงอ้าเภอ
สหกรณ์ พัฒนาการอ้าเภอ พัฒนาที่ดิน ชลประทาน องค์การบริหารส่วนต้า บล ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน
และหน่วยงานอื่นๆ ตามความจ้าเป็นโดยมีนายอ้าเภอเป็นประธานคณะท้างาน นักวิชาการป่าไม้เป็น
เลขานุการ
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คณะท้ า งานโครงการสร้ า งป่ า สร้ า งรายได้ ระดั บ ต้ า บล ประกอบด้ ว ย เกษตรต้ า บล
พัฒนาการต้าบล พัฒนาที่ดิน ชลประทาน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานอื่นๆ ตามความจ้าเป็น
โดยมีปลัดอ้าเภอเป็นประธานคณะท้างาน นักวิชาการป่าไม้เป็นเลขานุการคณะท้างาน
เลขานุ ก ารของคณะท้ า งาน ควรประสานงานอ้ า เภอให้ มี ก ารประชุ ม คณะท้ า งานต่ า งๆ
ตามความเหมาะสม นอกจากนั้ น ควรน้ า รายละเอี ย ดของโครงการแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการอ้าเภอ และการประชุมก้านัน ผู้ใหญ่บ้านประจ้าเดือน
9. ประชุ ม ผู้ เข้ า ร่ วมโครงการเพื่ อ ชี้ แ จงท าความเข้ า ใจ และให้ ค วามรู้ ต ลอดจนคั ด เลื อ ก
ผู้ประสานงาน
หลังจากท้าประชาคมและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว ปฏิบัติงานควรจัดประชุมผู้เข้า ร่วม
โครงการและแกนน้าทั้งหมด เพื่อแจ้งรายละเอียดโครงการ ขั้นตอนปฏิบัติงาน และถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนคัดเลือกผู้ประสานงาน จ้านวน 2-4 คน ตามความเหมาะสม
10. นาผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา
การน้าผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา เป็นวิธีหนึ่งในขั้นตอนการสร้างจิตส้านึก ดังนั้นหลังการ
ทัศนศึกษาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานควรจัดให้มีเวทีระดมความคิดเห็นว่า จะน้าสิ่งที่ได้พบเห็นที่เกิดประโยชน์
ไปประยุกต์ด้าเนินงานในชุมชนได้อย่างไร
11. คณะทางานระดับตาบล สารวจวิเคราะห์พ้นื ที่เป็นรายครัวเรือนและกาหนดขอบเขตพื้นที่
เป้าหมาย รวมทั้งสารวจความต้องการพันธุ์ไม้รายบุคคลตามแบบ สป.สร 1
ผู้ปฏิบั ติงานในพื้ นที่ นัดแนะกั บ ผู้ป ระสานงานชาวบ้ านในพื้ นที่เป้ าหมาย เพื่อก้ าหนดวัน ที่
จะเข้าพืน้ ที่วัดขอบเขตพืน้ ที่ที่ผู้เข้าร่วมโครงการยินดีที่จะปลูกพืชตามโครงการ
หลังจากการวัดขอบเขตพื้นที่แล้วผู้ปฏิบัติงานควรสอบถาม พันธุ์พืชที่ชาวบ้านต้องการปลูกให้
สอดคล้องกับรูปแบบการสร้างป่า สร้างรายได้ที่ได้ก้าหนดขึ้น (ตามข้อ 2) เป็นรายบุคคลแล้วกรอก
ข้อมูลลงตามแบบ สป.สร 1
12. สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้านระบุจานวนไม้ป่าและไม้เศรษฐกิจ
ผู้ปฏิบัตงิ านสรุปรายชื่อพันธุ์ไม้และจ้านวนความต้องการพันธุ์พืชของหมู่บ้านเป้าหมาย ลงตาม
แบบสรุปพื้นที่ และจ้านวนพันธุ์ไม้ของผู้เข้าร่วมโครงการตามแบบ สป.สร 2

๕

13. ประชุมคณะทางานระดับอาเภอเพื่อพิ จารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่นๆ และสรุป
ตามแบบ สป.สร. 2
ผู้ปฏิบัติงานสรุปรวบรวมชนิดและจ้านวนพันธุ์ไม้ที่บุคคลเป้าหมายต้องการ น้าเข้าที่ ประชุม
คณะท้ างานโครงการสร้างป่า สร้างป่ าสร้างรายได้ ระดั บอ้าเภอเมื่ อพิ จารณาความเหมาะสมและ
แหล่งที่มา
หลังจากนั้นผู้ ปฏิ บัติ งาน รวบรวมข้อ มูลตามแบบสรุปพื้ นที่ และจ้านวนพั นธุ์ไม้ (สป.สร 2)
ส่งส้านักงานโครงการส้านักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมป่าไม้
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อประสานงานรับการ
สนับสนุนพันธุ์ไม้
14. จัดหาพันธ์ไม้
หน่วยงานที่ให้ก ารสนับ สนุ นพิ จารณาพั น ธุ์ไม้ ตามแบบ สป.สร 2 แล้ วแจ้งจ้านวนพั นธุ์ไม้
ที่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัตงิ านในพืน้ ที่ทราบ
15. จัดทาแผนการปลูกพืช
ผู้ป ฏิ บั ติ งานแจ้ งแกนน้ าชาวบ้ า นประสานงานทราบ เพื่ อ ประชุ ม ชี้แ จงการจั ด ท้ าแผนการ
ปลูกพืช ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการปลูกและการดูแลรักษา
16. การปลูก
ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งแกนน้าผู้ประสานงานชาวบ้านทราบ เพื่อนัดแนะวันปลูกเพื่อจะได้ปลูก พืช
พร้อมกัน เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ
17. ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม
ชาวบ้ า นผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการมี ก ารด้ า เนิ น กิ จ กรรมร่ ว มกั น ได้ ร ะยะหนึ่ ง ทั้ ง การฝึ ก อบรม
ทัศนศึกษา การปลูกพืชตลอดจนจัดตั้งแกนน้าชาวบ้านผู้ประสานงาน ท้าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการกับเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านด้วย มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึน้ ผู้ปฏิบัติงานควรแนะน้าให้
ชาวบ้านร่วมกันท้ากิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านผู้ร่วมโครงการมีความสามัคคี ผูกพันยิ่งขึ้น
โดยส่งเสริมให้รวมเป็นกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เ พื่อด้าเนินงานตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ของสมาชิก น้าไปสู่ก ารสร้างชุมชนที่เข้ม แข็ง กิ จกรรมดังกล่ าวควรเริ่ม จากง่ายไปหายาก ได้แ ก่
การออมทรั พ ย์ การร่ ว มกั น ซื้ อ การร่ ว มกั น ขาย การแปรรู ป ถน อมอาหาร ศิ ล ปประดิ ษ ฐ์
หัตถกรรม ร้านค้า การร่วมกันผลิต แล้วพัฒนาไปสูว่ ิสาหกิจชุมชน
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ในการด้ า เนิ น งานนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจะต้ อ งหมั่ น พบปะ ชี้ แจง ท้ าความเข้ า ใจแก่ ผู้ เข้า ร่ ว ม
โครงการอย่ างเป็ นขั้ นเป็ นตอน ได้ แก่ 1) คั ดเลื อกคณะกรรมการ 2) ส่ งเสริ มการออมทรั พย์ และลงหุ้ น
3) วางระเบี ย บกลุ่ ม 4) จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการและสมาชิ ก เป็ น ประจ้ า 5) ติ ด ตาม
เสนอแนะ แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
18. ส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องส่งเสริ มให้ชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ รวมกลุ่มกิจกรรมแล้ว
ยังต้องส่งเสริมให้สมาชิก ใช้พื้นที่ข้างบ้านหรือพื้ นที่ ท้ากิน บางส่วน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา
แบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
19. ส่งเสริมอาชีพภายในกลุ่ม
การส่งเสริมชาวบ้านให้รวมกันเป็นกลุ่มกิจกรรม มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งเพื่อเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายให้สมาชิก ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรปรึกษาหารือกับสมาชิกในการท้ากิจกรรม ตอบสนอง
วั ตถุ ประสงค์ ข้ างต้ น กิ จกรรมดั งกล่ าว เช่ น การรวมซื้ อ รวมขาย การแปรรู ป การถนอมอาหาร
จัดท้าศิลปประดิษฐ์ หัตถกรรม รวมกันผลิต ร้านค้า เป็นต้น
20. การจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ
การด้าเนินงานกลุ่มกิจกรรมมาได้ระยะเวลาหนึ่ง ผู้ปฏิบัติงานควรแนะน้าให้กลุ่มได้จดทะเบียน
กับทางราชการ เช่น วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าให้
การสนับสนุนตามความเหมาะสม ต่อไป
21. การติดตามให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหา
ผู้ป ฏิ บั ติ งานควรหมั่ น เยี่ ย มพู ด คุ ยกั บ ชาวบ้ านผู้ เข้ าร่ว มโครงการอย่ างใกล้ ชิด รวมทั้ งเป็ น
ที่ปรึกษา ให้ค้าแนะน้าร่วมแก้ไขปัญหาตลอดเวลา
อนึ่ง ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องประชุมปรึกษาหารือ เพื่อชี้แจง
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบั ติงานแล้ ว ร่วมกั นจัด ท้าแผนปฏิบัติ งานตามแบบรายงานแผน – ผล
(สป.สร.3) ส่งให้ส้านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมป่าไม้
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๑

สป.สร 1
แบบสารวจ
ผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อหมู่บ้าน___________________ หมู่ท_ี่ _____ ตาบล__________________อาเภอ__________________ จังหวัด__________________
ประจาปี_____________________
_____________________________________________
บ้าน
ที่

ชื่อ-สกุล

เลขที่

พื้นที่ไร่
พ.ท.ทากิน

ไม้ป่าที่ต้องการปลูก (ต้น)

ไม้เศรษฐกิจที่ต้องการปลูก (ต้น)

พ.ท.
โครงการ

รวม
*หมายเหตุ พิจารณาการปลูกพืชตามแบบการสร้างป่า สร้างรายได้ซึ่งจัดท้าขึน้ ระหว่างป่าไม้ เกษตร พัฒนาที่ดิน ฯลฯ

ลงชื่อ___________________ผู้ตรวจ
(_________________________________)
วัน______เดือน____________ปี______
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สป.สร 2

แบบสรุปพื้นที่และจานวนพันธุ์ไม้
ผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาเภอ__________________ จังหวัด__________________
ประจาปี___________________
ที่

ชื่อบ้าน

หมู่ที่

ตาบล

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน
พ.ท.
พ.ท.
(ราย) ทากิน(ไร่) โครงการ(ไร่)

ไม้ป่าที่ต้องการปลูก(ต้น)

ไม้เศรษฐกิจที่ต้องการปลูก(ต้น)

รวม
*หมายเหตุ 1. สรุปจ้านวนพันธุไ์ ม้ป่าและไม้เศรษฐกิจหลังผ่านการพิจารณาของคณะท้างานระดับอ้าเภอ
2. แจ้งแบบ สป.สร2 ให้ส้านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ
Email : Dragonsweed@hotmail.com และ Email : Royal_operate@hotmail.com

ชื่อ___________________ผู้ตรวจ
(_________________________________)
วัน______เดือน____________ปี______

(ตัวอย่าง)
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สป.สร 3
แบบรายงานแผน-ผล
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อบ้าน___________________ หมู่ท_ี่ _____ ตาบล__________________อาเภอ__________________ จังหวัด__________________
ชื่อผู้ประสานงาน______________________________________ ตาแหน่ง_________________________
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน_______________________________
ผลการดาเนินงาน
เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินงาน
ของกิจกรรม

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านจ้านวนครัวเรือนและพืชเศรษฐกิจ ฯลฯ
2. จัดท้ารูปแบบการสร้างป่า สร้างรายได้ระหว่างป่าไม้ เกษตร พัฒนาที่ดนิ ฯลฯ
3. คัดเลือกแกนน้า
4. ประชุมแกนน้าเรื่องการสร้างป่า สร้างรายได้
5. น้าแกนน้าไปทัศนศึกษา
6. ประสานงานแกนน้าเพื่อประชาสัมพันธ์ชักชวนผู้เข้าร่วมโครงการ
7. จัดท้าประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
8. จัดตั้งคณะท้างานระดับอ้าเภอ/ต้าบล (ออกค้าสั่งอ้าเภอ)
9. ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อชีแ้ จงท้าความเข้าใจและให้ความรู้ตลอดจนคัดเลือกผู้
ประสานงาน
10. น้าผู้ร่วมโครงการไปทัศนศึกษา

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินงาน
มค.57
มค.57
มค.57
มค.57
มค.57
กพ.57
กพ.57
กพ.57

เป้าหมาย
จานวน
1 หมู่บ้าน
1 ครั้ง
5 คน
5 คน /1 วัน/1 ครั้ง
5 คน/1 วัน /1 ครั้ง
3 ครั้ง
1 วัน/1 ครั้ง
ด้าเนินการ

จานวน

จานวนสะสม

1 หมู่บ้าน
1 ครั้ง
5 คน
5 คน/1 วัน/1 ครั้ง
5 คน/1 วัน/1 ครั้ง
3 ครั้ง
1 วัน/1 ครั้ง
ด้าเนินการ

1 หมู่บ้าน
1 ครั้ง
5 คน
5 คน/1 วัน/1 ครั้ง
5 คน/1 วัน/1 ครั้ง
3 ครั้ง
1 วัน/1 ครั้ง
ด้าเนินการ

กพ.57
กพ.57

13 คน/1 วัน/1 ครั้ง
13 คน/1 วัน/1 ครั้ง

13 คน/1 วัน/1 ครั้ง
13 คน/1 วัน/1 ครั้ง

13 คน/1 วัน/1ครั้ง
13 คน/1 วัน/1ครั้ง
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สป.สร 3
ผลการดาเนินงาน
เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินงาน
ของกิจกรรม
11. คณะท้างานระดับต้าบลส้ารวจวิเคราะห์พนื้ ที่เป็นรายครัวเรือนก้าหนดขอบเขตพืน้ ที่
เป้าหมายรวมทั้งส้ารวจความต้องการพันธุไ์ ม้รายบุคคลตามแบบ สป.สร 1
12. สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้านระบุจ้านวนไม้ป่าและไม้เศรษฐกิจ
13. ประชุมคณะท้างานระดับอ้าเภอเพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุไ์ ม้และอื่นๆ แล้วสรุป
ตามแบบ สป.สร 2
14. จัดหาพันธุไ์ ม้
15. จัดท้าแผนการปลูกพืช
- การเตรียมดิน
- การขุดหลุม
- การปลูก
16. การปลูกพืช
17. ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม
- คัดเลือกคณะกรรมการ
- ส่งเสริมการออมทรัพย์และลงหุน้
- วางระเบียบกลุ่ม
- การประชุมกลุ่มประจ้าเดือน
- จัดกิจกรรมกลุ่ม

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
จานวน

จานวน

จานวนสะสม

มีค.57
มีค.57

13 ครัวเรือน/150 ไร่
1 ครั้ง/1 วัน

13 ครัวเรือน/150 ไร่
1 ครั้ง/1 วัน

13 ครัวเรือ150 ไร่
1 ครั้ง/1 วัน

มีค.57
มีค.57

13 ครัวเรือน
600 ต้น

13 ครัวเรือน
600 ต้น

13 ครัวเรือน
-

มีค.-เม ย. 57
มีค.-เม ย. 57
พค. 57
พค. 57
มีค. 57
มีค. 57
มีค. 57
มีค. 57
มีค. 57
เป็นต้นไป

0
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สป.สร 3
ผลการดาเนินงาน
เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินงาน
ของกิจกรรม
18. ส่งเสริมการปลูกพืชเลีย้ งสัตว์ เลีย้ งปลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
19. ส่งเสริมอาชีพภายในกลุ่ม (ระบุ)
ร่วมชือ้ ..........(อะไร)
ร่วมขาย.............(อะไร)
แปรรูป..........(อะไร)
การถนอมอาหาร...........(อะไร)
ร่วมกันผลิต..........(อะไร) ศิลปประดิษฐ์..........(อะไร)
หัตถกรรม..........(อะไร)
ร้านค้า..........
20. การจดทะเบียนกลุ่มกับราชการ เช่น วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
21. การติดตาม ให้ค้าแนะน้าและแก้ไขปัญหา

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินงาน
มีค. 57
เป็นต้นไป

เป้าหมาย
จานวน

จานวน

จานวนสะสม

พค. 57
เป็นต้นไป
พค. 57
ตั้งแต่ กพ. 57
เป็นต้นไป
ลงชื่อ

*หมายเหตุ 1. จ้านวนเป้าหมาย คือ หน่วยวัดแต่ล่ะขั้นตอนด้าเนินงานของกิจการนั้นๆ เช่น ครั้ง คน ไร่ เป็นต้น
(
2. จ้านวนสะสม คือ หน่วยวัดของแต่ละ่ ขั้นตอนด้าเนินงานของกิจกรรมนั้นๆ นับตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรม
วันที่
เดือน
3. แนบแบบแผนผังแสดงพืน้ ที่โครงการ
4. หน่วยวัดข้อ 19 ระบุให้สอดคล้องกับกิจกรรม
5. แจ้งผลด้าเนินงานทุกเดือนให้ส้านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมป่าไม้ ทราบด้วยทาง
Email : Dragonsweed@hotmail.com และ Email : Royal_operate@hotmail.com

ผู้ประสานงานกลุ่ม
)
พ.ศ.
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(ตัวอย่าง)
รูปแบบการสร้างป่าสร้างรายได้
จังหวัดน่าน
1. ชนิดและพันธุ์พชื

สูงกว่า 700 เมตรจากระดับน้้าทะเล

ลักษณะดิน
หน้าดินลึกมากกว่า 50 ซม.
ชนิดพืชแบ่งตามชัน้ เรือนยอด
1. เรือนยอดชั้นบน
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- แมคคาเดเมีย, ไม้ตระกูลก่อ, ไม้ตระกูลยาง
2. เรือนยอดชั้นกลาง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- อโวคาโด, มะขามป้อม, มะไฟจีน, ต๋าว, ไผ่, มะขม
3. เรือนยอดชั้นล่าง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- กาแฟ(อาราบิกา), หวาย, เมี่ยง, หม่อนกินผล, กล้วย
4. ไม้พนื้ ล่าง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- ขมิน้ ชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถั่วมะแฮะ, มันเทศ
หน้าดินลึกมากกว่า 50 ซม.

หน้าดินลึกน้อยกว่า 50 ซม.
ชนิดพืชแบ่งตามชัน้ เรือนยอด
1. เรือนยอดชั้นบน
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- ไม้ตระกูลสน, มะแขว่น, มะค้าดีควาย, นางพญาเสือโคร่ง, สนสามใบ
สนสองใบ
2. เรือนยอดชั้นกลาง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- มะขามป้อม , สะเดา, ต๋าว, ไผ่, มะขม
3. เรือนยอดชั้นล่าง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- หวาย, เมี่ยง, กล้วย
4. ไม้พนื้ ล่าง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- ขมิน้ ชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถั่วมะแฮะ, มันเทศ
หน้าดินลึกน้อยกว่า 50 ซม.
12
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ชนิดพืชแบ่งตามชัน้ เรือนยอด
1. เรือนยอดชั้นบน
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- แมคคาเดเมีย, เสลา, อินทนิล, ตะกู, ประดู่ส้ม, สมอไทย,
สมอพิเภก, สัก, ประดู่ , มะค่าโมง, งิว้ ดอกแดง
2. เรือนยอดชั้นกลาง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- เพกา, แคนา, เงาะ, มะรุม, มะขม, ไผ่ , มะขามป้อม, มะเกีย๋ ง, สะเดา,
มะขามเปรี้ยว, ต๋าว
3. เรือนยอดชั้นล่าง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- หวาย, เมี่ยง, หม่อนกินผล, กล้วย
4. ไม้พนื้ ล่าง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- ขมิน้ ชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถั่วมะแฮะ, มันเทศ

ชนิดพืชแบ่งตามชัน้ เรือนยอด
1. เรือนยอดชั้นบน
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- แมคคาเดเมีย, เสลา, อินทนิล, ตะกู, ประดู่ส้ม, สมอไทย, สมอพิเภก

หน้าดินลึกมากกว่า 50 ซม.

หน้าดินลึกน้อยกว่า 50 ซม.

ชนิดพืชแบ่งตามชัน้ เรือนยอด

2. เรือนยอดชั้นกลาง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- เพกา, แคนา, เงาะ, มะรุม, มะขม, ไผ่ , มะขามป้อม, มะเกีย๋ ง, สะเดา,
มะขามเปรี้ยว, ต๋าว
3. เรือนยอดชั้นล่าง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- หวาย, เมี่ยง, หม่อนกินผล, กล้วย
4. ไม้พนื้ ล่าง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- ขมิน้ ชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถั่วมะแฮะ, มันเทศ

ชนิดพืชแบ่งตามชัน้ เรือนยอด
13
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1. เรือนยอดชั้นบน
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- ยางนา, พะยูง, สัก , ประดู่ , นนทรี, เสลา, ตะแบก , อินทนิล,
สมอไทย, มะกอก
2. เรือนยอดชั้นกลาง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- ไผ่, มะม่วงหิมพานต์, กล้วย, เงาะ, มะขามเปรี้ยว, มะไฟจีน
3. เรือนยอดชั้นล่าง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- เมี่ยง, หม่อนกินผล
4. ไม้พนื้ ล่าง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- ขมิน้ ชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถั่วมะแฮะ, มันเทศ, ผักต่างๆ

1. เรือนยอดชั้นบน
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- ยางนา, พะยูง, สัก , ประดู่ , นนทรี, เสลา, ตะแบก , อินทนิล, สมอไทย,
มะกอก
2. เรือนยอดชั้นกลาง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- ไผ่, มะม่วงหิมพานต์, กล้วย, เงาะ, มะขามเปรี้ยว, มะไฟจีน
3. เรือนยอดชั้นล่าง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- เมี่ยง, หม่อนกินผล
4. ไม้พนื้ ล่าง
พืชที่เหมาะสมในการปลูก
- ขมิน้ ชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถั่วมะแฮะ, มันเทศ, ผักต่างๆ

หมายเหตุ จังหวัดน่านส่วนใหญ่มีความลาดชันสูงกว่าร้อยละ 35 ขึน้ ไป
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2. การจัดการพื้นที่
การ
ดาเนินงาน
1.วิธีพืช

เหล่าเก่า ปีที่ 1 (พื้นที่
เหล่าเก่า ปีที่ 2
เหล่าเก่า ปีที่ 3 (ไม้พุ่ม)
เปิดโล่ง)
(ไม้ล้มลุก)
1.1 ควรปลูกพืชตาม 1.1 ควรปลูกพืชตาม 1.1 ควรปลูกพืชตามแนวระดับเพื่อชะลอการไหลของน้้า และเพิ่มความสามารถใน
แนวระดับเพื่อชะลอการ แนวระดับเพื่อชะลอการ การดูดซับน้้าของดิน
ไหลของน้้า และเพิ่ม
ไหลของน้้า และเพิ่ม
ความสามารถในการดูด ความสามารถในการดูด
ซับน้้าของดิน
ซับน้้าของดิน
1.2 ใช้หญ้าแฝกปลูก 1.2 ท้าคันซากพืชตาม 1.2 ท้าคันซากพืชตามแนวระดับ โดยน้าซากพืชที่เกิดจาการบุกเบิกพืน้ ที่หรือจากการ
ขวางความลาดชัน
แนวระดับ โดยน้าซาก เก็บเกี่ยว มาสุมให้เป็นคันตามแนวระดับ
1.3 ท้าคันซากพืชตาม พืชที่เกิดจาการบุกเบิก
แนวระดับ โดยน้าซาก พืน้ ที่หรือจากการเก็บ
พืชที่เกิดจาการบุกเบิก เกี่ยว มาสุมให้เป็นคัน
พืน้ ที่หรือจากการเก็บ
ตามแนวระดับ
เกี่ยว มาสุมให้เป็นคัน
ตามแนวระดับ
2.วิธกี ล
1. ท้าคันคูรับน้้ารอบ
1. ท้าคันคูรับน้้ารอบ
1. ท้าคันคูรับน้้ารอบขอบเขา
ขอบเขา
ขอบเขา
หมายเหตุ กรณีใช้หญ้าแฝกปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย ไม่ควรปลูกในที่ร่ม

15

16

3. รูปแบบการปลูกพืช
การดาเนินงาน
1.1 ไม้เรือนยอดชั้นบน
(ปลูกปีแรก)

เหล่าเก่าปีที่ 1 (พื้นที่
เปิดโล่ง)

เหล่าเก่าปีที่ 2
(ไม้ล้มลุก)

ระยะปลูก 8 x 8 เมตร
(จ้านวน 25 ต้น/ไร่)

ปลูกกระจายตามพืน้ ที่ตาม
ความเหมาะสม
(รวม จ้านวน 25 ต้น/ไร่)
1.2 ไม้เรือนยอดชั้นกลาง ระยะปลูก 4 x 4 เมตร
ปลูกกระจายตามพืน้ ที่ตาม
(ปลูกปีแรก)
(จ้านวน 75 ต้น/ไร่)
ความเหมาะสม
(รวม จ้านวน 75 ต้น/ไร่)
1.3 ไม้เรือนยอดชั้นล่าง
ระยะปลูก 2 x 2 เมตร
ระยะปลูก 2 x 2 เมตร
(ปลูกปีที่ 3 เป็นต้นไป) (จ้านวน 300 ต้น/ไร่)
(จ้านวน 300 ต้น/ไร่)
1.4 ไม้พืน้ ล่าง
ระยะปลูก 0.5 x 0.5 เมตร ระยะปลูก 0.5 x 0.5 เมตร
(ปลูกปีแรก)
(จ้านวน 4,800 ต้น/ไร่)
(จ้านวน 4,800 ต้น/ไร่)
หมายเหตุ การเตรียมพืน้ ที่
แผ้วถาง เจาะช่องแนวปลูก
ขวางทางลาดชัน
โดยเว้นไม้เดิมที่ก้าลังเติบโต

เหล่าเก่าปีที่ 3
(ไม้พุ่ม)
ปลูกกระจายตามพืน้ ที่ตาม
ความเหมาะสม
(รวม จ้านวน 25 ต้น/ไร่)
ปลูกกระจายตามพืน้ ที่ตาม
ความเหมาะสม
(รวม จ้านวน 75 ต้น/ไร่)
ระยะปลูก 2 x 2 เมตร
(จ้านวน 300 ต้น/ไร่)
ระยะปลูก 0.5 x 0.5 เมตร
(จ้านวน 4,800 ต้น/ไร่)
หมายเหตุ การเตรียมพืน้ ที่
แผ้วถาง เจาะช่องแนวปลูก
ขวางทางลาดชัน
โดยเว้นไม้เดิมที่ก้าลังเติบโต

ข้อสังเกต การปลูกกาแฟอาราบิกา (ไม้เรือนยอดชั้นล่าง)
1. พืน้ ที่ปลูกกาแฟอาราบิกา ควรมีความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง มากกว่า 700 เมตร
2. พืน้ ที่ปลูกควรมีไม้ให้ร่มเงา
3. เกษตรกรที่ปลูกจะต้องดูแลรักษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการทุกขัน้ ตอน
4. การดูแลรักษา
4.1 ท้าแนวป้องกันไฟป่าและลดการเผา
4.2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้้าหมักธรรมชาติ ใช้สมุนไพรไล่แมลง
4.3 หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการก้าจัดศัตรูพืชและวิธพี ืช
4.4 ใช้วิธกี ลและชีววิธใี นการป้องกันก้าจัดศัตรูพืช
4.5 ใช้ปูนขาวและหินฟอสเฟตปรับปรุงดิน
4.6 บ้ารุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุและปลูกพืชบ้ารุงดิน
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ตัวอย่างแปลงสร้างป่าสร้างรายได้
จังหวัดน่าน
พื้นที่เปิดโล่ง / ไม้ล้มลุก
ปีที่ 1
-

ปลูกไม้เรือนยอดชั้นบน ได้แก่ แมคคาเดเมีย, ไม้ตระกูลก่อ, ไม้ตระกูลยาง, ไม้ตระกูลสน,

มะแขว่น, มะค้าดีควาย, นางพระยาเสือโครง, สนสามใบ, สนสองใบ, เสลา, อินทนิล, ตะกู, ประดู่ส้ม, สมอ
ไทย,สมอพิเภก, สัก, ประดู่, มะค่าโมง, งิ้วแดง, ยางนา, พยุง, นนทรี, ตะแบก, มะกอก ระยะ 8 x 8
เมตร (จ้านวน 25 ต้นต่อไร่)
-

ปลูกไม้เรือนยอดชั้นกลาง ได้แก่ อโวคาโด, มะขามป้อม, มะไฟจีน, ต๋าว, ไผ่, มะขม,

สะเดา, มะม่วงหิมพานต์, มะขามเปรี้ยวยักษ์, เพกา, แคนา, มะเกี๋ยง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม ระยะ 4 x 4
เมตร (จ้านวน 75 ต้นต่อไร่)
-

ปลูกไม้พนื้ ล่างแทรกระหว่างแถว ได้แก่ ขมิน้ ชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถั่วมะแฮะ,

มันเทศ, ผักต่างๆ ระยะ 0.5 x 0.5 เมตร (จ้านวน 4,800 ต้นต่อไร่)
*1 ปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้พนื้ ล่างได้
ปีที่ 2
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นบนและชั้นกลาง
- ปลูกไม้พนื้ ล่างแทรกระหว่างแถว ได้แก่ ขมิน้ ชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถั่วมะแฮะ, มันเทศ
ผักต่างๆ ระยะ 0.5 x 0.5 เมตร (จ้านวน 4,800 ต้นต่อไร่)
*1 ปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้พนื้ ล่างได้
ปีที่ 3
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นบนและชั้นกลาง
- ปลูกไม้พื้นล่างแทรกระหว่างแถว ได้แก่ ขมิ้นชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถั่วมะแฮะ,มันเทศ,
ผักต่างๆ ระยะ 0.5 x 0.5 เมตร (จ้านวน 4,800 ต้นต่อไร่)
*1 ปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้พนื้ ล่างได้
ปีที 4
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นบนและชั้นกลาง
- ปลูกไม้เรือนยอดขั้นล่าง ได้แก่ กาแฟ(อาราบิกา), หวาย, เมี่ยง, หม่อนกินผล, กล้วย,
หม่อน ระยะ 2 x 2 เมตร (จ้านวน 300 ต้นต่อไร่)
- ปลูกไม้พน
ื้ ล่างแทรกระหว่างแถว ได้แก่ ขมิน้ ชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถั่วมะแฮะ,
มันเทศ, ผักต่างๆ ระยะ 0.5 x 0.5 เมตร (จ้านวน 4,800 ต้นต่อไร่)

16

*1 ปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้พนื้ ล่างได้
ปีที่ 5
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นบน ชั้นกลางและชั้นล่าง
ปลูกไม้พนื้ ล่างแทรกระหว่างแถว ได้แก่ ขมิน้ ชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถั่วมะแฮะ,
มันเทศ, ผักต่างๆ ระยะ 0.5 x 0.5 เมตร (จ้านวน 4,800 ต้นต่อไร่)
*1 ปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้พนื้ ล่างได้
ปีที่ 6
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นบน ชั้นกลางและชั้นล่าง
- ปลูกไม้พน
ื้ ล่างแทรกระหว่างแถว ได้แก่ ขมิน้ ชัน, ไพล, เผือก, กระชาย, ถั่วมะแฮะ,
มันเทศ, ผักต่างๆ ระยะ 0.5 x 0.5 เมตร (จ้านวน 4,800 ต้นต่อไร่)
*1 ปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้พนื้ ล่างได้
ปีที่ 7
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นบน ชั้นกลางและชั้นล่าง
*เริ่มเก็บผลผลิตไม้ชั้นล่าง
ปีที่ 8-12
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นบน ชั้นกลางและชั้นล่าง
*เก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ชั้นล่าง
ปีที่ 13-20
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นบน ชั้นกลางและชั้นล่าง
*เก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ทุกชั้นเรือนยอด
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โครงสร้างป่าสร้างรายได้ (ไม้ล้มลุก)

เรือนยอดชั้นบน

เรือนยอดชั้นกลาง

เรือนยอดชั้นล่าง

ไม้พืน้ ล่าง
เรือนยอดชั้นบน
x เรื อนยอดชันกลาง
้
เรื อนยอดชันล่
้ าง

.

ไม้พืน้ ล่าง
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การจัดการพื้นที่มีไม้พุ่ม
ปีที่ 1
- ปลูกไม้เรือนยอดชั้นบน ได้แก่ แมคคาเดเมีย, ไม้ตระกูลก่อ, ไม้ตระกูลยาง, ไม้ตระกูลสน,
มะแขวน, มะค้าดีควาย, นางพระยาเสือโครง, สนสามใบ, สนสองใบ, เสลา, อินทนิล, ตะกู, ประดู่ส้ม, สมอ
ไทย,สมอพิ เ ภก, สั ก , ประดู่ , มะค่ า โมง, งิ้ ว แดง, ยางนา, พยุ ง , นนทรี , ตะแบก, มะกอก ระยะ
8 x 8 เมตร (จ้านวน 25 ต้นต่อไร่)
- ปลูกไม้เรือนยอดชั้นกลาง ได้แก่ อโวคาโด, มะขามป้อม, มะไฟจีน, ต๋าว, ไผ่, มะขม, สะเดา
มะม่วงหิมพานต์, มะขามเปรีย้ วยักษ์, เพกา, แคนา, มะเกีย๋ ง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม ระยะ 4 x 4 เมตร(จ้านวน 75
ต้นต่อไร่)
- ปลูกไม้เรือนยอดขั้นล่าง ได้แก่ กาแฟ(อาบาริกา), หวาย, เมี่ยง, หม่อนกินผล, กล้วย,
หม่อน ระยะ 2 x 2 เมตร (จ้านวน 300 ต้นต่อไร่)
ปีที่ 2
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นบน ได้แก่ แมคคาเดเมีย, ไม้ตระกูลก่อ, ไม้ตระกูลยาง,ไม้ตระกูลสน
, มะแขว่น, มะค้าดีควาย, นางพระยาเสือโครง, สนสามใบ, เสลา, อินทนิล, ตะกู,ประดู่ส้ม, สมอไทย, สมอ
พิเภก, สัก, ประดู่, มะค่าโมง, งิว้ แดง, ยางนา, พยุง, นนทรี, ตะแบก, มะกอก
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นกลาง ได้แก่ อโวคาโด, มะขามป้อม, มะไฟจีน, ต๋าว, ไผ่, มะขม,
สะเดา, มะม่วงหิมพานต์, มะขามเปรี้ยวยักษ์, เพกา, แคนา, มะเกีย๋ ง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดขั้นล่าง ได้แก่ กาแฟ(อาบาริกา), หวาย, เมี่ยง, หม่อนกินผล,กล้วย,
หม่อน
ปีที่ 3
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นบน ได้แก่ แมคคาเดเมีย, ไม้ตระกูลก่อ, ไม้ตระกูลยาง,ไม้ตระกูลสน
, มะแขวน, มะค้าดีควาย, นางพระยาเสือโครง, สนสามใบ, เสลา, อินทนิล, ตะกู, ประดู่ส้ม, สมอไทย,สมอ
พิเภก, สัก, ประดู่, มะค่าโมง, งิว้ แดง, ยางนา, พยุง, นนทรี, ตะแบก, มะกอก
– บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นกลาง ได้แก่ อโวคาโด, มะขามป้อม, มะไฟจีน, ต๋าว, ไผ่, มะขม,
สะเดา, มะม่วงหิมพานต์, มะขามเปรี้ยวยักษ์, เพกา, แคนา, มะเกีย๋ ง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม ระยะ
- บ้ารุงรักษาไม้เรื อนยอดขั้นล่าง ได้แก่ กาแฟ(อาราบิกา), หวาย, เมี่ยง, หม่อนกินผล, กล้วย
,หม่อน
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ปีที่ 4-12
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นบน ได้แก่ แมคคาเดเมีย, ไม้ตระกูลก่อ, ไม้ตระกูลยาง,ไม้ตระกูลสน
,มะแขวน, มะค้าดีควาย, นางพระยาเสือโครง, สนสามใบ, สนสองใบ, เสลา, อินทนิล, ตะกู, ประดู่ส้ม,
สมอไทย,สมอพิเภก, สัก, ประดู่, มะค่าโมง, งิว้ แดง, ยางนา, พยุง, นนทรี, ตะแบกมะกอก
– บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นกลาง ได้แก่ อโวคาโด, มะขามป้อม, มะไฟจีน, ต๋าว, ไผ่, มะขม,
สะเดา, มะม่วงหิมพานต์, มะขามเปรี้ยวยักษ์, เพกา, แคนา, มะเกีย๋ ง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดขั้นล่าง ได้แก่ กาแฟ(อาบาริกา), หวาย, เมี่ยง, หม่อนกินผล, กล้วย
,หม่อน
* เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ชั้นล่าง
ปีที่ 5-20
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นบนและชั้นกลางและชั้นล่าง บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นบน ได้แก่
แมคคาเดเมีย, ไม้ตระกูลก่อ, ไม้ต ระกูลยาง, ไม้ตระกูลสน,มะแขวน, มะค้าดีควาย, นางพระยาเสือโครง,
สนสามใบ, เสลา, อินทนิ ล, ตะกู, ประดู่ส้ม, สมอไทย,สมอพิเภก, สัก, ประดู่, มะค่าฯ, งิ้วแดง, ยางนา,
พยุง, นนทรี, ตะแบก, มะกอก
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นกลาง ได้แก่ อโวคาโด, มะขามป้อม, มะไฟจีน, ต๋าว, ไผ่, มะขม,
สะเดา, มะม่วงหิมพานต์, มะขามเปรี้ยวยักษ์, เพกา, แคนา, มะเกี๋ยง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม
*เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ชั้นกลาง
บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดขั้นล่าง ได้แก่ กาแฟ(อาบาริกา), หวาย, เมี่ยง, หม่อนกินผล,กล้วย,หม่อน
* เก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ชั้นล่าง
ปีที่ 13-20
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นบน ได้แก่ แมคคาเดเมีย, ไม้ตระกูลก่อ, ไม้ตะกูลยาง, ไม้ตะกูลสน
,มะแขวน, มะค้าดีควาย, นางพระยาเสือโครง, สนสามใบ, เสลา, อินทนิน, ตะกู, ประดูส่ ้ม, สมอไทย,สมอ
พิเภก, สัก, ประดู่, มะค่าฯ, งิว้ แดง, ยางนา, พยุง, นนทรี, ตะแบก, มะกอก
*เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ชั้นบน
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นกลาง ได้แก่ อโวคาโด, มะขามป้อม, มะไฟจีน, ต๋าว, ไผ่, มะขม,
สะเดา, มะม่วงหิมพานต์, มะขามเปรี้ยวยักษ์, เพกา, แคนา, มะเกีย๋ ง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม
*เก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ชั้นกลาง
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดขั้นล่าง ได้แก่ กาแฟ(อาบาริกา), หวาย, เมี่ยง, หม่อนกินผล, กล้วย
,หม่อน
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* เก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ชั้นล่าง
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดชั้นกลาง ได้แก่ อโวคาโด, มะขามป้อม, มะไฟจีน, ต๋าว, ไผ่, มะขม,
สะเดา, มะม่วงหิมพานต์, มะขามเปรี้ยวยักษ์, เพกา, แคนา, มะเกีย๋ ง, มะขามเปรี้ยว, มะรุม
*เก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ชั้นกลาง
- บ้ารุงรักษาไม้เรือนยอดขั้นล่าง ได้แก่ กาแฟ(อาบาริกา), หวาย, เมี่ยง, หม่อนกินผล, กล้วย
,หม่อน
* เก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ชั้นล่าง
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โครงสร้างป่าสร้างรายได้ (ไม้พุ่ม)

เรือนยอดชั้นบน

เรือนยอดชั้นกลาง

เรือนยอดชั้นล่าง

เรือนยอดชั้นบน

x

เรื อนยอดชันกลาง
้
เรื อนยอดชันล่
้ าง
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โครงสร้างป่าธรรมชาติ

เรือนยอดชั้นบน

เรือนยอดชั้นกลาง

เรือนยอดชั้นล่าง

ไม้คลุมดิน

24

พืน้ ที่ดำเนินงำน
โครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้
ปี 2556 - 2558
ที่

จังหวัด

อำเภอ

1

น่าน

บ่อเกลือ
เฉลิมพระเกียรติ

2
3

เลย
เชียงใหม่

นาแห้ว
กัลยาณิวฒ
ั นา
แม่แจ่ม
อมก๋อย

4

ตาก

อุ้มผาง
ท่าสองยาง
แม่ระมาด
พบพระ

5

แม่ฮ่องสอน

แม่สะเรียง
สบเมย

รวม

5

12

จำนวนบ้ำน/ชุมชน จำนวนหมู่บ้ำน
30
24
10
10
40
34
34
33
4
3
21
11
109
109
134
123
6
5
57
16
15
7
2
2
80
30
3
3
6
5
9
8
297
228

พืน้ ที่ดำเนินงำน
จำนวนตำบล
จำนวนครัวเรือน
4
505
2
146
6
651
5
1,218
3
67
3
179
6
964
12
1,210
2
52
6
292
3
130
2
8
13
482
1
15
2
39
3
54
39
3,615

พืน้ ที่ปลูก(ไร่)
1,038.2
877
1,915.2
5,493
150
461
2,994
3,605
62.3
580
319
70
1,031.3
30
210.1.45
240.1.45
12,285.2

