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ทีม่า; บริษัทเมโทร ฟอเรสตี ้จ ากัด 

บริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่  4 เดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  

0125547003122  ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่บา้นเลขท่ี 72 ซอยบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 11000 ด าเนินธุรกิจ

ปลูกต้นยูคาลิปตัส (ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucalyptus: Camadulensi, Deglupta, Urophylla, Brassiana, spp. ) ในพื ้นที่  3 

จงัหวดัของประเทศไทยรวม 14,928.63 ไร ่(2,511.80 ha) ไดแ้ก่  

1. จงัหวดักาญจนบรุี  อ าเภอพนมทวนและอ าเภอหว้ยกระเจา เนือ้ที่ 3,891.35 ไร ่(622.62 ha) 

2. จงัหวดัก าแพงเพชร อ าเภอพรานกระต่ายและอ าเภอเมือง เนือ้ที่ 6,817.54 ไร ่(1,090.80 ha) 

3. จงัหวดัปราจีนบรุี  อ าเภอเมือง เนือ้ที่ 4,427.93 ไร ่(708.48 ha) 

โดยมีนโยบายการจดัการสวนยคูาลิปตสั มุ่งเนน้การจดัการรวมถึงการตรวจติดตามใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายของ

ประเทศ กฎหมายทอ้งถิ่น รวมถึงขอ้ก าหนดดา้นต่างๆเก่ียวกับ FSC (Forest Stewardship Council) พรอ้มส่งเสริมการปลกู

ทดแทนทกุครัง้หลงัจากการตดัฟัน มีการส่งเสรมิการจา้งงานในชมุชนทอ้งถิ่น พรอ้มฝึกอบรมใหพ้นกังานและชมุชนใหม้ีความรู ้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการสวน ไม่มีการบุกรุกท าลายหรือตดัฟันพืน้ที่ป่าตน้น า้ล าธารและทรพัยากรอนัทรงคุณค่า (HCV) 

หรือป่าสงวน หรือพืน้ที่อนุรักษ์ มีการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของคนงาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วฒันธรรม มีการป้องกนัการใชไ้มท้ี่ดดัแปลงทางพนัธุกรรมในสวน ไม่น าพืน้ท่ีที่มีการเปล่ียนแปลงจากป่าธรรมชาติมาเป็นพืน้ที่

สวนหรือพืน้ท่ีท่ีออกเอกสารสิทธ์ิหลงัเดือนพฤศจิกายน ปี 2537 มีการควบคุมการใชส้ารเคมีตามหลกัการและขอ้ก าหนดของ

ระบบ FSC (Forest Stewardship Council) และที่ส  าคญัคือป้องกันการกระท าทุจริต คอรปัชั่น และส่ิงผิดกฎหมาย ทั้งนีก้าร

กระท าดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไม่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทางสงัคม ทางส่ิงแวดลอ้มและยงัมุ่งเนน้ถึงความปลอดภยัและชีวอ

นามยัของพนกังาน รวมถึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกบับรษิัทฯ เพื่อตดัไมจ้ าหน่ายใหแ้ก่บรษิัทในเครือที่ด  าเนินกิจการผลิตไมอ้ดัปารต์ิ

เกิล (Particle Board) ไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard: MDF) ซึ่งมีลกูคา้หลกัของบรษิัท ดงันี ้

1. บรษิัท เมโทร ปารต์ิเกิล จ ากดั   เลขที่ 39/5 หมู่ 4 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบรุี 11150 

2. บรษิัท เมโทร อินดสัเตรียล ปารค์ จ ากดั เลขที่ 88 หมู่ 1 ต าบลบางเดชะ อ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบรุี 25000 

3. บรษิัท เมโทร เอ็ม. ดี. เอฟ. จ ากดั   เลขที่ 99/9 หมู่ 5 ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุี 71120 

4. บรษิัท แอดวานซ ์ไฟเบอร ์จ ากดั สาขา 1  เลขที่ 111/11 หมู่ 4 ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุี 71120 

5. บรษิัท แอดวานซ ์ไฟเบอร ์จ ากดั สาขา 2  เลขที่ 111 หมู่ 7 ต าบลพงัตรุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบรุี 71110 
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วัตถุประสงค ์

การด าเนินการงานของบริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากัด มีการจดัการสวนยูคาลิปตสับนพืน้ฐานความสอดคลอ้งกับ

ระบบ FSC (Forest Stewardship Council) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ดา้นหลกั ดงันี ้

1. ด้านเศรษฐกิจ 

- การเจริญเติบโตของตน้ยูคาลิปตสัจะตอ้งเติบโตตามเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด โดยจะตอ้งมีผลผลิตเพิ่มขึน้อย่าง

นอ้ย 2 ตนั ต่อไร ่ต่อปี 

- การตดัจ าหน่ายตน้ยูคาลิปตสัของบริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากัด จะตอ้งตดัจ าหน่ายไดอ้ย่างต่อเนื่องทกุปี โดย

การตดัไมท้กุปีจะตอ้งไม่เกินอตัราการเพิ่มพนูต่อปี 

- ส่งเสรมิการปลกูพืชชนิดอื่นในพืน้ท่ีแปลงปลกูตน้ยคูาลิปตสั อย่างนอ้ย 1 สวนต่อปี  
2. ด้านสงัคม 

- เขา้รว่มปรกึษาหารือกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เก่ียวกบัมาตรการท่ีบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั ไดม้ีการวางแผน

ด าเนินการไปแลว้ โดยบริษัทฯ จะตอ้งไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนใดๆจากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียบริเวณรอบขา้งแปลง

ปลกูในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัที่บรษิัทฯไดร้บัการรบัรอง 

- ส่งเสริมการจา้งบุคคลากร แรงงาน ผูร้บัเหมา ในเขตพืน้ที่แปลงปลกูของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากัดตามแต่

ละจังหวัด โดยการจ้างงานที่เกิดขึน้ตอ้งมีการจ้างงานในท้องถิ่น ที่มีสัดส่วนไม่ต ่ากว่า 70% ของจ านวน

พนกังานในแต่ละพืน้ท่ี 
3. ด้านสิง่แวดล้อม 

- การด าเนินกิจกรรมใดๆในแปลงปลกูยคูาลิปตสั ตอ้งไม่ส่งผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่

จะเกิดกับคุณภาพดิน คุณภาพน า้ โดยผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน า้จะตอ้งเปล่ียนแปลงจากเดิมอัน

เป็นผลมาจากการด าเนินกิจกรรมไม่เกิน 10% ต่อปี  

- ในพืน้ที่แปลงอนรุกัษ์ของบริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากัด จะตอ้งมีการเพิ่มขึน้ของพืชหรือสตัวต์่างๆในพืน้ที่ โดย

จะตอ้งเพิ่มขึน้ทัง้จ านวนและชนิดอย่างนอ้ย 10% ต่อปี 

- มีพืน้ท่ีอนรุกัษ์จากภายนอกเขา้รว่มเป็นพืน้ท่ีจดัการของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั ไม่นอ้ยกว่า 954.675 ไร่ 

หรือคิดเป็น 6.53% ของพืน้ท่ี 
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ข้อดีและข้อจ ากัด 

จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากัด ไดม้องถึงการจัดการสวนยูคาลิปตัสในหลายพืน้ที่ใน

ประเทศไทย ดว้ยปัจจัยหลักๆ 3 ดา้น คือ ดา้นภูมิศาตร ์ดา้นภูมิประเทศและดา้นสภาพอากาศ ซึ่งต่อจากนีจ้ะอธิบายถึง

ภาพรวมของสวนยคูาลิปตสัภายในบรษิัทฯ 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงัหวดัก าแพงเพชร เนือ้ที่ 6,817.54 ไร ่ 

แบ่งตามเอกสารสิทธ์ิดงันี ้

1. นส. 3    =  24  ฉบบั 

2. นส. 3 ก.    =  22  ฉบบั 

3. นส. 3 ข.    =  41  ฉบบั 

 

จงัหวดัปราจีนบรุี เนือ้ที่ 4,427.93 ไร ่

แบ่งตามเอกสารสิทธ์ิดงันี ้

1. โฉนดที่ดิน    =  122  ฉบบั 

  

 

  

จงัหวดักาญจนบรุี เนือ้ที่ 3,891.35 ไร ่

แบ่งตามเอกสารสิทธ์ิดงันี ้

1. นส. 3      =  1  ฉบบั 

2. นส. 3 ก      =  45  ฉบบั 

3. โฉนดที่ดิน    =  154  ฉบบั 

 

  
โดยเป็นเอกสารสิทธ์ิที่อยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบ

ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตีจ้  ากดั จ านวน 409 ฉบบั 
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ข้อดีและข้อจ ากัด (ตอ่) 

จากความหลากหลายของที่ตั้งสวนยูคาลิปตัสของบริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้ จ ากัด จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มี

ความสามารถในการส่งไมไ้ดต้ลอดทัง้ปี โดยส่งผลดัเปล่ียนหมนุเวียนตามแต่ฤดกูาล ในช่วงปลายปีทางสวนยคูาลิปตสัจงัหวดั

ปราจีนบุรีจะไม่สามารถส่งไม้ให้กับลูกคา้ได้ ท าให้ต้องมีการส่งไม้ทดแทนจากสวนยูคาลิปตัสจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ อย่างไรก็ตามในแต่ละจงัหวดัของประเทศไทยจะมีความแตกต่างกันออกไปตามลกัษณะ

ภมูิประเทศ ดงันัน้ จะขออธิบายใหเ้ห็นภาพตามแต่ละจงัหวดั ดงันี ้

จังหวัดกาญจนบุรี  
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เป็นจงัหวดัหนึ่งที่ตัง้อยู่ในภาคตะวนัตกของประเทศไทย มีพืน้ที่ทัง้หมดประมาณ 19 ,473 ตารางกิโลเมตร มีพืน้ที่

ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่ และมีพืน้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก มี

ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร มีชายแดนติดต่อกบัประเทศพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร 

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ทิศเหนือ จรดจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต ้จรดจังหวัดราชบุรี ทิศ

ตะวนัออก จรดจงัหวดัสพุรรณบรุีและนครปฐม ทิศตะวนัตก จรดประเทศพม่า 

ภูมิประเทศ 

พืน้ที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นป่าไมแ้ละภูเขาสูง โดยเฉพาะพืน้ที่ทางดา้นเหนือและตะวันตกของจังหวัด ถึงแม้

จงัหวดักาญจนบรุีจะมีเขตพืน้ท่ีติดกบัจงัหวดัตากทางดา้นทิศเหนือ แต่ก็ไม่มีถนนเชื่อมต่อกนั เนื่องจากมีเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า

ทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นมรดกโลกและมีป่าที่อุดมสมบูรณร์กทึบสลับกับมีภูเขาอนัสลับซบัซอ้น หากจะเดินทางติดต่อกันตอ้ง

ออ้มไปทางจงัหวดัสพุรรณบรุี จงัหวดัชยันาท จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัก าแพงเพชร แลว้จึงเขา้จงัหวดัตาก ซึ่งมีระยะทางกว่า 

490 กิโลเมตร และหากตอ้งการเดินทางไปอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี จะตอ้ง

เดินทางยอ้นลงมาทางใตร้วมระยะทางกว่า 700 กิโลเมตร 

ลกัษณะภมูิประเทศจงัหวดักาญจนบรุี แบ่งออกได ้3 ลกัษณะดงันี ้

1. เขตภูเขาและที่สูง พืน้ที่ทางดา้นทิศเหนือของจงัหวดั ไดแ้ก่ บริเวณอ าเภอสังขละบุรี อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอศรี

สวสัดิ์ และอ าเภอไทรโยค มีลกัษณะเป็นเทือกเขาต่อเนื่องมาจากเทือกเขาถนนธงชยัถัดไปทางดา้นตะวนัตกของ

จงัหวดั เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกัน้พรมแดนระหว่างไทยกับประเทศพม่าทอดยาวลงไปทางดา้นใต ้บริเวณนีจ้ะเป็น

แหล่งก าเนิดตน้น า้ที่ส  าคญัของจงัหวดั คือ แม่น า้แควใหญ่ และแม่น า้แควนอ้ย ซึ่งในแถบนีจ้ะมีรอยเลื่อนอยู่หลาย

รอยและมกัเกิดแผ่นดินไหวในพืน้ท่ีบ่อยครัง้ 

2. เขตที่ราบลกูฟูก ไดแ้ก่ พืน้ที่ตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั มีลกัษณะเป็นที่ราบเชิงเขาสลบักบัเนินเขาเตีย้ ๆ อยู่

บรเิวณอ าเภอเลาขวญั อ าเภอบ่อพลอย และบางส่วนของอ าเภอพนมทวน 

3. เขตที่ราบลุ่มน า้ ไดแ้ก่ พืน้ท่ีทางดา้นใตข้องจงัหวดั ลกัษณะเป็นที่ราบ ดินมีความอดุมสมบรูณ ์อยู่บรเิวณอ าเภอท่า
มะกา อ าเภอท่าม่วง และบางส่วนของอ าเภอพนมทวน อ าเภอเมอืงกาญจนบรุ ี
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ภูมิอากาศ 
- ฤดรูอ้น ระหว่างกลางเดือนกมุภาพนัธถ์ึงกลางเดือนพฤษภาคม มลีมฝ่ายใตพ้ดัมาปกคลมุ ท าใหม้อีากาศรอ้นอบ

อา้วทั่วไป โดยมีอากาศรอ้นจดัอยู่ในเดือนเมษายน 

- ฤดฝูน ระหว่างกลางเดอืนพฤษภาคม ถงึเดือนพฤศจิกายน ในระยะนีเ้ป็นช่วงที่ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลมุ 
ท าใหม้ีฝนตกชกุโดยตกชกุที่สดุในเดือนกนัยายน 

- ฤดหูนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกมุภาพนัธ ์โดยในช่วงนี ้ความกดอากาศสงูจากประเทศจีนและลม
มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลมุ ท าใหอ้ากาศหนาวเย็นและความแหง้แลง้แผ่ปกคลมุจงัหวดักาญจนบรุี 

จังหวัดกาญจนบุรีมีอุณหภูมิต  ่าสุดโดยเฉล่ีย 22.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉล่ีย 36.0 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต  ่าที่สดุวดัได ้3.7 องศาเซลเซียส (เมื่อวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2517) อุณหภูมิสงูสดุที่วดัได ้44.2 องศาเซลเซียส (เมื่อ 
12 เมษายน พ.ศ. 2559) และมีปรมิาณน า้ฝนเฉล่ีย 1496.2 มิลลิเมตรต่อปี 

ธรณีวิทยา 

ในดา้นทรพัยากรดิน พืน้ที่ส่วนใหญ่ของจงัหวดักาญจนบรุีมีภูเขาสลบัซบัซอ้น พืน้ที่ที่เหมาะส าหรบัเกษตรกรรม
คือ ที่ราบระหว่างภูเขาซึ่งมีแม่น า้และล าน า้สายต่าง ๆ ไหลผ่าน เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีหินปนู หินแกรนิต  หินแกรไนโอออ
ไรท ์หินไนล ์หินดินดาน หินควอทโซฟีลไลท ์เป็นวตัถุตน้ก าเนิดดิน ท่ีราบระหว่างหุบเขาและสองฝ่ังแม่น า้จึงมีลกัษณะเป็น
ตะกอนท่ีเกิดจากการสลายตวัของหินดงักล่าวแลว้ถกูน า้พดัพามาทบัถม และเนื่องจากพืน้ท่ีส่วนนีม้ีหินปนูเป็นส่วนใหญ่ ดิน
จึงมีปฏิกิรยิาเป็นกลางหรือเป็นด่าง มีความอดุมสมบรูณป์านกลางถึงดี จึงเป็นแหล่งเพาะปลกูพืชไรท่ี่ส  าคญัของประเทศเช่น 
ออ้ย ขา้วโพด มนัส าปะหลงั และสบัปะรด ส่วนในบรเิวณที่ราบต ่าใชป้ลกูขา้วแต่มีเนือ้ที่ไม่มากนกั 

อุทกวิทยา 

ในดา้นทรพัยากรน า้ จงัหวดักาญจนบรุีมีแหล่งน า้ที่ส  าคญั 3 ประเภทคือ 

- น า้ใตด้ินหรือน า้บาดาล ตน้ก าเนิดของแหล่งน า้บาดาลส่วนใหญ่มาจากน า้ฝนซึ่งตกสู่ผิวดินลงไปกับเก็บใตช้ัน้
ดิน พืน้ที่ทางตอนบนและทางตะวันตกของจังหวัดซึ่งมีสภาพเป็นที่สูงภูเขา รองรบัดว้ยหินแปรปริมาณน า้
บาดาลจึงมีนอ้ยมาก ส่วนพืน้ที่ทางตะวนัออกและทางใตข้องจงัหวดัเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน า้บาดาลสามารถ
น าขึน้มาใชไ้ด ้แต่ยงัคงมีปรมิาณนอ้ย 

- น า้ผิวดิน แหล่งน า้ผิวดินมีตน้น า้อยู่ทางตอนเหนือของจงัหวดัถึงเขตจงัหวดัอุทยัธานี ลกัษณะทางน า้เป็นรอ่ง
ลึกในระหว่างหุบเขา มีธารน า้บางสายไหลขึน้ไปทางเหนือสู่ประเทศพม่า แต่ล าธารส่วนใหญ่ไหลลงสู่แม่น า้
แควนอ้ยและแควใหญ่ ก่อนจะรวมตวักนัเป็นแม่น า้แม่กลอง ส่วนดา้นตะวนัออกมีล าตะเพินเป็นธารน า้ส าคญั
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ของบริเวณนี ้แหล่งน า้ผิวดินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ แม่น า้แควนอ้ย แม่น า้แควใหญ่ (ศรีสวสัดิ์) แม่น า้แม่กลอง แม่น า้
ล าตะเพิน 

- น ้าจากการชลประทาน จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ตั้งของเขื่อนซึ่งมีอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่หลายแห่งเพื่อ
วตัถุประสงคห์ลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ส่ิงที่ไดร้บัผลประโยชนต์ามมาคือการชลประทานที่สามารถส่ง
น า้ใหก้ับพืน้ที่เพาะปลกู ประกอบดว้ย เขื่อนศรีนครินทร ์และเขื่อนท่าทุ่งนา ในเขตอ าเภอศรีสวสัดิ์ เขื่อนวชิรา
ลงกรณใ์นอ าเภอทองผาภมูิ อ าเภอสงัขละบรุี และเขื่อนแม่กลองในอ าเภอท่าม่วง 

แรงงาน 

 โดยส่วนใหญ่ชาวบา้นในพืน้ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น เลีย้งสตัว ์ปลกูมนัส าปะหลงั ปลกูออ้ย ดงันัน้การหา
แรงงานส าหรบัมาท ากิจกรรมในสวนป่า จะมีทัง้ขอ้ดีและขอ้จ ากัด ตามแต่ละมมุมองแตกต่างกันออกไป เช่น งานปลกูยูคา
ลิปตสั สามารถหาชาวบา้นในพืน้ที่เขา้มาท างานไดใ้นช่วงฤดูปลกู รวมถึงกิจกรรมบ ารุงรกัษาจะสามารถว่าจา้งคนในพืน้ท่ี 
เพื่อมาก าจดัวชัพืชไดแ้ละการไถพรวนดิน ซึ่งเป็นบคุคลที่มีประสบการณใ์นการท างานอยู่แลว้ เป็นตน้ ในส่วนของขอ้จ ากดัที่
พบ จะเป็นในกรณีของฤดูเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงั หรือเก็บเก่ียวออ้ย จะหาแรงงานไดย้าก เพราะชาวบา้นในพืน้ที่จะเลือก
กลบัไปด าเนินธุรกิจของตวัเองก่อนในช่วงเวลาดงักล่าว 

พันธุยู์คาลิปตัสทีป่ลูก 

 ในพืน้ท่ีแปลงปลกูจงัหวดักาญจนบรุีท่ีปลกูไวด้ัง้เดิมเป็นพนัธุ ์ 

- K7 (E. camaldulensis x E. deglupta)  

- K62 (E. urophylla) 

- Eucalyptus spp 

ซึ่งในการปลกูใหม่จะเป็นการน าสายพนัธุ ์H (E. camaldulensis x E. brassiana) จะเป็นพนัธุท์ี่ทนแลง้ไดด้ี จึงเหมาะสม

กบัพืน้ท่ีแปลงของบรษิัทฯ ที่จงัหวดักาญจนบรุี มาปลกู 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 

หมายเลขเอกสาร : MFT-FMP หนา้ : 9/40 แก้ไขคร้ังที ่: 00 อนุมัติ :นายคณธัช ปิยะสมบตัิกลุ 

 

แปลงปลูกของบริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากัด 

 แปลงปลกูของบริษัทฯ ในพืน้ที่จงัหวดักาญจนบุรี มีเนือ้ที่ 3,891.35 ไร่ (622.62 ha) แบ่งออกเป็น 7 โซน คือ โซน 

A ,โซน B, โซน C, โซน D จะเป็นโซนที่อยู่ไม่ห่างจากแหล่งชมุชน พืน้ที่ขา้งเคียงจะมีชาวบา้น โรงงาน ฟารม์เลีย้งสตัว ์ประ
มาน 30% ของพืน้ที่ และพืน้ที่เกษตรกรรม 70% ของพืน้ที่ แต่ในส่วนของ โซน N, โซน O, โซน P จะเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม
กว่า 90% โดยพืน้ท่ีเกษตรกรรมจะเป็นพืน้ท่ีปลกูมนัส าปะหลงัเป็นส่วนใหญ่ ตามแผนท่ีรูปแปลงจงัหวดักาญจนบรุีดา้นล่าง 

ซึ่งจะเห็นไดว้่าพืน้ที่แปลงปลกูของบริษัท จะแบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ คือ โซน N, O, P (โซนดา้นบน) จะตัง้อยู่ในต าบล วงัไผ่ 
อ าเภอหว้ยกระเจา และโซน A, B, C, D (โซนดา้นล่าง) จะตัง้อยู่ในต าบล ดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 

หมายเลขเอกสาร : MFT-FMP หนา้ : 10/40 แก้ไขคร้ังที ่: 00 อนุมัติ :นายคณธัช ปิยะสมบตัิกลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงปลกูโซน A ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 26 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 700.45 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดกบัถนนหลวงชนบท 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออกตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตกตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใตต้ิดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีระหว่างแปลงติดกบัพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 

หมายเลขเอกสาร : MFT-FMP หนา้ : 11/40 แก้ไขคร้ังที ่: 00 อนุมัติ :นายคณธัช ปิยะสมบตัิกลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงปลกูโซน B ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 32 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 664.47 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออกตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตกตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใตต้ิดกบัถนนหลวงชนบท 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมกระจายตวั ระหว่างแปลงตดิกบัพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 

หมายเลขเอกสาร : MFT-FMP หนา้ : 12/40 แก้ไขคร้ังที ่: 00 อนุมัติ :นายคณธัช ปิยะสมบตัิกลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงปลกูโซน C ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 21 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 488.01 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออกตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตกตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใตต้ิดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืน ระหว่างแปลงติดกบัแปลงเกษตรกรรมของชาวบา้น 

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 

หมายเลขเอกสาร : MFT-FMP หนา้ : 13/40 แก้ไขคร้ังที ่: 00 อนุมัติ :นายคณธัช ปิยะสมบตัิกลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงปลกูโซน D ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 21 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 498.31 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมและบ่อเลีย้งปลาของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออกตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตกตดิภเูขา 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใตต้ิดโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืน ระหว่างแปลงติดกบัแปลงเกษตรกรรมของชาวบา้น 

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 

หมายเลขเอกสาร : MFT-FMP หนา้ : 14/40 แก้ไขคร้ังที ่: 00 อนุมัติ :นายคณธัช ปิยะสมบตัิกลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงปลกูโซน N ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 9 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 278.65 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออกตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตกตดิถนนชนบท 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใตต้ิดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืนเดียว  

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 

หมายเลขเอกสาร : MFT-FMP หนา้ : 15/40 แก้ไขคร้ังที ่: 00 อนุมัติ :นายคณธัช ปิยะสมบตัิกลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงปลกูโซน O ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 6 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 269.10 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออกตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตกตดิถนนชนบท 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใตต้ิดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืน ระหว่างแปลงติดกบัแปลงเกษตรกรรมของชาวบา้น 

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 

หมายเลขเอกสาร : MFT-FMP หนา้ : 16/40 แก้ไขคร้ังที ่: 00 อนุมัติ :นายคณธัช ปิยะสมบตัิกลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงปลกูโซน P ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 8 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 273.75 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น และพืน้ที่อนรุกัษ์ของบรษิัทฯ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออกตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตกตดิถนนชนบท 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใตต้ิดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืนเดียว  

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 

หมายเลขเอกสาร : MFT-FMP หนา้ : 17/40 แก้ไขคร้ังที ่: 00 อนุมัติ :นายคณธัช ปิยะสมบตัิกลุ 

 

จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

จังหวัดก าแพงเพชรมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกันตามการแบ่งแบบต่าง ๆ หากแบ่งเขตตามการพยากรณ์

อากาศ จะจัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ส าหรบัเกณฑก์ารแบ่งภาคอย่างเป็นทางการของราชบัณฑิตยสภา จะจัดอยู่ในภาค

กลางตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานคร 362 กิโลเมตร มีเนือ้ที่ทัง้หมดประมาณ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,379,688 ไร ่

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 

หมายเลขเอกสาร : MFT-FMP หนา้ : 18/40 แก้ไขคร้ังที ่: 00 อนุมัติ :นายคณธัช ปิยะสมบตัิกลุ 

 

สภาพภูมิประเทศ 

จงัหวดัก าแพงเพชรมีแม่น า้ปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ 104 กิโลเมตร มีลกัษณะภมูิประเทศ แบ่งเป็น 3 

ลกัษณะ คือ 

- ลักษณะที่ 1 เป็นที่ราบลุ่มแม่น า้ปิงตอนล่างแบบตะพักลุ่มน า้ (Alluvial Terrace) มีระดบัความสูงประมาณ 

43-107 เมตรจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง อยู่บรเิวณทางดา้นทิศตะวนัออกและใตข้องจงัหวดั 

- ลกัษณะที่ 2 เป็นเนินเขาเตีย้ๆ สลบัท่ีราบ พบเห็นบรเิวณดา้นเหนือ และตอนกลางของจงัหวดั 

- ลกัษณะที่ 3 เป็นภูเขาสลบัซบัซอ้น เป็นแหล่งแร่ธาตุ และตน้น า้ล าธารต่างๆ ที่ส  าคญั เช่น คลองวงัเจา้ คลอง

สวนหมาก คลองขลงุ และคลองวงัไทร ไหลลงสู่แม่น า้ปิง  

โดยสรุปแลว้ ลักษณะพืน้ที่ของจังหวัดก าแพงเพชร ดา้นตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดลงมา ทางดา้นตะวันออก 

ลกัษณะดินเป็นดินปนทรายเหมาะแก่การท านา และปลกูพืชไร่ 

สภาพภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศของจังหวัดก าแพงเพชร ขึน้อยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ าฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพดัพามวลอากาศเย็นและแหง้จากประเทศจีนปกคลมุ ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ท าใหจ้งัหวัด

ก าแพงเพชรมีอากาศหนาวเย็นและแหง้ทั่วไป กับมรสมุตะวนัตกเฉียงใต ้ซึ่งพดัพามวลอากาศชืน้จากทะเลและมหาสมทุรปก

คลมุประเทศไทยในช่วงฤดฝูนท าใหม้ีฝนตกทั่วไป สามารถแบ่งฤดกูาลออกเป็น 3 ฤด ู

- ฤดรูอ้น เริ่มประมาณกลางเดือนกมุภาพนัธถ์ึงกลางเดือนพฤษภาคมมีอากาศรอ้นอบอา้ว ทั่วไป โดยเฉพาะใน

เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศรอ้นอบอา้วมากที่สดุในรอบปี 

- ฤดฝูน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตลุาคม ซึ่งเป็นระยะที่มรสมุตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัเขา้สู่

ประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชืน้และมีฝนตกชกุตัง้แต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เป็นตน้ไป เดือนที่มีฝน

ตกมากที่สดุคือเดือนกนัยายน 

- ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ ์ซึ่งเป็นช่วงที่ มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ

พดัปกคลมุประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแหง้ เดือนที่มีอากาศหนาวที่สดุคือ เดือนธันวาคม

และมกราคม 

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 

หมายเลขเอกสาร : MFT-FMP หนา้ : 19/40 แก้ไขคร้ังที ่: 00 อนุมัติ :นายคณธัช ปิยะสมบตัิกลุ 

 

ธรณีวิทยา 

การก าเนิดของดิน เกิดจากตะกอนน า้พาบรเิวณสนัดินรมิน า้สภาพพืน้ท่ี ค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลกูคล่ืนลอนลาด

เล็กนอ้ยความลาดชนั 1-3 % การระบายน า้ ดีปานกลาง, การไหลบ่าของน า้บนผิวดิน ชา้, การซมึผ่านไดข้องน า้ ปานกลาง, พืช

พรรณธรรมชาติและการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน พืชไร ่เช่น ขา้วโพด ออ้ย ยาสบู ถั่วต่างๆ พืชผกั และไมผ้ล การแพรก่ระจาย พบมาก

ในภาคเหนือ การจดัเรียงชัน้ดิน Ap(A)-Bt ลกัษณะและคุณสมบตัิดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย

แป้ง สีน า้ตาลถึงสีน า้ตาลเขม้ ปฏิกิรยิาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินรว่นปนทรายแป้งถึงดิน

รว่นเหนียวปนทรายแป้ง สีน า้ตาลหรือสีน า้ตาลปนเหลือง ปฏิกิรยิาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กนอ้ย (pH 5.5-6.5) 

ขอ้จ ากัดการใชป้ระโยชน ์ดินที่ใชป้ลกูพืชไร่มานาน ใตช้ัน้ไถพรวนมกัแน่นทึบ รากชอนไชไดย้าก  ขอ้เสนอแนะใน

การใชป้ระโยชน ์ท าลายชัน้ดานใตช้ัน้ไถพรวนโดยไถใหล้กึกว่าปกติ และใชอ้ินทรียวตัถใุนการปรบัสภาพดินใหร้ว่นซุย ปรบัปรุง

บ ารุงดินอยู่เสมอโดยเพิ่มอินทรียวตัถ ุและใชปุ้๋ ยอินทรียร์ว่มกบัปุ๋ ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตใหส้งูขึน้ 

แรงงาน 

โดยส่วนใหญ่ชาวบา้นในพืน้ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น เลีย้งสตัว ์ปลกูมนัส าปะหลงั ปลกูออ้ย ดงันัน้การหา
แรงงานส าหรบัมาท ากิจกรรมในสวนป่า จะมีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากัด ตามแต่ละมุมมองแตกต่างกันออกไป เช่น งานปลูกยูคา
ลิปตสั สามารถหาชาวบา้นในพืน้ท่ีเขา้มาท างานไดใ้นช่วงฤดปูลกู รวมถึงกิจกรรมบ ารุงรกัษาจะสามารถว่าจา้งคนในพืน้ท่ี เพื่อ
มาก าจดัวชัพืชไดแ้ละการไถพรวนดิน ซึ่งเป็นบคุคลที่มีประสบการณใ์นการท างานอยู่แลว้ เป็นตน้ ในส่วนของขอ้จ ากดัที่พบ จะ
เป็นในกรณีของฤดูเก็บเก่ียวมันส าปะหลัง หรือเก็บเก่ียวออ้ย จะหาแรงงานไดย้าก เพราะชาวบา้นในพืน้ที่จะเลือกกลับไป
ด าเนินธุรกิจของตวัเองก่อนในช่วงเวลาดงักล่าว 

พันธุยู์คาลิปตัสทีป่ลูก 

 ในพืน้ท่ีแปลงปลกูจงัหวดัก าแพงเพชรที่ปลกูไวด้ัง้เดิมเป็นพนัธุ ์ 

- K7 (E. camaldulensis x E. deglupta)  

- K62 (E. urophylla) 

- Eucalyptus spp 

ซึ่งในการปลกูใหม่จะเป็นการน าสายพนัธุ ์K62 (E. urophylla) จะเป็นพนัธุท์ี่ใหผ้ลผลิตดีและเหมาะสมกบัพืน้ท่ีแปลงของ

บรษิัทฯ ที่จงัหวดัก าแพงเพชร มาปลกู 
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แปลงปลูกของบริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากัด 

แปลงปลกูของบรษิัทฯ ในพืน้ท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร มีเนือ้ที่ 6,817.54 ไร ่(1,090.8 ha) แบ่งออกเป็น 3 โซน คือ โซน 

GP21 เป็นโซนใกลส้ านักงานติดถนน พืน้ที่โดยรอบจะเป็นพืน้ที่เกษตรกรรมของชาวบา้นในพืน้ที่ประมาน 40% ซึ่งเป็นพืน้ที่

เพาะปลกูมนัส าปะหลงั ออ้ย และนาขา้ว ส่วน 60% ที่เหลือจะเป็นพืน้ท่ีติดกบัแปลงของบรษิัทท่ีท าการปลกูตน้ยคูาลิปตสั โซน 

GP22 จะเป็นพืน้ที่ติดพืน้ท่ีป่าอนุรกัษ์ของชมุชนในพืน้ที่ และติดกับพืน้ที่เกษตรกรรมของชาวบา้นในพืน้ท่ี และโซน GP23 โดย

ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ที่ติดพืน้ที่ป่าอนุรกัษ์ จะมีประมาน 30% ติดกับพืน้ที่เกษตรกรรมของชาวบา้นในพืน้ที่ ตามแผนที่รูปแปลง

จงัหวดัก าแพงเพชรดา้นล่าง 
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แปลงปลกูโซน A ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 17 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 1,084.87 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดพืน้ท่ีปลกูยคูาลิปตสัของบรษิัทฯ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออกตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตกตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใตต้ิดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืนเดียว  
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แปลงปลกูโซน B ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 15 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 720.81 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออก ติดพืน้ที่ปลกูยคูาลิปตสัของบรษิัทฯ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตก ตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใต ้ติดพืน้ท่ีปลกูยคูาลิปตสัของบรษิัทฯ 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืนเดียว  
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แปลงปลกูโซน C ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 12 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 607.63 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออก ติดพืน้ที่ปลกูยคูาลิปตสัของบรษิัทฯ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตก ตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใต ้ติดพืน้ท่ีปลกูยคูาลิปตสัของบรษิัทฯ 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืนเดียว 
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แปลงปลกูโซน D ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 13 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 655.86 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออก ติดพืน้ที่อนรุกัษ์ของบรษิัทและพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตก ตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใต ้ติดพืน้ท่ีปลกูยคูาลิปตสัของบรษิัทฯ 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืนเดียว  

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 
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แปลงปลกูโซน E ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 18 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 852.85 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออก ติดพืน้ที่เกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตก ตดิภเูขา 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใต ้ติดถนนทางหลวง 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืน ระหว่างแปลงมีภเูขากัน้ 
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แปลงปลกูโซน C ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 28 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 1,971.28 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออก ติดถนนทางหลวงชนบท 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตก ตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใต ้ติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืน ระหว่างแปลงมีถนนลาดยางตดัผ่าน มีพืน้ท่ีอนรุกัษ์ 2 แปลงใหญ่ในพืน้ท่ีของ

บรษิัทฯ 
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จังหวัดปราจีนบุรี 

 

จงัหวดัปราจีนบรุี เดิมเคยมีชื่อตามหลกัศิลาจารกึว่า “เมืองอวธัยปรุะ” “เมืองพระรถ” หรือ “เมืองมโหสถ” เป็นเมือง

ที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมในทางภูมิศาสตรแ์ละมีการใชเ้ทคโนโลยีในการด ารง

ชีวิต เช่น มีการใชเ้ครื่องมือเหล็ก และมีการชลประทานเพื่อกักน ้าไวใ้ชใ้นสมยัอยุธยาตอนตน้ (พ.ศ.1991 -2031) กรุงศรี

อยุธยาเป็นราชธานี ปรากฏชื่อเมืองปราจีนบุรีเป็นครัง้แรก หมายถึงเมืองทางตะวนัออกของราชอาณาจกัรไทย มีฐานะเป็น

เมืองเล็ก ๆ ที่ขึน้ตรงต่อราชธานี ต่อมาภายหลงัการปฏิรูปการปกครองในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมืองปราจีนบุรี

จดัเป็นเมืองชัน้จตัวาขึน้กบัราชธานี สืบต่อมาในสมยัรตันโกสินทรร์ชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาล

ที่ 5) เมืองปราจีนเริ่มมีความส าคญัมากขึน้ตามล าดบั เพราะมีการคน้พบแหล่งทองค าที่เมืองกบินทรบ์ุรี มีการท า เหมือง

ทองค าขึน้ภายในพืน้ที่ ส่งผลใหเ้มื่อมีการปฏิรูปการปกครองจากระบบกินเมืองเป็นระบบเทศาภิบาลไดใ้ชเ้มืองปราจีนเป็น 

“ที่ว่าการมณฑลปราจีน” ซึ่งเป็นศูนยก์ลางความเจริญในภูมิภาคตะวนัออก ครัน้เมื่อไดย้า้ยที่ว่าการมณฑลปราจีนไปอยู่ที่
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เมืองฉะเชิงเทรา ส่งผลใหเ้มืองปราจีนลดความส าคญัลง ต่อมาภายหลงั หลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.

2475 ไดม้ีพระราชบญัญัติว่าดว้ยการบริหารแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2476 ใหม้ีต าแหน่งขา้หลวงประจ าจงัหวดัแบบ

ผูว้่าราชการจงัหวดั คณะกรมการจงัหวดั และสภาจงัหวดัส่งผลใหม้ณฑลเทศาภิบาลปราจีนบรุีถกูยกเลิกไป เมืองปราจีนบุรี

มีฐานะเป็นจงัหวดัปราจีนบุรีจนถึงปัจจุบนัค าขวญัประจ าจงัหวดั คือ “ศรีมหาโพธ์ิคู่บา้น ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไมลื้อเล่ีอง 

เขตเมืองทวารวดี” 

ภูมิศาสตร ์

จงัหวดัปราจีนบรุีมีต  าแหน่งทางภมูิศาสตรใ์นเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย ตามการแบ่งภมูิภาคประเทศไทย

โดยใชเ้กณฑด์า้นภมูิศาสตร ์ของราชบณัฑิตยสถาน ซึ่งจากการค านวณเนือ้ที่ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์พบว่าจงัหวดั

ปราจีนบุรี มีเนือ้ที่ 5,024.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,140,588 ไร่ ตัง้อยู่ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,503,380 เมตร ถึง 1,600,350 

เมตร สภาพพืน้ที่ทั่วไปเป็นที่ราบจนถึงลกัษณะภูเขาสงูชนั ทางตอนเหนือมีลกัษณะเป็นเนินสงูจนถึงภูเขามีลกัษณะเป็นป่า

เขาติดเทือกเขาดงพญาเย็น ทางตอนใตแ้ละตะวนัออกเป็นพืน้ท่ีราบมีสภาพเป็นป่า ดา้นตะวนัตกมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีราบลุ่ม 

ภูมิประเทศ 

จงัหวดัปราจีนบรุีพืน้ท่ีตอนบนมีลกัษณะเป็นภูเขาสงูที่ราบสงู และป่าทึบ ซบัซอ้น มีเขตติดต่อกบัเทือกเขาดงพญา

เย็น บรเิวณยอดเขาสงูถึง 1,326 เมตร บรเิวณเชิงเขาสงู 474 เมตร ลกัษณะเป็นท่ีราบสงูคลา้ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ

เป็นแหล่งก าเนิดแม่น า้หลายสาย ส่วนพืน้ที่ตอนล่าง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น า้ปราจีนบุรี สงูกว่าระดบัน า้ทะเล 5 เมตร 

เกิดจากแควหนุมานและแควพระปรงไหลมาบรรจบกนัที่อ  าเภอกบินทรบ์ุรี ไหลผ่านอ าเภอประจนัตคาม อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ 

อ าเภอเมือง และอ าเภอบา้นสรา้งไหลเขา้สู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา เรียกว่า “แม่น า้บางปะกง”  

ธรณีวิทยา  

พืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรุีมีหลกัฐานทางธรณีวิทยาชีใ้หเ้ห็นว่าผ่านกระบวนการเปล่ียนแปลงมายาวนานกว่า 285 ลา้น

ปี จนปรากฏเป็นรูปลกัษณส์ณัฐานดงัที่เห็นในปัจจบุนัไดแ้ก่ พืน้ที่ภูเขาสงูบริเวณตอนบนของจงัหวดั พืน้ที่เนินลอนลาดและ

มีเขาลกูโดดบริเวณตอนกลางถึงพืน้ที่ตอนล่างขวาของจงัหวดั และพืน้ที่ราบลุ่มบริเวณตอนล่างซา้ยของจงัหวดั ซึ่ งรองรบั

ดว้ยหินแข็งอายตุัง้แต่ 285 ลา้นปีจนถึงตะกอนปัจจบุนั มีทัง้หินตะกอน หินอคันี และตะกอนรว่น สภาพธรณีวิทยาของแต่ละ

ภมูิประเทศมีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน โดยพืน้ท่ีภเูขาสงูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขอบที่ราบสงูโคราช ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย

หินตะกอนที่สะสมตัวบนพืน้ทวีปในมหายุคมีโซโซอิก (ประมาณ 210-65 ลา้นปี) มีบางส่วนเป็นหินอัคนีอายุไทรแอสซิก 
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(ประมาณ 225 ลา้นปี) ลกัษณะภูมิประเทศแบบเนินลอนลาดมีเขาลกูโดดประกอบดว้ย หินตะกอนที่สะสมในพืน้สมทุรใน

มหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน (อายุประมาณ 285-245 ลา้นปี)และหินตะกอนท่ีสะสมตวับนพืน้ทวีปในมหายคุมีโซโซอิก ส่วน

พืน้ท่ีราบลุ่มเป็นการสะสมตะกอนรว่นในยคุควอเทอรน์ารี (1.6 ลา้นปี-ปัจจบุนั) 

ภูมิอากาศ 

จากขอ้มลูสภาพอากาศจงัหวดัปราจีนบุรี ของศูนยภ์ูมิอากาศ ส านกัพฒันาอตุุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้

รวบรวมสถิติขอ้มูลภูมิอากาศตัง้แต่ ปี พ.ศ.2494-2559 และจัดท าไวเ้มื่อ เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า สภาพอากาศของ

จงัหวดัปราจีนบรุีอยู่ภายใตอ้ิทธิพลของลมมรสมุ 2 ชนิด คือ 1) ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งพดัพาความหนาวเย็นจาก

ประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวท าใหอ้ากาศเย็นและแหง้แลง้ ตัง้แต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน

กุมภาพันธ์ และ 2) ลมมรุสุมตะวันตกเฉียงใตซ้ึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน

ตลุาคม ท าใหม้ีฝนและอากาศชุ่มชืน้ ดงันี ้

1. ฤดกูาล โดยพิจารณาตามลกัษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จงัหวดัปราจีนบรุีแบ่งฤดกูาลออกเป็น 3 ฤด ู

ดงันี ้

1.1 ฤดูรอ้น เริ่มตัง้แต่ กลางเดือนกุมภาพนัธถ์ึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนีจ้ะมีหย่อมความกดอากาศ

ต ่า เนื่องจากความรอ้นปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าใหม้ีอากาศรอ้นอบอา้วทั่วไป โดยเฉพาะเดือน

เมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศรอ้นท่ีสดุในรอบปี 

1.2 ฤดูฝน เริ่มตัง้แต่ กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตลุาคม เป็นช่วงที่ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปก

คลมุประเทศไทย ประกอบกบัรอ่งความกดอากาศต ่าที่พาดผ่านบรเิวณภาคใตข้องประเทศจะเล่ือนขึน้มา

พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ท าใหม้ีฝนตกชกุตัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นตน้ไป 

1.3 ฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่  กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ ง เ ป็นช่วงของลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ บรเิวณความกดอากาศสงูจากประเทศจีนท่ีมีคณุสมบตัิเย็นและแหง้จะแผ่ลงมาปก

คลุมประเทศไทยในช่วงนี ้ท าใหม้ีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามช่วงฤดูหนาวของจังหวัด

ปราจีนบุรีอาจชา้กว่าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยอากาศหนาวจะเริ่มกลางเดือน

พฤศจิกายนเป็นตน้ไป 
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2. อุณหภูมิ เนื่องจากจงัหวดัปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวนัออกที่อยู่ลึกเขา้ไปในแผ่นดิน จึงมีอากาศ

รอ้น มากกว่าจงัหวดัที่อยู่ตามชายฝ่ัง และในฤดูหนาวก็มีอากาศหนาวกว่า โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดทัง้ปี 

28.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต  ่าสุดเฉล่ียคือ 23.8องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสงูที่สดุวดัได ้42.9 องศาเซลเซียส ที่อ  าเภอกบินทรบ์ุรี จังหวดัปราจีนบุรี และอุณหภูมิต  ่าที่สดุที่เคย

ตรวจวดัได ้8.5 องศาเซลเซียส ที่อ าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี 

3. ปริมาณฝน จากขอ้มลูปริมาณฝนเฉล่ียของสถานีอุตุนิยมวิทยาจงัหวดัปราจีนบุรีระหว่าง ปี พ.ศ.2550-2558 

พบว่า ประมาณ 1,668 มิลลิเมตร เป็นฝนจากอิทธิพลของลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใตแ้ละรอ่งความกดอากาศต่ 

าที่ผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดฝูน โดยมีจ านวนวนัฝนตกเฉล่ียประมาณ 135 วนั/ปี นอกจากนี ้

บางปีอาจมีพายดุีเปรสชั่นเคล่ือนผ่านเขา้มาท าใหม้ีฝนตกเพิ่มขึน้ 

แรงงาน 

โดยส่วนใหญ่ชาวบา้นในพืน้ที่ประกอบอาชีพพนกังานโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เช่น เป็นพนกังานบริษัท 
ท านา เลีย้งปลา เลีย้งกุง้ ดงันัน้การหาแรงงานส าหรบัมาท ากิจกรรมในสวนป่า จะมีขอ้จ ากัดในจดัสรรหาบุคคลากรเขา้มา
ท างานในพืน้ที่ ซึ่งจะท าใหก้ารหาบุคคลากรในพืน้ที่เขา้มาท ากิจกรรมในระบบสวนป่าค่อนขา้งยาก ไม่ว่าจะเป็นการปลกู 
การตดั และการบ ารุงรกัษา จึงเป็นเหตใุหท้างบรษิัทฯ พิจารณาจดัหาอปุกรณต์่างไวท้ี่จงัหวดัปราจีนบรุี 

พันธุยู์คาลิปตัสทีป่ลูก 

 ในพืน้ท่ีแปลงปลกูจงัหวดัปราจีนบรุีท่ีปลกูไวด้ัง้เดิมเป็นพนัธุ ์ 

- K7 (E. camaldulensis x E. deglupta)  

- Eucalyptus spp 

ซึ่งในการปลกูต่อไปจะน าสายพนัธุ ์K7 (E. camaldulensis x E. deglupta) ที่เป็นพนัธุท์ี่ทนน า้ทว่มได ้และเหมาะสมกบั

พืน้ท่ีแปลงของบรษิัทฯ ที่จงัหวดัปราจีนบรุี มาลงปลกู 
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แปลงปลูกของบริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากัด 

แปลงปลกูของบรษิัทฯ ในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรุี มีเนือ้ที่ 4,427.93  ไร ่(708.47 ha) แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ โซน 

A,โซน B, โซน C, โซน D โดยส่วนใหญ่พืน้ท่ีขา้งเคยีงเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม (ปลกูขา้ว) ประมาน 70% และ ติดกบัโรงงานผลิต

ไมอ้ดัปารต์เิกิลซึง่เป็นบรษิัทในเครือของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั มีการแบ่งโซนตามแผนท่ีรูปแปลงปลกูยคูาลิบตสัของ

บรษิัทฯดา้นล่าง 
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แปลงปลกูโซน A ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 15 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 589.54 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดพืน้ท่ีปลกูยคูาลิปตสัของบรษิัทฯ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออกตดิพืน้ท่ีถนนทางหลวง 319 และตดิบ่อเลีย้งปลาของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตก ตดิพืน้ท่ีปลกูยคูาลิปตสัของบรษิัทฯ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใต ้ติดบ่อเลีย้งปลาของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืนเดียว  
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แปลงปลกูโซน B ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 29 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 1,078.89 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออกตดิพืน้ท่ีถนนทางหลวง 319 และตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตก ตดิพืน้ท่ีปลกูยคูาลิปตสัของบรษิัทฯ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใต ้ติดพืน้ท่ีปลกูยคูาลิปตสัของบรษิัทฯ 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืน พืน้ท่ีระหว่างแปลงติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น  
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แปลงปลกูโซน C ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 20 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 787.43 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออก ติดพืน้ที่ปลกูยคูาลิปตสัของบรษิัทฯ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตก ตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น และตดิถนนทางหลวงชนบท 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใต ้ติดโรงงานผลิตไมอ้ดัปารต์เิกิล 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืน 
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แปลงปลกูโซน D ของบรษิัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั  

- มีแปลงปลกูจ านวน 31 แปลง 

- พืน้ท่ีแปลงปลกูจ านวน 1,406.71 ไร ่ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศเหนือ ติดโรงงานผลิตไมอ้ดัปารต์เิกิล 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัออก ติดพืน้ที่ปลกูยคูาลิปตสัของบรษิัทฯ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศตะวนัตก ตดิพืน้ท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น และตดิถนนสาธารณะ 

- พืน้ท่ีแปลงทิศใต ้ติดถนนทางหลวงชนบท (วดัหวักรด) 

- พืน้ท่ีแปลงโดยรวมติดกนัเป็นผืนเดียว 

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 
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ขั้นตอนการท างานตามระบบวนวัฒน ์

จากการด าเนินงานการจดัการสวนยูคาลิปตสัของบริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากัด เพื่อความเขา้ใจและความชดัเจน

ของการท างานในแต่ละขัน้ตอน จะสามารถแบ่งหวัขอ้ของการท างานหลกัๆไดเ้ป็น 6 ขัน้ตอน ในส่วนของแปลงปลกู มีดงันี ้ 

1. งานเตรียมพืน้ท่ี 

เริ่มตน้จากการมีพืน้ที่ส  าหรบัการด าเนินกิจกรรมปลูกตน้ยูคาลิปตัส ซึ่งในขั้นการเตรียมพืน้ที่นี ้คือ การไถพรวน 

การวางแนว การขดุหลมุ เพื่อใหพ้ืน้ท่ีพรอ้มส าหรบัการปลกูตน้ยคูาลิปตสั 

2. งานปลกูตน้ยคูาลิปตสั 

หลังจากพืน้ที่พรอ้มส าหรบังานปลูกแลว้ จะตอ้งมีการเลือกพันธุ์ยูคาลิปตัสใหเ้หมาะสมกับพืน้ที่แต่ละพืน้ที่ ซึ่ง

บรษิัทฯ มีตน้กลา้ที่เลือกใชอ้ยู่ 3 สายพนัธุ ์คือ K62 ใชท้ี่ก  าแพงเพชร, K7 ใชท้ี่ปราจีนบรุี, H46 ใชท้ี่กาญจนบุรี  
 

3. งานบ ารุงรกัษา 

ในการบ ารุงรกัษา จะมีการท ากิจกรรมตัง้แต่ การพรวนดิน การใส่ปุ๋ ย การก าจดัวชัพืช การแต่งหน่อ การริดกิ่ง การ

ท าแนวกนัไฟ การท า Buffer Zone การท าถนน เพื่อตอ้งการรกัษาสภาพความเป็นอยู่ของตน้ยคูาลิปตสัใหค้งเดิม 

4. งานตดัไม ้

หลงัจากตน้ยคูามีอายไุด ้5 ปี หรือมีเสน้ผ่านศนูยก์ลางตัง้แต่ 4 นิว้ขึน้ไป ทางบรษิัทฯ จะเริ่มวางแผนส าหรบัการตดั

โค่น เพื่อน าส่งใหก้บัลกูคา้ในเครือ  

5. งานไวห้น่อ/รือ้ตอ 

หลังจากตัดโค่นไมยู้คาลิปตสัแลว้ ส่วนตอที่เหลือจะขึน้อยู่กับสภาพของตอไม ้เช่น หากตน้ยูคาลิปตสันั้นถูกตดั

มาแลว้ 2 ครัง้ จะท าการรือ้ตอออก  

6. งานส่งไม ้

ในขั้นตอนนีจ้ะรวมถึงการคีบไมข้ึน้รถบรรทุก การเรียงไม ้การคลุมผา้ การท าบิลส่งไม ้เพื่อใหส้ามารถส่งไมไ้ดม้ี

ประสิทธิภาพ และตรวจสอบยอ้นกลบัไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

อย่างไรก็ตามในการบริหารจัดการมีการประเมินต้นทุน อัตราการเจริญเติบโต การสรา้งการทดแทนสภาพป่า การ

เปล่ียนแปลงของพนัธุพ์ืชและสตัว ์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ ทัง้นี ้ทุกขัน้ตอนของการท ากิจกรรมจะมี

การประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึน้ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ รวมถึงการประเมินดา้นความปลอดภัย หรือแนวโน้มที่จะ



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 
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ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัป้องกันความเส่ียงที่

อาจจะเกิดขึน้นอกจากนีใ้นขัน้ตอนของทุกกิจกรรมตามระบบวนวฒันจ์ะมีการทบทวนแผนการบริหารอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

ทั้งนีม้าตรการเฝ้าระวังป้องกันนี ้จะน าไปปรึกษาหารือกับทางผู้มีส่วนไดส่้วนเสียในชุมชนรอบขา้งของแปลงปลูกแต่ละ

จงัหวดั ว่ามาตรการนีค้รอบคลมุผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้แลว้หรือไม่ 

แผนการป้องกันพืชพันธุส์ัตวห์ายาก 

นอกจากกิจกรรมที่ท  าในแปลงปลกูแลว้ยงัมีการตรวจติดตามแปลงอนุรกัษ์ดว้ย ซึ่งระบบการตรวจติดตามแปลงอนุรกัษ์นัน้ 

จะมีขัน้ตอนหลกัอยู่ 2 ขัน้ตอนดว้ยกนัคือ 

1. ก าหนดพืน้ที่ตวัแทนระบบนิเวศน ์เพื่อใชเ้ป็นจุดในการตรวจสอบว่าบริเวณดงักล่าวมีการเพิ่มขึน้ของพืช หรือสตัว์

ในบรเิวณนัน้หรือไม่ 

2. ตรวจติดตามพืน้ท่ีแปลงอนุรกัษ์ทุกปี อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ดว้ยการถ่ายภาพในแปลงถาวรและน ามาสรุปผลว่ามี

การเพิ่มขึน้ของพืชและสตัวใ์นบรเิวณดงักล่าวหรือไม่ 

ในกรณีที่พบเจอพืชหรือสตัวห์ายาก ใกลศู้นยพ์นัธุ ์จะตอ้งมีมาตรการส าหรบัป้องกัน อนุรกัษ์พืชพนัธุส์ตัวเ์หล่านัน้ใหค้งอยู่

ต่อไป โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ติดต่อผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นพืชพนัธุส์ตัวห์ายากในพืน้ท่ี เพื่อใหท้ราบว่ามีการพบเจอในพืน้ท่ีแปลงอนรุกัษ์ 

2. ท าสญัลกัษณบ์่งชีใ้นพืน้ท่ี เพื่อใหผู้ท้ี่เขา้มาท ากิจกรรมในบรเิวณดงักล่าวทราบว่ามีพืชพนัธุส์ตัวห์ายากอยู่ 

3. ท าพืน้ท่ีกัน้ขอบเขต (Safety Guard) บรเิวณที่พบเจอพืชพนัธุส์ตัวห์ายาก เพื่อไม่ใหพ้ืชพนัธุส์ตัวเ์หล่านัน้ถกูบกุรุก 

หากมีการแนะน าเพิ่มเติมจากผูเ้ชี่ยวชาญที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นนีโ้ดยตรง ทางบริษัทฯ จะปรบัใชค้  าแนะน านัน้ใหเ้หมาะสมกบั

สภาพพืน้ท่ี ท่ีพบเจอพืชพนัธุส์ตัวห์ายาก เพื่อคงไวไ้ม่ใหส่ิ้งเหล่านัน้สญูพนัธุ์ 

วิธีการและเหตุผลในการตัดไม้ 

ในปัจจุบนับริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากัด ไดเ้ริ่มน ารถตดัไม ้(Harvester) เขา้มาในกิจกรรมการตดัไมเ้พิ่มขึน้ เนื่องจากทาง

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการท างานของคนที่ท างานในสวน ไม่ว่าจะเป็นผูร้บัเหมาตดัไม ้หรือพนกังานตดัไมท้ี่

ใชเ้ล่ือยโซ่ยนตต์ดั จากภาพรวมของการตดัไมใ้นพืน้ท่ีใหญ่ และสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยรถตดัทางบรษิัทฯ จะพิจารณาใชร้ถตดั
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ไมก้่อน แต่ในบางกรณีที่มีขอ้จ ากัดดา้นพืน้ที่หรือปัจจยัอื่นๆ จึงมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่ือยโซ่ยนตใ์นการตดัไมแ้ทน ซึ่งมี

วิธีการท างานดงันี ้

 กรณีใชเ้ล่ือยโซ่ยนต ์

1. ดทูิศทางการลม้ของตน้ยคูา ปกติจะลม้เขา้กลางแปลงเพื่อไม่ใหก้ระทบการพืน้ท่ีรอบขา้ง 

2. ตดับากที่โคนไมเ้พื่อบงัคบัทิศทางการลม้ ใหล้ม้ไปในแปลง 

 

3. ตดัไมอ้ีกฝ่ังขนานกบัรอยบากเดิม เพื่อใหไ้มล้ม้ไปทางรอยบาก 

4. ทอนไมต้ามขนาดที่ตอ้งการ 

กรณีใชร้ถตดัไม ้(Harvester) 

1. ขบัรถตดัไมไ้ปคีบดา้นขา้งตน้ไม ้

2. กดคนับงัคบัเพื่อใหเ้ล่ือยตดัไมท้ างาน 

3. กดคนับงัคบัเพื่อใหเ้ล่ือยทอนไมต้ามขนาดที่ตัง้ค่าไว ้

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 

หมายเลขเอกสาร : MFT-FMP หนา้ : 39/40 แก้ไขคร้ังที ่: 00 อนุมัติ :นายคณธัช ปิยะสมบตัิกลุ 

 

แผนการตัดไม้ประจ าปี 2565-2570 

ในการวางแผนตดัไมจ้ะวางแผนเริ่มตน้จากไมท้ี่มีอายขุนาด 5 ปีเท่านัน้ เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว จะท าการวางแผนการ

ตดัไมเ้ป็นจ านวน 80% ของอตัราการเพิ่มพนูรายปี ดงันัน้จะพิจารณาวางแผนการตดัไมจ้ากอตัราการเพิ่มพนู ดงัตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่1. แสดงจ านวนพืน้ท่ีของไมย้คูาในแต่ละช่วงอาย ุ(ไร)่ 

ที่ตัง้แปลง 

จ านวนพืน้ท่ีของไมย้คูาในแต่ละช่วงอายุ (ไร)่ 

รวม (ไร)่ 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 5 ปีขึน้ไป 

กาญจนบรุ ี 370 164 240 536 421 1465 3196 

ก าแพงเพชร 316 1234 1878 722 542 120 4812 

ปราจีนบรุ ี 173 230 1152 798 761 694 3808 

รวม (ไร)่ 859 1628 3270 2056 1724 2279 11816 
 

 

 

 



 

แผนการจัดการสวนยูคาลิปตัส 
อย่างยั่งยนื วันทีอ่อกเอกสาร  : 28/09/2022 

หมายเลขเอกสาร : MFT-FMP หนา้ : 40/40 แก้ไขคร้ังที ่: 00 อนุมัติ :นายคณธัช ปิยะสมบตัิกลุ 

 

ตารางที ่2. แสดงน า้หนกัของไมย้คูาในแต่ละช่วงอาย ุ(ตนั) 

ที่ตัง้แปลง 

จ านวนน า้หนกัของไมย้คูาในแตล่ะช่วงอาย ุ(ตนั) 

รวม (ตนั) 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 5 ปีขึน้ไป 

กาญจนบรีุ 373.63 354.45 1,121.16 2,910.91 5,608.76 19,732.22 30,101.13 
ก าแพงเพชร 143.36 10,279.41 25,348.85 10,373.63 10,305.79 1,912.57 58,363.60 
ปราจีนบรุ ี 83.47 449.85 3,463.31 8,161.66 12,176.89 12,860.29 37,195.46 
รวม (ตนั) 600 11,084 29,933 21,446 28,091 34,505 125,660 

 

จากตารางเบือ้งตน้ จะเห็นไดว้่า อตัราการเจรญิเติบโตของตน้ยคูาลิปตสัทัง้ 3 ที่ เป็นดงันี ้ 

1. จงัหวดักาญจนบรุี มีอตัราการเจรญิเติบโตเฉล่ียอยู่ที่ 2.67 ตนั/ปี 

2. จงัหวดัก าแพงเพชร มีอตัราการเจรญิเติบโตเฉล่ียอยู่ที่ 3.80 ตนั/ปี 

3. จงัหวดัปราจีนบรุี มีอตัราการเจรญิเติบโตเฉล่ียอยู่ที่ 3.20 ตนั/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 



ปริมาณ หน่วย ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 คร้ัง หวัหนา้แปลง

12 คร้ัง ผูจ้ดัการสวนป่าฯ

1 คร้ัง ผูจ้ดัการสวนป่าฯ / คณะท างาน FSC

1 คร้ัง ผูจ้ดัการสวนป่าฯ

12 คร้ัง หวัหนา้แปลง

14,600 ตนั (Ton) หวัหนา้แปลง / เจา้หนา้ท่ีแปลง

80 % หวัหนา้แปลง / เจา้หนา้ท่ีแปลง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / หวัหนา้แปลง

จป. / หวัหนา้แปลง

4 คร้ัง หวัหนา้แปลง

ผูจ้ดัการสวนป่าฯ / หวัหนา้แปลง 

ผูจ้ดัการสวนป่าฯ / หวัหนา้แปลง / เจา้หนา้ท่ีแปลง

ผูจ้ดัการสวนป่าฯ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / หวัหนา้แปลง

4 คร้ัง ผูจ้ดัการสวนป่าฯ / หวัหนา้แปลง / คณะท างาน FSC

1 คร้ัง หวัหนา้แปลง / เจา้หนา้ท่ีแปลง

2 คร้ัง หวัหนา้แปลง / เจา้หนา้ท่ีแปลง

12 คร้ัง หวัหนา้แปลง / เจา้หนา้ท่ีแปลง

1 คร้ัง ผูจ้ดัการสวนป่าฯ / คณะท างาน FSC

ตามวาระ

13. ประชุมผูรั้บเหมาในการด าเนินการจดัการสวนป่าฯอยา่งย ัง่ยืน

14. อบรมให้ความรู้แก่ชุมชน

ทุกคร้ังท่ีมีกิจกรรม

4 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 15. ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนท่ีสวนป่าฯ

16. ตรวจติดตามพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง, Buffer Zone, Stream bank, พ้ืนท่ีเปราะบาง

17. ตรวจติดตามการเติบโต  โรคแมลง  ในพ้ืนท่ีปลูกไม้

18. สนบัสนุนกิจกรรมฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม ปลูกป่าฯ

ตามฤดูกาล

9. อบรมขั้นตอนการปฏิบติังานและอุปกรณ์ความปลอดภยัในการท างานให้แก่ ผูรั้บเหมา และแรงงาน ก่อนเร่ิมกิจกรรม

10. ประชุมร่วมกบัชุมชนรอบสวนป่าฯ

11. สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการ/วดั/โรงเรียน ตามวาระ

4 ดา้นสงัคมชุมชน 8. ประชาสมัพนัธ์การจา้งงานในชุมชนทอ้งถ่ิน

12. ส่ือสารแผนงานต่างๆ แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

1 ดา้นบริหารโครงการ 1. ฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการจดัการสวนป่าฯเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน่ ให้แก่ พนกังาน ผูรั้บเหมา แรงงาน และชุมชนรอบสวนป่าฯ

2. ติดตามการปฏิบติังานตามหลกัการมาตรฐานการจดัการสวนป่าฯเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน่ 

3. ติดตามระบบมาตรฐานการจดัการสวนป่าฯเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน่ 

4. ทบทวนฝ่ายบริหาร 

2 ดา้นเศรษฐกิจ 5. ประเมินผลผลิตไม้

6. ตดัไมแ้ละขนส่งไปยงัโรงงานปลายทาง

7. บริหารพ้ืนท่ีไวห้น่อ

ผู้รับผดิชอบ

บริษทั เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากัด / Metro Forestry Co.,LTD,
72 ซ.นนทบุรี 15 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. (02)055-8555-3142

72 Nonthaburi 15, Nonthaburi Rd, Bang Kraso, Mueang, Nonthaburi 11000 Tel: (66-2)055-8555-3142

E-mail : Metro_forestry@metroply.com, / www.metroply.com

แผนบริหารการจัดการสวนป่าฯเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน ปี 2565 

ล าดบั กจิกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิการ



ล ำดบั รำยละเอยีด ตัวช้ีวดั ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ

1

การตรวจติดตามพ้ืนท่ีปลูดไมย้คูาลิปตสั (การลกัลอบตดัไม,้ การ
บุกรุกพ้ืนท่ี, การเกิดไฟไหม,้ การเก็บผลผลิตท่ีไม่ใช่เน้ือ, ไม้
ตน้ไมใ้หญ่, พ้ืนท่ี Stream bank)

รายงานการตรวจติดตามพ้ืนท่ีแปลงปลูกไมย้คูาลิปตสัให้ ผูจ้ดัการ
สวนป่าฯรับทราบ

ทุกแปลงตอ้งส ารวจอยา่งนอ้ยเดือนละ 
1 คร้ัง

เจา้หนา้ท่ีแปลง

2
การตรวจติดตามไมใ้นแปลง (อาการผิดปกติของไม ้ ไดแ้ก่ โรค
และแมลง, ไมแ้คระแกรน, สาเหตุอ่ืนๆ)

รายงานการตรวจติดตามไมย้คูาลิปตสัให้ผูจ้ดัการสวนป่าฯรับทราบ ทุกแปลงตอ้งส ารวจอยา่งนอ้ยเดือนละ 
1 คร้ัง

เจา้หนา้ท่ีแปลง

3
การติดตามการเติบโตของไมท่ี้อาย ุ1 ปี, 2 ปี, 3 ปี รายงานปริมาตรไมย้คูาลิปตสัให้ผูจ้ดัการสวนป่าฯรับทราบ ทุก 6 เดือน (ฤดูแลง้ : มี.ค. และฤดูฝน :

 ต.ค.)
เจา้หนา้ท่ีแปลง

4 การประเมินผลผลิตไมก่้อนตดั รายงานปริมาตรไมย้คูาลิปตสัให้ผูจ้ดัการสวนป่าฯรับทราบ ก่อนตดัไม้ เจา้หนา้ท่ีแปลง

5
การตรวจติดตามผลกระทบจากชุมชนท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ รายงานผลกระทบท่ีเกิดกบัชุมชน  ให้ผูจ้ดัการสวนป่าฯรับทราบ ทุกคร้ังท่ีมีการท ากิจกรรมการจดัการ

สวนป่าฯ
เจา้หนา้ท่ีแปลง

6
การติดตามรับขอ้ร้องเรียนจากชุมชน (กล่องรับความคิดเห็น,  ทาง
โทรศพัท,์ แจง้เจา้หนา้ท่ีแปลง )

รายงานขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดกบัชุมชน  ให้ผูจ้ดัการสวนป่าฯ รับทราบ ทุก 1 เดือน เจา้หนา้ท่ีแปลง

7
การติดตามผลกระทบพ้ืนท่ี Stream bank ( แนวเขตพ้ืนท่ี,  การบุก
รุกพ้ืนท่ี,การเก็บผลผลิตท่ีไม่ใช่เน้ือไม ้)

รายงานตรวจสอบพ้ืนท่ี Stream Bank ทุก 6 เดือน เจา้หนา้ท่ีแปลง

8 การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนท่ี รายงานการเขา้ฟ้ืนฟูป่าฯในพ้ืนท่ี ปีละ 1 คร้ัง เจา้หนา้ท่ีแปลง

9
การประเมินผลกระทบก่อนและหลงัท ากิจกรรม (ตดั เตรียมปลูก 
บ ารุงรักษาโดยใชเ้คร่ืองจกัร และงานตดัไม้)

รายงานประเมินผลกระทบสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ทุกแปลงท่ีมีกิจกรรม เจา้หนา้ท่ีแปลง

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

72 Nonthaburi 15, Nonthaburi Rd, Bang Kraso, Mueang, Nonthaburi 11000 Tel: (66-2)055-8555-3142

แผนตรวจติดตำมกำรจัดกำรสวนป่ำฯอย่ำงยั่งยืน

บริษทั เมโทร ฟอเรสตี ้จ ำกดั / Metro Forestry Co.,LTD,
72 ซ.นนทบุรี 15 ถ.นนทบุรี ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. (02)055-8555-3142

E-mail : Metro_forestry@metroply.com, / www.metroply.com

ดา้นการจดัการสวนป่า

ดา้นสงัคม



กิจกรรม ประเมนิผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึน้ การด าเนินงานและมาตรการควบคุม
กลุ่มแปลง

ติดแหล่งน า้

กลุ่มแปลง

ติดชุมชน

กลุ่มแปลงติด

พืน้ทีอ่นุรักษ์

กลุ่มแปลง

ติดถนน
ผู้ได้รับผลกระทบ

1. การซ่อมเคร่ืองจกัรในแปลงอาจเกิดการร่ัวของ
ของเหลวเช่น น ้ามนัเคร่ือง น ามนั ไหลซึมลงสู่ดิน

1. การเปล่ียนถ่ายของเหลว (รถไถ) เช่น น ้ามนั น ้ามนัเคร่ือง เป็นตน้ ทกุคร้ังตอ้งปฏิบติัการ
อยา่งระมดัระวงั หรือหาอุปกรณ์รองพ้ืนเพ่ือป้องกนัของเหลวหกหล่น ลงพ้ืน ในกรณีท่ีมีหก
หล่น ลงพ้ืนตอ้งท าการน าดินทรายหรือดินร่วน ท าการโรยทบัเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดผลเสียต่อ 
ดินบริเวณนั้นๆ

2. เสียงดงัรบกวนชุมชนในรัศมีรอบแปลง 1 กิโลเมตร
2. ในระยะห่าง 10 เมตรจากบา้นของชาวบา้น จะตอ้งไม่มีการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเสียงดงั และตอ้ง
หาวิธีการท างานแบบอ่ืนในบริเวณดงักล่าว

3. มีการรุกร ้ าแนวเขตพ้ืนท่ีขา้งเคียง 3. ช้ีแนวเขตแปลงท่ีท ากิจกรรมให้ชดัเจน เพ่ือไม่ให้รุกล ้าในเขตดงักล่าว

4. แปลงท่ีเตรียมพ้ืนท่ีและร่องระบายน ้าในแปลง อาจ
เกิดการพดัตะกอนไปสู่พ้ืนท่ีขา้งเคียงได้

4. ในร่องระบายตอ้งท า เอน็ ดกัตะกอน หรือ ลุ่มน ้าขนาด 2x2 เมตร ดา้นทา้ยก่อนถึงพ้ืนท่ี
ขา้งเคียงเพ่ือป้องกนัการพดัพาตะกอนไปสู่ แปลงขา้งเคียง

5. ผูรั้บเหมาน าเคร่ืองจกัรเขา้ไปท างานในแนวเขต 
buffer zone

5. ก่อนการด าเนินตอ้งแจง้ชุมชนรอบพ้ืนท่ีให้รับทราบ buffer zone เพ่ือรักษาไว ้ซ่ึงแนว
ป้องกนัล าคลอง และห้ามน าเคร่ืองจกัรเขา้ไปในพ้ืนท่ีดงักล่าว

6. อ่ืนๆ…....................................................

1. ขยะท่ีเกิดจากการเขา้ด าเนินงานของแรงงาน
1. เม่ือด าเนินการเสร็จแลว้ตอ้งเก็บขยะออกจากแปลงให้หมด โดยคดัแยกขยะตามประเภททิง้
ลงในถงัขยะท่ีจดัเตรียมไว้

2. แปลงท่ีติดแม่น ้าล  าคลอง ท าการปลูก ติดริมคลอง
หรือริมน ้า

2. แปลงท่ีติดแม่น ้า ล  าคลอง ตอ้งเวน้ระยะห่างจากขอบคลองเขา้มาอยา่งนอ้ย 3 เมตร หรือตาม
ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีนั้นโดยก าหนดแนวเขตให้ชดัเจน

3. มีการรุกร ้ าแนวเขตพ้ืนท่ีแนวเขตขา้งเคียง 3. ช้ีแนวเขตแปลงท่ีท ากิจกรรมให้ชดัเจน เพ่ือไม่ให้รุกล ้าในเขตดงักล่าว

4. อ่ืนๆ…....................................................

 1. การซ่อมเคร่ืองจกัรในแปลงอาจเกิดการร่ัวของ 
ของเหลว เช่น น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนั ไหลซึมลงสู่ดิน

1. การเปล่ียนถ่ายของเหลว (รถไถ) เช่น น ้ามนั น ้ามนัเคร่ือง เป็นตน้ ทกุคร้ังตอ้งปฏิบติัการ
อยา่งระมดัระวงั หรือหาอุปกรณ์รองพ้ืนเพ่ือป้องกนัของเหลวหกหล่น ลงพ้ืน ในกรณีท่ีมีหก
หล่น ลงพ้ืนตอ้งท าการน าดินทรายหรือดินร่วน ท าการโรยทบัเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดผลเสียต่อ 
ดินบริเวณนั้นๆ ตามมาตรการไถร่องไม้

2. เคร่ืองจกัรส่งเสียงรบกวนชาวบา้นท่ีมีพ้ืนท่ีติดแปลง
2. ในระยะห่าง 10 เมตรจากบา้นของชาวบา้น จะตอ้งไม่มีการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเสียงดงั และตอ้ง
หาวิธีการท างานแบบอ่ืนในบริเวณดงักล่าว

3. ผูรั้บเหมาน าเคร่ืองจกัรเขา้ไปท างานในแนวเขต 
buffer zone

3. พ้ืนท่ีริมคลองเวน้ระยะ 3 เมตร ไม่น าเคร่ืองจกัรเขา้ไปในเขตท่ีกนัไวเ้ป็นพ้ืนท่ี buffer zone 
เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งแนวป้องกนั ล าคลอง

4. มีการรุกร ้ าแนวเขตพ้ืนท่ีแนวเขตขา้งเคียง 4. ช้ีแนวเขตแปลงท่ีท ากิจกรรมให้ชดัเจน เพ่ือไม่ให้รุกล ้าในเขตดงักล่าว

5. อ่ืนๆ…....................................................

งานบ ารุงรักษา

งานปลูก

x

ชาวบา้นขา้งเคียง

ชาวบา้นขา้งเคียง

x ชาวบา้นขา้งเคียง

72 Nonthaburi 15, Nonthaburi Rd, Bang Kraso, Mueang, Nonthaburi 11000 Tel: (66-2)055-8555-3142         ปราจีนบุรี

E-mail : Metro_forestry@metroply.com, / www.metroply.com          อ่ืนๆ ....................

แบบฟอร์มการประเมินความเส่ียงและผลกระทบ

หมายเหตุ

xงานเตรียมพ้ืนท่ี

x x

MFT-FM-015

บริษทั เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั / Metro Forestry Co.,LTD,         กาญจนบุรี

72 ซ.นนทบุรี 15 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. (02)055-8555-3142         ก าแพงเพชร



 1. การซ่อมเคร่ืองจกัรในแปลงอาจเกิดการร่ัวของ 
ของเหลว เช่น น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนั ไหลซึมลงสู่ดิน

1. การเปล่ียนถ่ายของเหลว (รถไถ) เช่น น ้ามนั น ้ามนัเคร่ือง เป็นตน้ ทกุคร้ังตอ้งปฏิบติัการ
อยา่งระมดัระวงั หรือหาอุปกรณ์รองพ้ืนเพ่ือป้องกนัของเหลวหกหล่น ลงพ้ืน ในกรณีท่ีมีหก
หล่น ลงพ้ืนตอ้งท าการน าดินทรายหรือดินร่วน ท าการโรยทบัเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดผลเสียต่อ 
ดินบริเวณนั้นๆ ตามมาตรการไถร่องไม้

2. เคร่ืองจกัรส่งเสียงรบกวนชาวบา้นท่ีมีพ้ืนท่ีติดแปลง
2. ในระยะห่าง 10 เมตรจากบา้นของชาวบา้น จะตอ้งไม่มีการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเสียงดงั และตอ้ง
หาวิธีการท างานแบบอ่ืนในบริเวณดงักล่าว

3. ผูรั้บเหมาน าเคร่ืองจกัรเขา้ไปท างานในแนวเขต 
buffer zone

3. พ้ืนท่ีริมคลองเวน้ระยะ 3 เมตร ไม่น าเคร่ืองจกัรเขา้ไปในเขตท่ีกนัไวเ้ป็นพ้ืนท่ี buffer zone 
เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งแนวป้องกนั ล าคลอง

4. มีการรุกร ้ าแนวเขตพ้ืนท่ีแนวเขตขา้งเคียง 4. ช้ีแนวเขตแปลงท่ีท ากิจกรรมให้ชดัเจน เพ่ือไม่ให้รุกล ้าในเขตดงักล่าว

5. อ่ืนๆ…....................................................

1. การพงัเสียหายของถนนท่ีใช ้จากการใชร้ถตดัไม้
1. ก าหนดเสน้ทางในการน าไมอ้อกชดัเจนและแจง้ชุมชนก่อนการด าเนินงานทกุแปลง 
และติดตั้งป้ายแจง้เตือนในการท างานทกุแปลงและทกุทางท่ีรถบรรทกุไมเ้ขา้ออก หลงัเสร็จ
กิจกรรมตอ้งปรับถนนกลบัมาให้อยูใ่นลกัษณะเดิม

2. การซ่อมเคร่ืองจกัรในแปลงอาจเกิดการร่ัวของ 
ของเหลว เช่น น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนั ไหลซึมลงสู่ดิน

2. การเปล่ียนถ่ายของเหลว (รถไถ) เช่น น ้ามนั น ้ามนัเคร่ือง เป็นตน้ ทกุคร้ังตอ้งปฏิบติัการ
อยา่งระมดัระวงั หรือหาอุปกรณ์รองพ้ืนเพ่ือป้องกนัของเหลวหกหล่น ลงพ้ืน ในกรณีท่ีมีหก
หล่น ลงพ้ืนตอ้งท าการน าดินทรายหรือดินร่วน ท าการโรยทบัเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดผลเสียต่อ 
ดินบริเวณนั้นๆ ตามมาตรการไถร่องไม้

3. เสียงเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการท างานรบกวนชุมชนรอบ
แปลง

3. ในระยะห่าง 10 เมตรจากบา้นของชาวบา้น จะตอ้งไม่มีการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเสียงดงั และตอ้ง
หาวิธีการท างานแบบอ่ืนในบริเวณดงักล่าว หรือเขา้ไปคุยกบัชาวบา้นเพ่ือเลือกเวลาการท า
กิจกรรมเป็นช่วงกลางวนั และไม่ท  างานในวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย์

4. ฝุ่ น ควนั จากเคร่ืองจกัรท่ีใชต้ดัไม้
4. ในระยะห่าง 10 เมตรจากบา้นของชาวบา้น จะตอ้งไม่มีการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีฝุ่ นควนั และ
ตอ้งหาวิธีการท างานแบบอ่ืนในบริเวณดงักล่าว หรือเขา้ไปคุยกบัชาวบา้นเพ่ือเลือกเวลาการท า
กิจกรรมเป็นช่วงกลางวนั และไม่ท  างานในวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์หรือเวลาท่ีชาวบา้นไม่อยูบ่า้น

5. ขยะท่ีเกิดจากการเขา้ด าเนินงานของแรงงาน 5. ก าหนดจุด และจดัท าท่ีทิง้ขยะชัว่คราวในแปลง และเก็บให้เรียบร้อยหลงัจากเสร็จ

6. ตน้ไมล้ม้ไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง
6. ช้ีแนวเขตแปลงให้ชดัเจน เพ่ือไม่ให้รุกล ้าในเขตดงักล่าว และท าการลม้จากขอบแปลงเขา้ใน
แปลง

7. อ่ืนๆ…....................................................

1. การพงัเสียหายของถนนท่ีใชใ้นการบรรทกุไม้
1. ก าหนดเสน้ทางในการน าไมอ้อกชดัเจนและแจง้ชุมชนก่อนการด าเนินงานทกุ แปลง ตาม
มาตรการเก็บเก่ียวผลผลิตไม ้ในกรณีท่ีถนนเกิดความเสียหายจากงานบรรทกุไม ้ตอ้งปรับ
สภาพกลบัคืนสภาพเดิม

2. ไมต้กหล่นลงพ้ืน ลงถนน 2. ก าหนดให้คลุมผา้ รัดสายทกุคร้ังหลงัการบรรทกุไมข้ึ้นรถเรียบร้อย

3. อ่ืนๆ…....................................................

งานบรรทกุไม้ x ชาวบา้นในพ้ืนท่ี

x x ชาวบา้นขา้งเคียง

งานไวห้น่อ ร้ือตอ

งานตดัไม้

ชาวบา้นขา้งเคียงx x

การเข้าพบคร้ังแรก 
 

ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

การเข้าพบหลงั 
 

1. ภายหลงัจากการด าเนินกิจกรรม.........................มีผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนหรือไม่ 



บริษทั เมโทร ฟอเรสตี ้จ ำกดั / Metro Forestry Co.,LTD 
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บทสรุป 

กำรตรวจประเมินพื้นที่และกำรส ำรวจพนัธ์ุพืชและสัตว์ประจ ำถิ่นในสวนป่ำ 

บริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ำกดั 

  

จากตรวจประเมินพื้นท่ีและการส ารวจพนัธ์ุพืชและสัตวป์ระจ าถ่ินของบริษทั เมโทร ฟอเรสต้ี จ  ากดั 
บริเวณสวนป่า จ.กาญจนบุรี จ.ก าแพงเพชร และจ.ปราจีนบุรี ซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกสร้างสวนป่า พื้นท่ีอนุรักษแ์ละ
พื้นท่ีตวัแทนระบบนิเวศน์ รวมเน้ือท่ีทั้งส้ิน 14,928 ไร่ ( 2511.80 ha ) พบพนัธ์ุพืชและสัตวป์ระจ าถ่ินในพื้นดงัน้ี 

1. จงัหวดักาญจนบุรี พื้นท่ีทั้งหมด 3,891.35 ไร่ ( 622.62 ha ) ครอบคลุมพื้นท่ีต.ดอนแสลบ ต.วงัไผ ่     
อ.ห้วยกระเจาและต.รางหวาย อ.พนมทวน พบพนัธ์ุพืชประจ าถ่ิน เช่น ตน้โมกมนั ตน้สะเดา 
ตน้มะค่า และสัตวป์ระจ าถ่ินจ าพวกแหย ้ 

2. จงัหวดัก าแพงเพชร พื้นท่ีทั้งหมด 6,817.54 ไร่ ( 1,090.80 ha ) ครอบคลุมพื้นท่ีต.หนองปลิง อ.เมืองฯ 
และต.พรานกระต่าย ต.ท่าไม ้ต.วงัควง อ.พรานกระต่าย พบพนัธ์ุพืชประจ าถ่ิน เช่น ตน้ยาง
พลวง(ตองตึง) ตน้พะยอม ตน้มะพอก ตน้สะเดา ตน้ตาล และสัตวป์ระจ าถ่ินจ าพวกกระต่าย 

3. จงัหวดัปราจีนบุรี พื้นท่ีทั้งหมด 4,427 ไร่ ( 708.48 ha ) ครอบคลุมพื้นท่ี ต.บางเดชะ อ.เมืองฯ พบ
พนัธ์ุพืชประจ าถ่ิน เช่น กระถินณรงค ์และสัตวป์ระจ าถ่ินจ าพวก นกกระยางขาว นกกาน ้า 

 

อา้งอิง 

รายงานการส ารวจ MFT-FM-008 บนัทึกความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นท่ีสวนป่าจ.กาญจนบุรี     
จ.ก าแพงเพชร และจ.ปราจีนบุรี บริษทั เมโทร ฟอเรสต้ี จ  ากดั 
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บทสรุป 

กำรตรวจประเมินพื้นที่ทีม่ีคุณค่ำด้ำนกำรอนุรักษ์สูงในสวนป่ำ 

บริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ำกดั 

  

จากตรวจประเมินพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าดา้นการอนุรักษ์มูงในสวนป่า ของบริษทั เมโทร ฟอเรสต้ี จ  ากดั 
บริเวณสวนป่า จ.กาญจนบุรี จ.ก าแพงเพชร และจ.ปราจีนบุรี ซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกสร้างสวนป่า พื้นท่ีอนุรักษแ์ละ
พื้นท่ีตวัแทนระบบนิเวศน์ รวมเน้ือท่ีทั้งส้ิน 14,928 ไร่ ( 2511.80 ha ) พบวา่จากการเขา้พื้นท่ีส ารวจเพื่อประเมิน
พื่นท่ีท่ีมีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง ไม่พบพื้นท่ีท่ีเขา้ตามหลกัเกณฑ ์

 

 

อา้งอิง 

รายงานการส ารวจ MFT-FM-008 บนัทึกความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นท่ีสวนป่าจ.กาญจนบุรี     
จ.ก าแพงเพชร และจ.ปราจีนบุรี บริษทั เมโทร ฟอเรสต้ี จ  ากดั 

 
 
 
 

 

 



MFT-FM-031

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ต

ด้านเศรษฐกิจ

1 ค่าภาษีท่ีดิน 120,000.00           120,000.00          

2 ค่าตรวจระบบ FSC 600,000.00           600,000.00          

3 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 200,000.00           50,000.00            50,000.00            50,000.00            50,000.00            

4 งบในการเดินทาง 112,000.00           11,500.00            10,500.00            6,000.00              11,500.00            10,500.00            6,000.00              11,500.00            10,500.00            6,000.00              11,500.00            10,500.00            6,000.00              

5 ค่าไฟฟ้า & ค่าน ้า 36,000.00             3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              

6 ค่าตดัไมแ้ละบรรทกุ 4,022,797.72        424,660.32        181,146.00        198,951.20        338,674.00        350,820.40        395,320.80        160,812.40        806,161.80        390,936.40        271,314.40        252,000.00        252,000.00        

ด้านสังคม

7 เงินเดือน & ค่าแรง 1,440,000.00        120,000.00          120,000.00          120,000.00          120,000.00          120,000.00          120,000.00          120,000.00          120,000.00          120,000.00          120,000.00          120,000.00          120,000.00          

8 โบนสั & สวสัดิการพนกังาน 120,000.00           120,000.00          

9 ค่าอบรมและสมันา 10,000.00             2,500.00              2,500.00              2,500.00              2,500.00              

10 ค่ารับรอง & CSR 120,000.00           10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            

11 ค่าใชจ่้ายส่ือสาร 60,000.00             5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              

12 ค่าบริจาค 50,000.00             25,000.00            25,000.00            25,000.00            25,000.00            

ด้านส่ิงแวดล้อม

13 อุปกรณ์เชฟต้ี 30,000.00             7,500.00              7,500.00              7,500.00              7,500.00              

14 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 50,000.00           30,000.00            20,000.00            20,000.00            20,000.00            

15 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 50,000.00             102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          

7,020,797.72        796,810.32          432,296.00          560,601.20          710,824.00          601,970.40          746,970.80          412,962.40          1,057,311.80       742,586.40          1,123,464.40       503,150.00          603,650.00          

ล าดบัที่ รายการ งบประมาณ 2022
เดือน

หมายเหตุ

บริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั / Metro Forestry Co.,LTD,

72 ซ.นนทบุรี 15 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. (02)055-8555-3142

72 Nonthaburi 15, Nonthaburi Rd, Bang Kraso, Mueang, Nonthaburi 11000 Tel: (66-2)055-8555-3142

E-mail : Metro_forestry@metroply.com / www.metroply.com
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MFT-FM-031

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ต

ด้านเศรษฐกิจ

1 ค่าภาษีท่ีดิน 120,000.00           120,000.00          

2 ค่าตรวจระบบ FSC 600,000.00           600,000.00          

3 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 200,000.00           50,000.00            50,000.00            50,000.00            50,000.00            

4 งบในการเดินทาง 112,000.00           11,500.00            10,500.00            6,000.00              11,500.00            10,500.00            6,000.00              11,500.00            10,500.00            6,000.00              11,500.00            10,500.00            6,000.00              

5 ค่าไฟฟ้า & ค่าน ้า 36,000.00             3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              3,000.00              

6 ค่าตดัไมแ้ละบรรทกุ 5,000,431.02        552,058.42        235,489.80        238,741.44        440,276.20        420,984.48        513,917.04        192,974.88        967,394.16        508,217.32        325,577.28        302,400.00        302,400.00        

ด้านสังคม

7 เงินเดือน & ค่าแรง 1,800,000.00        150,000.00          12,500.00            1,041.67              86.81                   7.23                     0.60                     0.05                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00                     

8 โบนสั & สวสัดิการพนกังาน 150,000.00           150,000.00          

9 ค่าอบรมและสมันา 10,000.00             2,500.00              2,500.00              2,500.00              2,500.00              

10 ค่ารับรอง & CSR 120,000.00           10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            

11 ค่าใชจ่้ายส่ือสาร 60,000.00             5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              5,000.00              

12 ค่าบริจาค 50,000.00             25,000.00            25,000.00            25,000.00            25,000.00            

ด้านส่ิงแวดล้อม

13 อุปกรณ์เชฟต้ี 30,000.00             7,500.00              7,500.00              7,500.00              7,500.00              

14

ส่งเสริมและอนุรักษค์วามหลากหลายทาง

ชีวภาพในสวนป่ าฟ้ืนท่ีอนุรักษ ์รวมถึง

ป้องกนัและอนุรักษพ์นัธุ์พืช พนัธุ์สตัวท่ี์

ใกลสู้ญ 50,000.00           30,000.00            20,000.00            20,000.00            20,000.00            

15 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 50,000.00             102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          102,650.00          

8,388,431.02        984,208.42          379,139.80          481,433.11          692,513.01          552,141.71          745,567.64          325,124.93          1,098,544.16       739,867.32          1,057,727.28       433,550.00          534,050.00          

Rev 01 : 28/10/2022

บริษัท เมโทร ฟอเรสตี ้จ ากดั / Metro Forestry Co.,LTD,

72 ซ.นนทบุรี 15 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. (02)055-8555-3142

72 Nonthaburi 15, Nonthaburi Rd, Bang Kraso, Mueang, Nonthaburi 11000 Tel: (66-2)055-8555-3142

E-mail : Metro_forestry@metroply.com / www.metroply.com
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