
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ  

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขต
บ้านโป่ง  

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภากลาง



 สวนป่ าดอนแสลบ  – เลาขวัญ  องค์การอุตสาหกรรมป่ า ไม้  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ตั้ งอยู่ เ ลขที่  71  หมู่  13  ตำบลทุ่ งกระบ่ ำ  
อำ เภอเลาขวัญ  จั งหวัดกาญจนบุ รี  ใน เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ   
ป่ าดอนแสลบ  และป่ า เลาขวัญ  เป็นสวนป่ า โครงการที่  5  โดยได้ รั บมอบตามมติ
คณะรั ฐมนตรี  เมื่ อวันที่  3  มีนาคม  2535 กำหนดให้กรมป่ า ไม้พิ จารณาสวนป่ าที่
ปลู ก โดยงบประมาณของกรมป่ า ไม้ และปลูกนอกเขตอนุ รั กษ์  เมื่ อ เห็นสมควรให้มี
ก า ร ใช้ ป ร ะ โ ยชน์ ใ ห้ ก ร ะทรว ง เ กษตรและสหกรณ์ ส่ ง มอบพื้ นที่   ใ ห้ อ ง ค์ ก า ร
อุตสาหกรรมป่ า ไม้ ใช้ประโยชน์และดูแลรั กษาต่อ ไป

ประวัติสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ



โดยสวนป่ าดอนแสลบ  – เลาขวัญ  ได้ รั บมอบพื้ นที่ จ ากกรมป่ า ไม้ เมื่ อวันที่   
7   สิ งหาคม  2548 จำนวน  5 ,450 ไร่  และรับมอบเพิ่ ม เติ ม เมื่ อวันที่  7  ธันวาคม  2548 
จำนวน  800 ไร่  รวมพื้ นที่ สวนป่ าดอนแสลบ  –  เลาขวัญ  ทั้ งสิ้ น  6 ,250 ไร่  และได้ ผ่ าน  
ค ว า ม เ ห็ น ช อบ ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ใช้ ป ร ะ โ ย ชน์ ท า ง เ ศ รษ ฐกิ จ  ต ามหนั ง สื อ ส ำ นั ก ง า นปลั ด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ด่ วนที่ สุ ด   
ที่  ทส  ๐๒๐๗ .๓ /ว๒๘๔๒  ลงวันที่  26  ตุลาคม  พ .ศ . 2553

ประวัติสวนป่า(ต่อ) 



ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื้นที่เป็นที่ราบ สลับเนินเขา ป่าเดิมเป็นป่าเบญจพรรณหรือปา่ผสมผลัดใบ  
(Mixed-Deciduous Forest) และเต็งรังบางส่วน (Dry-Dipterocarp Forest) มีเส้นทาง 
ตรวจการณ์ของสวนป่าเปน็ทางลูกรัง มีไม้ไผก่อขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ ขึ้นปะปนเกือบทั่วพื้นที่   
มีไม้ธรรมชาติ ลูกไม้  และไม้พื้นล่างขึ้นปะปน  บางส่วนมีเถาวัลย์ขนาดใหญเ่ลื้อยพันลำต้น 
 ความสูงจากระดับน้ำทะเล 114-120  เมตร  
 สภาพของดินเป็นที่ราบ เชงิเขา พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ปน็ดนิรว่นปนทราย  มคีา่ pH 5 - 6.5 

ลักษณะภูมิอากาศ 
   ลักษณะภูมิอากาศที่สวนป่าดอนแสลบ - เลาขวัญ จะปรากฏฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาวอย่างชัดเจน  
 - ฤดูร้อน      อยู่ระหว่างเดือน ก.พ. - พ.ค. อากาศร้อนและอากาศแล้งจัด 
 - ฤดูฝน       อยู่ระหว่างเดือน มิ.ย. - ต.ค. อากาศหนาวเย็น ลมแรง  
- ฤดูหนาว    อยู่ระหว่างเดือน พ.ย. - ม.ค.  อาจมีฝนตกและหมอกปกคลุม 
 - ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  700-900 มม.

ลักษณะทางกายภาพ



ตารางพื้นที่ สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ



ตารางพื้นที่ สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ (ต่อ)

 ยูคาลิปตัส  อ่ืนๆ  พ้ืนท่ี
HCV

 พ้ืนท่ีอนุรักษ์  พ้ืนท่ีทาง
ตรวจการ

 พ้ืนท่ี
สำนักงาน

 อ่ืนๆ

242.267     ยูคาลิปตัส 2x8 - 5 238.890    2x8 238.890        3.377     242.267    
21.106       ยูคาลิปตัส 2x8 2549 5 21.106      2x3 21.106          21.106      
80.448       ยูคาลิปตัส 2x8 2559 5 80.448      3x3 80.448          80.448      
60.644       ยูคาลิปตัส 2x8 2563 5 60.644      1.5x3 60.644          60.644      
42.426       ยูคาลิปตัส 2x8 2563 5 42.426      1.5x3 42.426          42.426      

2532 350.00 352.822     ยูคาลิปตัส 2x8 2561 5 58.890      2x3 58.890          293.932           352.822    
326.921     ยูคาลิปตัส 2x8 - 5 160.359    2x8 160.359        166.562           326.921    
41.660       ยูคาลิปตัส 2x8 2561 5 41.660      2x3 41.660          41.660      

2534 400.000     386.540     - - - 5 -           - -               384.071           2.469     386.540    
2535 300.000 290.091     ยูคาลิปตัส 2x8 - 5 286.308    2x8 286.308        3.783     290.091    
2536 300 393.772     ยูคาลิปตัส 2x8 - 5 388.760    2x8 388.760        5.012     393.772    

พ้ืนท่ีสำนักงาน - 10.357       - - - 5 - - - 10.357   10.357      
รวม 6,250.000   6,559.519  4,734.588  70.647   4,805.235     -           -     1,564.967         93.470   10.357   85.490   -      6,559.519  

2533 500.000     

2531 400.00

สวนป่า
โครงกา
รท่ี

 ชนิดไม้ปัจจุบัน (ไร่)
 ระยะ
ปลูก

ร้ือปลูกปีแปลงปีเดิม
เน้ือท่ีตาม
ทะเบียน (ไร่)

 เน้ือท่ีรังวัด
ด้วย GPS   

(ไร่)
 ชนิดไม้เดิม  ระยะปลูก

เดิม
หมาย
เหตุ1

มาตรา 20 รวมพ้ืนท่ีปลูก
สร้าง (ไร่)

 พ้ืนท่ีรอ
การพัฒนา  

(ไร่)

 พ้ืนท่ีอนุรักษ์ (ไร่) Non-Productive Area (ไร่)  พ้ืนท่ีมี
ปัญหา
บุกรุก 
(ไร่)

รายละเอียดการจำแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (ไร่)

 ผลรวม
ท้ังหมด  (ไร่)





สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ ได้รับการ
ตรวจรับรองมาตรฐาน  

การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (FSC)  
และมาตรฐาน มอก. 14061



 
 

สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 
ได้รับรองการตรวจมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน  

(FSC) ปี พ.ศ. 2563 และมาตรฐาน มอก.14061 ปี พ.ศ. 2564  



 
 

สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 
ได้รับรองการตรวจมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน  

(FSC) ปี พ.ศ. 2563 และมาตรฐาน มอก.14061 ปี พ.ศ. 2564  



กิจกรรมหลัก 
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 

1.กิจกรรมทำไม้ ปี 2565 จำนวน 581.953 ไร่
2.กิจกรรมพัฒนารื้อปลูกแปลงใหม่ จำนวน 150 ไร่
3.กิจกรรมดูแลแปลงเก่าไม้ยูคาลิปตัส จำนวน 
4,584.588 ไร่
4.โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้โตเร็ว จำนวน 
1,300 ไร่



แผนที่แต่กิจกรรม  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 

แผนที่ทำไม้ยูคาลิ
ปตัส ปี 2565

แผนที่แปลงปลูก
ใหม่ ปี 2565

แผนที่พื้นที่เลี้ยงสัตว์ 
ปี 2565



แผนที่แต่กิจกรรม (ต่อ) 
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 

แผนที่พื้นที่อนุรักษ์และ
แหล่งน้ำ

แผนที่แสดงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน



มาตรการและแนวทางปฏิบัติใน  
การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยื่น  
ตามมาตรฐานสากล (FSC)



กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ตามมาตรฐาน  
FSC และ มอก. 14061 ประจำปี 2565 

สวนป่าดอนแสลบ -เลาขวัญ



กิจกรรมงานทำไม้ยูคาลิปตัส
งานสวนป่าดอนแสลบ - เลาขวัญ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง
1 แผนที่แสดงกิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส
2 แผนปฏิบัติการจัดการผลผลิตจากสวนป่า
3 ขออนุญาตทำไม้และยกเว้นการตีตราไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่าดอนแสลบ–เลาขวัญ
4 คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  10 (ราชบุรี) ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบไม้ยูคาลิปตัส
5 บันทึกตรวจสอบการสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส
6 หนังสือกรมป่าไม้  อนุมัติให้งานสวนป่าดอนแสลบ - เลาขวัญ ทำไม้ออก 
7 ชำระค่าภาคหลวง 
8 ตารางสำรวจเปรียบเทียบปริมาตร/น้ำหนัก 
9 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส 

10 แจ้งประชาสัมพันธ์การทำไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 
11 สัญญาซื้อขายไม้ยูคาลิปตัส 

12 บันทึกกำหนดจุดชั่งไม้ยูคาลิปตัส 

13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการทำไม้ 
14 บันทึกประชุมชี้แจงผู้รับเหมาทำไม้ 
15 แนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในการทำไม้โตเร็ว 
16 รายชื่อผู้รับเหมาทำไม้ยูคาลิปตัส 

17 หลักฐานเลื่อยโซ่ยนต์ 
18 บันทึกการหารือ ตรวจสอบ ชี้แจง มาตรการการป้องกันผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
19 บันทึกการส่งมอบ รับมอบไม้ยูคาลิปตัส 



การดำเนินงานตามกิจกรรม  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 

งานทำไม้ยู
คาลิปตัสตารางสรุปการทำไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 

ประจำปี 2565

แปลงปี
เป้าหมาย 

(ตัน)
น้ำหนักประมูล 

(ตัน)
น้ำหนักทำไม้ออก 

(ตัน) ผลการดำเนินงาน
2522/60 720 950 950.910 เสร็จสิ้น

2523 700 440 441.805 เสร็จสิ้น
2523/49 120 135 148.255 เสร็จสิ้น
2523/52 250 350 508.400 เสร็จสิ้น

2523/60
          
900 

             
1,100  1,111.720 เสร็จสิ้น

                  



กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2565

แผนที่ทำไม้ แผนปฏิบัติการจัดการ
ผลผลิตจากสวนป่า

หนังสือขออนุญาตทำไม้ 
ตาม ม.20



กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2565

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่  10 (ราชบุรี) ให้เจ้าหน้าที่ออก
ไปตรวจสอบไม้ยูคาลิปตัส

บันทึกตรวจ
สอบการ
สำรวจกำลัง
ผลิตไม้ยูคา
ลิปตัส เจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกสำรวจ

กำลังผลิต



กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2565

ชำระค่าภาคหลวงหนังสือกรมป่าไม้  
อนุมัติให้งานสวนป่า
ดอนแสลบ - เลาขวัญ 
ทำไม้ออกจากแปลง



กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2565

ตารางสำรวจเปรียบเทียบ
ปริมาตร/น้ำหนัก



กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2565

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยู
คาลิปตัส

สัญญาซื้อขายไม้ยูคา
ลิปตัส



- ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานองค์กรท้องถิ่น  ชุมชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รับทราบ

กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2565

หนังสือประชาม
สัมพันธ์ทำไม้



- ทำการติดป้ายประกาศแปลงที่จะทำไม้ออกหลังจากการประมูลไม้

กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2565

หนังสือประมูลไม้ยู
คาลิปตัส



-  แจ้งผู้รับเหมาทำไม้ให้ทราบถึงมาตรการและความปลอดภัยและกำหนดจุดตราชั่ง

กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมทำไม้

บันทึกประชุมชี้แจ้งแก่
ผู้รับเหมาทำไม้

บันทึกกำหนดจุด
ตราชั่ง



-  แจกแผ่นพับแนวทางปฏิบัติการทำไม้โตเร็วแก่ผู้รับเหมา

กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2565

แนวทางปฏิบัติการทำ
ไม้โตเร็ว



-  ตรวจสอบเอกสารรายชื่อผู้รับเหมาเอกสาร เลื่อยยนต์ให้ถูกต้องตามมาตรการ

กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2565

ตารางการตรวจสอบราย
ชื่อผู้รับเหมา

เอกสาร
เลื่อยยนต์



-  ทำการประ เมินผลกระทบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ก่อน  ระหว่าง  หลัง  การทำไม้

กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2565

ประเมินผลกระทบ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย



ภาพป้ายการแต่งกายของผู้รับเหมา กิจกรรมต่างๆ  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ



-  ตรวจสอบการแต่งการแต่งกายและการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามมาตรการ

กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2565



-  ตรวจสอบการแต่งการแต่งกายและการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามมาตรการ

กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2565



- ทำการชั่งนำหนักไม้ยูคาลิปตัสตามจุดตราชั่งที่กำหนด

กิจกรรมทำไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2565

บันทึกชั่งน้ำ
หนักไม้



กิจกรรมพัฒนารื้อปลูกใหม่ 150 ไร่ ตาม
มาตรฐาน  

FSC และ มอก. 14061 ประจำปี 2565 
สวนป่าดอนแสลบ -เลาขวัญ



กิจกรรมพัฒนารื้อปลูกใหม่ 150 ไร่
งานสวนป่าดอนแสลบ - เลาขวัญ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง
1 แผนที่แสดงกิจกรรมพัฒนารื้อปลูกยูคาลิปตัส 

2 หนังสืออนุมัติงบประมาณลงทุน 

3 Action Plan 

4 ขออนุญาตปลูกสร้างสวนป่า  มาตรา  20  

5 แจ้งประชาสัมพันธ์การรื้อปลูกใหม่หลังการทำไม้ 

6

ประชุมผู้มีส่วยได้ส่วนเสีย เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ก่อน 
ระหว่าง หลัง 

7 ผลการวิเคราะห์ดิน 
8 บันทึกการหารือ ตรวจสอบ ชี้แจง มาตรการการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
9 บันทึกการหารือ ตรวจสอบ ชี้แจง มาตรการการป้องกันผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
10 ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย  
11 รายงานขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์  
12 เอกสารหักล้างค่าจ้าง  

- ใบสำคัญคู่จ่าย
-ใบทะเบียนจ่ายเงินค่าจ้างเหมาแรงงาน



การดำเนินงานตามกิจกรรม  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 

งานปลูกสร้าง
แปลงใหม่

ลำดับท่ี แปลงปี จำนวน (ไร่) ดำเนินการไปแล้ว (ไร่) ผลการดำเนินงาน
1 2565/2531 79 79 เสร็จส้ิน
2 2565/2549/2531 21 21 เสร็จส้ิน
3 2565/2527 50 50 เสร็จส้ิน
รวม 150 150

ตารางสรุปแผนร้ือปลูก สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ ประจำปี 2565



กิจกรรมพัฒนารื้อปลูก 150 ไร่ ประจำปี 2565

แผนที่แสดงกิจกรรมพัฒนารื้อปลูก
ยูคาลิปตัส

หนังสืออนุมัติงบ
ประมาณลงทุน 



กิจกรรมพัฒนารื้อปลูก 150 ไร่ ประจำปี 2565

Action Plan



กิจกรรมพัฒนารื้อปลูก 150 ไร่ ประจำปี 2565

ขออนุญาตปลูกสร้างสวน
ป่า  มาตรา  20 



-  ตารางวิ เคราะห์ผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆของสวนป่า

กิจกรรมพัฒนารื้อปลูก 150 ไร่ ประจำปี 2565



กิจกรรมพัฒนารื้อปลูก 150 ไร่ ประจำปี 2565
- แจ้งประชาสัมพันธ์การรื้อปลูกใหม่หลังการทำไม้
 

หนังสือแจ้ง
ประชาสัมพันธ์แปลง
พัฒนารื้อปลูกหลังการ

ทำไม้

บันทึกประชุมผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย



กิจกรรมพัฒนารื้อปลูก 150 ไร่ ประจำปี 2565
- นำตัวอย่างดินไปตรวจสอบเพื่อหาธาตุอาหารของดิน

ผลการวิเคราะห์
ดิน



กิจกรรมพัฒนารื้อปลูก 150 ไร่ ประจำปี 2565

- ทำการติดป้ายประกาศและกำหนดขอบเขตแปลงที่จะรื้อปลูกให้
ชัดเจน

แผนที่แปลงที่จะทำการื้อ
ปลูกใหม่ ปี 2565



กิจกรรมพัฒนารื้อปลูก 150 ไร่ ประจำปี 2565

- ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

บันทึกประเมินผลก
ระทบทางด้านสิ่ง

แวดล้อม



กิจกรรมพัฒนารื้อปลูก 150 ไร่ ประจำปี 2565

- บันทึกการหารือ ตรวจสอบ ชี้แจง มาตรการการป้องกันผลกระ
ทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บันทึกหารือ
ตรวจสอบ 
ชี้แจง กับผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย



กิจกรรมพัฒนารื้อปลูก 150 ไร่ ประจำปี 2565

-  ชี้แจงอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
การแต่งกายให้ถูกต้องตามมาตรการการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน  
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง



ภาพป้ายการแต่งกายของผู้รับเหมา กิจกรรมต่างๆ  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ



กิจกรรมพัฒนารื้อปลูก 150 ไร่ ประจำปี 2565
- เตรียมพื้นที่และปลูก



กิจกรรมพัฒนารื้อปลูก 150 ไร่ ประจำปี 2565
- ดูแลบำรุงรักษาหลังปลูก



ภาพกิจกรรมดูแลแปลงเก่าไม้ยูคาลิปตัส 
ของสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ



พื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่แหล่งน้ำ  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ



1 .  กำหนดให้มีพื้นที่อนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 ของพื้นที่สวนป่าที่อยู่ในความดูแลของ   
   อ .อ .ป .กลาง   ทั้งหมด   
2 .  ดำเนินการทบทวนความหลากหลายทางชีวภาพทุกๆ  5 ปี  และสำรวจความหลากหลาย  
   ทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ของสวนป่าใหม่ทุกๆ  10 ปี  และ  
3.  ดำเนินการจัดทำขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์  และติดป้ายแสดงรายละเอียดของพื้นที่ให้ชัดเจน   
   พร้อมทั้งจัด  ทำแนวเขตป้องกัน  โดยใช้ทางตรวจการ  หรือการปลูกไม้เป็นแนวแถบ  
4.  กรณีพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิม  ให้ดำเนินการปลูกเสริมพันธุ์ไม้ดั้งเดิมตาม
ความเหมาะสม  
5.  สวนป่าจะต้องดำเนินการตรวจลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้   
   และการบุกรุกพื้นที่เป็นประจำ   
6 .  ห้ามดำเนินการแผ้วถาง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยเด็ดขาด  

การดำเนินการดูแลพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่แหล่ง
น้ำ  

สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 
แนวทางปฏิบัติพื้นที่
อนุรักษ์



- ติดป้ายพื้นที่มาตรการและแผนที่

การดำเนินการดูแลพื้นที่อนุรักษ์  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 



- ทาสีกำหนดแนวเขตกันชนให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุก

การดำเนินการดูแลพื้นที่อนุรักษ์  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 



1 .  ดำเนินการจัดทำแนวเขตแยกออกจากพื้นที่อื่นๆ  ของสวนป่า  พร้อมติดป้าย
   แสดงแนวเขตให้ชัดเจน
2.  สื่อสาร  ทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ชุมชนท้องถิ่น  และชาวบ้านที่อยู่
   ใกล้เคียงกับพื้นที่ดังกล่าวให้รับทราบถึงการมีอยู่  และความสำคัญของพื้นที่  HCV 
3.  ห้ามดำเนินการแผ้วถาง  หรือดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยเด็ดขาด
4.  สังเกตการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่  เช่น  ปริมาณน้ำ  ลักษณะทางกายภาพและทิศทาง
ของ  
   ทางเดินน้ำหรือมีร่องรอยการทาลาย  อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  หากพบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลง   
   ให้ดำเนิน  การหาสาเหตุและดาเนินการแก้ไขโดยทันที
5.  ติดป้ายแสดงรายละเอียดของพื้นที่  ประกอบด้วย  แปลงปี  ขนาดพื้นที่ความสำคัญ  
และแผนที่

การดำเนินการดูแลพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่แหล่ง
น้ำ  

สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 
แนวทางปฏิบัติพื้นที่
แหล่งน้ำ



- ดำเนินการติดป้ายประกาศให้ชัดเจน

การดำเนินการดูแลพื้นที่แหล่งน้ำ  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 

พื้นที่แหล่งน้ำ

ติดป้ายแหล่ง
น้ำ

สังเกตการเปลี่ยนสีของ
แหล่งน้ำ



- ตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำในพื้นที่ที่กำหนด

การดำเนินการดูแลพื้นที่แหล่งน้ำ  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 

พื้นที่แหล่งน้ำ

เก็บตัวอย่างน้ำไป
ตรวจสอบ

ตรวจวัดความ
เป็นกรด-ด่าง



วนเกษตร (เลี้ยงสัตว์)  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ



- ประชุมชี้แจงมาตรการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สวนป่า

วนเกษตร (เลี้ยงสัตว์) 
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 



- ติดป้ายพื้นที่ห้ามเลี้ยงสัตว์และตรวจติดตามเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สวนป่า

วนเกษตร (เลี้ยงสัตว์) 
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 



การลาดตระเวนการกระทำความผิดใน
พื้นที่สวนป่า

สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ



- จัดชุดลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ลาดตระเวนป้องกันการกระทำความผิด  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 



- รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบผ่านโทรศัพท์หรือสื่อโซเชียลมีเดียร์

ลาดตระเวนป้องกันการกระทำความผิด  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 



- รายงานสรุปการกระทำผิดในพื้นที่สวนป่าประจำเดือน

ลาดตระเวนป้องกันการกระทำความผิด  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 



การอบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ



การอบรมความปลอดภัยพนักงานและเจ้าหน้าที่  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ



อบรบคัดแยกขยะ  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ



การตรวจติดตามมาตรฐาน มอก.14061 
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ



- คู่มือแนวทางการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของกลุ่มผู้ปลูกป่าสุพรรณบุรีและ
กาญจนบุรี

ตรวจติดตามมาตรฐาน มอก.14061 
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 



- มาตรการการทำงานอย่างปลอดภัยของกลุ่มผู้ปลูกป่าสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

ตรวจติดตามมาตรฐาน มอก.14061 
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 



- ตรวจติดตามกลุ่มผู้ปลูกป่าสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

ตรวจติดตามมาตรฐาน มอก.14061 
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 



- ตรวจติดตาม  มอก .  14061 กลุ่มผู้ปลูกป่าสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

ตรวจติดตามมาตรฐาน มอก.14061 
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 



- ตรวจติดตาม  มอก .  14061 กลุ่มผู้ปลูกป่าสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

ตรวจติดตามมาตรฐาน มอก.14061 
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 



การตรวจติดตามมาตรฐาน FSC  
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ



- ตรวจติดตาม  FSC  ขอสวนป่าดอนแสลบ- เลาขวัญ

ตรวจติดตามมาตรฐาน FSC 
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 



- ตรวจติดตาม  FSC  ขอสวนป่าดอนแสลบ- เลาขวัญ

ตรวจติดตามมาตรฐาน FSC 
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ 



จบการนำเสนอ 
สวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ  

ขอบคุณครับ


