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Maesin-Maesoong and Napoon Forest Plantation Management Summary 
บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน สวนป่าแม่สิน-แม่สงูและนาพูน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 

สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่       

สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นสวนป่าโครงการ 1 (ปลูกโดยใช้งบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) และโครงการ
ที่ 2 (ปลูกทดแทนตามเงื่อนไขสัมปทานการท าไม้) เริ่มปลูกสร้างแปลงสวนป่าไม้สัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึงปี พ.ศ. 2537 
รวม 8 แปลง พื้นที่ปลูก 6,199.30 ไร่ โดยแบ่งเป็นสวนป่าแม่สิน-แม่สูง จ านวน 6 แปลง พื้นที่ปลูก 4,325.64 ไร่ และสวน
ป่านาพูน จ านวน 2 แปลง พื้นที่ปลูก 1,873.66 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้ข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่า 
พ.ศ. 2535  

ส านักงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง ตั้งอยู่ในพิกัดจากดาวเทียมระบบ UTM E 585016 N 1967673  
ที่ตั้ง ส านักงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง หมู่ที่ 3  ต าบลนาพูน  อ าเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร่   อยู่ห่างจังหวัดแพร่ประมาณ  
73 กิโลเมตร  พื้นที่สวนป่าฯ ตั้งอยู่ในเขต ต.นาพูน 

 

แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของแปลงปลูกสร้างสวนป่าแมส่ิน-แม่สูงและนาพูน 
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ระบบการจดัการสวนป่าอย่างยัง่ยนื 

(Sustainable Forest Plantation Management System) 
 

 องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
มีนโยบายมุ่งเนน้ใหส้วนป่าในสักกดัมุ่งปฏิบติัการจดัการสวนป่าอย่างย ัง่ยืน เพ่ือกา้วสู่ระบบการจดัการสวนป่าท่ีเป็น
สากลโดยการปลกูสร้างสวนป่า คุม้ครองรักษาบูรณะป่าไมเ้พื่อประโยชน์แก่การป่าไม ้โดยไดก้  าหนดพนัธกิจดา้นธุรกิจ 
ประกอบดว้ย การพฒันาท่ีดินสวนป่า โดยอนุรักษแ์ละพฒันาใหเ้ป็นสวนป่าเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื เป็นรากฐานการผลิตไม้
และบริการส่งเสริมการปลกูไมเ้ศรษฐกิจสู่ภาคเอกชนและชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งครบวงจร เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใช้
ไมข้องประเทศอย่างพอเพียงและย ัง่ยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม ้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจ
บริการท่ีมีป่าไมเ้ป็นพ้ืนฐานใหป้ระชาชนไดรั้บบริการท่ีไดม้าตรฐาน มีการจดัการดา้นการตลาดอย่างครบวงจร พฒันา
ระบบและสร้างกลไกการตลาดไมเ้ศรษฐกิจอยา่งเป็นธรรม เพื่อให้การปลูกไมเ้ศรษฐกิจไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าและ
ย ัง่ยนื อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมและพฒันาสงัคม ชุมชนทอ้งถ่ินโดยใชส้วนป่าเป็นฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงาน
สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบเขตสวนป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยประชาชนมีส่วนร่วม   

 การจดัการสวนป่าอย่างยัง่ยนืประกอบด้วยความยัง่ยนื 3 ประการ 
 - ความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 - ความย ัง่ยนืดา้นสงัคม  

 - ความย ัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 

  - รักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มในสวนป่า 

  - ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีอนุรักษข์องสวนป่า 
  - ฟ้ืนฟสูภาพธรรมชาติในสวนป่า 
  - อนุรักษแ์หล่งท่ีอยูอ่าศยัของพืช และสตัวห์ายากท่ีถกูคุกคามและใกลสู้ญพนัธ์ 
  - ส่งเสริมสถานภาพดา้นสงัคม คุณภาพชีวติท่ีดีของชุมชน ทอ้งถ่ิน 
  - สนบัสนุนประสิทธิภาพของการใชป้ระโยชน์สูงสุดของผลผลิตไมจ้ากสวนป่า 
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อัตราก าลังการบริหารจัดการงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่สิน-แมสู่งและนาพูน 

 1. ด้านเศรษฐกิจ 

  - พื้นที่ใหผ้ลผลิตทั้งหมด  6,199.31 ไร ่
  - ความเพิ่มพูนเฉลี่ย (AYI)  0.57 ลบ.ม./ไร่/ป ี
  - ความเพิ่มพูนทั้งปีของสวนป่าฯ 3.97 ลบ.ม./ไร่/ป ี
 * ข้อมูลดังกล่าว ได้จากการส ารวจปริมาณก าลังผลิตของสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ประจ าปี 2557-2558* 

  การท าไม้ประจ าปี 2559 

   - สวนป่านาพูน แปลงป ี2527 เนื้อที่ 273 ไร่  ปริมาตร 1,500 ลบ.ม 
 * การท าไม้ของสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ไม่เกินปริมาณความเพิ่มพูนทั้งปี เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของป่า และท าการปลูก
เสริมรอบตัดฟันที่ 2  หลังการท าไม้เสร็จ 

แผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 
ปีที่

ด าเนินการ 
แปลงปี เนื้อที ่

(ไร่) 
ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

วิธีการ หมายเหตุ 

2559 2527 273 1,500 ตัดฟันรอบสุดท้ายเพื่อปลูกใหม่ สวนป่านาพูน 

2560 2527 264 1,500 ตัดฟันรอบสุดท้ายเพื่อปลูกใหม่ สวนป่านาพูน 

2561 2528 272 1,500 ตัดฟันรอบสุดท้ายเพื่อปลูกใหม่ สวนป่านาพูน 

2562 2528 340 2,000 ตัดฟันรอบสุดท้ายเพื่อปลูกใหม่ สวนป่านาพูน 

2563 2528 348 2,000 ตัดฟันรอบสุดท้ายเพื่อปลูกใหม่ สวนป่านาพูน 

  
 

นายอัครพงษ์ ป่าธนู      
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่าฯ 

นางสาวประนอม  แก้วเกต ุ
 พนักงานบัญชี 

นายสุวัฒน์  มาแก้ว      
พนักงาน (ระดับ 2) 

นายนิบัติ อาดแก้ว  
พนักงานปฏิบัติการ (ชั้น 5) 

นายหนูพิน สงค์มา  
พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 

นายจิรศักดิ์ สมมิตร 
หัวหน้างานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 
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2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
  พื้นที่สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูนมีลักษณะเป็นภูเขาสลับล าห้วยมีความชันปานกลาง-มาก ที่ราบมี
น้อย สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 300 -  700 มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง ไม้ที่พบส่วนมากเป็น ไม้สัก 
ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้แดง เป็นต้น ทรัพยากรสัตว์ป่าที่พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ หนูท้องขาว กระรอก กระแต 
พังพอน สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ ตะกวด และงูชนิดต่าง ๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ได้แก่ กบนา เขียดจิก คางคกบ้านนก ได้แก่ ไก่
ป่า นกกางเขนดง นกแซงแซว นกปรอท นกกระปูด และนกเขา เป็นต้น 

สวนป่าฯ ได้ก าหนดพื้นที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 675.69 ไร่  คิดเป็น 10.90 % ของเนื้อที่สวนป่าทั้งหมด 
(6,199.31 ไร่) โดยแบ่งพื้นที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1.พื้นที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
  2.พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 
  3.พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชที่ส ารวจพบไม่พบชนิดพรรณพืช และสัตว์ป่าที่ถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มสถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจัดของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ONEP, 2006) และ IUCN (2010) ตามผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า 
แม่สิน-แม่สูงและนาพูน (ส ารวจโดยศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557) 

 ผลการตรวจสอบติดตาม พ้ืนท่ีอนุรักษ์ 

 งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง ได้ท าการหมายแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ ติดป้ายสื่อความหมาย และท าบันทึกการตรวจสอบ
ติดตามสภาพของพื้นที่อนุรักษ์  
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  พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

หมายถึง คุณค่าของส่ิงมีชีวิต คุณค่าดา้นนิเวศวิทยา คุณค่าดา้นวฒันธรรมและสงัคม ท่ีไดรั้บการพิจารณาว่า

มีความโดดเด่นส าคญัมาก ทั้งในระดบันานาชาติ ระดบัภูมิภาคหรือในระดบัโลก ซ่ึงคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์อย่างสูงนี้ 

จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพื่อการจัดการและติดตามเพื่อให้แน่ใจสิ่งที่ได้รับ
การพิจารณาให้อยู่ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น 

จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพื้นที่ HCV ในพื้นที่สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 
ได้แบ่งพื้นที่ HCV แต่ละประเภทความส าคัญ ดังนี้ 

1. HCV 5 Basic need of local communities: ม่อนเสาหินพิศวง 
2. HCV 6 Cultural identity of local communities: ม่อนเสาหินพิศวง  
 
การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูนได้จดัชุดส ารวจ และดูแลพื้นที่ HCV 

โดยการบันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพื้นที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อ
พื้นที่ เพื่อน าไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขต่อไป 

ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามของพื้นที่ม่อนเสาหินพิศวง มีแนวโน้มของไฟป่าในช่วง 
ฤดูแล้ง งานสวนป่าฯจึงได้ท าการป้องกันไฟป่า โดยการท าแนวกันไฟ และตรวจตราป้องกันพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มข้ึน 
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จากการตรวจสอบติดตามการพงัทลายของดิน ตามสถานีตรวจวัดการพังทลายของดินในพื้นที่สวนป่าแม่สิน-แม่สูง 
แปลงปี 2534 ,2527 และสวนป่านาพูน แปลงปี 2527 ในการตรวจสอบติดตามพบว่าค่าการพังทลายของดินในพื้นที่ของ
สวนป่า ฯ อยู่ในระดับที่นอ้ยมาก ซึง่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรพัยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันของชุมชนรอบพื้นที่สวนป่า เช่น ทรัพยากรน้ าที่ใช้ในการอปุโภค บริโภค เป็นต้น 

 

 
ภาพการตรวจวัดการพังทลายของดิน ในพื้นที่สวนป่าแมส่ิน-แม่สูงและนาพูน 

* แนวทางการป้องกัน และแก้ไขการพังทลายของดิน อยู่ในหัวข้อการส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จาก
การส ารวจด้วยแบบส ารวจ Site Inspection ทั้งก่อนและหลังการท าไม ้

 
การส ารวจผลกระทบทางสิง่แวดล้อม(SITE INSPECTION) ก่อนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

 การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ Site Inspection นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความเสี่ยง 
แนวโน้ม และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานของสวนป่า เช่น การปฏิบัติงานด้านการ
ท าไม้ การปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า และการสร้างถนนป่าไม้ ซึ่งงานสวนป่าแม่สิน -แม่สูงและนาพูน  
จะด าเนินการส ารวจ  Site Inspection ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงาน ป้องกันและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม  
  จากการส ารวจพื้นที่ด้วยแบบการส ารวจ Site Inspection ในการด าเนินงานด้านท าไม้ ปลูกสร้างสวนป่า 
และสร้างถนนป่าไม้ สรุปได้ว่า ไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธ์ุ รวมทั้งพื้นที่ HCV บริเวณพื้นที่แปลงท าไม้
และทางงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูนได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 
2. ละเว้นการท าไมบ้รเิวณพื้นที่สองฝัง่ล าห้วย (Stream Bank) 
3. ท าการตรวจวัดการพงัทลายของดิน จ านวนสามจุดในพื้นทีส่วนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน  
4. งดเว้นการตัดถนนป่าไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนป่าไม้     
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3.ด้านสังคม 
 ชุมชนรอบพื้นที่สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ประกอบด้วย  1 ต าบล คือ ต าบลนาพูน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ส านักงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน และแปลงปลูกสร้างสวนป่าจ านวน 8 แปลง  
 * จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ไม่พบว่ามีชุมชนพื้นเมือง หรือชนเผาใดๆ ที่เคยอาศัยอยู่
ในบริเวณพื้นที่สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน พื้นที่รอบสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 

 

 
 
นโยบายของสวนป่าแม่สิน-แมสู่งและนาพูนด้านสังคม 

-  พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถ่ินใกล้ๆสวนป่าเป็นอนัดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงาน 
ด้วยความเป็นธรรม 

 -  มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนป่าและคนงาน 
 -  ส่งเสรมิอุปกรณ์และเครื่องมอืด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 -  ส่งเสรมิสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กบัคนงาน -  สนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา 
 -  จ าหน่ายไม้สักของสวนป่าประมาณ 20% ให้กับชุมชนท้องถ่ิน 
 -  สร้างโครงการความร่วมมือกบัชุมชนท้องถ่ิน 
 -  มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนทอ้งถ่ิน  
 -  มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชนท้องถ่ิน  
 -  ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนป่า 

 

 

 

 

 

 



2 เมษายน 2559 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน] 
 

ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพ้ืนท่ีสวนป่าฯ 
 

- ร่วมงานอบรมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

 
 

- เข้าร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาพูน 

 
 

- ร่วมประเพณีถวายเทียนพรรษา 
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- การจัดอบรมเทคนคิการใช้เล่ือยยนต์ และการล้มไม้ ให้แก่ผู้ปฏิบตังิาน 

 
 
 

- การจัดอบรมการปฏิบัติงานตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และการบุกรุกพื้นที่ 
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แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ป ี

ล าดับ รายละเอียด 2559 2560 2561 2562 2563 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
- แผนการท าไม้(ลบ.ม.) 
- แผนการปลูกเสริมฯ (ไร่) 

 
 

 
1,500 
253 

 
 

 
1,500 
273 

 
 

 
1,500 
264 

 
 

 
2,000 
272 

 
 

 
2,000 
340 

 
 
 

2. ด้านสังคม 
- กรมธรรม์อุบัติเหตุ (ปีละ) 
- ตกลงกับชุมชน(ครั้ง) 
- มวลชนสัมพันธ์(ครั้ง) 
- การจ้างแรงงาน (%) 
- การอบรม (ครั้ง) 
- เปิดกล่องรับความคิดเห็น 
 
 
 

 
1 
1 
12 
100 
3 
48 

 
1 
1 
12 
100 
3 
48 

 
1 
1 
12 
100 
3 
48 

 
1 
1 
12 
100 
3 
48 

 
1 
1 
12 
100 
3 
48 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่ HCV (ครั้ง) 
- พื้นที่อนุรักษ์ (ไร่) 
- ต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 
- สถานีวัดการพังทลายของดิน(ครั้ง) 
- Site Inspection(ครั้ง/ปี/กิจกรรม) 

 
1 

675.69 
19 
12 
2 

 
1 

675.69 
19 
12 
2 

 
1 

675.69 
19 
12 
2 

 
1 

675.69 
19 
12 
2 

 
1 

675.69 
19 
12 
2 

 

 ผลการด าเนนิงานของสวนป่าท่ีผ่านมา 
สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน มีการด าเนินงานไดต้ามแผนการจัดการที่ได้ก าหนดไว้ ทุกประการ ท าให้มีความยั่งยืนและสรุปผลการด าเนินงานในปี 

2558 ดังนี้ 
1. ด้านเศรษฐกิจ  มีการจ าหน่ายไม้ให้กบัราษฎร ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

  1.1 สถิติการจ าหน่ายไม้ ปี 2558 งานสวนป่านาพูน ด าเนนิการท าไม้ และจ าหน่ายไมส้ัก แปลงปี 2527 
โดยใช้ระบบ Final cutting ปริมาตรไม้สกั 1,261.21  ลบ.ม. รายได้ทั้งสิ้น 10,255,667 บาท โดยเงินลงทุน และค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานทั้งหมด เป็นเงิน 2,021,995 บาท (สรุปผลการด าเนินงานเมื่อ 31/12/2558) 
  1.2 การส ารวจปริมาณความเพิ่มพูน งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ได้ด าเนินการส ารวจปริมาณ
ก าลังผลิต ทกุ 3 ปี และวิเคราะห์ปริมาณความเพิ่มพูนรายปขีองทั้งสวนป่า คือ 3,410.74 ลบ.ม.ต่อปี (ด าเนินการส ารวจ 
และวิเคราะห์ปริมาณความเพิม่พูน เมือ่ ปี 2557-2558) 
  1.3 ผลผลิตเชิงพาณิชย์จากของป่าในพ้ืนท่ีสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน จากการส ารวจการใช้
ประโยชนจ์ากของป่าของ ชุมชนบริเวณรอบพื้นทีส่วนป่า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 95 % 
และ จ าหน่ายเป็นสินค้า 5% ทั้งนี ้ ชนิดของป่าส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่  
   - เห็ดสามารถบรโิภคได้    ปริมาณ 1,000  ก.ก./ปี   มูลค่า 80,000  บาท/ปี    
   - พืชผักผลไมป้่า   ปริมาณ 800  ก.ก./ปี   มูลค่า 40,000  บาท/ป ี
   - สมุนไพร   ปริมาณ 500  ก.ก./ปี   มูลค่า 25,000  บาท/ป ี
   - แมลงและสัตว์ขนาดเล็ก มูลค่า 20,000  บาท/ป ี
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 2. ด้านสิ่งแวดล้อม สวนป่าแมส่ิน-แม่สูงและนาพูน ด าเนินการจัดท ากจิกรรมตามแผนการจัดการทีเ่กี่ยวกบั
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพือ่การอนุรักษ์สภาพสิง่แวดล้อมที่สมบรูณ์ พร้อมทั้งควบคุม ป้องกันผลกระทบจากการด าเนินงานต่อ
สิ่งแวดล้อม และก าหนดแนวทางใหก้ารปรับปรงุ แก้ไข ซึ่งมค่ีาใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเงินประมาณ 30,000 บาท 

 2.1 การส ารวจผลกระทบ (Site inspection)  ก่อน – หลัง พื้นที่ด าเนินงาน ได้แก่ พื้นที่ท าไม้ พื้นที่
ปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 และการสร้างและซอ่มแซมถนนป่าไม้ จากการส ารวจโดยใช้แบบฟอร์มการส ารวจผลกระทบ                 
(Site inspection) ทั้งก่อนและหลังการด าเนินงาน พบว่าผลกกระทบจากการด าเนินงาน ไมก่่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมบรเิวณพื้นที่ด าเนินงานดงักล่าว 

2.2 การส ารวจวัดการพังทลายของดิน ก่อน – หลัง พื้นการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินงาน ได้แก่ พื้นที่ท า 
ไม้ พื้นที่ปลกูเสรมิรอบตัดฟันที่2 และการสร้างและซ่อมแซมถนนป่าไม้ พบว่าการพงัทลายของดินทัง้ก่อนและหลังของการ
ด าเนิน กิจกรรม อยู่ในระดับ น้อยมาก 
  2.3 การตรวจติดตามพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน
ด าเนินการติดป้ายสื่อความหมายและตรวจติดตามพื้นที่ HCV เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ดงักล่าว จากการส ารวจพืน้ที่ 
HCV ไม่พบความเสียหาย  หรือการบกุรกุต่อพื้นที ่

 2.4 การส ารวจและวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพพ้ืนท่ีสวนป่าแม่สิน-แมสู่งและนาพูน โดย
คณะนักวิจัยจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ซึ่งไม่พบว่ามีชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ที่เป็นชนิดพันธ์ุใกล้สญูพนัธ์ุ 
และมีความเสียงใกลสู้ญพันธ์ุ   

 2.5 การตรวจติดตามต้นไม้อนุรักษ์ (Eternity Trees) งานสวนป่าแมส่ิน-แม่สูงและนาพูนได้
ด าเนินการติดป้ายสื่อความหมายบริเวณต้นไม้อนุรกัษ์ และตรวจติดตาม ไม่พบความเสียหายตอ่ต้นไม้อนุรกัษ์ 

 
3. ด้านสังคม งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน มุ่งเน้นการจัดการสวนป่าโดยให้ชุมชนรอบพื้นทีส่วนป่าได้แสดง

ความคิดเห็น พร้อมทัง้เสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อลดผลกกระทบจากการด าเนินงานของสวนป่า รวมถึงการ
ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกบัการด าเนินงาน และกจิกรรมต่างๆของทางชุมชนรอบสวนป่า ทั้งนี้จากการด าเนินงานด้าน
สังคมของงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ได้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นประมาณ 200,000 บาท ซึ่งงานสวนป่าแมส่ิน-แม่
สูงและนาพูน ได้ด าเนินงาน และกจิกรรมด้านสังคม ดังนี้ 

 3.1 กระบวนการค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ด าเนินการค้นหาปีละครั้ง และในการ
ด าเนินการที่ผ่านมาพบว่า ชุมชน และหน่วยงานตอบพื้นที่สวนป่าจะได้เป็นผู้มีส่วนได้ จากการด าเนินงานของงานสวนป่า
แม่สิน-แม่สูงและนาพูน  

 3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการเข้าร่วมการด าเนินงาน และกิจกรรม ของชุมชนและ
หน่วยงานรอบพื้นที่สวนป่า พร้อมทั้งรายงานผลการเข้าร่วมส่งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่รับทราบ 

 3.3 การแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างงานสวนป่ากับชุมชน ทั้งนี้งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ได้เรียน
เชิญผู้น าชุมชนและหน่วยงานรอบพื้นที่สวนป่าร่วมประชุม หารือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ ยข้อขัดแย้งระหว่าง
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งานสวนป่าฯกับชุมชนและหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และผู้ปฏิบัติงานของงานสวนป่าฯ ให้รับทราบ
ระบบการด าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง 

 3.4 น าเสนอแผน และผลการด าเนินงานประจ าปี ได้ด าเนินการช้ีแจงผลการด าเนินงานของงานสวนป่า
แม่สิน-แม่สูงและนาพูน และแผนการด าเนินงาน เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานรอบพื้นที่สวนป่า เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และ
แนวทางการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม 

3.5 การพิจารณาจ้างเหมางานให้กับชุมชนในท้องถิ่น พร้อมท้ังสวัสดิการของผู้รับเหมาปฏิบัติงาน 
ทั้งนี ้งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ได้ก าหนดนโยบายการจ้างเหมาด าเนินงานของงานสวนป่าฯ โดยพิจารณาจาก
ชุมชนในท้องถ่ินเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างงานและรายได้ พร้อมทั้งสวัสดิการของผู้รับจ้างเหมา ได้แก่ อุปกรณ์ที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานแต่ละประเภท เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ชุดยาปฐมพยาบาล 
รวมทั้งประกันภัยหมู่ของผู้ปฏิบัติงาน 

 3.6 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างเหมา ได้ด าเนินงานฝึกอบรมให้ความรู้ใน
ด้านการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และการปฏิบัติงานแต่ละประเภท เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงที่ท าให้
เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างเหมา  

 3.7 การควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ได้
ส่งตัวแทนของงานแต่ละประเภทฝึกอบรบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมี
นักวิชาการแรงงานช านาญการเป็น ผู้ให้ความรู้ในการฝึกอบรบ และงานสวนป่าฯได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และท าการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุ พร้อมทั้ง
ด าเนินการหาแนวทางป้องกัน และจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ 

 3.8 การคมนาคม ด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมถนนป่าไม้ เพื่อใช้ในด าเนินกิจกรรมของทางสวนป่า 
และเพื่อการสัญจรของชุมชนที่ใกล้เคียง 
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วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
“เป็นผู้น าการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.” 
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