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Maehorpha Forest Plantation Management Summary 

บทสรุป การจัดการสวนปาอยางย่ังยืน สวนปาแมหอพระ องคการอุตสาหกรรมปาไม   

สวนปาแมหอพระ จังหวัดเชียงใหม 

สวนปาแมหอพระ จังหวัดเชียงใหม ไดรับอนุญาตให
ใชประโยชนพ้ืนท่ีปาสงวนตาม พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. 2507 มาตรา 20 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2528 พ้ืนที่
ของแปลงปลูกสรางสวนปา ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ คือ 
อําเภอแมแตง อําเภอพราว และอําเภอดอยสะเก็ด และไดขึ้น
ทะเบียนท่ีดินเปนสวนปาเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2537  

สวนปาแมหอพระ เปนสวนปาโครงการท่ี 1 สังกัด
องคการอุตสาหกรรมปาไม เขตเชียงใหม   องคการ
อุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน ปลูกสรางสวนปาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือใหเปนปา
เศรษฐกิจ ใชเงินลงทุนขององคการอุตสาหกรรมปาไมท้ังหมด สํานักงานสวนปาแมหอพระ ต้ังอยูในพิกัด เสนรุง 19 
องศา 06 ลิปดา เสนแวง 99 องศา 05 ลิปดา พิกัดจากดาวเทียม E 050919 N 2111131 อยูสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 484 เมตร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมแตง หมูท่ี 8  ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
(ศูนยวิจัยปาไม, 2556) 

 
แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีของงานสวนปาแมหอพระ  
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ระบบการจัดการสวนปาอยางยัง่ยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมี
นโยบายมุงเนนใหสวนปาในสักกัดมุงปฏิบัติการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน เพ่ือกาวสูระบบการจัดการสวนปาที่เปนสากล
โดยการปลูกสรางสวนปา คุมครองรักษาบูรณะปาไมเพ่ือประโยชนแกการปาไม โดยไดกําหนดพันธกิจดานธุรกิจ 
ประกอบดวย การพัฒนาที่ดินสวนปา โดยอนุรักษและพัฒนาใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เปนรากฐานการผลิตไม
และบริการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจสูภาคเอกชน ชุมชนทองถิ่นอยางครบวงจร เพ่ือตอบสนองความตองการใชไมของ
ประเทศอยางพอเพียงและย่ังยืน สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและธุรกิจบริการที่มีปาไม
เปนพ้ืนฐานใหประชาชนไดรับบรกิารที่ไดมาตรฐาน มีการจัดการดานการตลาดอยางครบวงจร พัฒนาระบบและสรางกลไก
การตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปนธรรม เพ่ือใหการปลูกไมเศรษฐกิจไดรับผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยืน อีกทั้งยังชวยสงเสริม
และพัฒนาสังคม ชุมชนทองถิ่นโดยใชสวนปาเปนฐานในการดําเนินงานชวยเหลือสรางงานสรางอาชีพใหแกเกษตรกรรอบ
เขตสวนปาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยประชาชนมีสวนรวม   

 การจัดการสวนปาอยางยัง่ยืนประกอบดวยความย่ังยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 
 - ความยั่งยืนดานสังคม  
 - ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงคในการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน 

  - รักษาสภาพสิ่งแวดลอมในสวนปา 

  - สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรกัษของสวนปา 
  - ฟนฟูสภาพธรรมชาติในสวนปา 
  -อนุรักษแหลงที่อยูอาศัยของพืช และสัตวหายากทีถู่กคุกคามและใกลสญูพันธ 
  - สงเสริมสถานภาพดานสังคม คุณภาพชวีิตที่ดีของชุมชน ทองถิน่ 
  - สนับสนุนประสิทธิภาพของการใชประโยชนสูงสุดของผลผลิตไมจากสวนปา 
 

อัตรากําลังการบริหารจัดการงานสวนปาแมหอพระ  

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยรัตน คูเทียม      

ผูชวยหัวหนางานสวนปาฯ 

นางแพรวพรรณ สายตรี      

พนักงานบญัช ี

นายอุดม หงสหิรัญ 

พนักงานดานการทําไม 

นายวีรศักดิ์ บุตรราช                       

พนักงานดานปลกูสรางสวนปา 

นายชูชาติ ติ๊บประวงศ      

พนักงานปฏบิัตกิาร 

นายวันชัย ธนะฟู      

พนักงานปฏบิัตกิาร 

นายตุย อินตะ      

พนักงานปฏบิัตกิาร 

นายจันทรวรรณ กันทะวงศ      

พนักงานปฏบิัตกิาร 
นายอรุณ ใจกอน     

พนักงานปฏบิัตกิาร 

นายบุญเลิศ ไชยวรรณ      

พนักงานปฏบิัตกิาร 

นายสนธยา สารเสวก           

หัวหนางานสวนปาแมหอพระ 
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การดําเนินงานการจัดการสวนปาอยางยัง่ยืนของงานสวนปาแมหอพระ 

 1. ดานเศรษฐกิจ 
  - พ้ืนที่ใหผลผลิตทั้งหมด  8,786.26 ไร 

  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  0.28 ลบ.ม./ไร/ป 

  - ความเพ่ิมพูนทั้งปของสวนปาฯ 2,460.153 ลบ.ม./ป 
 * ขอมูลดังกลาว ไดจากการสํารวจปริมาณกําลังผลิตของสวนปาแมหอพระ ประจําป 2557-2558 

  การทําไมประจาํป 2558 

  - แปลง 2517 เนื้อที่ 76.73  ไร  ปริมาตร 800 ลบ.ม. 

  - แปลง 2522 เนื้อที่ 73.38  ไร  ปริมาตร 350  ลบ.ม. 

  - แปลง 2540/2516 เนื้อที่ 171.33  ไร  ปริมาตร 500  ลบ.ม. 

  - แปลง 2548/2517 เนื้อที่ 82.70  ไร  ปริมาตร 350  ลบ.ม. 

   รวมทั้งหมด 2,000 ลบ.ม. 
 * การทําไมของสวนปาแมหอพระไมเกินปริมาณความเพ่ิมพูนทั้งป เพ่ือใหเกิดการฟนตัวของปา และทําการปลูกเสริมรอบตัด

 ฟนที่ 2 หลังการทําไมเสร็จ 

แผนการทําไมของงานสวนปาแมหอพระ 

 
      ผลการทําไมป 2557 

 
 

วนวัฒนวิธี แปลงป ไร ม.3 วนวัฒนวิธี แปลงป ไร ม.3 วนวัฒนวิธี แปลงป ไร ม.3 วนวัฒนวิธี แปลงป ไร ม.3 วนวัฒนวิธี แปลงป ไร ม.3

thinning 1 2540/2516 171.326 500 thinning 1 2540/16 188.65    700.00     thinning 1 2540/14 164.57     400.00      thinning 1 2545/14 314.19      650.00      thinning 1 2544/16 84.65       200.00     

thinning 1 2548/2517 82.696 350 thinning 1 2521 73.21     600.00     thinning 2 2517 131.05     450.00      thinning 1 2545/14 93.90       350.00      thinning 1 2546/16 317.31     650.00     

thinning 2 2522 73.377 350 thinning 2 2520 108.58    400.00     selection 2522 347.37     1,000.00   thinning 2 2540/16 171.33      900.00      thinning 1 2546/18 259.58     550.00     

selection 2517 76.724 800 selection 2522 150.64    200.00     thinning 2 -          -          

selection 2520 108.58     500.00     

รวม 404.123 2000 521.08   1,900.00   642.99     1,850.00   579.42     1,900.00   770.12     1,900.00   

ป 2558

แผนการทําไมระยะ 5 ป (2558-2562)  องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม  องคการอุตาหกรรมปาไมภาเหนือบน

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

แปลงป  เน้ือท่ี แผนการผลิต ผลการผลิต คดิเปน  % ขาด/เกิน หมายเหตุ

ไร ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.

2520 ยอดยกมาจากแผนป 2556 237.12      ยอดยกมาจากแผนป 2556

2517 900.00                       608.34      67.59 ขาด 291.66

2521 400.00                       676.89      169.22 เกิน 276.89

2516 400.00                       214.73      53.68 ขาด 185.27

2514 400.00                       381.28      95.32 ขาด 18.72

รวม 2,100.00                     2,118.36    
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  การปลูกสรางสวนปา ประจาํป 2558 

  - สวนปาดําเนินการปลูกเสริมรอบตัดฟนที่ 2 แปลงป 2558/2517 เน้ือที่ 141 ไร พรอมทั้งบาํรงุ 

 ดูแลตามแผนการดําเนินงานจัดการสวนปาสักแปลงปลูกเสรมิรอบตัดฟนที่ 2 

  - ดําเนินการบาํรงุดูแลสวนปาไมสกั และปองกันการลักลอบขโมยไมในพ้ืนที่สวนปาแมหอพระ  

การดําเนินงานปลูกเสรมิรอบตัดฟนท่ี 2 ของงานสวนปาแมหอพระ 

ชื่อสวนปา ชนิดไม รื้อปลูกป เน้ือท่ี(ไร) 

สวนปาแมหอพระ สัก 2540 521.262 

สวนปาแมหอพระ สัก 2544 439.608 

สวนปาแมหอพระ สัก 2545 777.642 

สวนปาแมหอพระ สัก 2546 857.096 

สวนปาแมหอพระ สัก 2547 363.214 

สวนปาแมหอพระ สัก 2548 388.692 

สวนปาแมหอพระ สัก 2549 469.839 

สวนปาแมหอพระ สัก 2550 250.543 

สวนปาแมหอพระ สัก 2551 501.963 

สวนปาแมหอพระ สัก 2552 305.905 

สวนปาแมหอพระ สัก 2553 325.876 

สวนปาแมหอพระ สัก 2554 253.929 

สวนปาแมหอพระ สัก 2555 527.586 

สวนปาแมหอพระ สัก 2556 469.422 

สวนปาแมหอพระ สัก 2557 283.727 

สวนปาแมหอพระ สัก 2558 141.000 

รวมท้ังสิ้น   6877.304 
 

 2. ดานสิง่แวดลอม 

  -  ทรัพยากรปาไม 

สังคมพืชบริเวณพ้ืนที่ใกลเคียงกับสวนปา สวนใหญเปนปาผสมผลัดใบ และปาเต็งรัง มีพรรณไมตามธรรมชาติที่สําคัญ

ไดแก รกฟา (Terminalia alata) ขี้อาย (Terminalia triptera) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii) งิ้วปา (Bombax 

insigne) ขะเจาะ (Millettia leucantha)  เปนตน สวนใหญเปนกลุมไมเบิกนํา ไดแก สะแกนา (Combretum 

quadrangulare) ตะครอง (Ziziphus cambodiana) และมะเดื่อปลอง (Phyllanthus emblica) เปนตน 

                  - ทรัพยากรสัตวปา 
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เนื่องจากสวนปามีพื้นที่อยูติดกับเขตอุทยานแหงชาติศรีลานนา ในบางฤดูกาลจึงมีสัตวปาหลากหลายชนิดเขามาหากินใน

เขตพ้ืนที่สวนปา สวนใหญเปนชนิดสัตวปาที่พบไดทั่วไป เชน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ที่พบไดแก กระรอก และ กระแต เปน

ตน สัตวเลื้อยคลาน ที่พบไดแก แย กิ้งกาหัวสีฟา ตุกแกบาน และงูชนิดตาง ๆ เปนตน สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า ที่พบไดแก กบ

นา กบหนอง อิ่งอางบาน และคางคกบาน เปนตน สวน นก ที่พบไดแก ไกปา นกกางเขนดง นกแซงแซว นกปรอด นกกระ

ปูด และนกเขา เปนตน 

 

- ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช (Plant diversity) 

ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชภายในพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษของสวนปา พบพรรณพืชจํานวน 24 วงศ 28 สกุล 30 

ชนิด พรรณไมเดนในพ้ืนที่เริ่มมีพันธุไมทองถิ่นเขามาต้ังตัวไดมากขึ้น ที่สําคัญคือ สัก (Tectona grandis) ยางพลวง 

(Dipterocarpus tuberculatus) ยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius) มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum) 

และเต็ง (Shorea obtusa) เปนตน ในขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่โลงกลุมไมเบิกนํา (pioneer species) ซึ่งสวนใหญเปน

กลุมไมพุม (shrub) หรือไมตนก่ึงไมพุม (shrubby tree) เชน มะเด่ือปลอง (Ficus hispida) เปลาหลวง (Croton 

oblongifolius) เปนตน แสดงใหเห็นวา การกันพ้ืนที่เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของสวนปา มีศักยภาพ

สูงในการรองรับการต้ังตัวของพันธุไมทองถิ่น (native species) และมีแนวโนมฟนฟูเขาใกลเคียงกับระบบนิเวศปา

ธรรมชาติมากขึ้นในอนาคต 

ผลการตรวจสอบสถานภาพ (status) ของพรรณพืชที่สํารวจพบ ไมพบชนิดพรรณพืชที่ถูกจัดอยูในกลุมสถานภาพท่ีถูก

คุกคาม (threatened status) ตามการจัดของ สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม (ONEP, 

2006) และ IUCN (2010)  

       - ความหลากหลายทางชีวภาพสัตวปา (Wildlife diversity) 

ความหลากหลายของสัตวปาทั้งสี่กลุม (สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวเลื้อยคลาน สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก และนก) ในพ้ืนที่

เพื่อการอนุรักษ พบจํานวนทั้งหมด 63 ชนิด กลุมนกพบจํานวนชนิดมากที่สุด รองลงมาไดแก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

สัตวเลื้อยคลาน และสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหสถานภาพของสัตวปาที่สํารวจพบ ตามการจัดจําแนกสถานภาพตามสํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2548 และ IUCN (2010) ไมพบชนิดพรรณสัตวปาท่ีถูกจัดอยูในกลุม

สถานภาพท่ีถูกคุกคาม (threatened status) สวนใหญเปนกลุมท่ีมีสถานภาพเปนกังวลนอยท่ีสุด (least concern) 

หรือมีขอมูลไมเพียงพอ (data deficient) 

  สวนปาฯ ไดกําหนดพ้ืนที่อนุรักษรวมกันทั้งสิ้น 841.96 ไร  คิดเปน 7.959 % ของเน้ือที่สวนปาทั้งหมด 

(10,578.42ไร) โดยแบงพ้ืนที่อนุรักษ ออกเปนแตละประเภท ดังนี ้

  1.พ้ืนที่สองฝงลําหวย (Stream Bank) 

  2.พ้ืนที่แนวกันชน (Buffer Zone) 

  3.พ้ืนที่ปาก่ึงธรรมชาติ 

  4.พ้ืนที่ที่มีคุณคาสูงดานการอนุรักษ (HCV) 
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     สวนปามีการติดปายประชาสัมพันธสื่อความหมายใหชุมชนรอบสวนปาไดรับทราบ  

 

                      
 

ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชที่สํารวจพบไมพบชนิดพรรณพืช และสัตวปาที่ถูกจัดอยูใน

กลุมสถานภาพท่ีถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจัดของ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (ONEP, 2006) และ IUCN (2010) ตามผลการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่สวนปาแมหอพระ 

(สํารวจโดยศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2556)  

พ้ืนท่ีที่มีคุณคาสูงดานการอนุรักษ (HCV) 

 หมายถึงคุณคาของสิ่งมีชีวิต คุณคาดานนิเวศวิทยา คุณคาดานวัฒนธรรมและสังคม ที่ไดรับการพิจารณาวามี

ความโดดเดนสําคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณคาเพ่ือการอนุรักษอยางสูงน้ี จําเปน

อยางยิ่งตองไดรับการคุมครอง รวมถึงตองสรางมาตรการหรือแผนเพ่ือการจัดการและติดตามเพื่อใหแนใจสิ่งที่ไดรับการ

พิจารณาใหอยูในสถานภาพ HCV น้ันยังคงอยูหรือไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีย่ิงขึ้น  

 จากการสํารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการกําหนดพ้ืนที่ HCV ในพื้นที่สวนปาแมหอพระ  

 ไดแบงพ้ืนที่ HCV แตละประเภทความสําคัญ ดังน้ี 

1. HCV 1.3 Endemic species : ถ้ําพระปู 

2. HCV 4.1 Watershed protection : ปาตนนํ้าเฉลิมพระเกียรต ิและหวยชางตาย  

3. HCV 5 Basic needs of local communities : อางเกบ็นํ้าแปลงป 2515 อางเก็บนํ้า 

หวยนํ้าจาง และหวยบัวตอง 

การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนปาแมหอพระไดจัดชุดสํารวจ และดูแลพื้นที่ HCV โดยการ

บันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโนมที่จะเกิดความเสียหายตอพ้ืนที่ เพ่ือ

นําไปสูแนวทางการปองกันและแกไขตอไป 
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ผลการตรวจติดตาม จากการสํารวจตรวจติดตามไมพบความเสียหาย และผลกระทบจากการประกอบ

กิจกรรมของทางงานสวนปาแมหอพระ และจากปจจัยภายนอก ตอพ้ืนที่ HCV  

  

 

                
 

              
 

การสาํรวจผลกระทบทางสิง่แวดลอม(SITE INSPECTION) กอนการทําไม 

  จากการสํารวจพ้ืนที่ดวยเครื่องมือแบบการสํารวจ Site Inspection กอนการทําไมของแปลงทําไมสวน

ปาแมหอพระ ไมพบพืชพรรณ และสัตวที่หายาก ใกลสูญพันธุ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงทําไมและทางงานสวน

ปาแมหอพระไดกําหนดแนวทางการจัดการเพ่ือปองกันผลกระทบตอสิง่แวดลอม พรอมท้ังชีแ้จงใหผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

ปฏิบัติตามแนวทาง ดังน้ี 

1. กําหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไมใกลทางตรวจการ 

2. ละเวนการทาํไมบริเวณพ้ืนที่สองฝงลาํหวย (Stream Bank) 

3. สรางฝายดักตะกอน และชะลอความชุมชื้น บริเวณลาํหวยทีอ่ยูในพ้ืนที่ทาํไม รวมทัง้บริเวณใกลพ้ืนที่

ทําไม 

4. ปลูกหญาแฝกบริเวณที่เสี่ยงตอการพังทลายของดิน 

5. งดเวนการตัดถนนปาไมใหม รวมทั้งระมัดระวงัเมื่อจาํเปนตองสรางถนนปาไม    
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 3.ดานสงัคม 

 ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปาแมหอพระ ประกอบดวย  3 ตําบล คือ ตําบลแมหอพระ ซึ่งเปนที่ตั้งของสํานักงานสวนปา

แมหอพระ และหมูบานสวนปาแมหอพระ อยูในเขตพ้ืนที่ดวย ตําบลลวงเหนือและตําบลโหลงขอด  
 * จากการสํารวจ สอบถามผูนําชุมชนรอบสวนปาแมหอพระ ไมพบวามีชุมชนพื้นเมือง หรือชนเผาใดๆ ที่เคยอาศัยอยูใน 

  บริเวณพ้ืนท่ีสวนปาแมหอพระ พื้นท่ีรอบสวนปาแมหอพระ  
 

 

  นโยบายของสวนปาแมหอพระดานสงัคม 

-  พิจารณาจางแรงงานจากชมุชนทองถิ่นใกลๆสวนปาเปนอนัดับแรกและกาํหนดคาจางแรงงาน           

   ดวยความเปนธรรม 

 -  มีการฝกอบรมใหความรูพนักงานสวนปาและคนงาน 

 -  สงเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพใหกับคนงาน 

 -  สรางโครงการความรวมมือกบัชมุชนทองถิ่น 

 -  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสวนปา 

ภาพการรวมกิจกรรมทางสังคม กับชมุชนรอบพื้นท่ีสวนปาฯ 
                    ปลูกปารวมกับเทศบาลตําบลแมหอพระ 
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ตอนรับคณะผูนําชุมชนจากประเทศเวียดนามมาดูงาน 

                      

                      
 

รวมงานเปดท่ีทําการชมรมผูสูงอายุตําบลแมหอพระ 
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เขารวมกิจกรรมของดีตําบลแมหอพระและรวมงานกีฬาสีของโรงเรียนแมหอพระ 

                         
 

แผนการจัดการสวนปา ระยะยาว 5 ป 

ลําดับ รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 2562 

1. ดานเศรษฐกิจ 
- แผนการทําไม(ลบ.ม.) 
- แผนการปลูกเสริมฯ (ไร) 

 

 
2,000 
141 

 

 
1,900 
76.73 

 

 
1,850 
150.64 

 

 
1,900 
347.37 

 

 
1,900 

- 
 2. ดานสังคม 

- กรมธรรมอุบัติเหตุ (ปละ) 
- ตกลงกับชุมชน(คร้ัง) 
- มวลชนสัมพันธ(คร้ัง) 
- การจางแรงงาน (%) 
- การอบรม (คร้ัง) 

 
1 
1 
12 
100 
4 

 
1 
1 
12 
100 
4 

 
1 
1 
12 
100 
4 

 
1 
1 
12 
100 
4 

 
1 
1 
12 
100 
4 

3. ดานสิ่งแวดลอม 
- พื้นท่ี HCV  
- พื้นท่ีอนุรักษ (ไร) 
- ตนไมอนุรักษ (ตน) 
- สถานีวัดการพังทลายของดิน(คร้ัง) 
- Site Inspection(คร้ัง/ป/กิจกรรม) 

 
6 

841.96 
26 
2 
2 

 
6 

841.96 
26 
2 
2 

 
6 

841.96 
26 
2 
2 

 
6 

841.96 
26 
2 
2 

 
6 

841.96 
26 
2 
2 
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