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Mae-Haed Forest Plantation Management Summary 

บทสรปุการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน สวนปาแมแฮด องคการอตุสาหกรรมปาไม 

สวนปาแมแฮด องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร 

 
 

สวนปาแมแฮด สังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน 
องคการอุตสาหกรรมปาไม เปนสวนปาโครงการที4ปลูกตามเง่ือนไขสัมปทานทําไมขององคการทหารผานศึก
พรอมกับไดข้ึนทะเบียนที่ดินเปนสวนปาตาม พ.ร.บ. สวนปา พ.ศ. 2535 จํานวน 7,435 ไร ตามหนังสือ
รับรองการข้ึนทะเบียนที่ดินเปนสวนปา( สป.3) เลมที่ 1 ฉบับที่ 18 – 22 ลงวันที่  30 สิงหาคม  2539และได
จัดทําการรังวัดพื้นที่ดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GPS)ไดพื้นที่ทั้งหมด 7,449.352 ไร 

สํานักงานสวนปาแมแฮดตั้งอยูที่ หมูที่ 1ตําบลเตาปูน อําเภอสอง  จังหวัดแพร พิกัดจากดาวเทียม
ระบบ UTM47  Q( Map datum : Indian 1975)E622100  N2052937 อยูหางจากสํานักงานองคการ
อุตสาหกรรมปาไมเขตแพร ประมาณ 60 กิโลเมตร   
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แผนทีแ่สดงพื้นที่การดาํเนินกิจกรรมของงานสวนปาแมแฮด ประจาํป 2558 
 

 

 

 

 

ระบบการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน 
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(Sustainable Forest Plantation Management System) 
 องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีนโยบาย
มุงเนนใหสวนปาในสกักดัมุงปฏบิติัการจดัการสวนปาอยางย่ังยืน เพ่ือกาวสูระบบการจดัการสวนปาที่เปนสากลโดยการปลูกสราง
สวนปา คุมครองรกัษาบูรณะปาไมเพ่ือประโยชนแกการปาไม โดยไดกําหนดพันธกิจดานธุรกิจ ประกอบดวย การพัฒนาที่ดินสวน
ปา โดยอนุรักษและพัฒนาใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เปนรากฐานการผลิตไมและบริการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจสู
ภาคเอกชน ชุมชนทองถิ่นอยางครบวงจร เพ่ือตอบสนองความตองการใชไมของประเทศอยางพอเพียงและย่ังยืน สงเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีปาไมเปนพ้ืนฐานใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐาน 
มีการจัดการดานการตลาดอยางครบวงจร พัฒนาระบบและสรางกลไกการตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปนธรรม เพื่อใหการปลูกไม
เศรษฐกิจไดรับผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยืน อีกทั้งยังชวยสงเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนทองถิ่นโดยใชสวนปาเปนฐานในการ
ดําเนินงานชวยเหลือสรางงานสรางอาชีพใหแกเกษตรกรรอบเขตสวนปาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษและฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยประชาชนมีสวนรวม   

 การจัดการสวนปาอยางยัง่ยืนประกอบดวยความย่ังยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 
 - ความยั่งยืนดานสังคม  
 - ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงคในการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน 

  - รักษาสภาพสิ่งแวดลอมในสวนปา 

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

อัตรากาํลังการบริหารจัดการงานสวนปาแมแฮด 

 

 
นายอภชิาติ บัวพทุธา 

หัวหนางานสวนปาแมแฮด 
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การดําเนินงานการจัดการสวนปาอยางยัง่ยืนของงานสวนปาแมแฮด 

 1. ดานเศรษฐกิจ 

  - พ้ืนที่ใหผลผลิตทั้งหมด  6,837.473ไร 

  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI) 0.34ลบ.ม./ไร/ป 

  - ความเพ่ิมพูนทั้งปของสวนปาฯ 2,345.550 ลบ.ม./ไร/ป 
* ขอมูลดังกลาว ไดจากการสํารวจปริมาณกําลังผลิตของสวนปาแมแฮด ประจําป 2557-2558

 

 

  การทําไมประจาํป 2558 

   แปลง 2521 เนื้อที2่87.655 ไรปริมาตร 500 ลบ.ม. 
 * การทําไมของสวนปาแมแฮดไมเกินปริมาณความเพิ่มพูนท้ังป เพื่อใหเกิดการฟนตัวของปา และทําการปลูกเสริมรอบตัดฟนที่ 2 หลัง

การทําไมเสร็จ 

 

แผนการทําไมของงานสวนปาแมแฮด 

ปที่ดําเนินการ แปลงป เนื้อท่ี ปริมาตร วิธีการตัดสาง 

(ไร) (ลบ.ม.) 

นายอภิฉัตร พวงดอก      

 ผูชวยหัวหนางานสวนปาฯ 

นายประสิทธ์ิ  ไชยธิ 

พนักงานระดับ 1 

นายสมคิด  เครือมะโนรมย       

พนักงานระดับ 2 

นายภาณุกร  สีใจเปย                     

พนักงานบญัช ี

นายสมบูรณ  แกวรวง       

พนักงานปฏบิัตกิารชัน้ 6 

นายประสงค  ตอเขต      

พนักงานปฏบิัติการชัน้ 5 

นายณรงคเวทย  ใยบัว     

พนักงานปฏบิัตกิารสัญญาจาง 
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273.89  
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2559 2517           
299.79  

600 1st Thinning 

2521           
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500 Selection  thinning 

2560 2521           
307.85  

500 Selection  thinning 

2561 2521           
276.52  

500 Selection  thinning 

2562 2521           
277.02  

500 Selection  thinning 

 

 

 

การปลูกสรางสวนปา ประจาํป 2558 

  - สวนปาดําเนินการปลูกเสริมรอบตัดฟนที่ 2แปลงป 2558/2520 เน้ือที่ 323.369 ไร พรอมทัง้บาํรงุดูแลตาม

แผนการดําเนินงานจัดการสวนปาสกัแปลงปลูกเสริมรอบตัดฟนที่ 2 

  - ดําเนินการบาํรงุดูแลสวนปาไมสกั และปองกันการลักลอบขโมยไมในพ้ืนที่สวนปาแมแฮด 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานปลูกเสรมิรอบตัดฟนท่ี 2 ของงานสวนปาแมแฮด 

ลําดับ 
ปทีปลูกเสริม 

รอบตัดฟนท่ี 2 
แปลงป 

ปลูกสรางเดิม 
พ้ืนท่ีปลูกเสริม 

รอบตัดฟนท่ี 2(ไร) 

1 
 

2544 2517 352.085 

2 2551 2520 201.034 

3 2552 2520 375.252 

4 2555 2520 301.82 

5 2556 2521 330.667 
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6 2557 2521 335.197 

7 2558 2520 323.369 

    

    

    

    

 

2. ดานสิง่แวดลอม 

ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบเล็กนอย สวนใหญเปนเนินเขา สลับไหลเขา มีรองหวยนอยใหญทุก ๆ เนินเขา ความสูง
จากระดับนํ้าทะเลประมาณ 250 – 455 เมตร บริเวณเนินเขาโดยทั่วไปเปนปาเบญจพรรณ ปาไผและไมกระยาเลย ขึ้นปกคลุม 
ชนิดพันธุไมที่สําคัญที่พบที่เปนไมใหญเชนสัก ประดูปาแดงตะเคียนหนูกระเชาสมพงงิ้วดอกแดงฯลฯ 

ด า น สั ต ว ป า ใน พ้ื น ที่ ส ว นป า แ ม แ ฮ ด -แ ม ส อ ง ไ ด มี ก า ร สํ า ร ว จ โด ยศู นย วิ จั ย ป า ไ ม  ค ณ ะว น ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิธีสํารวจโดยสุมตัวอยางโดยเลือกวาง Base line และการวางแปลงสํารวจอยางเปนระบบ 
(Systematic line plot system) ซึ่งจากการสํารวจในครั้งน้ีไดทําการสรุปจํานวนชนิดจําแนกตามสถานภาพการอนุรักษและ
สถานภาพตามฤดูกาลไดผลการสํารวจรวมทั้งหมด 42วงศ72 สกุล 89 ชนิด โดยจําแนกสัตวในแตละประเภทดังนี้ 

สัตวเลี้ยงลูกดวยนมพบจํานวน8วงศ 13 สกุล 14ชนิด สัตวเลื้อยคลานพบสัตวเลื้อยคลานจํานวน 8 วงศ17 สกุล 20 

ชนิดสัตวสะเทินนาสะเทินบกพบจํานวน 5 วงศ14 สกุล 19 ชนิดนกปาพบจํานวน 21วงศ28 สกุล 36 ชนิด 

สถานภาพตามสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2548) พบ 3 สถานภาพคือ สัตวใกลถูก

คุกคาม (Near threatened) 5 ชนิด สัตวเปนกังวลนอย (Least Concern) 28 ชนิด และขอมูลไมพียงพอ (data deficient)   

1 ชนิด 

สถานภาพทางการอนุรักษตามการจัดของ IUCN (2014) พบ 1 สถานภาพ คือ สัตวเปนกังวลนอย (Least Concern) 

63 ชนิด 

การสํารวจความหลากหลายของชนิดพรรณพืช ในสวนปาแมแฮดโดยศูนยวิ จัยปา ไม   คณะวนศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยการวางแปลงตัวอยางขนาด  20x50 เมตร  จํานวน 3 แปลงสุม  ประกอบดวยสังคมพืชปาปลูก

บริเวณริมหวย  นอกจากนี้ยังเดินสํารวจนอกแปลงตัวอยางของแตละสังคมพืช เพ่ือใหไดความหลากหลายของพรรณไมใหมาก

ที่สุด ผลการสํารวจพบชนิดพรรณ  87 ชนิด  72 สกุล 38 วงศ   

สถานภาพ (Status) ของพรรณไมที่สํารวจในครั้งนี้ ไมพบพันธุไมที่มีสถานภาพถูกคุกคาม (Threatened status) ตาม

การจัดของ ONEP (2006) และ IUCN (2010) สวนพันธุไมหายากและเปนพันธุไมประจําถิ่นพบ 1 ชนิด พบพันธุไมตางถิ่น 4 

ชนิด พันธุไมรุกราน (invasive species) 3 ชนิด 

สวนปาฯ ไดกําหนดพ้ืนที่อนุรักษรวมกันทั้งสิ้น 487.378 ไร คิดเปน 6.54 % ของเนื้อที่สวนปาทั้งหมดโดยแบงพ้ืนที่

อนุรักษ ออกเปนแตละประเภท ดังน้ี 

  1.พ้ืนที่สองฝงลําหวย (Stream Bank) 
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  2.พ้ืนที่แนวกันชน (Buffer Zone) 

  3.พ้ืนที่ที่มีคุณคาสูงดานการอนุรักษ (HCV) 

การตรวจสอบติดตามดานสิ่งแวดลอมงานสวนปาแมแฮดไดทําการหมายแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ ติดปายสื่อความหมาย 

และทําบันทึกการตรวจสอบติดตามสภาพของพ้ืนที่อนุรักษ และงานสวนปาฯ ไดกําหนดตนไมอนุรักษ พรอมทั้งติดปายใหทราบ

อยางชัดเจน และทําการบันทึกดูแลตรวจสอบติดตาม 

 
 

 

 
 

 

พ้ืนท่ีที่มีคุณคาสูงดานการอนุรักษ (HCV) 

  หมายถึงคุณคาของสิ่งมีชีวิต คุณคาดานนิเวศวิทยา คุณคาดานวัฒนธรรมและสังคม ที่ไดรับการพิจารณาวามี

ความโดดเดนสําคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณคาเพ่ือการอนุรักษอยางสูงนี้ จําเปนอยาง

ย่ิงตองไดรับการคุมครอง รวมถึงตองสรางมาตรการหรือแผนเพ่ือการจัดการและติดตามเพ่ือใหแนใจสิง่ที่ไดรบัการพิจารณาใหอยู

ในสถานภาพ HCV น้ันยังคงอยูหรือไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีย่ิงขึ้น  

จากการสํารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการกําหนดพ้ืนที่ HCV ในพ้ืนที่สวนปาแมแฮดมีพ้ืนที่ HCV ที่

สําคัญคือ 

HCV 5 Basic need of local communities: หวยแจะ 
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การจัดการและการตรวจติดตามงานสวนปาแมแฮดไดจัดชุดสํารวจ และดูแลพ้ืนที่ HCV โดยการบันทึกลงใน

แบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เม่ือพบความเสียหาย หรือมีแนวโนมที่จะเกิดความเสียหายตอพ้ืนที่ เพ่ือนําไปสูแนวทางการ

ปองกันและแกไขตอไป 

ผลการตรวจติดตาม จากการสํารวจตรวจติดตามไมพบความเสียหาย และผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมของ

ทางงานสวนปาแมแฮด และจากปจจัยภายนอก ตอพ้ืนที่ HCV คือ หวยแจะ 

 

 
  

ตรวจสอบติดตามการพังทลายของดิน ตามสถานีตรวจวัดการพังทลายของดินในพ้ืนที่สวนปาแมแฮดแปลงป 

2517,2520, 2521 และ 2522 ในการตรวจสอบติดตามพบวาคาการพังทลายของดินในพ้ืนที่ของสวนปาฯ อยูในระดับที่นอย

มาก ซึ่งไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรที่เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันของ

ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปา เชน ทรัพยากรนํ้าที่ใชในการอุปโภค บริโภค เปนตน  

 

ภาพการตรวจวัดการพังทลายของดิน ในพ้ืนที่สวนปาแมแฮด 

* แนวทางการปองกัน และแกไขการพังทลายของดิน อยูในหัวขอการสํารวจผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ซึ่งไดจาก

การสํารวจดวยแบบสํารวจ Site Inspection ทั้งกอนและหลังการทําไม 
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การสาํรวจผลกระทบทางสิง่แวดลอม(SITE INSPECTION) กอนการทําไม 

การสํารวจผลกระทบทางสิ่งแวดลอม หรือ Site Inspection น้ัน มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความเสี่ยง แนวโนม 

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนที่ที่มีการปฏิบัติงานของสวนปา เชน การปฏิบัติงานดานการทําไม การ

ปฏิบัติงานดานการปลูกสรางสวนปา และการสรางถนนปาไม ซึ่งงานสวนปาแมแฮดจะดําเนินการสํารวจ Site Inspection ทั้ง

กอนและหลังการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงาน ปองกันและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม  

จากการสาํรวจพ้ืนที่ดวยเครือ่งมอืแบบการสาํรวจ Site Inspection ในการดําเนินงานดานทําไม ปลูกสรางสวนปา 

และสรางถนนปาไม สรุปไดวาไมพบพืชพรรณ และสัตวทีห่ายาก ใกลสูญพันธุ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงทาํไมและทาง

งานสวนปา แมแฮดไดกําหนดแนวทางการจัดการเพ่ือปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งชี้แจงใหผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่

ปฏิบัติตามแนวทาง ดังน้ี 

1. กําหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไมใกลทางตรวจการ 

2. ละเวนการทาํไมบริเวณพ้ืนที่สองฝงลาํหวย (Stream Bank) 

3. งดเวนการตัดถนนปาไมใหม รวมทั้งระมัดระวงัเมื่อจาํเปนตองสรางถนนปาไม    

 

3.ดานสงัคม 

 ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปาแมแฮด ประกอบดวย  4 หมูบานไดแกบานปาแดง บานอัมพวันหมู7 บานอัมพวันหมู8 ตําบล

เตาปูนและบานวังดินหมู 9 ตําบลบานกลาง  
 * จากการสํารวจ สอบถามผูนําชุมชนรอบสวนปาแมแฮด ไมพบวามีชุมชนพ้ืนเมือง หรือชนเผาใดๆ ที่เคยอาศัยอยูในบริเวณพ้ืนท่ีสวนปา

แมแฮดและพ้ืนท่ีรอบสวนปาแมแฮด 
 

  นโยบายของสวนปาแมแฮดดานสงัคม 

-  พิจารณาจางแรงงานจากชมุชนทองถิ่นใกลๆสวนปาเปนอนัดับแรกและกาํหนดคาจางแรงงานดวยความเปนธรรม 

 -  มีการฝกอบรมใหความรูพนักงานสวนปาและคนงาน 

 -  สงเสริมอุปกรณและเครื่องมือดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 -  สงเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพใหกับคนงาน 

 -  สนับสนุนดานการศึกษาและศาสนา 

 -  จําหนายไมสกัของสวนปาประมาณ 30%ใหกับชมุชนทองถิ่นและหมูบานปาไม 

 -  สรางโครงการความรวมมือกบัชมุชนทองถิ่น 

 -  สงเสริมดานอุตสาหกรรมไมตอเน่ือง 

 -  มีระบบแกไขขอขัดแยงกับชุมชนทองถิ่น 

 -  มีพนักงานสรางความสัมพันธกบัชมุชนทองถิ่น 

 -  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสวนปา 
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ภาพการรวมกิจกรรมทางสังคม กับชมุชนรอบพ้ืนที่สวนปาฯ 

- การดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนรอบสวนปา 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สงเสริมใหราษฎรในทองถ่ินใชประโยชนพ้ืนท่ีสวนปาในระบบวนเกษตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ถวายเทียนจํานําพรรษาเน่ืองในเทศกาลเขาพรรษา 
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- ประเพณีรดนํ้าดําหัวผูนําชุมชนเน่ืองในเทศกาลปใหมเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การจัดอบรมเทคนิคการใชเลื่อยยนต และการลมไม ใหแกผูปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- อบรมความรูเรือ่ง กฎหมายแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน 
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- การอบรมการปฏิบัติงานตรวจตราปองกันการลักลอบตัดไม และการบุกรุกพ้ืนท่ีของสวนปาแมแฮด 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.แผนการจัดการ 



 สิงหาคม  [เอกสารเผยแพร การจัดการสวนปาอยางยั่งยนื งานสวนปาแมแฮด] 
 

แผนการจัดการสวนปาแมแฮด  ระยะยาว ป 2558-2562 

ลําดับ รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 2562 

1 ดานเศรษฐกิจ           
- แผนการทาํไม(ลบ.ม.) 500 1,100 500 500 500 
- แผนการปลูกเสริมฯ (ไร) 323 315 353 321 284 

2 ดานสังคม      

- กรมธรรมอุบตัิเหตุ (ปละ) 1 1 1 1 1 
- ตกลงกบัชุมชน(ครั้ง) 1 1 1 1 1 

- มวลชนสัมพันธ(ครั้ง) 12 12 12 12 12 
- การจางแรงงาน (%) 100 100 100 100 100 
- การอบรม (คน) 25 25 25 25 25 

3 ดานส่ิงแวดลอม      
- พื้นที่ HCV (ครั้ง) 4 4 4 4 4 
- พื้นที่อนุรกัษ (ไร) 487 487 487 487 487 

- ตนไมอนุรกัษ (ตน) 20 20 20 20 20 

- สถานวีัดการพังทลายของ
ดิน(ครั้ง) 

4 4 4 4 4 

- Site Inspection(ครั้ง/ป/
กิจกรรม) 

2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานของสวนปา ท่ีผานมา 
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 สวนปาแมแฮด มีการดําเนินงานไดตามแผนการจัดการที่ไดกําหนดไว ทุกประการ ทาํใหมีความย่ังยืน และสรปุผลการ

ดําเนินงานในป 2557 ดังน้ี 

  1. ดานเศรษฐกิจ  ผลการทําไมแปลง 2521 ปริมาตร 801.47  ลบ.ม. มีการจําหนายไมใหกับราษฎร ประชาชนท่ัวไป ไดใชไมที่

ถูกตองตามกฎหมาย สรางรายไดใหกับ สวนปาแมแฮด เปนเงิน  7,166,039  บาท มีคาใชจายในการดําเนินการทําไม เปนเงิน 827,627 บาท 

 2.ดานสิ่งแวดลอม สวนปาแมแฮด ดําเนินการจัดทํากิจกรรมตามแผนการจัดการ ท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม เชน กิจกรรมการ

ปองกันไฟปา การจัดทําแนวเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ การตรวจวัดการพังทลายของดิน การสํารวจคัดเลือกไม

อนุรักษ การสํารวจผลกระทบกอนและหลังการทําไม และแตงตั้งพนักงานมวลชนสัมพันธ  เปนตน มีคาใชจายดานส่ิงแวดลอม  ประมาณ 150,000 

บาท 

 3. ดานสังคม   สวนปาแมแฮด ไดมีกิจกรรมที่ บริการดานสังคม เชน การเขารวมกิจกรรมของชุมชนในทองถิ่น และหนวยงาน

ตางๆในทองถ่ิน การทําประกันชีวิตกลุม การสงเสริมใหชุมชนใชประโยชนพ้ืนที่สวนปาในระบบวนเกษตร เปนตน การจายเงินคาจางแรงงานชุมชน

รอบสวนปาใหมีงานและมีรายได โดยสรุป คาใชจาย ท่ีใชดานสังคม เปนเงินประมาณ 1,850,000 บาท ในการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน ท้ังสาม

ดาน โดยสรุป มีความสําเร็จ และย่ังยืน ตามที่ไดต้ังวัตถุประสงคไวทุกประการ 
 

 

 

 

 

 

 



 สิงหาคม  [เอกสารเผยแพร การจัดการสวนปาอยางยั่งยนื งานสวนปาแมแฮด] 
 
 

 

 

วิสัยทัศน องคการอตุสาหกรรมปาไม 
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