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Mae-Chaem Forest Plantation Management Summary 
บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน สวนป่าแม่แจ่ม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 

 

  สวนป่าแม่แจ่ม สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน    องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นสวนป่าโครงการ 2 ปลูกด้วยงบประมาณของอ.อ.ป. ตามเงื่อนไขสัมปทาน ตั้งแต่ปี      พ.ศ. 2516 
และด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 14 แปลงปี แปลงพ้ืนที่ปลูก 6,684 ไร่       ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว
ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535    

  ส านักงานสวนป่าแม่แจ่ม ที่ตั้ง สานักงานสวนป่าแม่แจ่ม หมู่ที่ 
3 ต าบลแขก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 600-700 เมตร ตั้งอยู่ในพิกัดจากดาวเทียม
ระวางที ่47P ที่ 432852 ตะวันออกและ 2024120 เหนือ ในระบบ 
UTM 47Q (Map datum : WGS 1984) อยู่ห่างจังหวัดประมาณ 140 
กิโลเมตร พ้ืนที่สวนป่าฯ ตั้งอยู่ในเขต ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
 

 

 

  

แผนที่แสดงแปลงปลูกสร้างสวนป่าแม่แจ่ม  
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนโยบาย
มุ่งเน้นให้สวนป่าในสังกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าวสู่ระบบการจัดการสวนป่าที่เป็นสากลโดยการปลูก
สร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาบูรณะป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่การป่าไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ ประกอบด้วย การพัฒนา
ที่ดินสวนป่า โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิตไม้และบริการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน 
ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีป่าไม้เป็นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 
เพ่ือให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้
สวนป่าเป็นฐานในการดาเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบเขตสวนป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม    

 การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความย่ังยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  
 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
  - รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในสวนป่า 
  - ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนป่า 
  - ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในสวนป่า 
  - อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ 
  - ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ท้องถิ่น 
  - สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนป่า 
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อัตรากาลังการบริหารจัดการงานสวนป่าแม่แจ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนและผลการด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่แจ่ม 
1. ด้านเศรษฐกิจ  
 - พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด 5,639.634 ไร่  
 - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI) 0.21 ลบ.ม./ไร่/ปี  
 - ความเพ่ิมพูนทั้งปีของสวนป่าฯ 1,184.33 ลบ.ม./ไร่/ปี  
 

* ข้อมูลดังกล่าว ได้จากผลการส ารวจติดตามปริมาณก าลังผลิตของ
สวนป่าแม่แจ่ม ประจ าปี 2558-2559  

 
 แผนการท าไม้ประจ าปี 2559 
      - แปลง 2520 เนื้อท่ี 488.00 ไร่ ปริมาตร 760 ลบ.ม. 
  

* การท าไม้ของสวนป่าแม่แจ่ม ไม่เกินปริมาณความเพ่ิมพูนทั้งป ีเพ่ือให้เกิดการฟ้ืนตัวของป่า และท าการปลูกเสริมรอบตัดฟัน
ที่ 2 หลังการท าไม้เสร็จ 

 

นายวิฑูลย์ พิมมาศ  
หัวหน้างานสวนป่าแม่แจ่ม 

1 
นายสมศักดิ์ นวลแก้ว 
พนักงานด้านการท าไม้  

นายสมคิด จิน๊ะหล้า 
พนักงานบัญชี 

นายสังคม จีนา     
พนักงานปฏิบัติการ 

นายดวงจันทร์ หอมขจร         
พนักงานปฏิบัติการ 

นายเกรียงไกร หล้าเมา 
พนักงานปฏิบัติการ 

นายด ารง โอบอ้อม 
พนักงานปฏิบัติการ 

นางอุ่นใจ ธรรมกุล 
พนักงานปฏิบัติการ   

นายอเนก ยอดคา      
พนักงานสัญญาจ้าง 
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สติการผลิตและจ าหน่ายไม้ประจ าปี 2558 

ผลการตรวจติดตาม 

 จากการด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน
จ าหน่ายไม้สักแปลง 2519 ของปี 2558 โดยใช้ระบบการท าไม้
แบบ selection thinning ผลดังนี้ 

 ปริมาตรที่จ าหน่าย คือ 1,428.40 ลบ.ม. 

 

แผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่แจ่ม 

ปีท่ีด าเนินการ แปลงปี เนื้อที ่(ไร่) ปริมาตร (ลบ.ม.) วิธีการตัด 
2558 2519 491 800 Selection thinningครั้งที ่2 
2559 2520 488 760 Selection thinningครั้งท่ี 2 
2560 2517 122.02 500 Selection thinningครั้งที ่3 

 2518 73.12 300 Selection thinningครั้งที ่3 
2561 2519 361.16 800 Selection thinningครั้งที ่3 
2562 2520 140 800 Selection thinningครั้งที ่3 

 

ผลผลิตที่มีการเก็บเกี่ยวในพื้นที่สวนป่าแม่แจ่ม ในชว่งเวลาที่อยู่ภายใต้การรับรอง (เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

ชนิด ปริมาณ หมายเหตุ 
ไม้สัก (แปลงปี 2519)  1,428.40 ลบ.ม. ข้อมูลได้จากบันทึกการทาไม้ของสวนป่า  
เห็ด  200 กิโลกรัม ข้อมูลได้มาจาการสอบถามราษฎร์รอบพื้นที่สวนป่า  
หน่อไม้  600 กิโลกรัม ข้อมูลได้มาจาการสอบถามราษฎร์รอบพื้นที่สวนป่า  
ไข่มดแดง  10 กิโลกรัม ข้อมูลได้มาจาการสอบถามราษฎร์รอบพื้นที่สวนป่า  
ผักหวาน  100 กิโลกรัม ข้อมูลได้มาจาการสอบถามราษฎร์รอบพื้นที่สวนป่า  

 

(ผลจากการส ารวจติดตามการเก็บหาของป่าของชุมชนรอบสวนป่า) 
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สถิติการจ าหน่ายไม้ 
  

 ปี 2558 งานสวนป่าแม่แจ่ม ด าเนินการท าไม้ และจ าหน่ายไม้สัก แปลงปี 2519 โดยใช้ระบบ Selection Thinning 
ปริมาตรไม้สัก 1,434.99 ลบ.ม. รายได้ทั้งสิ้น 12,716,873.85 บาท โดยเงินลงทุน และ ค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน ทั้งหมดเป็น
เงิน 6,354,840.09 บาท (สรุปผลการด าเนินงาน เมื่อ) 
 การส ารวจปริมาณความเพ่ิมพูน งานสวนป่าแม่แจ่ม ได้ด าเนินการส ารวจก าลังผลิต ทุก 3 ปี และวิเคราะห์ปริมาณ
ความเพ่ิมพูนรายปีของทั้งสวนป่า คือ 1,184.33 ลบ.ม.ต่อปี (ด าเนินการส ารวจ และ วิเคราะห์ปริมาณความเพ่ิมพูน เมื่อปี 
2558) 

การปลูกสร้างสวนป่า ประจาปี 2558  
- ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนป่าไม้สัก และป้องกันการลักลอบขโมยไม้ในพ้ืนที่สวนป่าแม่แจ่ม จ านวน 14 แปลงปี     

รวมพ้ืนที่ปลูก 6,684 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม  

 พ้ืนที่สวนป่าแม่แจ่มมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 700 เมตร จากการตรวจสอบติดตาม
เรื่องการพังทลายของดินพบว่ามียังไม่พบการพังทลายของดินในพ้ืนที่สวนป่า สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณและเต็งรัง    
มีพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ สัก แดง ประดู่ เต็ง รัง ฯลฯ ทรัพยากรสัตว์ป่าที่พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ หมูป่า 
กระรอก สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ ตะกวด เต่าเหลือง และงูชนิดต่างๆ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ได้แก่ เขียด คางคก สัตว์ปีก ได้แก่   
ไก่ป่า นกกางเขนดง นกแซงแซว นกปรอท เป็นต้น (ส ารวจโดยคณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่, 2558) 
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 สวนป่าฯ ได้ก าหนดพื้นที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 974.856 ไร่ คิดเป็น 14.585 % ของเนื้อที่สวนป่าทั้งหมด (6,684 ไร่) 
โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้  
 1.พ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank)  
 2.พ้ืนที่แนวกันชน (Buffer Zone)  
 3.พ้ืนที่ป่ากึ่งธรรมชาติ  
 4.พ้ืนที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ ์(HCV) 
ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status)  

 ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชที่ส ารวจพบ ไม่พบชนิดพรรณพืช และสัตว์ป่าที่ถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มสถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจัดของ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ONEP, 2006) และ IUCN (2010) ตามผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่สวนป่าแม่แจ่ม 
(ส ารวจศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

 

พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV)  

 หมายถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความ
โดดเด่นส าคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์อย่างสูงนี้ จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพื่อการจัดการและติดตามเพ่ือให้แน่ใจสิ่งที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่
ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น 

  จากการส ารวจ และลงความเห็นกบัชมุชนในการก าหนดพืน้ท่ี HCV ในพืน้ท่ีสวนป่าแมแ่จม่ ได้แบง่พืน้ท่ี 
HCV แตล่ะประเภทความส าคญั ดงันี ้ 
 1. HCV 5 Basic need of local communities: ถ้าสิงโต ห้วยไม้ซ้อ ห้วยบง ห้วยผาม่าน  

 2. HCV 6 Cultural identity of local communities: ป่าช้าและฌาปนสถาน 
 

 การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนป่า     
แม่แจ่ม ได้จัดชุดส ารวจ และดูแลพ้ืนที่ HCV โดยการบันทึกลงใน
แบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมี
แนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขต่อไป 
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 ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามไม่พบ
ความเสียหาย และผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมของทางงาน
สวนป่าแม่แจ่ม และจากปัจจัยภายนอก ต่อพ้ืนที่ HCV คือ ถ้าสิงโต 
ห้วยไม้ซ้อ ห้วยบง ห้วยผาม่าน ฌาปนสถาน แต่อย่างใด บริเวณ
ใกล้เคียงพื้นท่ีชุ่มน้ า และบ่อน้ าผุด มีแนวโน้มของไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง 
งานสวนป่าฯ จึงได้ทาการป้องกันไฟป่า โดยการทาแนวกันไฟ และ
ตรวจตราป้องกันพื้นที่ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 

 

การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม(SITE INSPECTION) ก่อนการทาไม้  
 

 จากการส ารวจพ้ืนที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ก่อนการท าไม้ของแปลงท าไม้สวนป่าแม่แจ่ม  
ไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้และทางงานสวนป่าแม่แจ่มได้
ก าหนด แนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติตาม
แนวทาง ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวกนัชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ  
2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพืน้ท่ีสองฝ่ังล าห้วย (Stream Bank)  
3. สร้างฝายดกัตะกอน และชะลอความชุม่ชืน้ บริเวณล าห้วยท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี  
    ท าไม้ รวมทัง้บริเวณใกล้พืน้ท่ีท าไม้  
4. ปลกูหญ้าแฝกบริเวณท่ีเส่ียงตอ่การพงัทลายของดนิ  
5. งดเว้นการตดัถนนป่าไม้ใหม ่รวมทัง้ระมดัระวงัเม่ือจาเป็นต้องสร้างถนน
ป่าไม้  
 

 ต้นไม้อนุรักษ์ (Eternity Tree) สวนป่าแม่แจ่ม ได้ก าหนดต้นไม้อนุรักษ์ ที่สวนป่าได้พิจารณาแล้วว่ามีความส าคัญ 
เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ และมีค่า สมควรจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นทั้งแหล่งหา
อาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมทั้งเป็นแม่ไม้ให้เมล็ดเพ่ือการ
สืบพันธุ์ที่ดีตามธรรมชาติ โดยคัดเลือกต้นไม้จานวน 32 ต้นพร้อม
จัดท าเครื่องหมาย พิกัด ป้ายสื่อความหมาย เพ่ือให้ประชาชนที่พบ
เห็นได้ทราบและช่วยกันอนุรักษ์ต่อไป โดยจากการส ารวจติดตามผล
การด าเนินงานพบว่า ต้นไม้อนุรักษ์ทั้งหมดมีสภาพที่ดี ไม่ถูกลักลอบ
ตัด และไม่พบความเสียหายจากการถูกไฟไหม้เผาท าลายแต่อย่างใด 
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3.ด้านสังคม  

 ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนป่าแม่แจ่ม ประกอบด้วย หมู่บ้านหัวดอย หมู่บ้านโหล่งปง หมู่บ้านอมขูด ที่ตั้งของส านักงานสวน
ป่าแม่แจ่ม และหมู่บ้าน อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และปัจจุบันหมอนไม้ถาวร แปลง 2519  

 * จากการสารวจ สอบถามผู้นาชุมชนรอบสวนป่าแม่แจ่ม ไม่พบว่ามีชุมชนพื้นเมือง ที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่  

   สวนป่าแม่แจ่ม พ้ืนที่รอบสวนป่าแม่แจ่ม  

   

 ผลการดาเนินงานและการตรวจสอบติดตามด้านสังคม สวนป่าแม่แจ่ม มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยตลอดทั้งปี 
ดังนี้ 

 1. ด้านคนงานและผู้ปฏิบตังิานกบัสวนป่าในรอบ   
ปีท่ีผา่นมาสวนป่าได้จดัทากรมธรรม์ ป้องกนัอบุตัเิหต ุ
ส าหรับคนงาน เพ่ือเป็นหลกัประกนัการดแูลรักษา ยาม 
ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบตังิาน มีการจดัหาอปุกรณ์ 
ความปลอดภยัให้กบั  

 ผู้ปฏิบตังิานตามหลกัความปลอดภยัท่ีสวนป่าได้ก าหนดไว้ จากสถิตใินรอบ
ปีท่ีผา่นมาพบวา่ไมมี่การเกิดอบุตัเิหตใุนการท างานแตอ่ย่างใด มีการฝึกอบรมเพ่ือ
สร้างประสิทธิภาพ และทบทวนกิจกรรมเพื่อความปลอดภยักบัคนงานและเพื่อให้มี
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ครบตามปฏิทิน (อบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

อบรมทบทวนการใช้เล่ือยยนต์และอปุกรณ์ท าไม้เพ่ือความปลอดภยั อบรมการปลกูสร้างสวนป่า อบรมให้ความรู้เก่ียวกบั
มาตรฐานการจดัการสวนป่าอยา่งยัง่ยืน อบรมการป้องกนัไฟป่าประจ าปีอบรมเจ้าหน้าท่ีตรวจตราป้องกนัฯ)  
 สว่นของการจ้างงานคนงานท่ีท างานกบัสวนป่าเป็นคนงานในท้องถ่ิน100% และให้ความเสมอภาคในเร่ืองของ
คา่จ้าง/สวสัดกิารอยา่งเทา่เทียมกนั  
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2. ด้านการสร้างความสมัพนัธ์กบัสงัคมและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย รอบ 
สวนป่า นัน้ สวนป่า ได้จดัท ากระบวนการมีส่วนร่วมกบัผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือ
น าเสนอนโยบาย สวนป่า / ผลการด าเนินงาน / แผนการท างานของ
สวนป่า เม่ือเดือน มกราคม 2557 พร้อมทัง้น าข้อเสนอแนะตา่งๆ มา
ปรับใช้ในแผนการท างานของสวนป่า อีกทัง้สวนป่า ได้มีการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัชมุชนรอบสวนป่า ไม่ต ่ากว่า 12 ครัง้ ในรูปแบบ
ตา่งๆ เช่น การร่วมงานประจ าปีของหมู่บ้าน การจดักิจกรรมตาม
เทศกาล ตามศาสนา ถวายเทียนพรรษา การเข้าร่วมประชมุผู้น าหมู่บ้าน อ าเภอ และอบต.ตา่งๆ ในส่วนของการบริการ
ชมุชน เชน่ การซอ่มแซมถนนป่าไม้ ท่ีชมุชนได้สญัจรผา่นสวนป่า ได้ด าเนินการเป็นประจ าทกุปี  
 

ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพื้นที่สวนป่าฯ 
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แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ปี 

ล าดับ รายละเอียด 2557 2558 2559 2560 2561 
1. ด้านเศรษฐกิจ  

-แผนการทาไม้(ลบ.ม.)  
1000 800 760 800 800 

2. ด้านสังคม  
-กรมธรรม์อบุตัเิหต ุ(ปีละ)  
-ตกลงกบัชมุชน(ครัง้)  
-มวลชนสมัพนัธ์(ครัง้)  
-การจ้างแรงงาน (%)  
- การอบรม (ครัง้)  

1 
1 
12 

100 
3 

1 
1 
12 

100 
3 

1 
1 
12 
100 
3 

1 
1 
12 

100 
3 

1 
1 
12 

100 
3 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม  
-พืน้ท่ี HCV  
- พืน้ท่ีอนรัุกษ์ (ไร่)  
-ต้นไม้อนรัุกษ์ (ต้น)  
-สถานีวดัการพงัทลายของดิน(ครัง้)  
-Site Inspection(ครัง้/ปี/กิจกรรม)  

4 
974 

6 
31 
2 

4 
974 

6 
31 
2 

4 
974 
6 
31 
2 

4 
974 

6 
31 
2 

4 
974 

6 
31 
2 

 

 

 
 

วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

“เป็นผู้น าการจัดการสวนปา่เศรษฐกิจอยา่งยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.” 

 

 
 

 

ติดต่อ : ส านักงานสวนป่าแม่แจ่ม หมู่ 3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270  โทร.087-1826440  

          E.mail – maechaem2517@hotmail.com  

          สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น ตามกล่องรับข้อความของงานสวนป่าแม่แจ่มบริเวณหน้าสวนป่า 


