
1 มีนาคม 2559 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าแม่เมาะ อ.อ.ป.เขตล าปาง] 
 

Mae-Moh Forest Plantation Management Summary 
บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน สวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

สวนป่าแม่เมาะ  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง 

สวนป่าแม่เมาะ  สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นสวนป่า
โครงการ 1 ปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเริ่มปลูกสร้าง
แปลงสวนป่าไม้สัก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ถึงปี พ.ศ. 2528และ 2536 รวม 16
แปลงพื้นที่ปลูก เดิม 18,953ไร่ ซึ่งจ านวนพ้ืนที่ดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็น
สวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบันมีพ้ืนที่เพ่ือ
การบริหารจัดการ ตามการส ารวจรังวัด (GPS) จ านวน 14,077.688 ไร่ 

ส านักงานสวนป่าแม่เมาะ  ตั้งอยู่ในพิกัดดาวเทียมระบบ UTM E 576618 N 2037124 ที่ตั้งส านักงานสวนป่า126 หมู่ที่ 7  
ต าบลบ้านดง  อ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง   อยู่ห่างจังหวัดประมาณ 33 กิโลเมตร  พ้ืนที่สวนป่าตั้งอยู่ในเขต ต าบลบ้านดง 
ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ ต าบลบ้านแลง และ ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

 

แผนที่แสดงพื้นที่การด าเนินกิจกรรมของงานสวนป่าแม่เมาะ ประจ าปี 2559 
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนโยบาย
มุ่งเน้นให้สวนป่าในสักกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าวสู่ระบบการจัดการสวนป่าที่เป็นสากลโดยการปลูกสร้าง
สวนป่า คุ้มครองรักษาบูรณะป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่การป่าไม้ โดยได้ก าหนดพันธะกิจด้านธุรกิจ ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดินสวน
ป่า โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิตไม้และบริการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่
ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีป่าไม้เป็นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน  
มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้การปลูกไม้
เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการ
ด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบเขตสวนป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม   

 การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความย่ังยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  
 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

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

อัตราก าลังการบริหารจัดการงานสวนป่าแม่เมาะ 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนวัฒน์ โม้ติ๊บ      
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่าฯ 

นางสุดารัตน์ แก้วสามัคคี      
พนักงานบัญช ี

นายสังเวียน  ค าลือ       
พนักงานด้านตรวจตราป้องกันปา่ 

นายสมเกียรติ ยศวงค์                       
พนักงานด้านปลูกสรา้งสวนป่า 

นายสมบูรณ์ ตันกอง   
พนักงานปฏบิัติการ 

นายเกษม ศรีภา      
พนักงานปฏบิัติการ 

นายสมพลอย โพธิ์ศรี      
พนักงานปฏบิัติการสัญญาจ้าง 

นายวทัญญ ูไชยวงศ์   
พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 

นายสายัณห์ กลิ่นโลกัย
หัวหน้างานสวนป่าแม่เมาะ 

นายอนันท ์ฝั้นสาย      
พนักงานด้านการท าไม ้

นายทรงพล เทพค าปลวิ     
พนักงานปฏบิัติการ 

นางพิมพา ไชยยานนท ์
พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 
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การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่เมาะ 

 1. ด้านเศรษฐกิจ 

  - พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด  11,444.91 ไร่ 
  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  0.229 ลบ.ม./ไร่/ปี 
  - ความเพ่ิมพูนทั้งปีของสวนป่าฯ 2,551.47 ลบ.ม./ไร่/ปี 
 * ข้อมูลดังกล่าว ได้จากการส ารวจปริมาณก าลังผลติของสวนป่าแมเ่มาะ ประจ าปี 2558-2559 

  การท าไม้ประจ าปี 2559 
   - แปลง 2523 เนื้อที่ 327 ไร่  ปริมาตร 1,300 ลบ.ม. 
   - แปลง 2524 เนื้อที่ 417 ไร่  ปริมาตร 400 ลบ.ม. 

- แปลง 2544/14 เนื้อที่ 336 ไร่  ปริมาตร 170 ลบ.ม. 
   รวมทั้งหมด 1,870ลบ.ม. 
 * การท าไม้ของสวนป่าแมเ่มาะไมเ่กินปริมาณความเพิม่พูนท้ังปี เพ่ือให้เกิดการฟื้นตัวของป่า และมีการปลูกเสรมิรอบตดั ฟันที่ 2   
(ปลูกใหม่ทดแทนทันที) หลังการท าไม้เสร็จ 

แผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่เมาะ 

ปีที่ด าเนินการ แปลงป ี เนื้อที่ 
(ไร่) 

ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

วิธีการตดัสาง 

2559 
2523 

 

327 1,300 

 

Selection  thinning 
2524 417 400 Thinning 2 

2544-14 366 170 Thinning 1 
 

2560 
2524 277 1,500 Selection  thinning 
2526 951 900 Thinning 2 
2527 653 600 Thinning 2 

 
2561 2524 293 1,500 Selection  thinning 

2525 989 980 Thinning 2 
 

2562 2524 384 2,000 Selection  thinning 
2528 262 250 Thinning 2 

 

  การปลูกสร้างสวนป่า ประจ าปี 2559 
  - สวนป่าด าเนินการปลูกเสริมไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2) แปลงปี 2559/2523 เนื้อที่ 320 ไร่ พร้อมทั้งบ ารุงดูแล
ตามแผนการด าเนินงานจัดการสวนป่าไมส้ักแปลงปลูกเสริม (รอบตัดฟันที่ 2) (แปลงปลูกทดแทนทันทหีลังการท าไม้ในปี 2558) 
  - ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนป่าไม้สักแปลงเก่า เนื้อที่ 13,757.688 ไร่ และป้องกันการลักลอบขโมยไม้และบุกรุก
พ้ืนที่ภายในเขตรับผิดชอบ 
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การด าเนินงานปลูกเสริมไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)  ของงานสวนป่าแม่เมาะอ.อ.ป.เขตล าปาง 
 

ล าดับ 
ปีทีปลูกเสริม 

รอบตัดฟันที่ 2 
แปลงปี 

ปลูกสร้างเดิม 
พื้นที่ปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 

(ไร่) 
1 
 

2546 2511 588.310 
2 2550 2512 260.772 
3 2545,2546,2547 2513 736.266 
4 2544,2545 2514 789.446 

 5 2547,2548,2553 2516 594,040 
6 2551,2553 2519 779.484 
7 2549,2551,2552 2520 1,494.324 
8 2553 2521 137.078 
9 2554,2555,2556 2522 993.246 
10 2557,2558,2559 2523 976.000 

  
2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
  พ้ืนที่สวนป่าแม่เมาะมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 300 -  350 สภาพป่าทั่วไปเป็น
ป่าเบญจพรรณแล้งและเต็งรังมีพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ สัก แดง ประดู่ป่า เต็ง รัง ยางพลวง ฯลฯทรัพยากรสัตว์ป่าที่
พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ หมูป่า กระรอก กระแต ตุ่น แมวดาว สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ กิ้งก่าสวน แย้  ตะกวด เต่าเหลือง และ
งูชนิดต่าง ๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ได้แก่ กบนา เขียดจิก คางคกบ้าน เขียดตะปาด  นก ได้แก่ เหยี่ยวชนิดต่าง ๆ  ไก่ป่า นกกางเขนดง 
นกตะขาบทุ่ง นกปรอด นกกระปูด นกกะราง และนกเขา เป็นต้น 
  สวนป่าฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 1,093.631 ไร่  (รวมพ้ืนที่ HCVA 205.024 ไร่แล้ว)  คิดเป็น 
7.769 % ของเนื้อที่สวนป่าทั้งหมด (14,077.688 ไร่) โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1.พื้นที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 2.พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 
  3.พื้นที่ป่าก่ึงธรรมชาติ (Semi natural) 4.พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCVA) 
  ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชที่ส ารวจพบไม่พบชนิดพรรณพืชที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
สถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) แต่พบชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม ส่วนใหญ่จัดอยู่ในสถานภาพเป็นกังวลน้อย
ที่สุด (Least concern) ตามการจัดของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP, 2006) และ 
IUCN (2010) เช่น  เก้ง แมวดาว พังพอน เป็นต้น และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 2 ชนิดคือ ชะนีธรรมดา และลิงเสน  (ตามผลการ
ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่สวนป่าแม่เมาะส ารวจโดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558)  
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พื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง(HCVA) 

 หมายถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต เป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้าน ชีววิทยา นิเวศวิทยา สังคม หรือวัฒนธรรมซึ่งคุณค่าเหล่านี้ถือว่ามี
ความโดดเด่น และมีความส าคัญยิ่งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์อย่างสูงนี้ จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพ่ือการจัดการและติดตามเพ่ือให้แน่ใจสิ่งที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ใน
สถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งข้ึน  
 จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพื้นที่ HCV ในพ้ืนที่สวนป่าแม่เมาะ ได้แบ่งพ้ืนที่ HCV  
แต่ละประเภทความส าคัญ ดังนี้ 

1. HCV 1.3 Endemic species :ไก่ป่าอีเห็น หมูป่า เก้ง และตุ่น 
2. HCV 5 Basic needs of local communities :ฝายท่าสี 
3. HCV 6 Cultural identity of local communities : สุสานหอยและพ้ืนที่อนุรักษ์ดอยผาก้าน 

 

การจัดการและการตรวจติดตามทางงานสวนป่าแม่เมาะ ได้จัดชุดส ารวจ และดูแลพ้ืนที่ HCV โดยการบันทึกลงใน
แบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขต่อไป 

ผลการตรวจติดตามจากการส ารวจตรวจติดตามไม่พบความเสียหาย และผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมของทาง
สวนป่าแม่เมาะ และจากปัจจัยภายนอก ต่อพ้ืนที่ HCV แต่อย่างใด แต่มีแนวโน้มของไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งงานสวนป่าฯได้จัดท า
แผนการป้องกันไฟป่า โดยการท าแนวกันไฟ และตรวจตราป้องกันพื้นที่ดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้นเป็นกรณีพิเศษ 
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การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (SITE INSPECTION) ก่อนการท าไม้ 
  จากการส ารวจพ้ืนที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ก่อนการท าไม้ของแปลงท าไม้สวนป่าแม่
เมาะ  ไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้และทางงานสวนป่าแม่เมาะ ได้
ก าหนดแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติตามแนวทาง  
ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทาง
ตรวจการ 

2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย 
(Stream Bank) รวมถึงปลูกเสริมไม้ป่า เช่น 
มะค่าโมง และต้นไผ่ในพื้นที่อีกด้วย 

3. สร้างฝายดักตะกอน และชะลอความชุ่มชื้น บริเวณ
ล าห้วยที่อยู่ในพื้นที่ท าไม้ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่
ท าไม้ 

4. การเหลือต้นไม้ไว้ในบริเวณพ้ืนที่ ที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 
5. งดเว้นการตัดถนนป่าไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนป่าไม้    

 3.ด้านสังคม 
 ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนป่าแม่เมาะ ประกอบด้วย  4 ต าบล คือ ต าบลบ้านแลง  ต าบลบ้านเสด็จ ต าบลแม่เมาะ และต าบล
บ้านดง ซึ่งเปน็ที่ตั้งของส านักงานสวนป่าแม่เมาะ และหมู่บ้านป่าไมส้วนป่าแม่เมาะก็อยู่ในเขตพ้ืนที่นี้ด้วย  
 * จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าแม่เมาะ ไม่พบว่ามชุีมชนพื้นเมือง หรือชนเผาใดๆ ที่เคยอาศัยอยู่ใน  
 บริเวณพื้นท่ีสวนป่าแม่เมาะหรือพื้นที่รอบสวนป่าแม่เมาะ  
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  นโยบายด้านสังคมของงานสวนป่าแม่เมาะ 
-  พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนป่าเป็นอันดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงาน ด้วยความเป็นธรรม 

 -  มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนป่าและคนงาน 
 -  ส่งเสริมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 -  ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับคนงาน 
 -  สนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา 
 -  จ าหน่ายไม้สักของสวนป่าประมาณ 30% ให้กับชุมชนท้องถิ่นและหมู่บ้านป่าไม้ 
 -  สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
 -  ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไม้ต่อเนื่อง 
 -  มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น 
 -  มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนป่า 

ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพื้นที่สวนป่าฯ 
 

          

   ร่วมเปิดงานแหล่งท่องเที่ยว ดอยผาก้าน และสถานีท่องเที่ยวบ้านท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 
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     ร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันไฟ ของ อบต.บ้านดง 
     

  
 

 การให้ความรู้ด้านการจัดการสวนป่าฯ ต่อชุมชนรอบสวนป่าและการร่วมประชุมประชาคมกับหนว่ยงานในท้องถิ่น 

 

  
     การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
 

  
การอบรมระเบียบวินัย ในการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ในเขตพ้ืนทีส่วนป่า 
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พบปะ ผู้น าชุมชน และร่วมงานทางพระพุทธศาสนา 

 

  
มอบทุนการศึกษา ประจ าปี 2558 (กองทุนพัฒนาท้องถิ่นสวนป่าแม่เมาะ) 

 

แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ปี 

ล าดับ รายละเอียด 2559 2560 2561 2562 2563 

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

 
 

 
1,870 
320 

 
 

 
3,000 
327 

 
 

 
2,480 
277 

 
 

 
2,250 
293 

 
 

 
2,200 
384 

 
 

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

 
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 
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่ HCV (จุด) 
- พื้นที่อนุรักษ์ (ไร่) 
- ต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 
- การประเมินคุณภาพ ดิน แหล่งน้ า (ครั้ง)  
- Site Inspection(ครั้ง/ปี/กจิกรรม) (ก่อนและหลังท าไม/้แปลงปี) 

 
3 

1,093.63 
9 
2 
3 

 
3 

1,093.63 
9 
2 
3 

 
3 

1,093.63 
9 
2 
3 

 
3 

1,093.63 
9 
2 
3 

 
3 

1,093.63 
9 
2 
3 

 

 
ผลการด าเนินงานของสวนป่า ในปีท่ีผ่านมา 
 งานสวนป่าแมเ่มาะ  มีผลการด าเนินงานในปี 2558 ดังนี้ 
 1. ด้านเศรษฐกิจ  ผลการท าไม้แปลง 2523,2524,2516,2528 ปริมาตร 2,947.06  ลบ.ม. (รวมปริมาตรท าไม้เพ่ิมเติมใน
พ้ืนที่ซ้อนทับกับทางการทหารแปลงปี 2528 แล้ว) มีการจ าหน่ายไม้ให้กับราษฎร ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
สร้างรายได้ให้กับ สวนป่าแม่เมาะ  เป็นเงิน  21,972,568.11 บาท มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างท าไม้ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
เป็นเงิน 6,775,833.29 บาท (ค่าใช้จ่ายจากการรายงานผลการท าไม้ ประจ าปี 2558) , ด้านการปลูกเสริมไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2) ปลูกป่าได้เพ่ิม 
376 ไร่ และดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ใช้งบประมาณในการปลูกป่า บ ารุง ดูแลรักษา จ านวน 2,497,602.36 บาท 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม งานสวนป่าแม่เมาะ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมตามแผนการจัดการ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรม
การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ  การส ารวจผลกระทบก่อนและหลังท าไม้ (site inspection) การตรวจติดตามต้นไม้
อนุรักษ์  การป้องกันไฟป่า การอนุรักษ์พ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย พ้ืนที่แนวเขตป้องกันรอบนอก พ้ืนที่ป่ากึ่งธรรมชาติ  มีการควบคุม 
ก าจัดสารเคมีและของเสียต่าง ๆ  และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราป้องกันรักษาพ้ืนที่ HCV และพ้ืนที่ของสวนป่าแปลงปีต่างๆ 
รวมจ านวน 14,077.688 ไร่ เป็นต้น มีค่าใช้จ่าย ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นจ านวนเงิน 0.045 ล้านบาท 

3. ด้านสังคม   งานสวนป่าแม่เมาะ ได้มีกิจกรรม ด้านการบริการสังคม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น การมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาท้องถิ่นสวนป่าแม่เมาะ การท าประกันชีวิตกลุ่มให้คนงานการ
ฝึกอบรมคนงานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ  การจัดรายการวิทยุให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกป่า เป็นต้น  การจ้างแรงงานชุมชน
รอบสวนป่าท าให้ชุมชนมีงานท าและมีรายได้ โดยมีค่าใช้จ่าย ด้านสังคม เป็นจ านวนเงิน  7.334 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายจากการรายงาน

ความก้าวหน้าประจ าปี 2558) ในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ทั้งสามด้านโดยสรุป มีความส าเร็จ และยั่งยืน ตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้
ทุกประการ 

 
วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

“เป็นผู้น ำกำรจัดกำรสวนป่ำเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมไม้สู่สำกล” 
 
 

ติดต่อสอบถาม: ส านักงานสวนป่าแม่เมาะ  หมู่ 7  ต.บ้านดง  อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง  รหัสไปรษณีย์ 52220   
  โทร 084-3635466   Email address : maemoh@windowslive.com 

สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น ตามกล่องรับข้อความของงานสวนป่าแม่เมาะบริเวณหน้าส านักงานสวนป่า 


