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Maesin-Maesoong and Napoon Forest Plantation Management Summary 

บทสรุปการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน สวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

สวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร       

สวนปาแมสนิ-แมสงูและนาพูน สังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน 
องคการอุตสาหกรรมปาไม เปนสวนปาโครงการ 1 (ปลูกโดยใชงบประมาณขององคการอุตสาหกรรมปาไม) และโครงการ
ที่ 2 (ปลูกทดแทนตามเง่ือนไขสัมปทานการทําไม) เริ่มปลูกสรางแปลงสวนปาไมสัก ตั้งแตป พ.ศ. 2527 ถึงป พ.ศ. 2537 
รวม 8 แปลง พื้นที่ปลูก 6,199.30 ไร โดยแบงเปนสวนปาแมสิน-แมสงู จํานวน 6 แปลง พ้ืนที่ปลูก 4,325.64 ไร และสวน
ปานาพูน จํานวน 2 แปลง พ้ืนที่ปลูก 1,873.66 ไร ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวไดขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาตาม พ.ร.บ. สวนปา 
พ.ศ. 2535  

สํานักงานสวนปาแมสิน-แมสูง ต้ังอยูในพิกัดจากดาวเทียมระบบ UTM E 585016 N 1967673  
ที่ต้ัง สํานักงานสวนปาแมสิน-แมสูง หมูที่ 3  ตําบลนาพูน  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร   อยูหางจังหวัดแพรประมาณ  
73 กิโลเมตร  พ้ืนที่สวนปาฯ ตั้งอยูในเขต ต.นาพูน 

 

แผนทีแ่สดงตําแหนงที่ต้ังของแปลงปลูกสรางสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน 
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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
และบริการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจสูภาคเอกชนและชุมชนทองถิ่นอยางครบวงจร เพื่อตอบสนองความตองการใชไม
ของประเทศอยางพอเพียงและย่ังยืน สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มี
ปาไมเปนพ้ืนฐานใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐาน มีการจัดการดานการตลาดอยางครบวงจร พัฒนาระบบและสราง
กลไกการตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปนธรรม เพ่ือใหการปลูกไมเศรษฐกิจไดรับผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยืน อีกทั้งยังชวย
สงเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนทองถิ่นโดยใชสวนปาเปนฐานในการดําเนินงานชวยเหลือสรางงานสรางอาชีพใหแก
เกษตรกรรอบเขตสวนปาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
ประชาชนมีสวนรวม   

 การจัดการสวนปาอยางยัง่ยืนประกอบดวยความย่ังยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 
 - ความยั่งยืนดานสังคม  

 - ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงคในการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน 

  - รักษาสภาพสิ่งแวดลอมในสวนปา 

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

อัตรากําลังการบริหารจัดการงานสวนปาแมสนิ-แมสูงและนาพนู 

 

 

 

 

 

 

นายอัครพงษ ปาธน ู     

ผูชวยหัวหนางานสวนปาฯ 

นางสาวประนอม  แกวเกต ุ

 พนกังานบัญช ี

นายสุวัฒน  มาแกว      

พนักงาน (ระดับ 2) 

นายนิบตัิ อาดแกว  

พนักงานปฏบิัตกิาร (ชัน้ 5) 

นายหนพูนิ สงคมา  

พนักงานปฏบิัตกิารสัญญาจาง 

นายจิรศักดิ์ สมมิตร 

หัวหนางานสวนปาแมสนิ-แมสูงและนาพูน 



5 ตุลาคม 2589 [เอกสารเผยแพร การจดัการสวนปาอยางยั่งยนื งานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพนู] 
 

การดําเนินงานการจัดการสวนปาอยางยัง่ยนืของงานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน 

 1. ดานเศรษฐกิจ 
  - พ้ืนที่ใหผลผลิตทั้งหมด  6,199.31 ไร 

  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  0.57 ลบ.ม./ไร/ป 

  - ความเพ่ิมพูนทั้งปของสวนปาฯ 3.97 ลบ.ม./ไร/ป 
 * ขอมูลดังกลาว ไดจากการสํารวจปริมาณกําลังผลิตของสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน ประจําป 2557-2558* 

  การทําไมประจาํป 2558 

   - สวนปานาพูน แปลงป 2527 เนื้อที่ 253.36 ไร  ปริมาตร 2,000 ลบ.ม 
 * การทําไมของสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน ไมเกินปริมาณความเพ่ิมพูนท้ังป เพ่ือใหเกิดการฟนตัวของปา และทําการปลูก

เสริมรอบตัดฟนที่ 2  หลังการทําไมเสร็จ 

แผนการทําไมของงานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน 

ปท่ี
ดําเนินการ 

แปลงป เนื้อท่ี 
(ไร) 

ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

วิธีการ หมายเหตุ 

2558 2527 253.26 2,000 ตัดฟนรอบสุดทายเพ่ือปลูกใหม สวนปานาพูน 

2559 2527 273.34 2,000 ตัดฟนรอบสุดทายเพ่ือปลูกใหม สวนปานาพูน 

2560 2527 264.25 2,000 ตัดฟนรอบสุดทายเพ่ือปลูกใหม สวนปานาพูน 

2561 2528 271.80 2,000 ตัดฟนรอบสุดทายเพ่ือปลูกใหม สวนปานาพูน 

2562 2528 340.31 2,500 ตัดฟนรอบสุดทายเพ่ือปลูกใหม สวนปานาพูน 

 

2. ดานสิง่แวดลอม 

  พ้ืนที่สวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูนมีลักษณะเปนภูเขาสลับลําหวยมีความชันปานกลาง-มาก ที่ราบมี

นอย สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 300 -  700 มีความหลากหลายทางชีวภาพคอนขางสูง ไมที่พบสวนมากเปน ไมสัก 

ไมเต็ง ไมรัง ไมประดู ไมแดง เปนตน ทรัพยากรสัตวปาที่พบสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ไดแก หนูทองขาว กระรอก กระแต 

พังพอน สัตวเลื้อยคลาน ไดแก ตะกวด และงูชนิดตาง ๆ สัตวครึ่งบกครึง่น้ํา ไดแก กบนา เขียดจิก คางคกบานนก ไดแก ไก

ปา นกกางเขนดง นกแซงแซว นกปรอท นกกระปูด และนกเขา เปนตน 

สวนปาฯ ไดกําหนดพ้ืนที่อนุรักษรวมกันทั้งสิ้น 675.69 ไร  คิดเปน 10.90 % ของเน้ือที่สวนปาทั้งหมด 

(6,199.31 ไร) โดยแบงพ้ืนที่อนุรักษ ออกเปนแตละประเภท ดังน้ี 

  1.พ้ืนที่สองฝงลําหวย (Stream Bank) 

  2.พ้ืนที่แนวกันชน (Buffer Zone) 

  3.พ้ืนที่ที่มีคุณคาสูงดานการอนุรักษ (HCV) 
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ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชที่สํารวจพบไมพบชนิดพรรณพืช และสัตวปาที่ถูกจัดอยูใน

กลุมสถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจัดของ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

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

แมสิน-แมสูงและนาพูน (สํารวจโดยศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2557) 

 ผลการตรวจสอบติดตาม พื้นท่ีอนุรักษ 

 งานสวนปาแมสนิ-แมสูง ไดทําการหมายแนวเขตพ้ืนที่อนุรกัษ ติดปายสื่อความหมาย และทําบันทึกการตรวจสอบ

ติดตามสภาพของพ้ืนที่อนุรักษ  

 

 

  พ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาสงูดานการอนุรักษ (HCV) 

หมายถึง คุณคาของสิง่มชีีวติ คุณคาดานนิเวศวิทยา คุณคาดานวัฒนธรรมและสงัคม ที่ไดรับการพิจารณาวามี

ความโดดเดนสําคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณคาเพ่ือการอนุรักษอยางสูงน้ี จําเปน

อยางยิ่งตองไดรับการคุมครอง รวมถึงตองสรางมาตรการหรือแผนเพ่ือการจัดการและติดตามเพื่อใหแนใจสิ่งที่ไดรับการ

พิจารณาใหอยูในสถานภาพ HCV น้ันยังคงอยูหรือไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีย่ิงขึ้น 

จากการสํารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการกําหนดพ้ืนที่ HCV ในพื้นที่สวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน 

ไดแบงพ้ืนที่ HCV แตละประเภทความสําคัญ ดังน้ี 

1. HCV 5 Basic need of local communities: มอนเสาหินพิศวง 

2. HCV 6 Cultural identity of local communities: มอนเสาหินพิศวง  
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การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนปาแมสนิ-แมสูงและนาพูนไดจดัชุดสาํรวจ และดูแลพ้ืนที ่HCV 

โดยการบันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโนมที่จะเกิดความเสียหายตอ

พ้ืนที่ เพ่ือนําไปสูแนวทางการปองกันและแกไขตอไป 

ผลการตรวจติดตาม จากการสํารวจตรวจติดตามของพ้ืนที่มอนเสาหินพิศวง มีแนวโนมของไฟปาในชวง 

ฤดูแลง งานสวนปาฯจึงไดทําการปองกันไฟปา โดยการทําแนวกันไฟ และตรวจตราปองกันพ้ืนที่ดังกลาวเพ่ิมขึ้น 
 

   
 

จากการตรวจสอบติดตามการพังทลายของดิน ตามสถานีตรวจวัดการพังทลายของดินในพ้ืนที่สวนปาแมสิน-แมสูง 

แปลงป 2534 ,2527 และสวนปานาพูน แปลงป 2527 ในการตรวจสอบติดตามพบวาคาการพังทลายของดินในพ้ืนที่ของ

สวนปา ฯ อยูในระดับที่นอยมาก ซึง่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรพัยากรที่เปนปจจัยสาํคญัใน

การดําเนินชีวิตประจาํวันของชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปา เชน ทรัพยากรนํ้าที่ใชในการอุปโภค บริโภค เปนตน 

 

 
ภาพการตรวจวัดการพังทลายของดิน ในพ้ืนที่สวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน 

* แนวทางการปองกัน และแกไขการพังทลายของดิน อยูในหัวขอการสาํรวจผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ซึ่งไดจาก

การสาํรวจดวยแบบสาํรวจ Site Inspection ทั้งกอนและหลังการทาํไม 
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การสํารวจผลกระทบทางสิง่แวดลอม(SITE INSPECTION) กอนการปฏบิัติงานดานตางๆ 

 การสํารวจผลกระทบทางสิ่งแวดลอม หรือ Site Inspection นั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความเสี่ยง 

แนวโนม และผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานของสวนปา เชน การปฏิบัติงานดานการ

ทําไม การปฏิบัติงานดานการปลูกสรางสวนปา และการสรางถนนปาไม ซึ่งงานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน  

จะดําเนินการสํารวจ  Site Inspection ทั้งกอนและหลังการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงาน ปองกันและ

ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม  

  จากการสาํรวจพ้ืนที่ดวยแบบการสาํรวจ Site Inspection ในการดําเนินงานดานทําไม ปลูกสรางสวนปา 

และสรางถนนปาไม สรุปไดวา ไมพบพืชพรรณ และสัตวที่หายาก ใกลสูญพันธุ รวมทั้งพื้นที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงทําไม

และทางงานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูนไดกําหนดแนวทางการจัดการเพ่ือปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง

ชี้แจงใหผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. กําหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไมใกลทางตรวจการ 

2. ละเวนการทาํไมบริเวณพ้ืนที่สองฝงลาํหวย (Stream Bank) 

3. ทําการตรวจวัดการพังทลายของดิน จํานวนสามจุดในพ้ืนทีส่วนปาแมสิน-แมสงูและนาพูน  

4. งดเวนการตัดถนนปาไมใหม รวมทั้งระมัดระวงัเมื่อจาํเปนตองสรางถนนปาไม     

 

3.ดานสงัคม 

 ชุมชนรอบพื้นที่สวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน ประกอบดวย  1 ตําบล คือ ตําบลนาพูน ซึ่งเปนที่ต้ังของ

สํานักงานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน และแปลงปลูกสรางสวนปาจํานวน 8 แปลง  
 * จากการสํารวจ สอบถามผูนําชุมชนรอบสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน ไมพบวามีชุมชนพ้ืนเมือง หรือชนเผาใดๆ ท่ีเคยอาศัยอยู

ในบริเวณพ้ืนที่สวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน พื้นท่ีรอบสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน 
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นโยบายของสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูนดานสังคม 

-  พิจารณาจางแรงงานจากชมุชนทองถิ่นใกลๆสวนปาเปนอนัดับแรกและกําหนดคาจางแรงงาน 

ดวยความเปนธรรม 

 -  มีการฝกอบรมใหความรูพนักงานสวนปาและคนงาน 

 -  สงเสริมอุปกรณและเครื่องมือดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 -  สงเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพใหกับคนงาน -  สนับสนุนดานการศึกษาและศาสนา 

 -  จําหนายไมสกัของสวนปาประมาณ 20% ใหกับชุมชนทองถิ่น 

 -  สรางโครงการความรวมมือกบัชมุชนทองถิน่ 

 -  มีระบบแกไขขอขัดแยงกับชุมชนทองถิ่น  

 -  มีพนักงานสรางความสัมพันธกบัชมุชนทองถิ่น  

 -  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสวนปา 

ภาพการรวมกิจกรรมทางสังคม กับชมุชนรอบพื้นท่ีสวนปาฯ 

 
- รวมประเพณีถวายกัณฑเทศน เน่ืองในวันออกพรรษา 

. 

 

- รวมพิธบีวงสรวงศาลเจาปู ของหมูบานนาปลากั้ง 
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- รวมงานอบรมกับเจาหนาที่ปาไม 

 
 

- เขารวมประชุมกับองคการบริหารสวนตําบลนาพูน 

 
 

- รวมประเพณีถวายเทียนพรรษา 
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- การจัดอบรมเทคนิคการใชเลื่อยยนต และการลมไม ใหแกผูปฏิบัติงาน 

 
 

- การจัดอบรมการปฏิบัติงานตรวจตราปองกันการลักลอบตัดไม และการบุกรุกพ้ืนท่ี 

 
 

- ใหการสนับสนุนสถานท่ีของสวนปาฯในการจัดคายพักแรมลูกเสือ 
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แผนการจัดการสวนปา ระยะยาว 5 ป 

ลําดับ รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 2562 

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

 

 
2,000 

- 
 

 
2,000 
253.26 

 

 
2,000 
273.40 

 

 
2,000 
264.25 

 

 
2,000 
271.80 

 2. ดานสังคม 
- กรมธรรมอุบัติเหตุ (ปละ) 
- ตกลงกับชุมชน(คร้ัง) 
- มวลชนสัมพันธ(คร้ัง) 
- การจางแรงงาน (%) 
- การอบรม (คร้ัง) 
- เปดกลองรับความคิดเห็น 
 

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

 

 ผลการดําเนินงานของสวนปาท่ีผานมา 

สวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน มีการดําเนินงานไดตามแผนการจัดการที่ไดกําหนดไว ทุกประการ ทาํใหมีความ

ย่ังยืนและสรปุผลการดําเนินงานในป 2557 ดังน้ี 

1. ดานเศรษฐกิจ  มีการจาํหนายไมใหกับราษฎร ประชาชนทั่วไป ไดใชไมทีถ่กูตองตามกฎหมาย  

  1.1 สถิติการจําหนายไม ป 2557 งานสวนปาแมสิน-แมสงู ดําเนินการทาํไม และจาํหนายไมสัก แปลงป 

2537 โดยใชระบบ Thinning ปริมาตรไมสัก 1,603.69  ลบ.ม. รายไดทั้งสิ้น 12,374,495 บาท โดยเงินลงทุน และ

คาใชจายในการดาํเนินงานทัง้หมด เปนเงิน 3,937,421.64 บาท (สรุปผลการดําเนินงาน เมื่อ 31/12/2557) 

  1.2 การสาํรวจปริมาณความเพ่ิมพูน งานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน ไดดําเนินการสาํรวจปริมาณ

กําลังผลิต ทกุ 3 ป และวิเคราะหปริมาณความเพ่ิมพูนรายปของทั้งสวนปา คือ 3,410.74 ลบ.ม.ตอป (ดําเนินการสาํรวจ 

และวิเคราะหปริมาณความเพ่ิมพูน เมื่อ ป 2557-2558) 

  1.3 ผลผลิตเชงิพาณิชยจากของปาในพ้ืนท่ีสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน จากการสาํรวจการใช

ประโยชนจากของปาของ ชุมชนบริเวณรอบพ้ืนทีส่วนปา แบงเปน 2 ประเภท คือ การใชประโยชนในครัวเรือน 95 % 

และ จาํหนายเปนสินคา 5% ทั้งน้ี ชนิดของปาสวนใหญที่พบ ไดแก  

   - เห็ดสามารถบริโภคได    ปริมาณ 1,000  ก.ก./ป   มูลคา 80,000  บาท/ป    

   - พืชผักผลไมปา   ปริมาณ 800  ก.ก./ป   มูลคา 40,000  บาท/ป 

   - สมุนไพร   ปริมาณ 500  ก.ก./ป   มูลคา 25,000  บาท/ป 

   - แมลงและสัตวขนาดเล็ก มูลคา 20,000  บาท/ป 
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 2. ดานสิง่แวดลอม สวนปาแมสิน-แมสงูและนาพูน ดําเนินการจัดทาํกิจกรรมตามแผนการจัดการที่เก่ียวกับ

สิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพ่ือการอนุรักษสภาพสิง่แวดลอมที่สมบรูณ พรอมทั้งควบคุม ปองกันผลกระทบจากการดําเนินงานตอ

สิ่งแวดลอม และกําหนดแนวทางใหการปรับปรงุ แกไข ซึง่มคีาใชจายดานสิง่แวดลอม เปนเงินประมาณ 30,000 บาท 

 2.1 การสาํรวจผลกระทบ (Site inspection)  กอน – หลัง พ้ืนที่ดาํเนินงาน ไดแก พ้ืนทีท่าํไม พ้ืนที่

ปลูกเสริมรอบตัดฟนที่ 2 และการสรางและซอมแซมถนนปาไม จากการสาํรวจโดยใชแบบฟอรมการสํารวจผลกระทบ                 

(Site inspection) ทั้งกอนและหลังการดําเนินงาน พบวาผลกกระทบจากการดาํเนินงาน ไมกอใหเกิดความเสียหายตอ

ทรัพยากรและสิง่แวดลอมบริเวณพ้ืนที่ดาํเนินงานดงักลาว 

2.2 การสาํรวจวัดการพงัทลายของดิน กอน – หลัง พ้ืนการดําเนินงาน พ้ืนที่ดาํเนินงาน ไดแก พ้ืนที่ทาํ 

ไม พ้ืนที่ปลกูเสรมิรอบตัดฟนที2่ และการสรางและซอมแซมถนนปาไม พบวาการพังทลายของดินทัง้กอนและหลังของการ

ดําเนิน กิจกรรม อยูในระดับ นอยมาก 

  2.3 การตรวจติดตามพ้ืนที่ท่ีมีคุณคาสงูดานการอนุรักษ (HCV) งานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน

ดําเนินการติดปายสื่อความหมายและตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เพ่ือปองกันผลกระทบตอพ้ืนที่ดังกลาว จากการสาํรวจพ้ืนที่ 

HCV ไมพบความเสียหาย  หรือการบกุรกุตอพ้ืนที ่

 2.4 การสาํรวจและวิเคราะหความหลากหลายทางชีวภาพพ้ืนที่สวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน โดย

คณะนักวิจัยจากคณะวนศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งไมพบวามีชนิดพันธุพืชและสัตวที่เปนชนิดพันธุใกลสญูพนัธุ 

และมีความเสียงใกลสูญพันธุ   

 2.5 การตรวจติดตามตนไมอนุรักษ (Eternity Trees) งานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูนได

ดําเนินการติดปายสื่อความหมายบริเวณตนไมอนุรกัษ และตรวจติดตาม ไมพบความเสียหายตอตนไมอนุรกัษ 

 

3. ดานสงัคม งานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน มุงเนนการจัดการสวนปาโดยใหชุมชนรอบพ้ืนทีส่วนปาไดแสดง

ความคิดเห็น พรอมทัง้เสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือลดผลกกระทบจากการดําเนินงานของสวนปา รวมถึงการ

สงเสริมและใหความรวมมือกับการดําเนินงาน และกิจกรรมตางๆของทางชุมชนรอบสวนปา ทั้งน้ีจากการดาํเนินงานดาน

สังคมของงานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน ไดใชงบประมาณไปทัง้สิ้นประมาณ 200,000 บาท ซึ่งงานสวนปาแมสิน-แม

สูงและนาพูน ไดดําเนินงาน และกิจกรรมดานสังคม ดังน้ี 

 3.1 กระบวนการคนหาผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ดําเนินการคนหาปละครั้ง และในการ

ดําเนินการที่ผานมาพบวา ชุมชน และหนวยงานตอบพื้นที่สวนปาจะไดเปนผูมีสวนได จากการดําเนินงานของงานสวนปา

แมสิน-แมสูงและนาพูน  

 3.2 การสรางความสัมพันธกับชุมชน โดยการเขารวมการดําเนินงาน และกิจกรรม ของชุมชนและ

หนวยงานรอบพ้ืนที่สวนปา พรอมทั้งรายงานผลการเขารวมสงใหองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพรรับทราบ 

 3.3 การแกไขขอขัดแยงระหวางงานสวนปากับชมุชน ทั้งน้ีงานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน ไดเรียน

เชิญผูนําชุมชนและหนวยงานรอบพ้ืนที่สวนปารวมประชุม หารือ เพื่อแตงต้ังคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอขัดแยงระหวาง
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งานสวนปาฯกับชุมชนและหนวยงาน พรอมทั้งประชาสัมพันธใหชุมชน และผูปฏิบัติงานของงานสวนปาฯ ใหรับทราบ

ระบบการดําเนินงานไกลเกลี่ยขอขัดแยง 

 3.4 นําเสนอแผน และผลการดําเนินงานประจําป ไดดําเนินการชี้แจงผลการดําเนินงานของงานสวนปา

แมสิน-แมสูงและนาพูน และแผนการดําเนินงาน เพ่ือใหชุมชนและหนวยงานรอบพ้ืนที่สวนปา เพ่ือรับฟงขอคิดเห็น และ

แนวทางการดําเนินงานเพ่ือลดผลกระทบตอสังคม 

3.5 การพิจารณาจางเหมางานใหกับชุมชนในทองถ่ิน พรอมท้ังสวัสดิการของผูรับเหมาปฏิบัติงาน 

ทั้งนี ้งานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน ไดกําหนดนโยบายการจางเหมาดําเนินงานของงานสวนปาฯ โดยพิจารณาจาก

ชุมชนในทองถิ่นเปนอันดับแรก เพ่ือสรางงานและรายได พรอมทั้งสวัสดิการของผูรับจางเหมา ไดแก อุปกรณที่เหมาะสม

ตอการปฏิบัติงานแตละประเภท เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและสรางความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ชุดยาปฐมพยาบาล 

รวมทั้งประกันภัยหมูของผูปฏิบัติงาน 

 3.6 การจัดฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงาน และผูรับจางเหมา ไดดําเนินงานฝกอบรมใหความรูใน

ดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการปฏิบัติงานแตละประเภท เพ่ือการปฏิบัติงานอยางถกูตองและลดความเสีย่งที่ทําให

เกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานและผูรับจางเหมา  

 3.7 การควบคุมและปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน งานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูน ได

สงตัวแทนของงานแตละประเภทฝกอบรบดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมี

นักวิชาการแรงงานชาํนาญการเปนผูใหความรูในการฝกอบรบ และงานสวนปาฯไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานอยาง

ปลอดภัย เพ่ือควบคุมและปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และทําการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุ พรอมทั้ง

ดําเนินการหาแนวทางปองกัน และจายคาชดเชยแกผูที่ไดรับอุบัติเหตุ 

 3.8 การคมนาคม ดําเนินการสํารวจและซอมแซมถนนปาไม เพ่ือใชในดําเนินกิจกรรมของทางสวนปา 

และเพื่อการสัญจรของชุมชนที่ใกลเคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ตุลาคม 2589 [เอกสารเผยแพร การจัดการสวนปาอยางยั่งยนื งานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพนู] 
 

 

วิสัยทัศน องคการอตุสาหกรรมปาไม 

“เปนผูนําการจดัการสวนปาเศรษฐกจิอยางย่ังยืน เพื่อยกระดับอตุสาหกรรมไมสูสากล” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตอ : สาํนักงานสวนปาแมสิน-แมสงู หมู 3 ต.นาพูน อ.วงัชิ้น จ.แพร   

สามารถเสนอแนะขอคิดเห็น ตามกลองรบัขอความของงานสวนปาแมสิน-แมสูงและนาพูนบริเวณหนาบานผูใหญบาน


