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Mae-Saroy Forest Plantation Management Summary 
บทสรุปการจัดการสวนปาอยางยัง่ยืน สวนปาแมสรอย องคการอุตสาหกรรมปาไม 

สวนปาแมสรอย องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร 

สวนปาแมสรอย องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร เปนสวนปา
โครงการที่ 2 ปลูกตามเง่ือนไขสัมปทานทําไมปาบก ต้ังอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติปาแมสรอย อ.วังชิ้น จ.แพร เริ่มปลูกสรางสวนปาต้ังแตปพ.ศ. 
2521 มีจํานวนทั้งสิ้น 10 แปลงป (แปลงป 2521-2530) โดยใชระบบ
หมูบานปาไม (บานสวนปา แมสรอย) และไดจดทะเบียนที่ดินเปนสวนปา 
(สป.3) เลมที่ 01 ฉบับที่ 06 รวมเนื้อที่ทั้งหมด 10,734 ไร ลักษณะภูมิ
ประเทศเปนพ้ืนที่ราบสลับเนินเขาเต้ีย มีความสูงจากระดับน้ําทะเลต้ังแต 
300 – 350 เมตร  

ที่ทําการสํานักงานสวนปา ต้ังอยู หมูที่ 14 ตําบลแมพุง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร (E 559373 N 1973296) 
ระยะทางหางจากอําเภอวังชิ้น ประมาณ 10 กิโลเมตร อยูหางจากสํานักงานองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร ประมาณ 
90 กิโลเมตร หางจากสํานักงานองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน ประมาณ 90 กิโลเมตร 
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ระบบการจัดการสวนปาอยางยัง่ยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมี
นโยบายมุงเนนใหสวนปาในสังกัดมุงปฏบิัติการจดัการสวนปาอยางยั่งยืน เพ่ือกาวสูระบบการจดัการสวนปาที่เปนสากลโดย
การปลูกสรางสวนปา คุมครองรักษาบูรณะปาไมเพ่ือประโยชนแกการปาไม โดยไดกําหนดพันธกิจดานธุรกิจ ประกอบดวย 
การพัฒนาที่ดินสวนปา โดยอนุรักษและพัฒนาใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน เปนรากฐานการผลิตไมและบริการ
สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจสูภาคเอกชน ชุมชนทองถิ่นอยางครบวงจร เพ่ือตอบสนองความตองการใชไมของประเทศ
อยางพอเพียงและยั่งยืน สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีปาไมเปน
พ้ืนฐานใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐาน มีการจัดการดานการตลาดอยางครบวงจร พัฒนาระบบและสรางกลไก
การตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปนธรรม เพ่ือใหการปลูกไมเศรษฐกิจไดรับผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยืน อีกทั้งยังชวยสงเสริม
และพัฒนาสังคม ชุมชนทองถิ่นโดยใชสวนปาเปนฐานในการดําเนินงานชวยเหลือสรางงานสรางอาชีพใหแกเกษตรกรรอบ
เขตสวนปาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยประชาชนมีสวนรวม   
  

การจัดการสวนปาอยางยัง่ยืนประกอบดวยความย่ังยืน 3 ประการ 

 - ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 
 - ความยั่งยืนดานสังคม  
 - ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงคในการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน 

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

ดานเศรษฐกิจ 

  - พ้ืนที่ใหผลผลิตทั้งหมด   8,799.140  ไร 
  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)   0.234   ลบ.ม./ไร/ป 
  - ความเพ่ิมพูนทั้งปของสวนปาฯ  2,129.674 ลบ.ม./ไร/ป 
 * ขอมูลดังกลาว ไดจากการสํารวจปริมาณกําลังผลิตของสวนปาแมจาง ประจําป 2557-2558 

การทําไมประจาํป 2558 
   - แปลง 2523 เนื้อที่  687.390  ไร  ปริมาตร 3,000 ลบ.ม. 
   - แปลง 2530 เนื้อที่  779.028  ไร  ปริมาตร 1,000 ลบ.ม. 
   รวมทั้งหมด 4,00 ลบ.ม. 
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แผนการทําไมของงานสวนปาแมสรอย 

ป ตัดสางขยายระยะคร้ังท่ี  1 ตัดสางขยายระยะคร้ังที่ 2 ครบรอบตัดฟน (ST) ปริมาตร 

ดําเนิน 
แปลงป 

Productive ปริมาตร 
แปลงป 

Productive ปริมาตร 
แปลงป 

Productive ปริมาตร รวมทั้งสิ้น 

การ ( ไร ) ( ลบ.ม. ) ( ไร ) ( ลบ.ม. ) ( ไร ) ( ลบ.ม. ) ( ลบ.ม. ) 

2558 2530 779.028 1000 
   

2523 687.390 3,000 4,000 

2559 
      

2522 380.690 2,500 2,500 

2560 
   

2528 248.213 300 2522 287.036 1,900 2,200 

2561 
   

2528 219.826 300 2524 302.005 1,800 2,100 

2562 
   

2528 237.580 300 2524 252.209 1,500 1,800 

2563 
   

2528 219.070 300 2524 266.972 1,600 1,900 

2564 
   

2529 371.280 600 2524 233.687 1,300 1,900 

2565 
   

2529 294.951 400 2524 265.641 1,600 2,000 

2566 2555/2521 539.843 500 2530 209.641 300 2525 258.923 1,300 2,100 

2567 2556/2521 534.775 500 2530 312.162 400 2525 396.808 1,900 2,800 

   

การปลูกสรางสวนปา ประจาํป 2558 

  - สวนปาดําเนินการปลูกเสริมรอบตัดฟนที่ 2 แปลงป 2558/2523 เน้ือที่ 432.104 ไร พรอมทั้งบาํรุง 
 ดูแลตามแผนการดําเนินงานจัดการสวนปาสักแปลงปลูกเสรมิรอบตัดฟนที่ 2 
  - ดําเนินการบาํรงุดูแลสวนปาไมสกั และปองกันการลักลอบขโมยไมในพ้ืนที่สวนปาฯ  

การดําเนินงานปลูกเสริมรอบตัดฟนที่ 2 ของงานสวนปาแมสรอย 

ลําดับ 
ปทีปลูกเสริม 

รอบตัดฟนท่ี 2 
แปลงป 

ปลูกสรางเดิม 
พ้ืนทีป่ลูกเสริมรอบตัดฟนที่ 2 

(ไร) 

1 
 

2555 2521 600.811 

2 2556 2521 581.111 

3 2557 2522 445.638 

4 2558 2523 432.104 
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ผลผลิตท่ีมีการเก็บเก่ียวในพ้ืนที่สวนปาแมสรอย ในชวงเวลาท่ีอยูภายใตการรับรอง 

ชนิด ปริมาณ แหลงขอมูล 

ไมสัก 3,432.10 ลบ.ม. บันทึกขอมลูจากรายงานการตรวจวัดตีตราของสวนปา 

เห็ด 3,561 กิโลกรมั การบันทึก/สอบถามขอมูล 

หนอไม 6,377 กิโลกรมั การบันทึก/สอบถามขอมูล 

ไขมดแดง 1,090 กิโลกรมั การบันทึก/สอบถามขอมูล 

ผักหวาน 125 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามขอมูล 

         หมายเหตุ:(ขอมูล ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558) 

ผลการดาํเนินงานของสวนปา ท่ีผานมา 

 สวนปาแมสรอย มีการดําเนินงานไดตามแผนการจัดการที่ไดกําหนดไว ทุกประการ ทําใหมีความย่ังยืน และ
สรุปผลการดําเนินงานในป 2557 ดังน้ี 

  1. ดานเศรษฐกิจ  มีการจําหนายไมใหกับราษฎร ประชาชนทั่วไป ไดใชไมที่ถูกตองตามกฎหมาย  
   1.1 สถิติการจําหนายไม ป 2557 งานสวนปาแมสรอย ดําเนินการทําไม และจําหนายไมสัก 
แปลง 2522 และแปลงป 2523 โดยใชระบบ Selection Thinning ทําไมไดปริมาตรไมสักทั้งสิ้น 2,917.19 ลบ.ม. 
จําหนายไดปริมาตร 2,211.05 ลบ.ม. สงภายในหนวยงาน 603.05 ลบ.ม. รายไดรวมทั้งสิ้น 20,146,528.- บาท โดยเงิน
ลงทุน และคาใชจายในการดําเนินงานทั้งหมด เปนเงิน 3,262,666.- บาท (สรุปผลการดําเนินงาน ณ วันที 31/12/2557) 

   1.2 การสํารวจปริมาณความเพ่ิมพูน งานสวนปาแมสรอย ไดดําเนินการสํารวจปริมาณกําลัง
ผลิต ทุก 3 ป และวิเคราะหปริมาณความเพ่ิมพูนรายปของทั้งสวนปา คือ 2,129.674 ลบ.ม.ตอป (ดําเนินการสํารวจ และ
วิเคราะหปริมาณความเพ่ิมพูน เม่ือไตรมาส 4 ป 2557 ถึง ไตรมาส 1 ป 2558) 

   1.3 ผลผลิตเชิงพาณิชยจากของปาในพ้ืนท่ีสวนปาแมสรอย จากการสํารวจการใชประโยชน
จากของปาของชมุชนบริเวณรอบพ้ืนที่สวนปา (ขอมูลจากโครงการศกึษาวจิัย เรื่อง เจตคติที่มีตอสวนปาแมสรอย และการ
ใชประโยชนผลผลิตจากปาที่ไมใชเน้ือไม กรณีศึกษาชุมชนรอบสวนปาแมสรอย ตําบลแมพุง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร , 
ภัทรพงษ กิตโกศล (2557) มหาวิทยาลัยแมโจเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร) 
   - เห็ด                   ปริมาณ 3,561  ก.ก./ป      
   - หนอไม    ปริมาณ 6,377  ก.ก./ป    
   - ไขมดแดง   ปริมาณ 1,090  ก.ก./ป    
   - พืชและผัก              ปริมาณ 5,113  ก.ก./ป 

 2. ดานสิ่งแวดลอม สวนปาแมสรอย ดําเนินการจัดทํากิจกรรมตามแผนการจดัการทีเ่ก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
ทั้งนี้เพื่อการอนุรักษสภาพสิ่งแวดลอมที่สมบูรณ พรอมทั้งควบคุม ปองกันผลกระทบจากการดําเนินงานตอสิ่งแวดลอม 
และกําหนดแนวทางใหการปรับปรุง แกไข ซึ่งมีคาใชจายเปนเงินประมาณ 30,000 บาท 
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  2.1 การสํารวจผลกระทบ (Site inspection)  กอน – หลัง พ้ืนที่ดําเนินงาน ไดแก พ้ืนที่ทํา
ไม พ้ืนที่ปลูกเสริมรอบตัดฟนที่ 2 และการสรางหรือซอมแซมถนนปาไม จากการสํารวจโดยใชแบบฟอรมการสํารวจ
ผลกระทบ (Site inspection) ทั้งกอนและหลังการดําเนินงาน พบวาผลกกระทบจากการดําเนินงาน ไมกอใหเกิดความ
เสียหายตอทรัพยากร และสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนที่ดําเนินงานดังกลาว 

  2.2 การตรวจติดตามพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาสูงดานการอนุรักษ (HCV) งานสวนปาแมสรอย 
ดําเนินการติดปายสือ่ความหมาย และตรวจติดตามพื้นที่ HCV เพ่ือปองกันผลกระทบตอพ้ืนทีด่ังกลาว จากการสํารวจพ้ืนที ่
HCV ไมพบความเสียหาย หรือการบุกรุกตอพ้ืนที ่

  2.3 การสํารวจและวิเคราะหความหลากหลายทางชีวภาพพื้นท่ีสวนปาแมสรอย โดยคณะ
นักวิจัยจากศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งไมพบวามีชนิดพันธุพืชและสัตวที่เปนชนิดพันธุ
ใกลสูญพันธุ และมีความเสี่ยงใกลสูญพันธุ   
   2.4 การตรวจติดตามตนไมอนุรักษ (Eternity Trees) งานสวนปาแมสรอย ไดดําเนินการติด
ปายสื่อ ความหมายบริเวณตนไมอนุรักษ และตรวจติดตาม ไมพบความเสียหายตอตนไมอนุรักษ จํานวนตนไมอนุรักษใน
สวนปาแมสรอยมีทั้งสิ้นจํานวน 24 ตน 

3. ดานสังคม งานสวนปาแมสรอย มุงเนนการจัดการสวนปาโดยใหชุมชนรอบพื้นที่สวนปาไดแสดงความ
คิดเห็น พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือลดผลกกระทบจากการดําเนินงานของสวนปา รวมถึงการ
สงเสริมและใหความรวมมอืกับการดําเนินงาน และกิจกรรมตางๆของทางชุมชนรอบสวนปา ซึ่งมีคาใชจายดานสังคม เปน
เงินประมาณ 30,000 บาท ซึ่งงานสวนปาแมสรอย ไดดําเนินงาน และกิจกรรมดานสังคม ดังนี ้

  3.1 กระบวนการคนหาผูมีสวนไดสวนเสยี (Stakeholder) ดําเนินการคนหาปละครั้ง และใน
การดําเนินการที่ผานมาพบวา ชุมชน และหนวยงานตางๆในพ้ืนที่ ใหการตอบรับในทางบวกตอการดําเนินงานของงาน
สวนปาแมสรอย 

  3.2 การสรางความสัมพันธกับชุมชน โดยการเขารวมการดําเนินงาน และกิจกรรม ของชุมชน
และหนวยงานรอบพ้ืนที่สวนปา เดือนละประมาณ 2-3 ครั้ง/เดือน 

  3.3 การแกไขขอขัดแยงระหวางงานสวนปากับชุมชน ทั้งน้ีงานสวนปาแมสรอย ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอขัดแยงระหวางงานสวนปาฯกับชุมชนและหนวยงาน พรอมทั้งประชาสัมพันธใหชุมชน และ
ผูปฏิบัติงานของงานสวนปาฯ ใหรับทราบระบบการดําเนินงานไกลเกลี่ยขอขัดแยง 

  3.4 นําเสนอแผน และผลการดําเนินงานประจําป ไดดําเนินการชี้แจงผลการดําเนินงานของ
งานสวนปาแมสรอย และแผนการดําเนินงาน เพ่ือใหชุมชนและหนวยงานรอบพ้ืนที่สวนปา เพ่ือรับฟงขอคิดเห็น และ
แนวทางการดําเนินงานเพ่ือลดผลกระทบตอสังคม ปละประมาณ 2-4 ครั้ง 

  3.5 การพิจารณาจางเหมางานใหกับชุมชนในทองถ่ิน พรอมท้ังสวัสดิการของผูรับเหมา
ปฏิบัติงาน ทั้งน้ีงานสวนปาแมสรอย ไดกําหนดนโยบายการจางเหมาดําเนินงานของงานสวนปาฯ โดยพิจารณาจากชุมชน
ในทองถิ่นเปนอันดับแรก เพ่ือสรางงานและรายได พรอมทั้งสวัสดิการของผูรับจางเหมา ไดแก อุปกรณที่เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงานแตละประเภท เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและสรางความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ชุดยาปฐมพยาบาล รวมทั้ง
ประกันภัยหมูของผูปฏิบัติงาน 
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  3.6 การจัดฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงาน และผูรับจางเหมา ไดดําเนินงานฝกอบรมให
ความรูในดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการปฏิบัติงานแตละประเภท เพ่ือการปฏิบัติงานอยางถูกตองและลดความ
เสี่ยงที่ทําใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน และผูรับจางเหมา ปละ 1 ครั้ง 

  3.7 การควบคุมและปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน งานสวนปาแมสรอย ไดสง
ตัวแทนของงานแตละประเภทฝกอบรบดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมี
นักวิชาการแรงงานชาํนาญการเปนผูใหความรูในการฝกอบรบ และงานสวนปาฯไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานอยาง
ปลอดภัย เพื่อควบคุมและปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และทําการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุ พรอมทั้ง
ดําเนินการหาแนวทางปองกัน และจายคาชดเชยแกผูที่ไดรับอุบัติเหตุ 

   3.8 การคมนาคม ดําเนินการสํารวจและซอมแซมถนนปาไม เพื่อใชในดําเนินกิจกรรมของทาง
สวนปา และเพ่ือการสัญจรของชุมชนที่ใกลเคียง 

 ดานสิง่แวดลอม 

 ทรัพยากรปาไม 

สังคมพืชบริเวณพ้ืนที่ใกลเคียงกับสวนปา สวนใหญเปนปาผสมผลัดใบ และปาเต็งรัง มีพรรณไมตาม
ธรรมชาติที่สําคัญไดแก รกฟา (Terminalia alata) ขี้อาย (Terminalia triptera) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii) งิ้ว
ปา (Bombax insigne) ขะเจาะ (Millettia leucantha)  ทิ้งทอน (Albizia procera) อินทนิลบก (Lagerstroemia 
macrocarpa) ผาเสี้ยน (Vitex canescens) ตีนนก (Vitex pinnata) เปลา (Croton sp.) กระมอบ (Gardenia 
obtusifolia) และหนามเค็ด (Catunaregam tomentosa) เปนตน 

 ทรัพยากรสัตวปา 

สําหรับสัตวปาภายในปาธรรมชาติที่มีรายงานการสํารวจ พบวา จํานวนชนิดสัตวปาในกลุมนกพบเปน
จํานวนมากกวากลุมสัตวปาอื่น ๆ และสวนใหญเปนชนิดสัตวปาที่พบไดทั่วไป เชน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ที่พบไดแก 
กระรอก และ กระแต เปนตน สัตวเลื้อยคลาน ที่พบไดแก แย กิ้งกาหัวสีฟา ตุกแกบาน และงูชนิดตาง ๆ เปนตน สัตวครึ่ง
บกครึ่งน้ํา ที่พบไดแก กบนา กบหนอง อ่ึงอางบาน และคางคกบาน เปนตน สวน นก ที่พบไดแก ไกปา นกกางเขนดง นก
แซงแซว นกปรอด นกกระปูด และนกเขา เปนตน 

 ความหลากหลายทางชวีภาพพรรณพืช (Plant diversity) 

ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชภายในพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษของสวนปา สํารวจพบพรรณพืช
จํานวน 14 วงศ 21 สกุล 23 ชนิด พรรณไมเดนในพื้นที่เริ่มมีพันธุไมทองถิ่นเขามาตั้งตัวไดมากขึ้น ที่สําคัญไดแก สัก 
(Tectona grandis) แดงสะแง (Schoutenia ovata) ปอลาย (Grewia eriocarpa) แดง (Xylia xylocarpa) และคํามอก
หลวง (Gardenia sootepensis) เปนตน 

ในขณะเดียวกันบริเวณพ้ืนที่โลงก็มีกลุมไมเบิกนํา (pioneer species) สวนใหญเปนกลุมไมพุม (shrub) 
หรือไมตนก่ึงไมพุม (shrubby tree) เชน ตะครอง (Ziziphus cambodiana) และเปลาหลวง (Croton oblongifolius) 
เปนตน เริ่มเขามาตั้งตัวไดดีผสมผสานกับพันธุไมทองถิ่น (native species) แสดงใหเห็นวา การกันพ้ืนที่เพื่อการอนุรักษ
ของสวนปา มีศักยภาพสูงในการรองรับการต้ังตัวของพันธุไมทองถิ่น (native species) และมีแนวโนมฟนฟูเขาใกลเคียง
กับระบบนิเวศปาธรรมชาติมากขึ้นในอนาคต 
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ผลการวิเคราะหสถานภาพ (status) ของพรรณพืชที่สํารวจพบ ไมพบพันธุไมที่จัดอยูในสถานภาพถูก
คุกคาม (threatened) ตามการจัดของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ONEP, 2006) 
และ IUCN (2010) 

 ความหลากหลายทางชวีภาพสัตวปา (Wildlife diversity) 

ความหลากหลายของสัตวปาทั้งสี่กลุม (สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวเลื้อยคลาน สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 
และนก) ในพื้นที่เพ่ือการอนุรักษ พบจํานวนทั้งหมด 60 ชนิด กลุมนกพบจํานวนชนิดมากที่สุด รองลงมาไดแก สัตวเลี้ยง
ลูกดวยนม สัตวเลื้อยคลาน และสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก ตามลําดับ 

ผลการวเิคราะหสถานภาพของสัตวปาที่สํารวจพบ ตามการจัดจําแนกสถานภาพตามสํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2548 และ IUCN (2010) ไมพบชนิดพรรณสัตวปาท่ีถูกจัดอยูในกลุม
สถานภาพท่ีถูกคุกคาม (threatened status) สวนใหญเปนกลุมท่ีมีสถานภาพเปนกังวลนอยที่สุด (least concern) 
หรือมีขอมูลไมเพียงพอ (data deficient)  

  สวนปาฯ ไดกําหนดพ้ืนที่อนุรักษรวมกันทั้งสิ้น 1,163.850 ไร  คิดเปน 10.95 % ของเน้ือที่สวนปา
ทั้งหมด (10,624.672 ไร) โดยแบงพ้ืนที่อนุรักษ ออกเปนแตละประเภท ดังนี ้
  1. พื้นที่สองฝงลําหวย (Stream Bank) 
  2. พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 
  3. พื้นที่ปาก่ึงธรรมชาติ (Semi-Forest) 
  4. พื้นที่ที่มีคุณคาสูงดานการอนุรักษ (HCV) 

พ้ืนท่ีที่มีคุณคาสูงดานการอนุรักษ (HCV) 

หมายถึง คุณคาของสิ่งมีชีวิต คุณคาดานนิเวศวิทยา คุณคาดานวัฒนธรรมและสังคม ที่ไดรับการ
พิจารณาวามีความโดดเดนสําคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคณุคาเพ่ือการอนุรกัษอยาง
สูงนี้ จําเปนอยางย่ิงตองไดรับการคุมครอง รวมถึงตองสรางมาตรการหรือแผนเพ่ือการจัดการและติดตามเพ่ือใหแนใจสิ่งที่
ไดรับการพิจารณาใหอยูในสถานภาพ HCV น้ันยังคงอยูหรือไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีย่ิงขึ้น  

จากการสาํรวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการกําหนดพื้นที่ HCV ในพ้ืนที่สวนปาแมสรอย ไดแบงพ้ืนที่ 
HCV แตละประเภทความสําคัญ ดังนี้ 

1. HCV 5 Basic need of local communities: อางเก็บนํ้าหวยผาก้ัง 
2. HCV 6 Cultural identity of local communities: ศาลเจาพอก้ังหลวง และปาชา 
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การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนปาแมสรอยไดจัดชุดสํารวจ และดูแลพื้นที่ HCV โดยการ
บันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโนมที่จะเกิดความเสียหายตอพ้ืนที่ เพ่ือ
นําไปสูแนวทางการปองกันและแกไขตอไป 

ผลการตรวจติดตาม จากการสํารวจตรวจติดตามบริเวณศาลเจาพอผาก้ัง มีไมยูคาลิปตัส ซึ่งเปนไม
เนื้อออน มีโอกาสโดนลมพายุพัดทําใหเกิดการหักโคนใสตัวศาลเจาพอผาก้ังได งานสวนปาฯ จึงไดดําเนินการแกไขโดยการ
เอาไมยูคาลิปตัสที่มโีอกาสหักโคนใสศาลเจาผากั้งออก เพื่อลดโอกาสและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได สวนพ้ืนที่ HCV 
อ่ืนๆ ไมพบความเสียหานจากการประกอบกิจกรรมของงานสวนปาฯ  

การสํารวจผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Site Inspection) 

  จากการสาํรวจพ้ืนที่ดวยเครือ่งมือแบบการสาํรวจ Site Inspection กอนการดําเนินกิจกรรมของสวนปา
แมสรอย ไมพบพืชพรรณ และสัตวที่หายาก ใกลสูญพันธุ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงทําไมและทางงานสวนปา
แมสรอยไดกําหนดแนวทางการจัดการเพ่ือปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังชี้แจงใหผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติตามแนวทาง ดังน้ี 

1. กําหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไมใกลทางตรวจการ 
2. ละเวนการทาํไมบริเวณพ้ืนที่สองฝงลาํหวย (Stream Bank) 
3. สรางฝายดักตะกอน และชะลอความชุมชื้น บริเวณลาํหวยทีอ่ยูในพ้ืนที่ทาํไม รวมทัง้บริเวณใกลพ้ืนที่

ทําไม 
4. ปลูกหญาแฝกบริเวณที่เสี่ยงตอการพังทลายของดิน 
5. งดเวนการตัดถนนปาไมใหม รวมทัง้ระมัดระวงัเมื่อจาํเปนตองสรางถนนปาไม    

     

 
ดานสงัคม 

ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปาแมสรอย ประกอบดวย 3 ตําบล คือ ตําบลวังชิ้น,ตําบลสรอย และตําบลแมพุง  
ซึ่งเปนที่ต้ังของสํานักงานสวนปาแมสรอย และหมูบานสวนปาแมสรอย อยูในเขตพ้ืนที่ดวย 
 * จากการสํารวจ สอบถามผูนําชุมชนรอบสวนปาแมสรอย ไมพบวามีชุมชนพ้ืนเมือง หรือชนเผาใดๆ ท่ีเคยอาศัยอยูในบริเวณพื้นท่ี
สวนปาแมสรอย  
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นโยบายของสวนปาแมสรอยดานสงัคม 

 พิจารณาจางแรงงานจากชุมชนทองถิ่นใกลๆสวนปาเปนอันดับแรกและกําหนดคาจางแรงงานดวย
ความเปนธรรม 

 มีการฝกอบรมใหความรูพนักงานสวนปาและคนงาน 

 สงเสริมอุปกรณและเครื่องมือดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพใหกับคนงาน 

 สนับสนุนดานการศึกษาและศาสนา 

 จําหนายไมสักของสวนปาประมาณ 30% ใหกับชุมชนทองถิ่นและหมูบานปาไม 

 สรางโครงการความรวมมือกับชุมชนทองถิ่น 

 สงเสริมดานอุตสาหกรรมไมตอเน่ือง 

 มีระบบแกไขขอขัดแยงกับชุมชนทองถิ่น 

 มีพนักงานสรางความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น 

 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสวนปา 
 

ภาพการรวมกิจกรรมทางสังคม กับชมุชนรอบพื้นท่ีสวนปาฯ 

- ปลูกหญาแฝกรวมกับ อ.บ.ต.แมพุง บริเวณอางเก็บนํ้าบานสวนปาแมสรอย 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ถวายเทียน เนื่องในวันเขาพรรษา 
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- การจัดอบรมเทคนิคการใชเลื่อยยนต และการลมไม ใหแกผูปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

- การอบรมการปฏิบัติการปฐมพยาบาล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การรดนํ้าดําหัวนายอําเภอวังช้ินเน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต 
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แผนการจัดการสวนปา ระยะยาว 5 ป 

ลําดับ รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 2562 

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

 

 
4,000 
432 

 

 
2,500 
687 

 

 
2,200 
380 

 

 
2,100 
287 

 

 
1,800 
302 

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

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

 
3 

1,163 
17 
3 
2 

 
3 

1,163 
17 
3 
2 

 
3 

1,163 
17 
3 
2 

 
3 

1,163 
17 
3 
2 

 
3 

1,163 
17 
3 
2 

ผลการดาํเนินงานของสวนปา ท่ีผานมา 

สวนปาแมสรอย มีการดําเนินงานไดตามแผนการจัดการที่ไดกําหนดไว ทุกประการ ทําใหมีความย่ังยืน 

และสรุปผลการดําเนินงานในป 2558 ดังน้ี 

  1. ดานเศรษฐกิจ  ผลการทาํไมแปลง 2523 ปริมาตร  2,169.340  ลบ.ม. มีการจําหนายไมใหกับราษฎร 

ประชาชนทั่วไป ไดใชไมที่ถูกตองตามกฎหมาย สรางรายไดใหกับ สวนปาแมสรอย เปนเงิน 14,638,811.51 บาท              

มีคาใชจายในการลงทุน 1,245,995.- บาท เปนคาใชจายทําไม 1,903,602.20 บาท และเปนคาใชจายดําเนินการ 

924,820.- บาท รวมเปนคาใชจายทั้งสิ้น 4,074,417.20 บาท  

 2. ดานสิ่งแวดลอม สวนปาแมสรอย ดําเนินการจัดทํากจิกรรมตามแผนการจดัการ ที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอม

เชน กิจกรรม สรางฝายชะลอนํ้า การปองกันไฟปา การปลูกไมปา ไมผลเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่สวนปา มีการ

สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ และแตงต้ังเจาหนาที่ในการตรวจตราปองกันรักษาพ้ืนที ่HCV และพ้ืนที่ของสวนปา

จํานวน  10,624.672  ไร เปนตน มีคาใชจาย ดาน สิ่งแวดลอม เปนเงินประมาณ 60,000 บาท 

3. ดานสังคม สวนปาแมสรอย ไดมีกิจกรรมทีบ่ริการดานสังคม เชน การเขารวมกิจกรรมของชุมชนใน

ทองถิ่น และหนวยงานตางๆในทองถิ่น การทําประกันชีวิตกลุม เปนตน การจายเปนคาจางแรงงานชุมชนรอบสวนปาใหมี

งานและมีรายได โดยสรุป คาใชจาย ที่ใชดานสังคม เปนเงินประมาณ 4,500,000 บาท ในการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน 

ทั้งสามดาน โดยสรุป มีความสําเร็จ และยั่งยืน ตามที่ไดตั้งวัตถุประสงคไวทุกประการ 
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วิสัยทัศน องคการอตุสาหกรรมปาไม 
“เปนผูนําการจดัการสวนปาเศรษฐกจิอยางย่ังยืน เพื่อยกระดับอตุสาหกรรมไมสูสากล” 
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