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Wangchin Forest Plantation Management Summary 
บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน สวนป่าวังชิ้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

                   

 
สวนป่าวังช้ิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 

สวนป่าวังชิ้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ สวนป่าวังชิ้น ด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักในระบบ
หมู่บ้านป่าไม้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521-2538 โดยด าเนินการปลูกสร้างสวนป่า ออกเป็น 2 ระยะ คือ 

   ระยะที่ 1 (สวนป่าโครงการ 2) ด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าทดแทนตามเงื่อนไขสัมปทานการท าไม้ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งตะวันออกในท้องที่ ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ในปี พ.ศ. 2521-2527 จ านวนเนื้อที่ 8,778 
ไร่ 

    ระยะที่ 2 (สวนป่าโครงการ 1 ) ด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าในเขตป่าเศรษฐกิจด้วยเงินทุนของ อ.อ.ป. 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งตะวันออกในท้องที่ ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสุเม่นใน
ท้องที่ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในปี พ.ศ.2531-2538 จ านวนเนื้อที่ 5,545 ไร่  รวมมีพ้ืนที่ทั้งหมด 14,323  ไร่ 
ปัจจุบันหมู่บ้านป่าไม้ มีจ านวน  120 ครัวเรือน  มีสมาชิก จ านวน 346 คน  เป็น ชาย 168 คน  และหญิง  178  คน ที่ตั้ง
ส านักงานสวนป่าวังชิ้นตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่   อยู่ห่างจากตัวอ าเภอวังชิ้นระยะทาง 25 กิโลเมตร  ห่าง
จากตัวจังหวัดแพร่ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร  

พิกัด : Latitude 17๐ 41’ 00” - 17 ๐ 49’  00 ”  N 
       : Longitude 99๐  43’ 00” - 99๐ 50’ 00 ”  E  หรือ พิกัด UTM 47Q 576994 E 1965980N 

               
จากอดีตสู่ปัจจุบัน 
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมี
นโยบายมุ่งเน้นให้สวนป่าในสังกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ระบบการจัดการสวนป่าที่เป็นสากลโดย
การปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาบูรณะป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่การป่าไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ ประกอบด้วย 
การพัฒนาที่ดินสวนป่า โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิต ไม้และบริการ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของประเทศ
อย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีป่าไม้เป็น
พ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไก
การตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม
และพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบ
เขตสวนป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม   
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การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความย่ังยืน 3 ประการ 

 - ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  
 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 

  - รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในสวนป่า 
  - ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนป่า 
  - ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในสวนป่า 
  - อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ 
  - ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ท้องถิ่น 
  - สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนป่า 
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การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าวังช้ิน 

 1. ด้านเศรษฐกิจ 

  พ้ืนที่สวนป่าวังชิ้นทั้งโครงการ(ข้ึนทะเบียน)             14,323 ไร่ 
  - พ้ืนที่ปลูกสร้างทั้งหมด                                  14,505.96 ไร่ 
  1. พ้ืนที่อนุรักษ์(Conservative Area)          1,470.82 ไร่ (10.14%) 
  2. พ้ืนที่ที่ไม่ให้ผลผลิต (Unproductive Area)   252.91 ไร่ (1.74%) 
  3. พ้ืนที่ท าไม้ (logging Area)                   12,786.23 ไร่ (88.12%) 
  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของสวนป่าวังชิ้น เท่ากับ 0.56 ลบ.ม./ไร่/ปี 
  - ปริมาตรไม้ที่ท าออกได้ไม่ควรเกิน 7,160.29 ลบ.ม.  
              * ข้อมูลดังกล่าว ได้จากการส ารวจปริมาณก าลังผลติของสวนป่าวังช้ิน ประจ าปี 2557-2558 
  
 การท าไม้ประจ าปี 2559 
   - แปลง 2524 เนื้อท่ี  417  ไร่  ปริมาตร 2,000 ลบ.ม. 
   - แปลง 2532 เนื้อท่ี  453  ไร่  ปริมาตร 1,500 ลบ.ม. 
   รวมทั้งหมด 3.500 ลบ.ม. 
 

แผนการท าไม้ของงานสวนป่าวังช้ิน ( Longterm Harvesting Plan ) 

ปีที่ด าเนินการ แปลงปี เนื้อที ่

(ไร่) 

ปริมาตร
(ลบ.ม.) 

วิธีการตัดสางฯ 

2558 

 

 

 

2524 407 2,000 Selection Thinning 

 2531 411 1,500 Selection Thinning 

 รวม
 

1,543
 

5,500 

818 3,500  

     2559 2524 417 2,000 Selection Thinning 

 2532 453 1,500 Selection Thinning 

 รวม 870 3,500  

2560 2525 466 2,000 Selection Thinning 

 2533 241 1,000 Selection Thinning 

 รวม 707 3,000  

2561 2525 463 2,000 Selection Thinning 

 2534 484 1,500 Selection Thinning 

 รวม 947 3,500  

2562 2526 589 2,500 Selection Thinning 

 2534 274 800 Selection Thinning 

 รวม 863 3,300  

 



3 มีนาคม 2559 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าวังชิ้น] 
 

การปลูกสร้างสวนป่า ประจ าปี 2559 
  - สวนป่าด าเนินการปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 แปลงปี 2559/2524 เนื้อท่ี 407 ไร่ พร้อมทั้งบ ารุง 
 ดูแลตามแผนการด าเนินงานจัดการสวนป่าสักแปลงปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 
  - ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนป่าไม้สัก และป้องกันการลักลอบขโมยไม้ในพ้ืนที่สวนป่าฯ  

 

 
 

 

             
 

 

 
 
 
 

  
 



3 มีนาคม 2559 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าวังชิ้น] 
 

 2. ด้านสิ่งแวดล้อม 

 พ้ืนที่สวนป่าวังชิ้น ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะพ้ืนที่ทั่วไปเป็นภูเขาสลับล าห้วยมีความลาดชันปาน
กลาง-มากที่ราบมีน้อย อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ าน้ ายม ชั้นที่ 3 และ2 ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 190-
230 เมตร 

 ลักษณะภูมิอากาศ  ปริมาณน้ าฝนทั้งปี เฉลี่ย 1,500 มิลลิเมตรต่อปี    อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย     32   
องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22  องศาเซลเซียส  ปริมาณฝนตกชุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  และช่วงแล้ง
ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม 

 ลักษณะทางปฐพีวิทยา    ดินมีต้นก าเนิดมาจากหินปูน หินทราย และดินทราย จัดอยู่ในพวก Red-
yellow Podzlic Soils มีความร่วนซุยปานกลาง การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง   

  สัตว์ป่า  ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ขนาดเล็ก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หมูป่า กระต่าย กระรอก กระแต 
กลุ่มนก เช่น ไก่ป่า นกกระเต็น นกยางบางชนิด นกปรอด นกกระปูด นกเป็ดน้ า นกแซงแซว เป็นต้น กลุ่มสัตว์เลื่อยคลาน 
เช่น งูต่างๆ กิ้งก่า ตะกวด จิ้งแหลน กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก เช่น กบ เขียด คางคก อ่ึงอ่าง เต่า   

สวนป่าฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 1,470.82 ไร่ (10.14%) ของเนื้อที่สวนป่าทั้งหมด 
(14,323 ไร่) โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 

  1. พ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย     242.29 ไร่ (1.67%) 
  2. พ้ืนที่แนวเขตป้องกันรอบนอก    1,128.84 ไร่ (7.78%) 
  3.พื้นที่ป่าธรรมชาติ     97.75 ไร่ (0.68%) 
  4.พื้นที่ HCV        1.94 ไร่ (0.01%) 
  5. รวมพ้ืนที่อนุรักษ์(Conservative Area)      1,470.82 ไร่ (10.14%) 
  6.ไม้อนุรักษ์ในสวนป่า       จ านวน 80 ต้น 
  7.ฝายดักตะกอน       จ านวน 50 ฝาย 

 

พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

หมายถึง คุณค่าของสิ่งมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม ที่ได้รับการ
พิจารณาว่ามีความโดดเด่นส าคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์อย่าง
สูงนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพ่ือการจัดการและติดตามเพ่ือให้แน่ใจสิ่งที่
ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น  

จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่ HCV ในพ้ืนที่สวนป่าวังชิ้น ได้แบ่งพ้ืนที่ 
HCV แต่ละประเภทความส าคัญ ดังนี้ 

1. HCV 6 Cultural identity of local communities: ป่าช้าบ้านสวนป่า พื้นที่ 1.94 ไร่ (0.01%) 
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การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนป่าวังชิ้นได้จัดชุดส ารวจ และดูแลพ้ืนที่ HCV โดยการ
บันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ เพ่ือ
น าไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขต่อไป 

 

การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Site Inspection) 

  จากการส ารวจพื้นที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ก่อนการด าเนินกิจกรรมของสวนป่า
วังชิ้น ไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้และทางงานสวนป่าแม่วัง
ชิ้น ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติ
ตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 
2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
3. สร้างฝายดักตะกอน และชะลอความชุ่มชื้น บริเวณล าห้วยที่อยู่ในพ้ืนที่ท าไม้ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่

ท าไม้ 
4. ปลูกหญ้าแฝกบริเวณที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 
5. งดเว้นการตัดถนนป่าไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนป่าไม้    
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 3.ด้านสังคม 
ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนป่าวังชิ้น ประกอบด้วย 3 ต าบล คือ ต าบลวังชิ้น,ต าบลนาพูน และต าบลแม่สิน

(จังหวัดสุโขทัย) ซึ่งเปน็ที่ตั้งของส านักงานสวนป่าวังชิ้น และหมู่บ้านสวนป่าวังชิ้น อยู่ในเขตพ้ืนที่ด้วย 
 * จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าวังช้ิน ไม่พบว่ามีชมุชนพื้นเมือง หรือชนเผาใดๆ ที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่
สวนป่าวังช้ิน 

 
 

                      
 

นโยบายของสวนป่าวังชิ้นด้านสังคม 

 พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนป่าเป็นอันดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงานด้วย
ความเป็นธรรม 

 มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนป่าและคนงาน 
 ส่งเสริมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับคนงาน 
 สนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา 
 จ าหน่ายไม้สักของสวนป่าประมาณ 30% ให้กับชุมชนท้องถิ่นและหมู่บ้านป่าไม้ 
 สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
 ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไม้ต่อเนื่อง 
 มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น 
 มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนป่า 
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ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพื้นที่สวนป่าฯ 
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แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ปี 

ล าดับ รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 2562 

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

 
 

 
3,500 
421 

 

 
3,500 
407 

 
 

 
3,000 
417 

 
 

 
3,500 
466 

 
 

 
3,300 
463 

 
 

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 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่ HCV (ครั้ง) 
- พื้นที่อนุรักษ์ (ไร่) 
- ต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 
- สถานีวัดการพังทลายของดิน (ครั้ง) 
- Site Inspection (ครั้ง/ปี/กิจกรรม) 

 
3 

1,470.82 
80 
3 
2 

 
3 

1,470.82 
3 
2 

 
3 

1,470.82 
3 
2 

 
3 

1,470.82 
3 
2 

 
3 

1,470.82 
3 
2 

 

ผลการด าเนินงานของสวนป่า ที่ผ่านมา 
สวนป่าวังชิ้น มีการด าเนินงานได้ตามแผนการจัดการที่ได้ก าหนดไว้ ทุกประการ ท าให้มีความยั่งยืน และ

สรุปผลการด าเนินงานในปี 2558 ดังนี้ 
  1. ด้านเศรษฐกิจ  ผลการท าไม้แปลง 2524 และแปลง 2531 ปริมาตรรวมทั้งหมด  4,108.14ลบ.ม. มี
การจ าหน่ายไม้ให้กับราษฎร ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างรายได้ให้กับ สวนป่าวังชิ้น เป็นเงิน 
32,266,328.00 บาท  มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน 3,023,450.00 บาท เป็นค่าใช้จ่ายท าไม้ 1,726,110.10 บาท รวมเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 4,749,560.10 บาท  
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 2. ด้านสิ่งแวดล้อม สวนป่าวังชิ้น ด าเนินการจัดท ากิจกรรมตามแผนการจัดการ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เช่น กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ า การป้องกันไฟป่า การปลูกไม้ป่า ไม้ผลเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่สวนป่า มีการ
ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราป้องกันรักษาพ้ืนที่ HCV และพ้ืนที่ของสวนป่า
จ านวน  14,323  ไร่ เป็นต้น  

3. ด้านสังคม สวนป่าวังชิ้น ได้มีกิจกรรมที่บริการด้านสังคม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนใน
ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น การท าประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น การจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานชุมชนรอบสวนป่าให้มี
งานและมีรายได้ โดยสรุป มีการจ้างงานในท้องถิ่นและสร้างรายได้ประมาณ 7,700,000 บาท ในการจัดการสวนป่าอย่าง
ยั่งยืน ทั้งสามด้าน โดยสรุป มีความส าเร็จ และยั่งยืน ตามท่ีได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ทุกประการ 

 
 
 

วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
“เป็นผู้น ำกำรจัดกำรสวนป่ำเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมไม้สูส่ำกล” 

 
 

 
 
 
 
 
ติดต่อ : ส านักงานสวนป่าวังชิ้น หมู่ 8 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54160   โทร.090-8988265    
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