แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2564
องค์การอ ุตสาหกรรมป่ าไม้ภาคเหนือบน
องค์การอ ุตสาหกรรมป่ าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทสรุปผู้บริหาร
…………………………………………………….
1. วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
“เป็นผู้นาจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากปุาปลูก ในปี 2565”
2. พันธกิจ
2.1 พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
2.2 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
2.4 วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
2.5 ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์
ตามศักยภาพ สร้างกาไรพอเลี้ยงองค์กร ไม่เป็นภาระต่อรัฐ
2.6 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
2.7 สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทยและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.8 พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

3. เป้าประสงค์
3.1 พัฒนาและบริหารสวนปุาไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่พอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็น
ผู้นาในการจัดการสวนปุาไม้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเชี่ยน
3.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้และลด
ต้นทุนการผลิตรวมทั้งพัฒนาการตลาดเชิงรุกมีการกระจายสินค้าและเพิ่มจุดจาหน่ายเพื่อเพิ่มยอดจาหน่ายสินค้า
3.3 แก้ปัญหาสภาพคล่อง มีแหล่งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไม้ และบุคลากรมีความสามารถในการ
บริหารและวิเคราะห์ทางการเงิน
3.4 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ
3.5 ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลกาไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3.6 ชุมชนรอบสวนป่ามีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และการบริบาลช้างไทยให้ช้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้

4. ยุทธศาตร์
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือ ที่ กค 0819.2/3973 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2561 แจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้ อ.อ.ป. นาไปประกอบการพิจารณาในการจัดทาแผน
วิสาหกิจ/แผนธุรกิจ ปี 2562 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ อ.อ.ป. จึงได้มีการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 โดยปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ สคร. และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจฯ ดังกล่าว ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
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2561 โดยในปี 2562,2563 อ.อ.ป. ได้ ป ฏิ บั ติ ง านภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ รั ฐ วิ ส าหกิ จ สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 มาอย่างต่อเนื่อง
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565
ยุทธศาตร์ที่ 1 กาหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
ยุทธศาตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
ยุทธศาตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
และแผน DE
ยุทธศาตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
โดยในปี 2563 ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป.
ปี 2561-2565 และแผนการดาเนินงานของ อ.อ.ป. ประจาปี 2564 รวม 10 แผนงาน ประกอบด้วย
4.1 โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุม และแปรรูปไม้มีค่า (แผนงานเชิงสังคม)
4.2 กิจกรรมการปลูกสร้างสวนปุาเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ปุาต้นน้า (แผนงานเชิงสังคม)
4.3 กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย (แผนงานเชิงสังคม)
4.4 กิจกรรมการจัดทาแปลงสาธิตบารุงไม้เศรษฐกิจ (แผนงานเชิงสังคม)
4.5 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนปุาเศรษฐกิจ (แผนงานเชิงพาณิชย์)
4.6 โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า (แผนงานเชิงพาณิชย์)
4.7 โครงการร่วมดาเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกไม้เศรษฐกิจ/อุตสาหกรรมไม้/
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) (แผนงานเชิงพาณิชย์)
4.8 กิจกรรมการจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ( Sustainable Forest Management : SFM)
(แผนงานเชิงพาณิชย์)
4.9 กิจกรรมจัดทาระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ ( Chain of Custody : CoC)
(แผนงานเชิงพาณิชย์)
4.10 โครงการพัฒนาการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาปลูกปุาเศรษฐกิจ (แผนงานเชิงสังคม)
สาหรับการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ในปี 2564 ยังคงดาเนินการต่อเนื่องตามโครงการ/แผนงาน
ที่ยังไม่เสร็จสิ้น เพื่อให้เสร็จสิ้นตามแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ
อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 ซึ่งต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นบรรลุเปูาหมาย ในปี 2565
5 กลยุทธ์ของ อ.อ.ป.
5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
1. กลยุทธ์ที่ 1 ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
2. กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของประชาชน รวมถึงสร้าง/แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับประชาชน
3. กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อนาองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์
4. กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอาชีพทางเลือก สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรด้วยการ
ปลูกไม้เศรษฐกิจ
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5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์ที่ 6 การจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
1. กลยุทธ์ที่ 7 ฟื้นฟูฐานะองค์กรและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
2. กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุงพัฒนาและขยายการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
3. กลยุทธ์ที่ 9 บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม
5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย
4.0 และแผน DE
1. กลยุทธ์ที่ 10 นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิน
ธุรกิจของ อ.อ.ป.
2. กลยุทธ์ที่ 11 นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
1. กลยุ ท ธ์ที่ 12 ทบทวนการบริห ารจัดการและโครงสร้างองค์ก รให้ ส อดคล้ องกับบทบาทและ
ภาระกิจตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดีและหลักธรรมมาภิบาล
2. กลยุทธ์ที่ 13 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6. แผนที่ยุทธศาสตร์
ออป.เหนือบน ได้จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Maps) ตามแนวทางระบบบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) และระบบประเมินผลเชิงดุลยภาพ
(Balanced Scorecard : BSC) ที่พิจารณาถึงความสมดุลของมุมมองทั้ง 4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน
(Financial) มุมมองด้านลูกค้า (Customer) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และ
มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning & Growth) เพื่อการปฏิบัติและการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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แผนผังปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ของ ออป.เหนือบน ปี 2564
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แผนปั จจัยขับเคลื่ อนมูล ค่าทางเศรษฐศาสตร์ EVA / EP ของ ออป.เหนือบน ประจาปี 2564

ภาษีเชิ งเศรษฐศาสตร์ 20%
13,836,161.60
13,836,161.60

.+รายไดชดเชยพท.สวนป่ า (4317)
.+ดอกเบีย้ จ่าย (6000)
.-กาไรจากการจาหน่ าย (4342)
.+ค่ าเผื่อหนี้สั งสั ยจะสู ญ (1201,120051 เพิ่ม/ลดจากปี ก่อน)
.-ค่ าเผื่อสิ นคาชารุ ด(1439 เพิ่ม/ลดจากปี ก่อน)
.-ค่ ากิจกรรมช่ วยเหลื อสั งคม (5949,5957)
.-ค่ าใชจ่ายจากการบริ จาค (5952)
รวม

adjust
(+)

0.00
0.00
5,798,808.00
5,798,808.00

Nopat
Nopat
Nopat
Nopat
Nopat
Nopat
Nopat

งบกาไรขาดทุน
รายไดรวม
603,817,284.00

adjust
(-)
(-)

55,344,646.40
NOPAT
55,344,646.40
กาไรขาดทุนหลังหักภาษี

NOPBT
69,180,808.00
กาไรขาดทุนก่อนหักภาษี

NET PROFIT

ค่ าใชจ่ายรวม
540,435,284.00

63,382,000.00
กาไรขาดทุนสุ ทธิ

ดอกเบีย้ จ่าย
37,865,832.89

WACC
6.78%
ตนทุนเงินทุน
17,478,813.51

41,652,416.18
45,438,999.47

Kd (D-E)=0%
Ke(E/D+E)=6.78%

-

ตนทุนขาย (5620)
คชจ.จากการดาเนินการอื่ นๆ (ซื้อ ขายไมแปรรู ป)
คชจ.จากการใหบริ การ อัด อบ ไส (5925+5926+5927+5928)
คชจ.จากการท่ องเที่ยว (5929)
ค่ าใชจ่ายขายและบริ หาร (5700-5899)
คชจ.เงินอุ ดหนุนรั ฐบาล (5919)
ตนทุนขาย (ตามโครงการ)
ค่ าใชจ่ายอื่ นๆ

249,737,238.00
157,500,000.00
23,000.00
6,964,244.00
114,076,974.00
12,133,828.00

(5901+5906+5907+5911+5913,5920+5924+5933+5934+5949+5950+5952+5953+5954+5957+5958)

Invested capital
(X)

เงินทุนที่ใช

สิ นทรั พย์รวม

1,729,293,594.89

257,799,609.29
257,799,609.29
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

บทสรุ ปผู้บริ หาร

193,864,000.00
5,225,000.00
99,070,608.00
2,520,000.00
174,828,000.00
109,095,156.00
11,056,500.00
1,442,000.00
6,716,020.00

(4312+4318+4327+4340+4342+4360+43296+4307+43081+4334+41001+4308+4068+4076+4086+4087+40894+4371+4374+4379)

EP
37,865,832.89

17,478,813.51

ขายไมสั กสวนป่ า, เศษไม (4000+4006+4035)
ขายไมป่ านอกโครงการ (4037+4040)
ขายไมสั กสวนป่ าแปรรู ป (4041+404302+404310+4052)
ขายเศษยางพารา (4092)
ขายไมแปรรู ป (ซื้อมาขายไป) (4097)
ขายผลิตภัณฑ์, อัด, อบ, ไส, ซอย(4072+4073+4300+4301+4302)
รายไดจากการท่ องเที่ยว/ทท./(4356+4303+43293+43294+43295)
รายไดเงินอุ ดหนุนรั ฐบาล (4330)
รายไดค่ าเช่ า(4315)
รายไดจากการจาหน่ ายไมอัดประสาน (ตามโครงการ)
รายไดอื่ นๆ

.+ค่ าเผื่อหนี้ส งสั ยจะสู ญ
.+ค่ าเผื่อสิ นคาชารุ ดและเสื่ อมคุณภาพ
.-หนี้สิ นระยะสั้ นไม่มดี อกเบีย้
.-หนี้สิ นระยะยาวไม่มดี อกเบีย้
.-ทรั พย์สิ นที่ไม่ก่อใหเกิดรายได
.-สิ นทรั พย์ระหว่ างก่อสราง
.-ยอดสะสมกาไรจากการจาหน่ ายทรั พย์สิ น
รวม

31,336,730.99 (1201)
ปรั บปรุ ง
- (1439)
ปรั บปรุ ง
27,698,159.60 ( 2100 - 2907)
งบดุล
187,850,027.83 (2911 - 2927)
งบดุล
239,750,022.22 (1741-1750)
1,034,153,142.91 (14200-14299+1700 - 1746)
13,379,364.03 (สะสม 4342)
ปรั บปรุ ง
(1,471,493,985.60)
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6,162,500.00 รวมแลว

714,000.00 รวมแลว
ตนทุนขาย
ไมซุ งสักป่ านอกโครงการ

1,458,426.00

ไมซุ งกระยาเลยป่ านอกโครงการ

1,866,596.00

ไมซุ งสักสวนป่ า

93,071,004.00 3,432,017.00 รวมแลว

ยางพารา

4,177,972.00

ไมสักสวนป่ าแปรรู ป

49,624,580.00

ผลิตภัณฑ์+ไมประสาน

99,538,660.00

รวมตนทุนขาย

249,737,238.00

คชจ.อื่นๆ
หนี้สงสัยจะสูญ

-

คชจ.CSR

5,798,808.00

งบดุล

คชจ.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (รวมคชจ.บริ การอื่น)

6,335,020.00

สิ นทรั พย์หมุนเวียน

รวมคชจ.อื่นๆ

12,133,828.00

417,556,747.76
(1000-14241+14301-14380)+1439+(1503-1601+17991-1846)-1850
(-) adjust
สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน
1,311,736,847.13
(-) adjust
(14251-14262+1700-1718+18481-18494)

8. เป้าหมายการดาเนินงาน ปี 2564
8.1 เป้าหมายแผนดาเนินงานด้านงบประมาณรายได้-รายจ่าย
รายการ

รายได้

หน่วย : บาท
รายจ่าย

จากการประกอบธุรกิจ
ผลผลิตจากสวนป่า
• ไม้สักป่านอก

3,500,000

1,458,425

• ไม้กระยาเลยป่านอก

1,725,000

1,866,595

193,864,000

93,071,004

2,520,000

4,177,970

• ไม้แปรรูปสักสวนป่า

99,070,608

49,624,581

• ผลิตภัณฑ์-เครื่องเรือน

108,885,157

99,538,660

210,000

23,000

11,056,500

6,964,245

174,828,000

157,500,000

• ผลพลอยได้สวนป่า

5,115,020

5,115,020

• ค่าเช่า

1,442,000

-

-

-

41,000

160,000

• ค่าใช้จ่าย CSR

-

5,798,809

• ค่าใช้จ่าย FSM/FSC

-

1,050,000

1,560,000

-

• ค่าเบ็ดเตล็ด

-

-

• การรับจ้างบริการอื่น

-

-

• ภาษีซื้อส่วนเฉลีย่ ที่ขอคืนไม่ได้

-

10,000

ค่าใช้จ่ายในการขาย

-

23,408,269

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-

90,668,707

603,817,285

540,435,285

• ไม้สัก
• ยางพารา (ยางก้อนถ้วย)
ธุรกิจอุตสาหกรรม

• บริการรักษาเนื้อไม้
ธุรกิจบริการ
• การท่องเที่ยว
• การซื้อ - ขายไม้แปรรูป
การดาเนินงานอื่น ๆ

• ค่าชดเชยพื้นที่
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร

• ค่าขนส่ง

รวมทั้งสิ้น
กาไร (ขาดทุน)สุทธิ

บทสรุ ปผู้บริ หาร

63,382,000
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8.2 เป้าหมายแผนดาเนินงานด้านการลงทุน
8.2.1 งบลงทุนขออนุมัติรายปี
รายการ
1.
2.

ทีด่ ิน
สิ่งก่อสร้าง
2.1 สร้างใหม่

หน่วย : บาท
จานวนเงิน

หมายเหตุ

-

3. เครื่องจักรอุปกรณ์
3.1 เครื่องจักรอุปกรณ์

-

รวม

8.2.2 การลงทุนปลูกสร้างสวนป่า
รายการ

หน่วย : บาท
พื้นที่(ไร่)

จานวนเงิน (บาท)

3. เครื่องจักรอุปกรณ์
3.1 เครื่องจักรอุปกรณ์

-

4. ค่าใช้จ่ายทาการ
4.1 ดูแลสวนปุาแปลงเก่า
(1) ไม้สัก

306,285

40,172,000

(2) ไม้ยางพารา

1,569

2,648,000

(3) ไม้ยูคาลิปตัส

7,191

877,000

24,489

2,054,000

4,460

13,380,000

400

648,000

(4) ไม้อื่น ๆ
4.2 ปลูกเสริมสวนปุาไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)
4.3 รื้อปลูกใหม่
(1) ไม้อื่น ๆ
4.4 ค่าใช้จ่ายอานวยการ
รวมงบทาการ
รวมทั้งสิ้น

บทสรุ ปผู้บริ หาร

26,995,000
344,394

86,774,000
86,774,000

หนา 7

8.3 เป้าหมายแผนดาเนินงานด้านงบประมาณอุดหนุนรัฐบาล
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

หน่ วย

วงเงิน

ดาเนิ นการ

งบประมาณ

แผนงานที่ 3 : แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่ อ การอนุรักษ์
กิจกรรมที่ 1 : ปลู กสรางสวนป่ าและอนุรักษ์ฟื้ นฟูพื้นที่ป่าตนนา้ ลาธาร
การดาเนินงาน :

ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์

13,837,400.00
5,070,000.00
8,767,400.00

สป.หลวงสันกาแพง

1,782,000.00
1,170,000.00
612,000.00

1. การปลูกขยายแปลงใหม่ ปี 2564 พื้นที่ 1,300 ไร่
2. การบารุ งรักษาสวนป่ าแปลงเก่า พื้นที่ 11,235 ไร่
กิจกรรมที่ 2 : ปลู กหวายและไผ่ ในพื้นที่ส วนป่ า เพื่ อ ส่ งเสริ มความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ จานวน 300 ไร่
การดาเนินงาน :

1. การปลูกขยายแปลงใหม่ ปี 2564 พื้นที่ 300 ไร่
2. การบารุ งรักษาสวนป่ าแปลงเก่า พื้นที่ 600 ไร่
กิจกรรมที่ 3 : อนุรักษ์พันธุกรรมไมดั้งเดิมหายากในพื้นที่ส วนป่ า จานวน 95 ไร่
การดาเนินงาน :
1.การบารุงรักษาและอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมไม้ด้งั เดิมหายากในพื้นทีส่ วนป่ า (แปลงปี 2562) พื้นที่ 55 ไร่

สป.แม่สุก

2. การบารุงรักษาและอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมไม้ด้งั เดิมหายากในพื้นทีส่ วนป่ า (แปลงปี 2560) พื้นที่ 40 ไร่

สป.วังชิน้

96,900.00
56,100.00
40,800.00

แผนงานที่ 5 : แผนงานยุทธศาสตร์ อ นุรักษ์ ฟื้ นฟู และปองกันทรั พ ยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการส่ งเสริ มปลู กไมเศรษฐกิจเพื่ อ เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล อม อย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ 1 : ส่ งเสริ มเกษตรกรปลู กบารุ งไมเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริ มเกษตรกรปลูกไม้เ ศรษฐกิจ ปี ที่ 1 ( 2,030 ไร่ )

ออป.เขตลาปาง,เชียงใหม่ และแพร่

2. การบารุงรักษาส่งเสริ มเกษตรกรปลูกไม้เ ศรษฐกิจ ปี ที่ 2-3 ( 1,810 ไร่ )

ออป.เขตลาปางและเชียงใหม่

4,541,800.00
2,028,000.00
2,513,800.00

กิจกรรมที่ 2 : จัดทาแปลงสาธิตการปลู กบารุ งไมเศรษฐกิจ

902,500.00

การดาเนินงาน :
1. จัดทาแปลงสาธิตการปลูกไม้เ ศรษฐกิจ ปี ที่ 1 ( - ไร่ )

สป.แม่ทรายคา, สป.แม่มาย,
สป.ทุง่ เกวียน และสป.บ้านหลวง

2. การบารุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกไม้เ ศรษฐกิจ ปี ที่ 2-3 ( 900 ไร่ )
รวมทั้งสิ้น

902,500.00
21,160,600.00

9. การบริหารจัดการ
9.1 การปลูกสร้างสวนปุา
1. พัฒนาพื้นที่สวนปุาไม้เศรษฐกิจในพื้นที่สวนปุาของ ออป.เหนือบน
2. มาตรฐานการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน – ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (FSC-CoC)
และระบบการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC
9.2 การจัดจาหน่ายไม้จากสวนปุา
1. ไม้สักสวนปุา ไม้ปุานอกโครงการ และไม้ของกลาง ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การจาหน่ายไม้ของ
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) ลงวันที่ 1 มกราคม 2556 และหลักเกณฑ์การจาหน่ายไม้สั กสวนปุา
ล่วงหน้าขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ พ.ศ. 2563
2. ไม้แปรรูป ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การจาหน่ายไม้สักสวนปุาแปรรูปองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563
บทสรุ ปผู้บริ หาร
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3. ผลิตภัณฑ์ไม้และค่าบริการด้านอุตสาหกรรมไม้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การกาหนดราคาสินค้า
ผลิตภัณฑ์และค่าบริการด้านอุตสาหกรรมไม้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
9.3 งานท่องเที่ยวสวนปุา
1. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2. สารวจความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ารับบริการ
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสถานที่พัก การบริการ เพื่อเป็นจุดขายให้ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย และ
สามารถแบ่งปันได้ในตลาดการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก/ส่งเสริมการตลาดเก่าและใหม่
- ร่วมงาน ROAD SHOW/ หน่วยงานด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
- จัดทา Promotion เพื่อจูงใจการใช้บริการท่องเที่ยว
- พัฒนาแฟนเพจ/เว็ปไซต์
5. การจัดทาโครงการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างรายได้ให้ อ.อ.ป.
6. การร่วมดาเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป.
9.4 การบริหารบุคลากร
1. การจัดวางตาแหน่งบุคลากรในหน่วยงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษา ฝึกอบรมเพิ่มเติมให้มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน และเป็นไปตามสมรรถนะสายงาน
3. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขาย ในระดับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้างานลงมา
(ยกเว้นพนักงานปฏิบัติการ)
4. การประเมินบุคลากรเป็นไปตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินสมรรถนะ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ พ.ศ. 2563
10. การดาเนินงานตามระบบประเมินผล
10.1 การทาบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานระหว่าง อ.อ.ป. กับ ออป.เหนือบน และทาบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานระหว่าง ออป.เหนือ บน กับ ออป.เขต/ส่วนงาน ในสังกัด โดยมีเกณฑ์การ
วัดผลการดาเนินงานที่สาคัญตามกรอบงบประมาณ ประจาปี 2564 ของแต่ละ ออป.เขต/ส่วนงาน โดยมีการ
ติดตามประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่าง อ.อ.ป. กับ ออป.เหนือบน ประจาทุ กเดือน และนาเข้า
ที่ประชุมประจาเดือนเพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด
10.2 การประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานตามระบบ EVM โดยมีการคานวณค่า EP และ
วิเคราะห์ค่ารายงาน EP ทุกไตรมาส ให้แก่ อ.อ.ป. และดาเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การสร้างกาไรเชิงเศรษฐศาสตร์ ประจาปี 2564 (Strategic Improvement Plan : SIP)
11. กิจกรรมด้านบริการสังคม
- ส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นปลูกไม้เศรษฐกิจ
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นรอบเขตสวนปุา/สมาชิกหมู่บ้านปุาไม้ สนับสนุนการ
สร้างงาน สร้างรายได้ โดยใช้สวนปุาเป็นฐานในการดาเนินงาน
- สนับสนุนการจัดการสวนปุาตามแนวทางการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน
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12. ความเสี่ยง
- ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปี 2564
13. ประมาณการทางการเงิน
13.1 เปรียบเทียบงบกาไร (ขาดทุน) ปี พ.ศ. 2564
รายการ
2564
รายได้รวม
603.817
รายจ่ายรวม
540.435
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ 63,382,000

หน่วย : ล้านบาท

13.2 ประมาณการกระแสเงินสดปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
เงินสดรับ
เงินสดจ่าย
เงินสดรับ
มากกว่า (น้อยกว่า)
เงินสดจ่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

150.954

150.954

150.954

150.955

603.817

135.108

135.108

135.109

135.110

540.435

15.846

15.846

15.845

15.845

63.382

13.3 ประมาณการด้านการลงทุน
รายการ

หน่วย : ล้านบาท
งบลงทุนทีไ่ ด้รับ

* เป้าหมายเบิกจ่าย

86.774

78.0966

2. งบทรัพย์สินสวนปุา

-

-

3. งบขออนุมัติรายปี

-

-

86.774

78.0966

1. การปลูกสร้างสวนปุาปลูก/บารุง

รวมทั้งสิ้น

* เปูาหมายการเบิกจ่าย ควบคุมการเบิก -จ่าย งบทาการสวนปุา 90 เปอร์เซ็นต์ของ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ส่วนงบทรัพย์สินสวนปุา และงบขออนุมัติรายปีเบิกจ่าย 100 เปอร์เซ็นต์
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14. แหล่งเงินทุน รายได้จากการดาเนินงานประจาปี 2564
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 สวนปุาของ ออป.เหนือบน เป็นสวนปุาที่มีการบริหารจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบของสวน
ปุาในหน่วยงาน อ.อ.ป.
15.2 สวนปุาเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
15.3 สวนปุ า เป็ น แหล่ ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม และพัฒ นาสั ง คมในท้ องถิ่ น เป็ น ฐานการด าเนิน งานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
16.4 สวนปุาช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
16.5 การลงทุนในสวนปุามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อเกิดประสิทธิผลตามแผนและ
เปูาหมายที่ได้วางไว้
16.6 สามารถสร้างรายได้ และผลกาไรอย่างต่อเนื่อง
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…………………………………………………….

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (ออป.เหนือบน) ได้จัดทาแผนการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงาน โดยได้รวบรวมข้อมูล ของทุก ออป.เขต และส่วนงานต่าง ๆ ในสังกัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ดาเนินงานประจาปี 2564 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของหน่วยงาน สอดคล้องกับงบประมาณรายได้รายจ่าย และงบประมาณลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ประจาปี 2564
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บทที่ 1
สถานภาพ ออป.เหนือบน
สถานการณ์ปัจจุบัน
1) ความเป็นมา
1. เมื่อปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงเศรษฐการ
พุทธศักราช 2476 ได้กาหนดให้จัดตั้ง กองทาไม้ ขึ้นเป็นราชการส่วนกลาง สังกัดกรมปุาไม้ โดยมีหน้าที่
รับ ผิ ดชอบการทาไม้สั กของรั ฐ บาล มีห ลวงประเสริฐ วนศาสตร์ เป็นผู้ ดารงตาแหน่ง "ผู้ ดูแลการทาไม้ของ
รัฐบาล" เป็นคนแรก ประจาอยู่ ณ ที่ลาปาง
2. ต่อมาในปี พ.ศ.2482 บริษัทบอร์เนียว จากัด และบริษัทหลุยส์ ตี เลียว โนเวนส์ ซึ่งเป็นผู้รับ
สัมปทานปุาไม้ สัญญาอายุสัมปทานได้สิ้นสุดลง กรมปุาไม้จึงตกลงซื้อที่ดิน ที่ทาการและอาคารต่าง ๆ ของทั้ง
สองบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ถนนท่ามะโอ ตาบลเวียงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึ่งเป็นที่ทาการของผู้ดูแลปุาไม้
3. พ.ศ.2485 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมปุาไม้ซึ่งสังกัดกระทรวง
เกษตราธิการ พุทธศักราช 2485 กาหนดให้ตั้ง "กองทาไม้" ขึ้นเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ของกรมปุาไม้ ซึ่ง
มีแผนกที่ขึ้นตรง 2 แผนก คือ
- แผนกทาไม้ ที่ทาการอยู่ที่ลาปาง
- แผนกขายไม้ ที่ทาการอยู่ที่กรุงเทพฯ
ในสมัยนั้นการทาไม้สักของรัฐบาลได้ขยายกว้างขวางขึ้น ได้รับปุาไม้สักเพิ่มขึ้นหลายปุา และ
เนื่องจากกองทาไม้เป็นหน่วยราชการสังกัดกรมปุาไม้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทาไม้จึงต้องใช้จ่ายภายในวงเงิน
งบประมาณที่กาหนดไว้ ทาให้เป็นอุปสรรคในด้านการเงินที่ล่าช้า และไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควร
4. ในปี พ.ศ. 2490 รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยจาเป็นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ฝุายพันธมิตรเป็น เงินจ านวนมาก นอกจากนี้จะต้องจ่ายเงินในการบูรณะประเทศบ้านเมือง ซึ่งได้รับความ
เสียหายจากภัยสงคราม รัฐบาลจึงได้ตกลงใจที่จะทาปุาไม้สักเสียเอง เมื่อทาไม้สักมากขึ้นจะมอบให้กรมปุาไม้
เป็นผู้ทาไม้เองเช่นแต่ก่อน จะเป็นการไม่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากกรมปุาไม้มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และอีก
ประการหนึ่งการทาการค้าแบบราชการมีพิธีรีตองมาก จึงเป็นการยากที่จะแข่งขันกับบริษัทชาวต่างประเทศ
ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ยุบ "กองทาไม้" ในสังกัดกรมปุาไม้ แล้วจัดตั้งองค์การอุ ตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) ขึ้นมา
แทน โดยให้รับโอนกิจการของกองทาไม้ทั้งหมดมาดาเนินการ รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ อีกบางส่วน
5. องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2490 เป็น
ต้นมา เมื่อก่อตั้ง อ.อ.ป. ขึ้นแล้วก็มีความจาเป็นที่จะต้องแยกส่วนงานให้เป็นสัดส่วน เพื่อความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. จึงได้จัดตั้ง "แผนกไม้สัก" ขึ้นที่จังหวัดลาปาง (อ.อ.ป. ปัจจุบัน) เพื่อควบคุมรับผิดชอบการ
ทาไม้สักของรัฐบาลในภาคเหนือ ทั้งนี้ แผนกไม้สักมีผู้จัดการคนแรก คือ หลวงวิบูลย์ ธรรมบุตร ในขณะนั้น
ผู้บังคับบัญชาของแผนกไม้สัก คือ ฝุายทาไม้ โดยมีคุณหลวงชานาญวนกิจ เป็นผู้อานวยการฝุายคนแรก ขึ้นตรง
ต่อผู้อานวยการใหญ่ อ.อ.ป. กรุงเทพฯ
1

6. แผนกไม้สักได้กาหนดให้ตั้งอยู่ที่บ้านท่ามะโอ ตาบลเวียงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดย
ใช้สถานที่และอาคารซึ่งเป็นของกองทาไม้เดิมเป็นที่ทาการของแผนกไม้สัก ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดลาปางเป็น
ศูนย์กลางทาไม้สักของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมของภาคเหนือ
7. ในปี พ.ศ. 2499 มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของ อ.อ.ป. โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.
พ.ศ. 2499 ให้ อ.อ.ป. เป็นนิติบุคคลอยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตร
8. ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2503 เกี่ยวกับนโยบายการทาไม้มี
ข้อความโดยย่อว่า "ไม้สักและไม้ยางเป็นทรัพยากรอันมีค่าของชาติ ควรที่จะจัดการทาไม้ทั้งสองอย่างนี้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติมากที่สุด" จึงมอบให้ อ.อ.ป. เป็นผู้ทาไม้ออกแต่ผู้เดียว ซึ่งเป็นการสะดวกในการ
ควบคุมและปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้ทาลายปุา และยังทาให้รัฐบาลสามารถควบคุมราคาไม้ในตลาดให้อยู่ใน
ระดับเหมาะสมและควบคุมการทาไม้ออกแต่ละปีได้ตามความต้องการของรัฐบาล และเพื่อให้งานของ อ.อ.ป.
ได้ผลตามความมุ่งหวังของรั ฐบาล อ.อ.ป. กรุงเทพฯ จึงได้ออกคาสั่งที่ 151/2503 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2503
ให้ปรับปรุงงานของแผนกไม้สัก จังหวัดลาปาง ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เรี ยกว่าระบบสาขา โดยแบ่งแยกออกเป็น 5
สาขา คือ
- สาขาเชียงใหม่
- สาขาตาก
- สาขาลาปาง
- สาขาแพร่
- สาขาพิษณุโลก
9. ในปี พ.ศ. 2504 แผนกไม้สักได้ย้ายที่ทาการซึ่งเดิมอยู่ริมฝั่งแม่ น้าวังมุมถนนปุาไม้ ตรงข้ามกับ
ปุาไม้เขตลาปาง ไปอยู่ที่ถนนท่ามะโอ หน้าวัดประตูต้นผึ้ง ซึ่งก่อสร้างสานักงานใหม่เป็นตึกชั้นเดียว เหตุ ที่ต้อง
สร้างสานักงานใหญ่เนื่องจากสานักงานเก่าเป็นอาคารไม้เก่าแก่ทรุดโทรมมาก และต่อมาในปี พ.ศ.2510 ฝุาย
ทาไม้ภาคเหนือได้ก่อสร้างตึก 2 ชั้นเพิ่มเติมอีก 1 หลัง โดยก่อสร้างติดกับด้านหลังตึกที่ทาการชั้นเดียวหลังเดิม
ด้วยเงินงบประมาณ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
10. ในปี พ.ศ. 2507 อ.อ.ป. ได้มีคาสั่งที่ 19/2507 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2507 ปรับปรุงงานทาไม้
และล่องแพไม้ เป็นแผนกไม้สักเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา คือ สาขานครสวรรค์ รวมเป็น 6 สาขา โดยมีอาณาเขต
ควบคุมของแผนกไม้สัก โดยถือเอาจังหวัดที่มีไม้สักในขณะนั้น รวมทั้งสิ้น 16 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี ,
ชัยนาท , นครสวรรค์ , กาแพงเพชร , พิจิตร , เพชรบูรณ์ , สุโขทัย , ตาก , พิษณุโลก , อุตรดิตถ์ , แพร่ , น่าน
, เชียงราย , ลาพูน , เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
11. เนื่องจากแผนกไม้สักเป็นส่วนที่สืบเนื่องมาจากราชการของรัฐส่วนหนึ่ง จึง ถือว่าแผนกไม้สัก
เป็นราชการส่วนหนึ่งของรัฐ แต่ในขณะนั้นแผนกไม้สักเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐ และได้เ ปลี่ยนแปลงชื่อไปตาม
เหตุการณ์และภาวะการณ์ของบ้านเมือง ดังนี้
11.1 เมื่อปี พ.ศ. 2490 เป็นปีที่รัฐบาลจัดตั้ง อ.อ.ป. ส่วนงานของแผนกไม้สักที่ลาปางเรียกว่ า
แผนกไม้สัก มีผู้บริหารงาน เรียกว่า ผู้จัดการแผนกไม้สัก
2

11.2 ในปี พ.ศ. 2509 โดยอนุมัติของคณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้
เรี ยกชื่อว่ากองทาไม้ภาคเหนือ แทนแผนกไม้สักเดิม และมีผู้บริหารเรียกว่า "ผู้ อานวยการกอง กองทาไม้
ภาคเหนือ"
11.3 ในปี พ.ศ. 2519 โดยมติคณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้เรียกชื่อ
ว่า "ฝุ ายท าไม้ภ าคเหนื อ " แทน "กองท าไม้ " ภาคเหนื อ เดิม และมี ผู้ บั ง คับ บั ญ ชา คื อ "หั ว หน้ า ฝุ า ยท าไม้
ภาคเหนือ"
11.4 ในปี พ.ศ. 2534 โดยมติคณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้เรียกชื่อ
ว่า "ฝุ ายอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือ" แทนฝุ ายทาไม้ภาคเหนือเดิม และมีผู้บังคับบัญชาคือ "หัวหน้าฝุาย
อุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือ"
11.5 ในปี พ.ศ. 2545 โดยมติคณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบและ
กรอบอัตรากาลังส่วนงานของ อ.อ.ป. โดยให้เรียกชื่อว่า สานักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนปุาภาคเหนือ แทน
ฝุ า ยอุต สาหกรรมปุ า ไม้ เ ดิม และมี ผู้ บั ง คั บบั ญ ชา คื อ "ผู้ อ านวยการส านัก งานอนุ รัก ษ์ และพั ฒ นาสวนปุ า
ภาคเหนือ"
11.6 ในปี พ.ศ. 2549 โดยมติคณะกรรมการ อ.อ.ป. ได้ปรับบทบาทการดาเนินงานของ
อ.อ.ป. โดยเพิ่มการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้มากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก "สานักงานอนุรักษ์
และพัฒนาสวนปุาภาคเหนือ" เป็น "สานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน" และมีผู้บังคับบัญชา
คือ "ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ"
ปั จ จุ บั น ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ "ส านั ก ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาไม้ เ ศรษฐกิ จ ภาคเหนื อ " มาเป็ น
"องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน" และมีผู้บังคับบัญชา คือ "ผู้อานวยการสานักองค์การอุตสาหกรรม
ปุาไม้ภาคเหนือบน"
2) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
รายได้จากการดาเนินธุรกิจของ ออป.เหนือบน คือธุรกิจปุาไม้ ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้แปรรูปและ
ครุภัณฑ์-ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว และรายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป
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งบกาไร (ขาดทุน) ปี พ.ศ. 2563

รายการ
รายได้รวม
รายจ่ายรวม
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ปี 2563
641.062
525.927
115.135

ผลการดาเนินงาน
ปี 2563
605.754
547.454
58.300

หน่วย : ล้านบาท

แผนภาพแสดง เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้ – รายจ่าย ปี 2563 และผลการดาเนินงาน ปี 2563
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สรุปผลการดาเนินงานในปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การผลิต - จาหน่าย สินค้าที่สาคัญ
ผลการดาเนินงาน ของ ออป.เหนือบน (มกราคม - ธันวาคม 2563)
เป้าหมาย
ผลการผลิต

เป้าหมายทัง้ ปี
(มกราคม - ธันวาคม 2563)
ปริมาณผลิต
รายได้
ต้นทุน
(ล้านบาท)
การขาย (ล้านบาท)
ม.3/ตัน/ฟ.3/คน

รายการ
1. ผลผลิตไม้นอกโครงการ (ม.3)
3

2. ไม้สักสวนป่า (ม. )

750.000
18,650.000

3.325
223.809

5.012
73.728

750.000
18,650.000

3. ไม้ยูคาลิปตัส (ตัน)
3

3. ไม้สวนป่าอืน่ ๆ (ม. )
3. ยางพารา (กก.)
- ยางพาราแผ่นดิบ
- น้ายางพารา
- เศษยาง/ยางก้อนถ้วย
รวมด้านป่าไม้
3

4. ธุรกิจอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฟ. )
5. ธุรกิจบริการท่องเทีย่ ว (คน)
6. ซือขายไม้แปรรูป
7. รายได้จากการด้าเนินงานอืน่ ๆ
8. รายได้อนื่ ๆ
รวม ทัง้ สิน้

(มกราคม - ธันวาคม 2563)
ปริมาณผลิต
รายได้
ต้นทุน
(ล้านบาท)
การขาย (ล้านบาท)
ม.3/ตัน/ฟ.3/คน

4.902
-

5.012
73.728

-

-

-

-

-

2.240

4.902

-

-

-

-

-

-

97,400.000
97,400.000
116,800.000
294,270.750
4,000.000
-

2.240
2.240
229.374
228.228
1.892
174.640
1.615

97,400.000

4.902
83.643
145.038
2.042
160.356
7.111
4.267

97,400.000
116,800.000
294,270.750
4,000.000

415,070.75

635.75

402.46

415,070.75

-

3.325
223.809

-

-

2.240
229.374
228.228
1.892
174.640
1.615

4.902
83.643
145.038
2.042
160.356
7.111
4.267

635.75

402.46

(มกราคม - ธันวาคม 2563)
ปริมาณผลิต
% ของ
เป้าหมาย
ม.3/ตัน/ฟ.3/คน

ผลการจาหน่าย

ต้นทุนการผลิต/ขาย

(มกราคม - ธันวาคม 2563)
ปริมาณจาหน่าย
% ของ
รายได้ (ล้านบาท)
เป้าหมาย
ม.3/ตัน/ฟ.3/คน

(มกราคม - ธันวาคม 2563)
ผลการดาเนินงาน
% ของ
(ล้านบาท)
เป้าหมาย

1,840.90

245.45

2,192.34

244.89

7,365.06

7.39

147.52

35,552.35

190.63

37,315.34

195.01

87.13

115.21

156.26

52,499.60

-

-

-

-

-

-

53.90

52,499.60

1.06

#DIV/0!

47.19

1.82

37.04

-

-

#DIV/0!

#VALUE!

52,499.60

53.90

52,499.60

1.06

47.19

1.82

37.04

89,892.850

76.96

92,007.280

440.955

192.24

124.420

148.75

124,629.33

42.35

108,422.22

78.25

34.29

71.95

49.61

18,818.00

470.45

18,818.00

8.42

445.24

3.89

190.31

492,762.44

250.91

143.67

226.43

141.20

2.04

28.66

492,762.44

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

1.23

-

#DIV/0!

-

2.11

130.77

0.62

14.61

781.88

122.99

429.35

106.68

726,102.62

174.93

712,009.94

#DIV/0!

หมายเหตุ : เปูาหมาย ม.ค. - ธ.ค. 2563 หน่วยการผลิต และเปูาหมายการจาหน่าย เป็นประมาณการตาม งบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจาปี 2563 และผลการดาเนินงานรวบรวมจากการ
รายงานผลการดาเนินงานตาม Web Application
5

หน่วย : ล้านบาท

แผนภาพแสดง เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้ – รายจ่าย ปี 2563 และปี 2564
3) สถานะปัจจุบันขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (ออป.เหนือบน ) หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ทรัพย์สิน
หนีสิน
ส่วนทุน

2560
1,490.36
1,409.35
81.00

2561
1,571.42
1,355.27
216.15

2562*
1,551.01
1,424.66
126.35

2563**

3,730.97
3,329.15
401.82

2564**
1,729.29 ทรัพย์สิน
215.55 หนีสิน
1,513.74 ส่วนทุน

รายการ

* คาดการณ์
** ประมาณการ

ข้อมูลจากงานบัญชี ออป.เหนือบน

6

หน่วย : ล้านบาท

แผนภาพแสดง สถานะทางการเงิน ออป.เหนือบน
4) บุคลากรปัจจุบัน

หน่วย: คน
บุคลากร

2563
159
67
53
279

1. พนักงาน
2. พนักงานปฏิบัติการ
3. พนักงานสัญญาจ้าง/พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง
รวม
อัตรากาหลังขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
ที่

หน่วยงาน

ระดับ

ชัน

สัญญาจ้าง

รวม
1-4
1
ผู้บริหาร
2
ส.อก.
3
ส.ผป.
4
ค.บจ.
5
ส.บสผ.
6
ส.ธอ.
7 ออป.เขตแพร่
8 ออป.เขตล้าปาง
9 ออป.เขตเชียงใหม่
รวม

8
2
4
5
5
11
17
16
68

4-5
5
3
2
2
3
7
11
3
36

5-6
4
4
2
1
2
11
11
10
45

6-7

8-9
3

1
1
1
1
1
1
1
7

3

รวม
(02)

3
18
10
8
9
11
30
40
30
159

(03)

(04)
1

(05)

(06)

รวม
พนักงาน

2

3

2
7

2
8
1
15
14
24
67

พปก.
1

1
1
1

1
1

3
3

1
4

11
8
15
45

4
6
4
14

3
5
2
4
15

รวมทังสิน

5
2
9
13
8
38

3
1
22
1
11
10
5
22
5
17
14
59
15
69
12
66
53
279
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 64
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โครงสร้างการบริหารงาน
การแบ่งหน่วยการดาเนินงาน
หน่วยงานการผลิต
ประกอบด้วย 3 เขต 1 ส่วนงาน
1. องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตลาปาง
2. องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตชียงใหม่
3. องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตแพร่
4. ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้
หน่วยงานสนับสนุน
ประกอบด้วย 4 ส่วนงาน
1. ส่วนอานวยการ
2. ส่วนแผนงานและประเมินผล
3. ส่วนบริการจัดการสวนปุาและผลผลิต
4. ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
ส่วนอานวยการ

ส่วนแผนงานและ
ประเมินผล

ส่วนโครงการ
บ้านวัดจันทร์

ส่วนบริการจัดการสวน
ปุาและผลผลิต

ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรมไม้

ออป.เขตแพร่

ออป.เขตลาปาง

ออป.เขตเชียงใหม่

งานบริหารทั่วไป

งานแผนงานและ
ประเมินผล

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารจัดการ
ผลผลิต

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานบัญชีการเงิน

งานวิจัยและพัฒนา

งานสวนปุาโครงการบ้าน
วัดจันทร์

งานบริหารยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล

งานบัญชีการเงิน

งานบัญชีการเงิน

งานบัญชีการเงิน

งานบัญชีการเงิน

งานบริหารบุคคล

งานส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจ

งานสวนปุาดอยบ่อหลวง

งานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

งานแผนงานและ
ประเมินผล

งานแผนงานและ
ประเมินผล

งานแผนงานและ
ประเมินผล

งานการตลาดและ
สารสนเทศ

งานสวนปุาหลวงสัน
กาแพง

งานแปรรูปไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง

งานสวนปุาวังชิ้น
แม่ยม – แม่แปง

งานสวนปุาทุ่งเกวียน

งานสวนปุา
แม่หอพระ

งานสวนปุาแม่สนิ แม่สูง

งานสวนปุาแม่มาย

งานสวนปุาแม่ลี้

งานสวนปุาแม่สรอย

งานสวนปุา
แม่ทรายคา

งานสวนปุาแม่แจ่ม

งานสวนปุาแม่มาน

งานสวนปุาแม่สกุ

งานสวนปุาแม่หาด-แม่
ก้อ

งานสวนปุาเด่นชัย

งานสวนปุาเวียงมอก

งานสวนปุาบ้านหลวง

งานสวนปุาขุนแม่คามี

งานสวนปุาแม่พริก-แม่
สะเลียม

งานสวนปุาไชยปราการ

งานสวนปุา
แม่คาปอง - แม่สาย

งานสวนปุาแม่เมาะ

งานสวนปุาเชียงดาว

งานสวนปุานครน่าน

งานสวนปุาแม่จาง

งานสวนปุาแม่อุคอ

งานสวนปุาแม่แฮด

งานสวนปุาแม่ยาวแม่ซ้าย

งานสวนปุาแม่อุมลอง

งานพัสดุ

งานช่างกล

งานธุรกิจบริการและ
การท่องเที่ยว

งานแปรรูปไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ
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การแบ่งกลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจปุาไม้
ได้แก่ การบริหารจัดการสวนปุาแบบครบวงจร การปลูกสร้างสวนปุา การส่งเสริมและพัฒนาไม้
เศรษฐกิจ อย่างยั่งยื น ฯลฯ ปัจจุ บัน องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ ภ าคเหนือบน มีพื้นที่รับผิ ดชอบในท้องที่
ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลาปาง เชียงราย พะเยา ลาพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน
มีสวนป่าในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 59 สวนป่า ดังนี้
สังกัดส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ จานวน 3 สวนปุา คือ
โครงการบ้านวัดจันทร์ , สวนปุาดอยบ่อหลวง และสวนปุาหลวงสันกาแพง
สังกัดองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตลาปาง จานวน 17 สวนปุา คือ
สวนปุาทุ่งเกวียน , สวนปุาแม่มาย , สวนปุาแม่ต๋า , สวนปุาแม่ทรายคา , สวนปุาแม่ตุ๋ย , สวนปุา
แม่สุก , สวนปุาเวียงมอก , สวนปุาแม่วะ , สวนปุาแม่ทาน , สวนปุาแม่พริก-แม่สะเลียม , สวนปุาแม่เมาะ , สวนปุาแม่จาง ,
สวนปุาแม่ยาวแม่ซ้าย , หน่วยจัดการปุาไม้ที่ ชร.14 , หน่วยจัดการปุาไม้ที่ ชร.21 , โครงการปุาห้วยสักและปุา
กกฝั่งขวา และหน่วยจัดการต้นน้าแม่สลอง
สังกัดองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตเชียงใหม่ จานวน 21 สวนปุา คือ
สวนปุาแม่หอพระ , สวนปุาสะเมิง , สวนปุาแม่ลี้ (โครงการ1) , สวนปุาแม่ลี้ (โครงการ 5) , สวน
ปุาแม่ตืน-แม่แนต , โครงการฯปุาแม่หาด , สวนปุาแม่แจ่ม , สวนปุาแม่หาด-แม่ก้อ , สวนปุาบ้านวงษา ,
โครงการฯปุาแม่ลี้ , สวนปุาบ้านหลวง , สวนปุาแม่หลักหมื่น , สวนปุาแม่ใจ-แม่อาย , สวนปุาไชยปราการ ,
สวนปุาดอยเชียงดาว , สวนปุาปางไม้แดง , สวนปุาแม่อุคอ , สวนปุาแม่อุมลอง , สวนปุาสาละวิน ,
สวนปุาแม่ธิ-แม่สาร และสวนปุาแม่ธิ-แม่ตีบ
สังกัดองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตแพร่ จานวน 18 สวนปุา คือ
สวนปุาวังชิ้น , สวนปุาแม่ยม-แม่แปง , สวนปุาแม่สิน-แม่สูง , สวนปุานาพูน , สวนปุาแม่สรอย ,
สวนปุาแม่มาน , สวนปุาแม่ก๋อน-แม่สาย , สวนปุาแม่จั๊วะ , โครงการฯ ปุาแม่แย้ง-แม่สาง , โครงการฯ ปุาแม่มาน ,
สวนปุา , สวนปุาแม่คาปอง-แม่สาย , สวนปุานครน่าน , สวนปุาน้าปัว-น้าพาง , สวนปุาแม่แฮด , สวนปุา
โรงเรียนปุาไม้ , สวนปุาแม่แคม-แม่สอง และสวนปุาโครงการฯ ปุาแม่ยมตะวันตก
มีพื้นที่รวมกันจานวนทั้งสิ้นประมาณ 386,049.697 ไร่
ธุรกิจบริการ
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือบน (ออป.เหนือบน) ให้บริการท่องเที่ยวสวนปุาเชิงอนุรักษ์
การบริการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรในการปลูกไม้เศรษฐกิจ
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บทที่ 2
ทิศทาง ออป.เหนือบน
วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
“เป็นผู้นาจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากปุาปลูกในปี 2565”
พันธกิจ
1. พัฒนาที่ดินสวนปุาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์พื้นที่ปุาเศรษฐกิจตามศักยภาพ
สวนปุา
2. ส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
5. ปรั บ โครงสร้ างทางการเงิ น ทั้งระบบ พัฒ นาสิ นทรัพย์เ พื่อสนับสนุ นภารกิจ ขององค์ กรให้ เกิ ด
ประโยชน์ตามศักยภาพ สร้างกาไรพอเลี้ยงองค์กร ไม่เป็นภาระต่อรัฐ
6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุาเป็นฐาน
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาและบริหารสวนปุาไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่พอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อ
เป็น ผู้นาในการจัดการสวนปุาไม้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเชี่ยน
2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้และ
ลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งพัฒนาการตลาดเชิงรุกมีการกระจายสินค้าและเพิ่มจุดจาหน่ายเพื่อเพิ่มยอดจาหน่าย
สินค้า
3. แก้ปัญหาสภาพคล่อง มีแหล่งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไม้และบุคลากรมีความสามารถใน
การบริหารและวิเคราะห์ทางการเงิน
4. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพ
5. ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลกาไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
6. ชุมชนรอบสวนปุามีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และการบริบาลช้างไทยให้ช้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นสามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้
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เป้าหมาย
ด้านการปลูกสร้างสวนปุา
รายการ

พื้นที่(ไร่)

จานวนเงิน (บาท)

4.1 ดูแลสวนปุาแปลงเก่า
(1) ไม้สัก

306,285

40,172,000

(2) ไม้ยางพารา

1,569

2,648,000

(3) ไม้ยูคาลิปตัส

7,191

877,000

24,489

2,054,000

4,460

13,380,000

400

648,000

(4) ไม้อื่น ๆ
4.2 ปลูกเสริมสวนปุาไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)
4.3 รื้อปลูกใหม่
(1) ไม้อื่น ๆ
4.4 ค่าใช้จ่ายอานวยการ
รวมงบทาการ
รวมทั้งสิ้น

26,995,000
344,394

86,774,000
86,774,000
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ด้านกาไร

หน่วย : บาท
รายการ

รายได้

รายจ่าย

จากการประกอบธุรกิจ
ผลผลิตจากสวนป่า
• ไม้สักป่านอก

3,500,000

1,458,425

• ไม้กระยาเลยป่านอก

1,725,000

1,866,595

193,864,000

93,071,004

2,520,000

4,177,970

• ไม้แปรรูปสักสวนป่า

99,070,608

49,624,581

• ผลิตภัณฑ์-เครื่องเรือน

108,885,157

99,538,660

210,000

23,000

11,056,500

6,964,245

174,828,000

157,500,000

• ผลพลอยได้สวนป่า

5,115,020

5,115,020

• ค่าเช่า

1,442,000

-

-

-

41,000

160,000

• ค่าใช้จ่าย CSR

-

5,798,809

• ค่าใช้จ่าย FSM/FSC

-

1,050,000

1,560,000

-

• ค่าเบ็ดเตล็ด

-

-

• การรับจ้างบริการอื่น

-

-

• ภาษีซื้อส่วนเฉลีย่ ที่ขอคืนไม่ได้

-

10,000

ค่าใช้จ่ายในการขาย

-

23,408,269

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-

90,668,707

603,817,285

540,435,285

• ไม้สัก
• ยางพารา (ยางก้อนถ้วย)
ธุรกิจอุตสาหกรรม

• บริการรักษาเนื้อไม้
ธุรกิจบริการ
• การท่องเที่ยว
• การซื้อ - ขายไม้แปรรูป
การดาเนินงานอื่น ๆ

• ค่าชดเชยพื้นที่
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร

• ค่าขนส่ง

รวมทั้งสิ้น
กาไร (ขาดทุน)สุทธิ

63,382,000
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ด้านการผลิต
1. ผลิตไม้สักปุานอก
2. ผลิตไม้กระยาเลยปุานอก
3. ผลิตไม้สักสวนปุา
4. ผลิตยางพารา
5. ผลิตไม้แปรรูปซุงสักสวนปุา
รวม

ปริมาตรประมาณ
ปริมาตรประมาณ
ปริมาตรประมาณ
ปริมาตรประมาณ
ปริมาตรประมาณ

700
450
38,280
63,000
230,399

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ก.ก.
ลบ.ฟ.

ปริมาตรประมาณ 38,280 ลบ.ม./ 63,000 ก.ก./ 230,399 ลบ.ฟ.

ด้านการบริหารจัดการ
1. การปลูกสร้างสวนปุา
1) พัฒนาพื้นที่สวนปุาไม้เศรษฐกิจในพื้นที่สวนปุาของ ออป.เหนือบน
2) มาตรฐานการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน - ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (FSC-CoC)
และระบบการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC
2. การจัดจาหน่ายไม้จากสวนปุา
1) ไม้ สั ก สวนปุ า ไม้ ปุ า นอกโครงการ และไม้ ข องกลาง ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ ก าร
จาหน่ายไม้ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) ลงวันที่ 1 มกราคม 2556 และหลักเกณฑ์การจาหน่ายไม้
สักสวนปุาล่วงหน้าขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ พ.ศ. 2563
2) ไม้ แ ปรรู ป ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ ก ารจ าหน่ า ยไม้ สั ก สวนปุ าแปรรู ป องค์ ก าร
อุตสาหกรรมปุาไม้ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563
3) ผลิตภัณฑ์ไม้และค่าบริการด้านอุตสาหกรรมไม้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การกาหนด
ราคาสินค้าผลิตภัณฑ์และค่าบริการด้านอุตสาหกรรมไม้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
3. งานท่องเที่ยวสวนปุา
1) ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2) สารวจความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ารับบริการ
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสถานที่พัก การบริการ เพื่อเป็นจุดขายให้ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย
และสามารถแบ่งปันได้ในตลาดการท่องเที่ยว
4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก/ส่งเสริมการตลาดเก่าและใหม่
- ร่วมงาน ROAD SHOW/ หน่วยงานด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
- จัดทา Promotion เพื่อจูงใจการใช้บริการท่องเที่ยว
- พัฒนาแฟนเพจ/เว็ปไซต์
5) การจัดทาโครงการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างรายได้ให้ อ.อ.ป.
6) การร่วมดาเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป.
4. การบริหารบุคลากร
1) การจัดวางตาแหน่งบุคลากรในหน่วยงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในงานที่
รับผิดชอบ
2) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา ฝึ ก อบรมเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงาน และเป็นไปตามสมรรถนะสายงาน
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3) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขาย ในระดับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน
ลงมา (ยกเว้นพนักงานปฏิบัติการ)
4) การประเมิ น บุ คลากรเป็น ไปตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบั ติงานและการประเมิ น
สมรรถนะสาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ พ.ศ. 2563
5. การจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน
การจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางที่สามารถจัดการสวนปุาโดยสามารถใช้ประโยชน์
พื้นที่ ควบคู่ไปกับการดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม อ.อ.ป. จึง
ได้กาหนดนโยบายในการบริหารจัดการสวนปุาเศรษฐกิจ ตามแนวทางการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน ของ FSC
(Forest Stewardship Council) ให้สวนปุาของ อ.อ.ป. ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อเป็นโอกาสในการ
จาหน่ายไม้ ออป.เหนือบน จึงได้กาหนดให้สวนปุาในสังกัด ดาเนินการตามระบบการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน
ตามมาตรฐานสากล (FSC) จานวน 15 สวนปุา เพื่อเข้ารับการตรวจรับรองตามมาตรฐานการจัดการสวนปุา
อย่างยั่งยืน
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บทที่ 3
การวิเคราะห์สถานภาพ ออป.เหนือบน และสภาวะทางการตลาด
วิเคราะห์ SWOT Analysis
สถานภาพภายใน
จุดแข็ง (Strength)
1. มีฐานการผลิต (สวนปุา) ที่ให้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคกระจายอยู่ทั่ว
ภาคเหนือบน รวม 8 จังหวัด
2. บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางด้านปุาไม้ ที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานปลูกสร้างสวนปุาเศรษฐกิจ และปุาอนุรักษ์
3. มีสวนปุาที่มีมาตรฐานการจัดการสวนปุาในระบบสากล มีระบบการตรวจรับรอง
จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ที่จะนาไปลงทุนปลูกสร้างสวนปุาและธุรกิจใหม่ๆ
2. เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทาไม้มีสภาพเก่า /ชารุด ล้าสมัย
3. การดาเนินการผลิตสินค้ามีต้นทุนสูง
4. ไม้สักสวนปุาในพื้นที่สวนปุาบางแห่ง มีคุณภาพต่าเนื่องจากเนื้อไม้ถูกแมลงทาลายเป็นรู
และระบาดในวงกว้าง การแก้ปัญหา เป็นไปได้ยาก
สถานภาพภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1. เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับอนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อการปลูกสร้างสวนปุาและดาเนิน
ธุรกิจด้านการปุาไม้ อุตสาหกรรมไม้ และธุรกิจบริการท่องเที่ยว
การปลูกปุา/การส่งเสริมเกษตรกรปลูกปุาเศรษฐกิจ และการจาหน่ายผลผลิตจากสวนปุา
2. เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีพื้นที่ปุาปลูกเป็นจานวนมากของประเทศ จึงเป็นแหล่งดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สาคัญ สามารถต่อยอดไปในเรื่องของ Carbon Credit ได้
ข้อจากัด (Threat)
1. การดาเนินงานอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ การกากับดูแลของหน่วยงานราชการ
ทาให้ขาดความคล่องตัวในการดาเนินการ
2. การขออนุญาตดาเนินการกับหน่วยงานภายนอก มีระเบียบขั้นตอนหลายขั้นตอน ล่าช้า
3. ผลผลิตของสวนปุาเอกชนในท้องถิ่น ออกสู่ตลาดมากขึ้น ทาให้มีการแข่งขันทางการตลาด
4. การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ทาให้ต้นทุนการบริหารสูงขึ้น เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ
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การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)
ตลาดไม้สวนป่า
คู่แข่งขันทางตรง : สวนปุาไม้สักเอกชน เป็นคู่แข่งทางตรงที่สาคัญ เนื่องจากสามารถผลิตออกจาหน่ายได้
ในราคาต่ากว่าราคาขายของ อ.อ.ป. และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจาหน่ายได้คล่องตัวกว่า อ.อ.ป.
คู่แข่งขันทางอ้อม : ไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นๆ และ/หรือเจ้าของกิจการวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ ชนิดอื่นที่
มีความทันสมัย แข็งแรง และเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม
ตลาดท่องเที่ยว
คู่แข่งขันทางตรง : ส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการด้า นรีสอร์ท ที่อยู่ใกล้กับบริเวณสวนปุา ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ซึ่งมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ความคล่องตัวในการตัดสินใจ และ
ความพร้อมในการให้บริการ ผู้ใช้บริการนิยมใช้บริการด้านการจัดประชุมสัมมนา
คู่แข่งขันทางอ้อม : แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความเป็นธรรมชาติ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
ใช้สถานที่พักแรม
วิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน (Five Force Model)
การแข่งขันในตลาดไม้สวนป่า
คู่แข่งขันรายใหม่ (Potential entry) การเข้ามาในตลาดไม้สวนปุา การเข้ามาของภาคเอกชนทาได้
ไม่ง่ายนัก เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูงในการปลูกสร้างสวนปุา แต่ปัจจุบันมีการส่งเสริมการปลู กสร้างสวนปุา
เศรษฐกิจภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ และศักยภาพการลงทุนส่วนของ
เอกชนเอง ทาให้การเข้ามาในตลาดไม้ง่ายกว่าเดิม
อานาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Power of buyer) ผู้ซื้อมีอานาจการต่อรองสูงกว่า ประกอบกับ ภาวะ
เศรษฐกิจที่ซบเซา มีสวนปุาของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาด และแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2564 ชะลอ
ตัวจากปัจจัยหลายๆด้าน รวมถึงการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 : COVID 19 ทาให้ตลาดยังคงเป็นของผู้ซื้อ
ผู้ซื้อจึงสามารถเลือกซื้อได้ง่าย และพยายามกดราคาลง ทาให้ ออป.เหนือบน จาเป็นต้องขายในราคาลดลง
เพื่อให้มีรายได้ ช่องทางในการดาเนินการซื้อ เมื่อประมูลตามราคาที่ต้องการไม่ได้ ก็สามารถยื่นคาขอซื้อได้ใน
ภายหลัง และการขอซื้อแบบมีเปอร์เซ็นต์ส่วนลด
อานาจการต่อรองต่อ ผู้ออกใบอนุญาต/กรมป่าไม้ ออป.เหนือบน มีอานาจการต่อรองต่า เนื่องจาก
การดาเนินการผลิตของสวนปุา โครงการ 4 และ 5 จะต้องขอรับใบอนุญาตในการทาไม้สวนปุาจากทางราชการ
ซึ่งบางครั้งการอนุญาตใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนาน ทาให้มีการคลาดเคลื่อนกับกาหนดระยะเวลา และความ
แน่นอนในการทาไม้ของแต่ละแผนงาน
สินค้าทดแทน (Substitute Product) ไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นและ/หรือวัสดุก่อสร้างชนิดอื่น
การแข่งขันระหว่างธุรกิจ ยังไม่รุนแรง เนื่องจากความได้เปรียบด้านการเป็นรัฐวิสาหกิจทาให้ได้รับความ
เชื่อถือทั้งจากทางภาครัฐ และเอกชน และการผลิตไม้สวนปุาของภาคเอกชนปัจจุบันยังมีไม่มากนัก แต่ในอนาคต
ควรมีการวิเคราะห์ และมีแผนการตลาดรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และพิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน
ของหน่วยงานของ อ.อ.ป. เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกต่อการทาการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเปูาหมายด้วย หรือ
การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ไม้ท่อน เป็นไม้แปรรูป หรือเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ เพิ่มเพิ่มทางเลือกแก่กลุ่มลูกค้า และ
ความหลากหลายของกลุ่มตลาด
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การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
คู่แข่งขันรายใหม่ (Potential entry) การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ เข้ามาประกอบการได้
ไม่ง่าย เนื่ องจากต้องใช้เงินลงทุน สู ง ด้านการจัดทาสถานที่ให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือแหล่ งพักผ่ อนทาง
ธรรมชาติทาได้ไม่ง่าย รวมถึงต้นทุนในการออกแบบ และการจัดสร้างบ้านพักรับรองของผู้เข้าใช้บริ การต้องใช้
เงินลงทุนค่อนข้างสูง ตลอดจนสถานที่ดังกล่าวต้องมีศักยภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย และใกล้แหล่งพักผ่อน
ทางธรรมชาติใกล้เคียง หรือจุดท่องเที่ยวหลาย ๆ แห่งด้วย
อานาจการต่อรองของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีอานาจการต่อรองน้อย เนื่องจากนโยบายราคาที่ได้ตั้ง
ไว้เป็นมาตรฐาน จะลดราคาให้เฉพาะช่วงพนักงานของรัฐ กลุ่มลูกค้าประจา และพนักงานของ อ.อ.ป. เท่านั้น
ดังนั้น เมื่อผู้ใช้บริการไม่สามารถต่อรองราคาได้อย่างที่ต้องการ บางรายอาจหันไปใช้บริการของคู่แข่งแทน
อานาจการต่อรองของผู้จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์ / ผู้รับเหมา /หน่วยงานรัฐ
* ด้านการจัดสร้างที่พัก ราคาวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับกลไกของตลาด ไม่สามารถต่อรอง
ได้มากนัก
* การปรับพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ปุาสงวน ต้องได้รับใบอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมปุาไม้
สถานที่ให้บริการทดแทน สถานที่ให้บริการทดแทนเป็น รีสอร์ท โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ อื่นภายในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง
การแข่งขันระหว่างธุรกิจ การแข่งขันในส่วนของการจัดการให้บริการ โรงแรม รีสอร์ท โดยเฉพาะช่วง
เทศกาลค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนือตอนบน
เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่ องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ทาให้มีนักท่องเที่ยว นิยมเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเป็น
จานวนมาก ผู้ให้บริการด้านสถานที่ พักแรม หรือ รีสอร์ท ต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ หรือกิจกรรมที่
ผู้ใช้บริการสนใจ จนเห็นความคุ้มที่จะเข้าพักก็จะสามารถครองใจผู้ใช้บริการได้ และกลับมาใช้บริการซ้าอีก
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บทที่ 4
แผนกลยุทธ์
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของแผนการดาเนินงาน ปี 2564 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือบน
ได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ดังนี้
แผนกลยุทธ์
มุมมองที่ 1 ด้านการเงิน
กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผลผลิตและการขาย
- สารวจ/รวบรวมข้อมูลการจัดการผลผลิตของ ออป. เหนือบน และ
เกณฑ์การจาหน่ายไม้สวนปุา/ผลผลิตสวนปุา
- รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนปุาและการทาไม้
- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม
- จัดทาต้นทุนการปลูกสร้างสวนปุา
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนปุาของ อ.อ.ป.
- ดาเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไม้
วัตถุประสงค์เพื่อ
- มีวิธีการการจัดการผลผลิตและการขาย ที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นมาตรฐาน
- มีมาตรฐานการวิเคราะห์ต้นทุนการลงทุนปลูกสร้างสวนปุา
มุมมองที่ 2 ด้านลูกค้า
มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
กลยุทธ์พัฒนาการประสิทธิภาพการตลาด
- จัดทาฐานข้อมูลลูกค้า ออป.เหนือบน
- การตลาดเชิงรุก โดยการเพิ่มยอดขายจากการดึง “ลูกค้า” มาเป็นของเรา ด้วยเพิ่มแรงจูงใจ
หรือส่วนแบ่งทางการการตลาดให้กับภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมทุนหรือเป็นตัวแทนในการจาหน่ายสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์
- ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พัฒนารูปแบบการผลิ ต การออกแบบสินค้า และพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน นาผลิตภัณฑ์ใหม่ Product Champion ออกจาหน่ายได้จริงตามเปูาหมายที่
กาหนด : นาผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. (Product Champion) ปี 2564 และผลิตภัณฑ์ (Product Champion) ที่
พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ออกจาหน่าย โดยมีรายได้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
- การขายผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. แบบขายตรง (Direct Sale) : ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดมีการ
ดาเนินการขายตรง และมีลูกค้ามาซื้อสินค้าตามข้อมูลรายการข้างต้น หรือได้รับคาสั่งซื้อจากลูกค้า จานวน
มากกว่าร้อยละ 10 ของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
- การจัดทาโครงการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างรายได้ให้ อ.อ.ป. : สร้างรายได้ให้ อ.อ.ป. ได้จานวน ≥
2 ล้านบาท
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- การส่งออกสินค้าไม้ไปจาหน่ายต่างประเทศ : สามารถจัดหาสินค้าเพื่อส่งออกไปจาหน่าย
ต่างประเทศได้ครบถ้วนตามที่ ส.ธต. แจ้งรายการ
- การร่วมดาเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจ ของ อ.อ.ป. (ธุรกิจปุาไม้ อุตสาหกรรมไม้
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฯลฯ) : สามารถร่วมดาเนินงานกับภาคเอกชนฯ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของ อ.อ.ป. อย่างน้อย
1 ด้าน และมีแหล่งเงินทุนหรือรายได้จากการดาเนินงานร่วมกับภาคเอกชน จานวน ≥ 8 ล้านบาท
- การระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า (ขายไม้ล่วงหน้า) : สามารถระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า (ขายไม้
ล่วงหน้า) ได้อย่างน้อย 1 ราย มีวงเงินในการทาสัญญาจานวน ≥ 10 ล้านบาท
วัตถุประสงค์เพื่อ
- สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาด พัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
กลยุทธ์ส่งเสริม และพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการสวนป่า
- จัดตั้งกองทุนสาธารณประโยชน์ให้สวนปุา
- ส่งเสริมราษฎรในการปลูกปุาเศรษฐกิจ ในพื้นที่รอบเขตสวนปุา
วัตถุประสงค์เพื่อ
- สามารถเข้าถึง ช่วยเหลือ และสานสัมพันธภาพกับชุมชนท้องถิ่น
- เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
มุมมองที่ 3 ด้านกระบวนการภายใน
เป็นการปรับปรุงพัฒนากระบวนการภายใน
กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาระบบวนวัฒน์ที่เหมาะสม
- รวบรวมระบบวนวัฒน์ รายชนิดไม้ที่ใช้ในปัจจุบัน
- คัดเลือกวนวัฒน์วิธีที่เหมาะสมกับแต่ละชนิดไม้
- จัดทาระบบวนวัฒน์ของสวนปุา ออป.เหนือบน
วัตถุประสงค์เพื่อ
- มีระบบวนวัฒน์ที่เหมาะสม
มุมมองที่ 4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และระบบงาน
- ร่วมกับ อ.อ.ป. ในการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้ในระบบงานตามหัวข้อ
ที่ อ.อ.ป. เห็นชอบกาหนด และ/หรือหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้น
- การจัดสรรพนักงานที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบงานในตาแหน่งหน้าที่ ที่เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ
- การพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนพนักงาน ให้มีศักยภาพในการดาเนินงานได้หลากหลาย
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์มีจากัด
วัตถุประสงค์เพื่อ
- สามารถพัฒนาศักยภาพพนักงาน ให้มีความรู้ด้านการดาเนินงานที่หลากหลาย
- พนักงานแต่ละคนสามารถดาเนินงานแทนกันได้
20

บทที่ 5
แผนการตลาด
แผนการตลาด
1. ธุรกิจป่าไม้ และธุรกิจอุตสาหกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์/สินค้า
ไม้สักสวนป่า (ท่อน) เป็ นไม้ขนาดเล็ ก (อายุ 15 – 30 ปี) เหมาะส าหรับทาเฟอร์นิเจอร์ และงาน
ก่อสร้าง ปลูกตามระบบการจัดการสวนปุ าอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นการผลิตไม้สัก คุณภาพดี ลดจานวนไม้สักที่
เป็นรูแมลงทาลายเนื้อไม้
ไม้สักสวนป่า (แปรรูป) ไม้สักสวนปุาแปรรูป และการบริการรักษาเนื้อไม้ อบไม้ อัดน้ายาไม้ และ ไส
ไม้ รับการแปรรูปไม้ตามคาสั่งของลูกค้า นาเศษไม้ที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปไม้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย
จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไม้
ด้านราคา ราคามุง่ รายได้จากการขาย (ยอดการขาย) การตั้งราคาตามคุณภาพของไม้ โดยการให้กลุ่ม
ลูกค้าทาการประมูล เพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยกาหนดราคาตามสภาวะการแข่งขัน
การจัดจาหน่าย
1. ไม้สักสวนปุา ไม้ปุานอกโครงการ และไม้ของกลาง ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การจาหน่ายไม้ของ
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) ลงวันที่ 1 มกราคม 2556 และหลักเกณฑ์การจาหน่ายไม้สั กสวนปุา
ล่วงหน้าขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ พ.ศ. 2563
2. ไม้แปรรูป ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การจาหน่ายไม้สักสวนปุาแปรรูปองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563
3. ผลิตภัณฑ์ไม้และค่าบริการด้านอุตสาหกรรมไม้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การกาหนดราคาสินค้า
ผลิตภัณฑ์และค่าบริการด้านอุตสาหกรรมไม้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
การส่งเสริมการตลาด
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุ แผ่นพับ Website การปิดประกาศ และส่งประกาศให้ลูกค้า
ประจาตามที่อยู่ (จากทะเบียนข้อมูลลูกค้าที่ได้จัดเก็บไว้)
การขายโดยใช้พนักงานขาย คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตอบคาถามเกี่ยวกับสินค้า และ
ปิดการขายได้ ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริมการขาย การให้ส่วนลดในส่วนราชการ ผู้มีอุปการคุณ โดยลดราคาตามคุณภาพของไม้ขายตรง
จัดส่งจดหมายแจ้งลูกค้า ระบบออนไลน์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์แจ้งข่าวสารลูกค้ า เข้าพบลูกค้าโดยตรง การจ่าย
ค่าตอบแทนและการการให้ส่วนลดทางการตลาด
กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย
ไม้ สั ก สวนป่ า (ท่ อ น) สหกรณ์ ค้ า ไม้ ใ นพื้ น ที่ ท างภาคเหนื อ ตอนบน ผู้ ป ระกอบการด้ า นการผลิ ต
เฟอร์นิเจอร์ ประชาชนทั่วไป และบางส่วนเป็นกลุ่มลูกค้าเปูาหมายกับภูมิภาคอื่นๆ
ไม้สักสวนป่า (แปรรูป) สหกรณ์ค้า ไม้ในพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบน ผู้ ประกอบการด้านการผลิ ต
เฟอร์นิเจอร์ ประชาชนทั่วไป ติดต่อศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง
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2. ธุรกิจการบริการท่องเที่ยว
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
1. งานสวนป่าโครงการบ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2524 เพื่อสนองพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชฯ รัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ตาบลบ้านจัน ทร์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยความร่วมมือ จาก 12 หน่วยงานที่ตั้ง องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (โครงการบ้านวัดจันทร์) ตั้งอยู่ในเขตอาเภอกัลยาณิ
วัฒนา จ. เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1265 บ้านแหมืองแร่ - อ.กัลยาณิวัฒนา จาก จ.เชียงใหม่ ประมาณ
165 กิโลเมตรทางหลวง การเดินทางจาก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางที่สะดวกและใช้เวลาน้อยที่สุด
ปัจจุบันได้พัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่รู้จักและชื่นชอบของนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีทัศนียภาพที่ สวยงามอากาศเย็นสบาย
ตลอดปี เป็นปุาสนสองใบและสามใบธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมื่อปี 2553 มีบ้านพักและลานกางเต้นไว้บริการ
ในแต่ล ะปี ช่ว งเวลาในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ และ พฤศจิกายน-ธันวาคม เป็นช่ว งเวลาที่
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดเนื่องจากเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นเหมาะแก่การพักผ่อน ทาให้นักท่องเที่ยวจึง
เลือกเดินทางเข้าพักและใช้บริการของทางโครงการบ้านวัดจันทร์
2. สวนป่าดอยบ่อหลวง จ.เชียงใหม่ เป็นสวนปุาโครงการที่ 5 โดยได้รับมอบพื้นที่สวนปุาที่
ปลูก โดยงบประมาณของกรมปุาไม้ ตามคาสั่งกรมปุาไม้ ที่ 324/2548 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 ให้แก่
องค์การอุตสาหกรรมปุา ไม้ โดยคณะกรรมการรับมอบพื้นที่สวนปุาที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมปุาไม้ตาม
คาสั่ง องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ ที่ 73/2548 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 โดยมีพื้นที่ที่ รับมอบ จานวน
12,350 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูกทั้งหมดเป็น ไม้สน สามใบ จานวน 15 แปลง สวนปุาดอยบ่อหลวง ตั้งอยู่ใ นเขตปุา
สงวนแห่งชาติขุนแม่ลาย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ สานักงานเลขที่ 62 หมู่ 9 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.
เชียงใหม่ ห่างจากอุทยานแห่งชาติออบหลวง 20 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 145
กิโลเมตร ปัจจุบันได้พัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูง จากระดับน้าทะเล 1,150
เมตร ทาให้มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งการคมนาคมสะดวก จึงมีความสามารถที่จะพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีจึงเหมาะแก่การพักผ่อนนักท่องเที่ยวจึงเลือกเดินทางเข้าพักและ
ใช้บริการบ้านพักของสวนปุาดอยบ่อหลวงตลอดทั้งปี และในช่วงเวลาเดือนธันวาคม ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุด
3. สวนป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ
1. ผจญภัยกับเรือคายัค ท่านจะได้รับความสนุกตื่นเต้นท่ามกลางกระแสน้าที่ไหลเชี่ยว ดาเนินการโดย
ชุมชนรอบสวนปุา
2. เดินปุาศึกษาธรรมชาติ
3. เป็ นสถานที่ส าหรั บจั ด ค่ายเยาวชนศึกษาและพัฒ นาสติฐ านอารมณ์ เพื่อให้ มีส มาธิ สร้างความ
แข็งแกร่งให้กับร่างกาย
4. สถานที่ท่องเที่ยวของอาเภอแม่แจ่มและใกล้เคียง นอกเหนือจากเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกที่มีชื่อแล้ว
อ.แม่แจ่ม ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก โดยเฉพาะวัดสาคัญที่มีอายุเก่าแก่ เช่น วัดพุทธเอ้น ซึ่งมีโบสถ์ตั้งอยู่
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กลางน้า วัดปุาแดด ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรียงร้อยเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ โดยฝีมือช่างชาวไทยใหญ่
น้าตกแม่ปาน น้าตกห้วยทรายเหลือง และที่อื่น ๆ
ในช่วงฤดูหนาว คือ เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ของทุกปี เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม และเข้า
พักในสวนปุาแม่แจ่มมากที่สุด
4. สวนป่าสาละวิน ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต.ปุาแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข
108 สายฮอด-แม่สะเรียง ห่างจากถนนใหญ่ เพียง 13 กม. สภาพทั่วไป เป็นสวนปุาที่มีธารน้าร้อนไหลผ่าน
บริเวณสวนปุา เหมาะสาหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีบ้านพักและอ่างน้าร้อนสาหรั บแช่เท้าและแช่
ตัว มีทัศนียภาพที่งดงาม
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ น้าพุร้อนแม่อุมลองหลวง เป็นธารน้าร้อนธรรมชาติที่มีต้นกาเนิดจากภูเขาที่ มี
ความร้อนใต้พิภพสูง จุดที่เป็นต้นกาเนิดของธารน้าร้อนมีลักษณะเป็นบ่อน้าโดยมีน้าไหลออกมาจากซอกหิน
เป็นบ่อๆ มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 79 องศาเซลเซียสสามารถต้มไข่ได้ แต่ละบ่ก็จะไหลรวมกันมาเป็นลาธาร
น้าอุ่นและไหลลงสู่ลาห้วยแม่สะเรียงแหล่งน้าร้อนดังกล่าวยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มากเนื่องจากยังไม่มีการ
ปรับแต่งสภาพบ่อและบริเวณบ่อเท่าใดนัก ปัจจุบันสถานที่นี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
อาเภอแม่สะเรียง แต่ยังอยู่ในช่วงกาลังปรับปรุงซึ่งจะมีบ้านพัก มีโรงเรือนแช่น้าแร่ อ่างแช่เท้า ให้บริการ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุ แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ Website และจัดทาแผนงานสร้าง
รายได้จากแหล่งท่องเที่ยว
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก/ส่งเสริมการตลาดเก่าและใหม่
- ร่วมงาน ROAD SHOW/ หน่วยงานด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
- จัดทา Promotion เพื่อจูงใจการใช้บริการท่องเที่ยว
- พัฒนาแฟนเพจ/เว็ปไซต์
การส่งเสริมการขาย ให้ส่วนลดกับพนักงานของรัฐที่แสดงบัตร 25% และพนักงานของ อ.อ.ป. 50%
กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย
กลุ่มนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ที่นิยมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และหน่วยงานข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ บริษัท/ห้างร้าน ที่มีการจัดการประชุมสัมมนานอกสถานที่ โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในการ
เข้าพักได้ประมาณ 2 – 10 คน/วัน
หากเขียนแผนการตลาดตามหลัก 4 P (Product , Price , Place , promotion) ธุรกิจท่องเที่ยว ยัง
ขาดด้านราคา กับการจาหน่าย
ใช้หลักเกณฑ์การจองบ้านพัก
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บทที่ 6
แผนการบริหารจัดการ
แผนการผลิต
แผนการผลิตสินค้า และบริการของ ออป.เหนือบน เพื่อสร้างรายได้และผลกาไรในปี 2564 ดังนี้
ธุรกิจปุาไม้
การผลิต (ลบ.ม.)/ จาหน่าย (ลบ.ม.)/
(ลบ.ฟ.)/(กก.)
(ลบ.ฟ.)/(กก.)

รายการ
1. ไม้ป่านอก
- ไม้สัก
- ไม้กระยาเลย
2. ไม้สวนป่า
- ไม้สัก
- ไม้ยางพารา
3. ธุรกิจอุตสาหกรรม
- ไม้แปรรูป
- ผลิตภัณฑ์
- บริการรักษาเนื้อไม้

ประมาณ
รายได้(บาท)

ต้นทุนผลิต/ทุนขาย
(บาท)

3,500,000
1,725,000

1,458,425
1,866,595

2,041,575
(141,595)

38,280
63,000

22,030 193,864,000
97,400
2,520,000

93,071,004
4,177,970

100,792,996
(1,657,970)

230,399
171,600
5,400

103,199 99,070,608
168,700 108,885,157
5,400
210,000

49,624,581
99,538,660
23,000

49,446,027
9,346,497
187,000

700
450

700
450

ประมาณการกาไร
(ขาดทุน)(บาท)

ธุรกิจบริการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนปุา ออป.เหนือบน ปัจจุบันมีความพร้อมในการให้บริการ 3 แห่ง
รายการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ประมาณการรายได้
(บาท)
11,056,500

ประมาณการค่าใช้จ่าย
(บาท)
6,964,245

ประมาณการกาไร
(ขาดทุน) (บาท)
4,092,255

ธุรกิจอื่นๆ
ซื้อมา - ขายไป ดาเนินการตามคาสั่งซื้อของลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ
รายการ
ธุรกิจซื้อขายไม้แปรรูป

ประมาณการรายได้
(บาท)
174,828,000

ประมาณการค่าใช้จ่าย
(บาท)
157,500,000

ประมาณการกาไร
(ขาดทุน)(บาท)
17,328,000
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แผนการจัดจาหน่าย
โดยวิธีประกาศประมูล และแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ การประมูล แก่กลุ่มลูกค้า การขายตรงหลัง
ประมูล ตามคาขอสั่งซื้อของลูกค้า การขายตรงในท้องถิ่น และการจ่ายค่าตอบแทนและการให้ส่วนลดทางการ
ตลาดเพื่อส่งเสริมการจาหน่าย
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บทที่ 7
แผนการเงิน
แผนการลงทุน
การลงทุนปลูกสร้างสวนป่า (งบประมาณลงทุน 2564)
รายการ

หน่วย : บาท

พื้นที่(ไร่)

จานวนเงิน (บาท)

4. ค่าใช้จ่ายทาการ
4.1 ดูแลสวนปุาแปลงเก่า
(1) ไม้สัก

306,285

40,172,000

(2) ไม้ยางพารา

1,569

2,648,000

(3) ไม้ยูคาลิปตัส

7,191

877,000

24,489

2,054,000

4,460

13,380,000

400

648,000

(4) ไม้อื่น ๆ
4.2 ปลูกเสริมสวนปุาไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)
4.3 รื้อปลูกใหม่
(1) ไม้อื่น ๆ
4.4 ค่าใช้จ่ายอานวยการ
รวมงบทาการ
รวมทั้งสิ้น

26,995,000
344,394

86,774,000
86,774,000
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กาไร (งบประมาณรายได้-รายจ่าย ปี 2564)
รายการ

หน่วย : บาท
รายได้

รายจ่าย

จากการประกอบธุรกิจ
ผลผลิตจากสวนป่า
• ไม้สักป่านอก

3,500,000

1,458,425

• ไม้กระยาเลยป่านอก

1,725,000

1,866,595

193,864,000

93,071,004

2,520,000

4,177,970

• ไม้แปรรูปสักสวนป่า

99,070,608

49,624,581

• ผลิตภัณฑ์-เครื่องเรือน

108,885,157

99,538,660

210,000

23,000

11,056,500

6,964,245

174,828,000

157,500,000

• ผลพลอยได้สวนป่า

5,115,020

5,115,020

• ค่าเช่า

1,442,000

-

-

-

41,000

160,000

• ค่าใช้จ่าย CSR

-

5,798,809

• ค่าใช้จ่าย FSM/FSC

-

1,050,000

1,560,000

-

• ค่าเบ็ดเตล็ด

-

-

• การรับจ้างบริการอื่น

-

-

• ภาษีซื้อส่วนเฉลีย่ ที่ขอคืนไม่ได้

-

10,000

ค่าใช้จ่ายในการขาย

-

23,408,269

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-

90,668,707

603,817,285

540,435,285

• ไม้สัก
• ยางพารา (ยางก้อนถ้วย)
ธุรกิจอุตสาหกรรม

• บริการรักษาเนื้อไม้
ธุรกิจบริการ
• การท่องเที่ยว
• การซื้อ - ขายไม้แปรรูป
การดาเนินงานอื่น ๆ

• ค่าชดเชยพื้นที่
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร

• ค่าขนส่ง

รวมทั้งสิ้น
กาไร (ขาดทุน)สุทธิ

63,382,000
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ประมาณการทางการเงิน
เปรียบเทียบงบกาไร (ขาดทุน) ปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2564

รายได้รวม
รายจ่ายรวม
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ

603.817
540.435
63,382,000

ประมาณการด้านการลงทุน ปี 64

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

งบลงทุนทีไ่ ด้รับ

* เป้าหมายเบิกจ่าย

86.774

78.0966

2. งบทรัพย์สินสวนปุา

-

-

3. งบขออนุมัติรายปี

-

-

86.774

78.0966

1. การปลูกสร้างสวนปุาปลูก/บารุง

รวมทั้งสิ้น

* เปูาหมายการเบิกจ่าย ควบคุมการเบิก -จ่าย งบทาการสวนปุา 90 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ส่วนงบทรัพย์สินสวนปุา และงบขออนุมัติรายปีเบิกจ่าย 100 เปอร์เซ็นต์
ประมาณการกระแสเงินสดปี 2564
รายการ
เงินสดรับ
เงินสดจ่าย
เงินสดรับ
มากกว่า(น้อยกว่า)
เงินสดจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

150.954

150.954

150.954

150.955

603.817

135.108

135.108

135.109

135.110

540.435

15.846

15.846

15.845

15.845

63.382
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บทที่ 8
การบริหารจัดการสวนป่าตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น ทั่ ว โลกต่ า งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่ งขึ้น การจั ดการสวนปุาอย่างยั่ง ยืนเป็นแนวทางที่ส ามารถจัดการสวนปุา โดยสามารถใช้
ประโยชน์พื้นที่ ควบคู่ไปกับการดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
ทาให้ผู้ซื้อไม้หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่ต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ปุาไม้ที่ได้มีการรับรองการจัดการฯ
มั่นใจและมีแหล่งจาหน่ายที่เชื่อถือได้ รวมทั้งตอบสนองข้อกาหนดของนานาประเทศ ที่นามาใช้ในตลาดการค้า
สินค้าไม้ด้วยเหตุนี้ อ.อ.ป. จึงได้กาหนดนโยบายในการบริหารจัดการสวนปุาเศรษฐกิจ ตามแนวทางการจัดการ
สวนปุาอย่างยั่งยืน ของ FSC (Forest Stewardship Council) ให้สวนปุาของ อ.อ.ป. ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน เพื่อเป็นโอกาสในการจาหน่ายไม้ ดังนั้น ออป.เหนือบน จึงได้กาหนดให้สวนปุาในสังกัด ดาเนินการ
ตามระบบการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล (FSC) จานวน 15 สวนปุา เพื่อเข้ารับการตรวจ
รับรองตามมาตรฐานการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
1. ออป.เขตเชียงใหม่ 3 สวนปุา ได้แก่ สวนปุาแม่แจ่ม , สวนปุาแม่หอพระ และสวนปุาแม่ลี้
2. ออป.เขตลาปาง 5 สวนปุา ได้แก่ สวนปุาทุ่งเกวียน , สวนปุาแม่มาย , สวนปุาแม่จาง
สวนปุาแม่เมาะ และสวนปุาแม่ทรายคา
3. ออป.เขตแพร่ 7 สวนปุา ได้แก่ สวนปุา, สวนปุาวังชิ้น, สวนปุาแม่สิน-แม่สูง ,แม่สรอย สวนปุาแม่
แฮด , สวนปุาแม่คาปอง-แม่สาย และสวนปุานครน่าน
รวมทั้งสิ้น 15 สวนป่า
3. วัตถุประสงค์
3.1 วัตถุประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ของสวนปุา ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในพื้นที่
สวนปุา
2. อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์ ที่ใกล้สูญพันธุ์ หายากและถูกคุกคาม
3. ส่งเสริมความสมดุล ด้านการกระจายของชั้นอายุไม้ เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศ คานึงถึงการรักษา
สัดส่วนที่เหมาะสมของปุาไม้ที่มีอายุมากๆ ในพื้นที่สวนปุา
4. เพื่อกาหนดพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่สวนปุาไว้อย่างน้อยประมาณ 10% ของพื้นที่รวมสวนปุา
5. การอนุรักษ์พื้นที่ที่ทราบว่าจะเป็นแหล่งกาเนิดของพืช/สัตว์ ที่ใกล้สูญพันธุ์ และหายาก (นอกเขต
พื้นที่อนุรักษ์ที่กาหนด) และพื้นที่วางไข่ และผสมพันธุ์ของสัตว์ปุา
6. การคุ้มครองและฟื้นฟู ถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์ (The Preservation and Restoration of
Habitats)
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7. เพื่อการจัดการทรัพยากรน้า [ Water Management ]ที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ ปรับปรุงคุณภาพ
ดิน และปูองกันการพังทลายของดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์
8. เพื่อเป็นการฟื้นฟูการจัดการแปลงปลูกและการฟื้นฟูหลังการโค่นล้มไม้ (Regeneration Stand
Management and Felling)
9. เพื่อการจัดการสวนปุาในบริเวณที่อยู่ติดกับพื้นที่เกษตร ปูองกันและลดผลกระทบต่อพื้นที่ที่มี
ความสาคัญในด้านสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะของภูมิทัศน์ดั้งเดิม
ด้านสังคม
1. ส่งเสริมสถานภาพทางด้านสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ของชุมชนท้องถิ่น
2. เพื่อจรรโลงและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ดีของคนงาน
และชุมชนท้องถิ่นรอบสวนปุา
3. เพื่อยอมรับสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามขนบธรรมเนียมประเพณีในการเป็นเจ้าของการใช้ประโยชน์
การจัดการพื้นที่และทรัพยากรต่างๆ ของชนพื้นเมือง ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสวนปุา
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสวนปุากับชุมชนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างบทบาท และตอบแทนสังคม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกับชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตไม้จากสวนปุา
2. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและผลผลิตในระดับสูงสุดของไม้ ในขณะที่จะต้องคุ้มครองดูแลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพไปในเวลาเดียวกันด้วย
3. เพื่อกาหนดให้สวนปุ ามีความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ โดยมีปริมาณผลผลิ ตต่อหน่ว ยอยู่ ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน
4. เพือ่ การวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ในระยะยาวและยั่งยืน
5. เพื่อคัดเลือกใช้ระบบวนวัฒนที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
สวนปุา
6. เพื่อคัดเลือกใช้ระบบ และเทคนิคการทาไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. เพื่อการใช้ระบบการสารวจข้อมูลสวนปุาที่ทันสมัย ประหยัด และถูกต้องแม่นยา
8. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไทย และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้
(Compliance with Thai Laws and International Agreements)
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมดาเนินงาน
ขั้นตอนและกิจกรรมดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64

ผูร้ ับผิดชอบ

1. การดาเนินงานตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยัง่ ยืน
1.1

จัดท้าแผนด้าเนินงานประจ้าปี 64

15 สวนป่า,ออป.เขตทุกเขต,ส.ผป.

1.2

จัดท้าแผนการตรวจติดตาม (Monitoring plan) ทัง 3 ด้าน

15 สวนป่า,ออป.เขตทุกเขต,ส.ผป.

1.3

จัดท้าเอกสารเผยแพร่การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
(Public Summary)แล้วน้าข้อมูลฯ ลงเวปไซต์ ออป.เหนือบน

15 สวนป่า,ออป.เขตทุกเขต,ส.ผป.

1.4

ด้าเนินการตามแผนด้าเนินงานประจ้าปี 2564 และแผนตรวจติดตาม
ทัง 3 ด้าน

15 สวนป่า,ออป.เขตทุกเขต,ส.ผป.

1.5

สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
ให้ ส.ผป.ภายในสินเดือน

15 สวนป่า,ออป.เขตทุกเขต,ส.ผป.

2. การตรวจรับรองการจัดการสวนป่าอย่างยัง่ ยืน
2.1

จัดท้าสัญญาจ้างหน่วยตรวจรับรอง(CB) ประจ้าปี 2564
ตามหลักเกณฑ์การจ้างหน่วยตรวจรับรองฯ (ค้าสั่ง อ.อ.ป. ที่ 16/63)

2.2

หน่วยตรวจรับรอง(CB) ตรวจประเมินการจัดการสวนป่า ฯ ประจ้าปี 2564

2.3

รายงานผลการตรวจรับรองให้ อ.อ.ป. ทราบ

ออป.เหนือบน

15 สวนป่า,ออป.เขตทุกเขต,ส.ผป.

ส.ผป.
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5. งบประมาณ : งบประมาณลงทุน ประจาปี 2564 และงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจาปี 2564
6. การดาเนินงาน
6.1 ระบบวนวัฒน์
6.1.1 การปลูกและบารุงสวนป่า
1. มีต้นไม้เต็มพื้นที่ อัตราการรอดตาย ไม่ต่ากว่า 90 %
2. การเจริญเติบโตของต้นไม้ดีในปีที่ 1 ให้มีความสูงเฉลี่ย มากกว่ า 80 ซม. AYI เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จากเดิม 10 - 20 %
3. คุณภาพลักษณะของไม้ดีเยี่ยมรูปทรงและเนื้อไม้เป็นที่ต้องการของตลาด
6.1.2 การปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 (ปีที่ 1)
การปลูกเสริมไม้สักในรอบตัดฟันที่ 2 เป็นการปลูกเสริมในแปลงไม้สักหลังการตัดหมดในรอบตัดฟัน
ที่ 1 โดยปลูกเสริ มกับหน่อที่แตกจากตอไม้สักที่ตัดฟัน เพื่ อให้ได้ปริมาณต้นสักจานวน 100 ต้ นต่อไร่ มี
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. การสารวจพื้นที่ปลูก - ดาเนินการในระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม โดยใช้เครื่องมือ
GPS ดาเนินการสารวจ แยกรายละเอีย ดต่างๆในแต่ละหน่วยจัดการ (Management Unit) ซึ่งประกอบด้วย
ถนน ลาห้วย พื้นที่ว่างเปล่าใช้ประโยชน์ไม่ได้ พื้นที่ที่สามาถนามาปลูกได้จริงๆ พื้นที่อนุรักษ์ (Conservation
Zone) และพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value Zone) แล้วจัดทาแผนที่แสดง
รายละเอียดต่างๆ หมายปักหลักแนวเขต และจัดทาปูายประจาในแต่ละหน่วยจัดการ
2. การซ่อมแซมถนนปุาไม้ ดาเนินการในระหว่างเดือน ธันวาคม – มกราคม
3. การเตรียมพื้นที่ปลูก ดาเนินการในระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ประกอบด้วยกิจกรรมที่
จะต้องดาเนินการดังนี้
3.1 การถางวั ช พื ช ในพื้ น ที่ ที่ จ ะปลู ก แบบทั่ ว ทั้ ง พื้ น ที่ แต่ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ ไ ม้ อนุ รั ก ษ์ ต่ า งๆ
(Eternity Trees) ที่เป็นไม้สัก และไม้กระยาเลยต่างๆ ไว้ในพื้นที่หน่วยจัดการ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
- ไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Endangered Tree)
- ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable Tree) ไม้หายาก (Rare Tree) และไม้ที่ถูก
คุกคาม (Threatening Tree)
- ไม้ผลไม้ (Fruit Tree)
- ไม้ขนาดใหญ่ และไม้อายุมาก
- ไม้ที่เป็นที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์ปุา
3.2 การเก็บริบรวมกอง จะเก็บริบรวมกองแยกย่อยเป็นกองเล็กๆ ไว้ระหว่างแถวของตอไม้สัก
เดิม เพื่อง่ายสะดวกต่อการกาจัดทาลายวัชพืช และการปักหลักหมายปลูก ตามลาดับ
4. การเตรียมหลักและปักหลั กหมายปลูก ดาเนินการในระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน
มีหลักเกณฑ์ในการดาเนินการดังนี้
- ความยาวหลัก 80 – 100 ซม. กว้างประมาณ 1 นิ้ว
- เตรียมให้จานวนพอดี กับจานวนไม้ที่ปลูก
- เตรียมเป็นมัด มัดละ 50 เล่ม
- ปักหลักในแนวเดิม แถวเดิม ระยะเดิม
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- กรณีที่หลักตรงกับหน่อเดิม หรือใกล้กับต้นไม้ใหญ่ ไม่ต้องปัก
- การปักหลักควรหันหน้าหลักที่ทาสีไปในทางเดียวกัน
5. การเตรียมกล้าไม้ ดาเนินการในระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน มีรายละเอียดการ
ดาเนินงานดังนี้
- ควรคัดเลือกใช้เหง้าขนาดกลาง
- ใช้ถุงดา ขนาด 2.5” x 8”
- ใช้อัตราส่วนผสมของ ดิน ต่อ แกลบเผา ต่อปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน 4-6 : 1 : 1
- กรอกดินในถุงให้แน่น
- เรียงถุงให้มีระยะห่างระหว่ างกลุ่มแถวละประมาณ 70 ซม. เพื่อความสะดวกใน
การทางาน
- วางแนวตาข่ายพรางแสง ในทิศ เหนือ-ใต้ และล้อมเรือนเพาะชา เพื่อปูองกันสัตว์เลี้ยง
- ใช้ตาข่ายพรางแสงชนิด 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อไม่ให้กล้าไม้โตเร็วจนเกินไป
- การชาเหง้าไม้สักลงในถุง
เริ่มรับเหง้าไม้สักจากศูนย์ผลิตฯ ประมาณกลางเดือน มีนาคม รดน้าให้ชุ่มทิ้งไว้ก่อน 1 คืน การชา
เหง้าให้ใช้ไม้แหลมทิ่มนา และชาให้ส่วนของเหง้าอยู่ใต้ผิวดินทั้งหมด ในระยะแรกให้รดน้าทุกวันหรือตามความ
เหมาะสม ไม่ให้แฉะเกินไป ภายหลังจากการเริ่มเปิดตาข่ายพรางแสงแล้ว ให้รดน้าวันเว้นวัน
- การดูแลกล้าไม้สัก รดน้าผสมยาฆ่าเชื้อราทุกๆ 10 วัน รดน้าผสมปุ๋ยยูเรียทุกๆ 10
วัน (น้า 20 ลิตร/ปุ๋ย 1 ช้อนโต๊ะ) การเรียงถุงให้เรียงถุงให้ชิดในตอนแรก เมื่อกล้าไม้แตกใบคู่ที่ 2 ก็ให้ขยาย
ระยะห่างระหว่างแถว และเมื่อแตกใบคู่ที่ 3 จนโตเต็มที่ก็ให้ตัดใบให้เหลือ ½ ของใบ
6. การเตรียมหลุมและการขุดหลุมปลูก ดาเนินการในระหว่างเดือน เมษายน ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
- ขุดหลุมดินให้มีขนาด 30 * 30 * 30 ซม. (ประมาณ 2 หน้าจอบ)
- การขุดหลุมให้ยึดด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก
- ในกรณีที่เป็นพื้นที่ลาดชัน ไม่ควรขุดหลุมทิ้งเอาไว้
- รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกและโดโลไมท์
- ปุ๋ยรองก้นหลุม ต้องหมักนานกว่า 2 เดือน เพื่อให้แห้ง และปูองกันปลวกเข้าทาลาย
7. การเตรี ย มดิน ส าหรั บ ปลู กและวัส ดุ รองก้นหลุ ม ดาเนินการในระหว่างเดื อน เมษายน
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
- ส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ธาตุอาหารและลักษณะทางกายภาพ ที่กรมพัฒนาที่ดินใน
ท้องที่
- การผสมดินปลูก ควรเอาดินด้านบนลงหลุมก่อน ส่วนดินด้านล่างให้ผสมกับปุ๋ยหมัก
- การใช้ ปุ๋ ยคอก ควรหมั กผสมปู นขาวจนมี ลั กษณะคล้ ายดิ น และเตรี ยมการก่ อน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน
- ใส่วัสดุรองก้นหลุม ในปริมาณประมาณ 1 กก.
8. การขนส่งกล้าไม้ ดาเนินการดังนี้
- การขนส่งกล้าไม้ ควรเคลื่อนย้ายให้น้อยที่สุด เพื่อลดความบอบช้าของกล้าไม้
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- ภาชนะที่ใช้ขนส่งกล้าไม้ ให้ใช้ตะกร้าที่มีความสูงของขอบด้านบนมากกว่าความสูง
ของกล้าไม้ และมีความจุสามารถขนส่งกล้าไม้ได้จานวน 10 - 15 กล้า
- การยกกล้าไม้ ไม่ควรจับที่ต้นกล้า แต่ให้จับที่ถุงของกล้าไม้
9. การปลูก ดาเนินการในระหว่างเดือน พฤษภาคม
- ขนาดกล้าไม้ที่นาไปปลูก จะต้องมีความสูงระหว่าง 20-30 ซม.
- ลักษณะลาต้นสมบูรณ์แข็งแรง ควรตัดใบประมาณ ½ ใบ
- การกรีดถุง ให้กรีดขึ้นประมาณ 1/3 ของถุง จานวน 2 รอย ห่างกัน 2 นิ้ว
- การฉีกถุงระวังอย่าให้ดินแตก (กรณีดินแตกไม่ควรนาไปปลูก)
- การปลูกควรใช้อัตราส่วนของ คนงานปลูก จานวน 3 คน ต่อ คนงานขนกล้าไม้ 1
คน (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพภูมิประเทศ)
การปลูกด้วยกล้า
- การปลูกควรวางกล้าไม้ไว้กลางหลุม ตั้งให้ตรง โดยให้ส่วนบนของถุงกล้าไม้อยู่ต่า
กว่าปากหลุมประมาณ 1 นิ้ว
- ให้นาดินปากหลุมที่เตรียมไว้ กลบแล้วอัดให้แน่น
- ในกรณีที่ปลูกแล้ว ปรากฏว่าหลักหมายปลูก อยู่ห่างจากหลุม ก็ให้เลื่อนหลักฯ เข้า
มาให้ติดใกล้กับกล้าไม้ที่ปลูก
- ให้นาถุงกล้าไม้ ที่ฉีกออกแล้ว ครอบไว้บนหลักที่ปลูก เพื่อง่ายต่อการตรวจนับ
10. การดายวัชพืชดาเนินการ 3 ครั้ง ดังนี้
10.1 ดายวัชพืชครั้งที่ 1 (ดายวงกลม) เพื่อง่ายต่อการใส่ปุ๋ย ลดการรบกวนของวัชพืช
พร้อมพรวน ดินรอบลาต้นในรัศมี 50 ซม. ในช่วง พฤษภาคม – มิถุนายน
10.2 ดายวัชพืชครั้งที่ 2 (ดายทั่วพื้นที่) เพื่อเปิดแสง ลดการรบกวนจากวัชพืช ในช่วง
มิถุนายน – กันยายน
10.3 ดายวัชพืชครั้งที่ 3 (ดายกองกลาง) เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง และปูองกันไฟ
ในช่วง ตุลาคม – ธันวาคม
ข้อแนะนา : 1. ในกรณีที่ขาดแคลนคนงาน ให้ใช้เครื่องตัดหญ้าแทน
2. ในพื้นที่ที่มีวัชพืชหนาแน่น รุนแรง อาจพิจารณาดายวัชพืชมากกว่า 3 ครั้ง
3. ควรจัดลาดับความสาคัญ การดายวัชพืช ในพื้นที่ที่มี วัชพืชรุนแรงมากที่สุดก่อน
11. การใส่ปุ๋ย ดาเนินการในระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน
- ให้ใส่ปุ๋ย ยูเรีย สูตร 46-0-0 หรือ 21-0-0
- ครั้งที่ 1 ใส่พร้อมการปลูก ปริมาณ 15 กรัมต่อต้น (ครึ่งช้อนแกง) โรยรอบๆ ต้น
ข้อแนะนา : ควร ใส่ปุ๋ยช่วงที่มีฝนตกชุก หรือมีฝนตกชุกก่อนการใส่ปุ๋ย
- ครั้งที่ 2 ใส่พร้อมกับการดายวงกลม โดยเจาะรูดินข้างลาต้น จานวน 2-3 รู ในรัศมี
15 ซม. และใส่ปุ๋ยประมาณ 15 กรัม ต่อต้น (ครึ่งช้อนแกง)
- ครั้งที่ 3 ใส่ห่างจากครั้งที่ 2 ประมาณ 15 วัน - 1 เดือน
12 การปลูกซ่อม ดาเนินการในระหว่างเดือน มิถุนายน เพื่อให้ได้ต้นไม้สักเต็มพื้นที่ปลูก โดย
จะดาเนินการเพียง 1 ครั้ง พร้อมกับการดายวงกลม
13. การแต่งหน่อและเกลาตอ ดาเนินการในระหว่างเดือน เมษายน – กันยาน
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- ควรใช้คนงานที่มีความชานาญ และได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี
- ให้คงเหลือหน่อไว้เพียง 1 หน่อ เพื่อลดการแย่งชิงอาหาร
- ควรเลือกหน่อที่เกิดจากใต้ดิน มีลักษณะดี ต้นตรง ไว้
- กรณีที่หน่อมีการโค้งงอ ยอดหัก หรือมีเพลี้ยแปูงเข้าทาลายให้ตัดทิ้ง เพื่อให้มีการ
แตกใหม่
6.1.3 การบารุงรักษาสวนปุาไม้สัก ปีที่ 2 - 6 ดาเนินการในระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน
1. การแต่งหน่อ เกลาตอ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- ลิดเฉพาะกิ่งที่ทามุมแหลมกับลาต้น ใช้เลื่อยหรือมีด
- ลิดกิ่งให้เหลือทรงพุ่มไว้ประมาณ 2/3 ของลาต้น
- แต่งหน่อโดยตัดหน่อที่เกิดใหม่ทิ้ง ยกเว้นในกรณีที่หน่อเดิมไม่สมบูรณ์ให้เลือกหน่อ
ที่เกิดขึ้นใหม่แทน
2. การดายวัชพืช ดาเนินการรวม 3 ครั้ง ดังนี้
2.1 ดายวัชพืชครั้งที่ 1 ( ทั่วพื้นที่ )
ปีที่ 2 – 3
ปีที่ 4 – 6
2.2 ดายวัชพืชครั้งที่ 2 ( ทั่วพื้นที่ )
พ.ค.- ธ.ค.
2.3 ดายวัชพืชครั้งที่ 3 ( กองกลาง )
3 การใส่ปุ๋ย
- ให้ใส่ในปีที่ 2 จานวน 2 ครั้ง
- ใส่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน
6.1.4 การบารุงรักษาสวนปุาไม้สัก อายุ 7 – 30 ปี ทาความสะอาดสวนปุาปีละ 1 ครั้ง ดายวัชพืชตาม
สภาพความจาเป็นของพื้นที่
6.1.5 การตัดสางขยายระยะ
การตัดสางขยายระยะที่ต้องการไม้ซุงขนาดใหญ่ ต้องใช้การตัดสางขยายระยะถึง 3 ครั้ง จากครั้งแรก
เหลือไม้ครึ่งหนึ่งของการปลูกครั้งแรก ครั้งที่สอง ตัดลงไปอีก 50% ของไม้ที่เหลือ และครั้งที่สาม ตัดลงไปอีก
50% ของไม้ที่เหลือทั้งหมด หรือ ทาให้เหลือไม้ทั้งหมดประมาณ 22-50 ต้น/ไร่ โดยทาการตัดสางขยายระยะ
แบบ Low Thinning เป็นการตัดสางครั้งแรก เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของไม้สักสวนปุาให้มีทั้งคุณภาพและ
ปริมาณไม้ที่เหลือหลังการตัดฟันที่ดีสาหรับในการตัดฟันครั้งต่อไป เพราะจะตัดไม้ที่ถูกบดบังออกเป็นส่วนใหญ่
ในครั้งที่ สอง หรือสามเป็นการตั ดสางแบบเลือกตัด (Selection thinning) เราก็จะพิจารณาดูเรือนยอด
เสียก่อนว่า ควรจะตัดไม้ต้นไหน เหลือ ต้นไหน และการตัดต้นไม้ก็จะเปิดช่องว่างขึ้นในระหว่างเรือนยอด ที่จะ
ให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่ได้มีโอกาสขยายทั้งทางเรือนยอดและเรือนราก จานวนของต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่นั้ นไม่มี
ความส าคัญเพราะว่า จ านวนต้นไม้นั้ น จะไม่เป็นสิ่งชี้ของเรือนยอด ถ้าการตัดสางขยายระยะได้เริ่มตั้งแต่
ตอนต้นๆ และ ตัดมาเป็นระยะสม่าเสมอ การกระจายของลาต้นไม้ในเนื้อที่นั้นก็จะเป็นไปอย่างสม่าเสมอ
ส่วนในการตัดฟันครั้งสุดท้ายสวนปุา จะเลือกการตัดฟันแบบตัดหมด แต่จะคงเหลือแม่ไม้ ไม้ดีมีค่าไว้ ประมาณ
3-5 ต้นต่อไร่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในด้านความหลากหลายทางชั้นอายุไม้ การใช้เป็นแหล่งเมล็ดไม้ เพื่อการ
กระจายพันธุ์ หรือใช้เป็นที่อยู่ของสัตว์ปุาบางชนิดที่อาศัยบนต้นไม้ใหญ่ รวมทั้งเพื่อเป็นการลดผลกระทบจาก
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กระแสการต่อต้านการเปิดพื้นที่เพื่อทาการปลูกสร้างสวนปุา และเป็นการปรับภูมิทัศน์ของแปลงปลูกสร้างสวน
ปุาให้เหมาะสม อีกทางหนึ่ง
1) ช่วงเวลาทาการตัดสางขยายระยะ สวนปุากาหนดช่วงเวลาทาการตัดสางขยายครั้งแรก
เมื่อต้นไม้มีอายุ 15 ปี ครั้งที่สองอายุ 25 ปี และตัดสางครั้งสุดท้ายที่ต้นไม้มีอายุ 30 ปี
2) วิธีหรือเทคนิคต่างๆในการตัดสางขยายระยะ ที่ใช้ในสวนปุา มีดังนี้
(1) Low Thinning คือ การตัดสางขยายระยะต้นไม้ที่มีชั้นเรือนยอดที่อยู่ด้านล่าง
เรือนยอดไม่เจริญ ถูกงา ถูกบดบัง หรือที่ตายแล้วออกก่อน แล้วจึงตัดเรือนยอดที่เหนือขึ้นไปจนถึงเรือนยอด
เด่น การตัดสางวิธีนี้สามารถนาไปร่วมกับวิธีอื่นๆ ได้ เป็นการตัดไม้ลักษณะทรามออกก่อน เพื่อให้ไม้ดีๆ ที่เหลือ
มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น low thinning เป็นการตัดสางขยายระยะวิธีเก่าแก่ที่สุด บางทีเรียกว่า thinning
from below เพราะวิธีนี้เลือกตัดไม้ที่มีเรือนยอดต่า หรือที่อยู่ล่างๆ
(2) Selection Thinning คือ การตัดไม้ที่มีเรือนยอดเด่นที่สุด หรือ ต้นที่มีการ
เจริญเติบโตดีที่สุดออก เพื่อช่วยให้ไม้ที่เหลือที่มีเรือนยอดรองๆ ลงไป มีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ผลดีของวิธีนี้
คือสามารถขายไม้ที่ได้จากการตัดสางได้เงินมากกว่าวิธีอื่น แต่ต้องคานึงถึงว่าหมู่ไม้ที่เหลือว่าเป็นหมู่ไม้ที่มี
ลักษณะดี ไม่ใช่ไม้ลักษณะทรามที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งหากทิ้งไว้ให้เจริญเติบโตต่อไป อาจทาให้ใน
รอบตัดฟันสุดท้ายเหลือแต่ไม้ที่มีลักษณะไม่สวยงาม การเจริญเติบโตไม่มี ลาต้น คดงอ หรื ออื่นๆ ที่ทาให้ไม่
สามารถทารายได้มากเท่าไรนัก
การตัดสางขยายระยะ ทาให้มีช่องว่างระหว่างต้นมากขึ้น รากและเรือนยอดสามารถแผ่ขยายออกไปได้
ซึ่งส่งผลให้ต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดของต้นไม้มีความสัมพันธ์กับผกผันกับความหนาแน่นของต้นไม้ จานวน
ต้นไม้น้อยลงต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดของต้นไม้มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกับเรือนยอดและเรือนราก คือ
เรือนยอดแผ่ขยายมากขึ้นต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเนื้อไม้ ทาอย่างไรให้ต้นไม้มีขนาด
ใหญ่มากขึ้น ซึ่งราคาไม้ที่มีขนาดใหญ่จะมีราคาสูงมากกว่าไม้ขนาดเล็กกว่าหลายเท่า และลักษณะการเติบโต
ของต้นไม้ เมื่อต้นไม้ขึ้นหนาแน่น ยังไม่มีการตัดสางขยายระยะ เนื่องจากยังขายไม้ไม่ได้ราคา การเติบโตใน
ช่วงแรกเมื่อต้นไม้ขึ้นหนาแน่นต้องตัดสางขยายระยะ มิเช่นนั้น ต้นไม้จะไม่เติบโต ถึงขายไม้ไม่ได้ เนื่องจากไม้มี
ขนาดเล็ก และข้อจากัดในการใช้ประโยชน์
หมายเหตุ : สาหรับแปลงปลูกสร้างสวนปุาที่มีการระบาดของโรคและแมลงที่รุนแรง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์โรคและแมลงเจาะลาต้นไม้สัก สามารถปรับแผนการตัดไม้สักออก เพื่อปูองกันการระบาดของโรค
และแมลง โดยสวนปุาจะตัดไม้สักในส่ว นของแม่ไม้และไม้สั กในพื้นที่อนุรักษ์ ของสวนปุาออกทั้งหมด และ
พิจารณาปลูกไม้ดีมีค่าชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ทดแทนพื้นที่อนุรักษ์เดิม
6.1.6 การแตกหน่อ
หลังจากการตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่ ต้นไม้ใหม่จะแตกขึ้นใหม่จากตอในรอบตัดฟันต่อไป โดยปกติแล้วไม้ที่
เกิดจากการแตกหน่อจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าต้นไม้ที่ปลูกจากเมล็ด และตัดฟันได้ในระยะเวลาสั้นกว่ารอบตัด
ฟันโดยปกติ ข้อได้เปรียบของการแตกหน่ออีกข้อหนึ่งคือค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากมีความจาเป็นน้อยหรือไม่ต้องมี
การเตรียมพื้นที่ก่อนการปลูก ความสามารถในการแตกหน่อขึ้นกับชนิดของต้นไม้และสภาพการตัดฟัน
การแตกหน่อของไม้สัก
ต้นสักเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถสะสมอาหารไว้ในรากแก้วจนโตเป็นเหง้าเหมือนหัวมัน
และมีพลังในการส่งลาต้นสักขึ้นได้อย่างมาก การที่จะส่งลาต้นได้สูงเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารในเหง้าที่
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สะสมไว้ จึงได้มีการใช้ประโยชน์จากลักษณะนี้ในการตัดชิดตอมาเป็นวิธีการปรับปรุงสวนสัก เหตุผลที่ตัดชิดตอ
มักมาจากการที่สวนสักถูกไฟไหม้บางส่วน การเติบโตไม่สม่าเสมอ การที่ลาต้นคดงอกิ่งก้านมากไม่สวยงาม
ดังนั้นในการปรับปรุงสวนสักด้วยวิธีนี้จึงต้องตัดชิดตอ (สูงจากดินประมาณไม่เกินหนึ่งคืบ (10 เซนติเมตร))
ฤดูกาลที่ควรตัด คือฤดูแล้งก่อนฝนตก เพื่อให้ต้นสักเตรียมตัวส่งลาต้นทันทีที่ได้รับฝนแรก ซึ่งในทางวิชการปุา
ไม้ยอมรับทั่วไปว่า ต้นสักที่แตกขึ้นจากวิธีการนี้ได้ลาต้นที่เปลาตรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (ธงชัย, 2535)
การแตกหน่อของไม้สักจะดีมากหลังการตัดฟันแบบวิธีการตัดหมด ส่วนในการตัดสางขยายระยะทาให้
เกิดระบบการจัดการไม้เรือนยอด 2 ชั้นในสวนปุาไม้สักในอนาคต เนื่องจากไม้สักเป็นไม้ที่แตกหน่อ (Coppice)
ได้ดีมากหลังการตัดฟัน คือ สามารถแตกหน่อใหม่ได้ 100% (บุญวงศ์ และคณะ, 2535) และหน่อส่วนใหญ่
เจริญเติบโตได้เร็วมาก หน่อไม้สักอายุ 10 ปี ที่โตเร็วที่สุด จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 6.8 เซนติเมตร และสูงที่สุด
ถึง 6.5 เมตร โดยเกิดจากตอที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก 27.5 เซนติเมตร (สมศักดิ์ และคณะ, 2518) ทั้งนี้การ
ตัดไม้สักให้แตกหน่อใหม่ ต้องเป็นการตัดหมดให้ตอสูงจากพื้นดินไม่เกิน 60 เซนติเ มตร และต้นสักที่ใช้ระบบ
ตัดฟันแบบนี้ ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกประมาณ 30 เซนติเมตร (หรือประมาณ 20 ปี) รวมทั้งตัดฟันให้
เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มฤดูฝน และภายหลังการตัดฟันจะต้องปูองกันไฟปุาให้ได้ผล
ความสามารถในการแตกหน่อของไม้สักอายุ 17 ปี หลังการตัดสางขยายระยะในสวนปุา ไม่ส่งผลต่อ
ความหนาแน่นของไม้สักแต่ส่งผลต่อค่าความโตและความสูงของหน่อ เมื่อหน่อไม้สักมีอายุ 1 ปี ส่วนในการตัด
หมดความโตและความสู ง ของหน่ อ ไม้ สั กจะมี ค่ า สู ง ที่ สุ ด รองลงมาได้ แ ก่ วิ ธี ก ารตั ด ขยายระยะแบบ 2:2
mechanical thinning 1:1 mechanical thinning และ low thinning ตามลาดับ
6.2 ระบบการทาไม้
6.2.1 ระบบการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Harvesting System)
การเก็บเกี่ยวผลผลิต (การทาไม้) ของสวนปุา เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะที่มีผลกระทบ
ต่อพื้นที่แปลงสวนปุาที่ปลูกน้อยที่สุด เก็บเกี่ยวภายใต้แผนการจัดการอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ไม่เกินปริมาณความ
เพิ่มพูนรายปี โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การโค่นล้ม (Falling) โค่นล้มไม้สักที่ได้สารวจคัดเลือกและทาเครื่องหมายไว้แล้ว ด้วยเลื่อย
ยนต์ ห รื อเลื่ อ ยมื อ โดยการจ้ างเหมาแรงงานจากราษฎรใกล้ เคีย งสวนปุา การปฏิ บัติง านได้ พยายามให้ มี
ผลกระทบต่อต้นไม้ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด
2. การชักลากไม้ (Loading) หลั งจากโค่นล้ มและตัด ปลายไม้ ออกแล้ ว จะใช้ช้ างหรือรถ
แทรกเตอร์ล้อยางชักลากออกมาไว้บริเวณริมทางตรวจการ เพื่อให้รถยนต์บรรทุกไม้เข้าไปลากขนมายังหมอนไม้
3. การหมายตัดทอน (Bucking)
3.1 ตัดทอนในบริเวณหมอนไม้ถาวร เพื่อง่ายต่อการตรวจวัดแยกขนาดและคัดคุณภาพของไม้
ลูกค้าเข้ามารับไม้ได้สะดวก
3.2 ตัดทอนบริเวณริมทางตรวจการ ในกรณีที่ไม้มีขนาดใหญ่หรือยาวเกินกว่าจะลากขนเข้า
หมอนไม้ได้ โดยยึดตามขนาดมาตรฐานของ อ.อ.ป. และความต้องการของตลาด
4. การจัดเรียงไม้ในหมอนไม้
4.1 จัดเรียงตามกลุ่มขนาดความโตของท่อนไม้
4.2 จัดเรียงโดยแยกคุณภาพไม้
4.3 จัดแบ่งออกเป็นกองประมาณ 6-7 ลบ.ม. เพื่อสะดวกต่อการขายและการบรรทุกของ
รถยนต์แต่ละคัน
37

5. ปริมาณไม้ที่นาออก (Annual cut)
5.1 ทาไม้ออกตามแผนงานที่ได้รับอนุญาตให้ทาออกรายปี
5.2 ปริมาณไม้ที่ทาออกรายปีจะไม่เกินปริมาณความเพิ่มพูนรายปี
6.2.2 เทคนิคการล้มและตัดทอนไม้สัก
1. การวางแผนการปฏิบั ติงาน การตัดไม้ห รือการล้ มไม้สั ก ในสวนปุาที่ปลู กไว้ (Man-made
forests) เพื่อนาไม้สักที่โตได้ขนาดหรือมีอายุครบรอบตัดฟันออกมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ แต่ละครั้งไม่
ว่าจะเป็นการตัดโดยวิธีเลือกตัด (Selection cutting) ตัดโดยวิธีตัดหมด (Clear cutting) หรือเลือกตัดเฉพาะ
ต้นขนาดเล็กออกก็ตาม การตัดไม้ออกแต่ละครั้ง ย่อมเป็นบริเวณกว้าง และมีต้นไม้ที่ถูกตัดออกเป็นจานวนมาก
ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้ การวางแผนล่วงหน้า เป็นพิเศษจะช่วยให้การทางานสะดวกขึ้น ทาให้การทางานง่ายขึ้น
ปลอดภัยกว่า และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสาคัญประการแรกที่ผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องมีก็คือ “แผนที่”
2. การเตรียมการล้มไม้ ฤดูล้มไม้ที่เหมาะสมคือฤดูฝน เพราะเป็นฤดูที่มีดินอ่อนกล้าไม้ไม่แตกง่าย
ต้นไม้หรือพืชอื่น ที่เสียหายเพราะการล้มไม้ฟื้นตัวได้ง่าย ดังนั้นฤดูล้มไม้ในประเทศไทยจึงมักจะเริ่มต้นกันใน
เดือน มิถุนายน ซึ่งเป็นต้นฤดูฝน ไม่ควรล้มไม้ในเวลาที่มีอากาศร้อนและดินแห้งแข็ง ในเวลาที่มีอากาศร้อนนั่น
เนื้อไม้จะเปราะมากกว่าปกติ ถ้าล้มไปกระทบดินแข็งด้วยแล้วจะทาให้ไม้แตกเสียหายได้ง่ายขึ้น การล้มไม้ เป็น
งานที่มีอันตรายมากที่สุด ในการปฏิบัติงานซึ่งต้องการคนงานที่มีความชานาญและต้องการวางแผนการทางาน
อย่างรอบคอบ การล้มไม้เป็นหมู่ควรจะต้องกาหนดระยะห่างของคนงานที่เข้าล้มไม้ไว้ให้มากพอสมควรเพื่อ
ไม่ให้ต้นไม้ล้มลงมาทับพนักงานล้มไม้คนอื่นๆ โดยคานวณระยะทางล้มของต้นไม้จากความยาวของต้นไม้ 2 ต้น
สาหรับในปุาที่ไม่สามารถเห็นต้นไม้ ได้ชัดเจนควรกาหนดระยะทางเผื่อไว้เท่ากับความยาวของต้นไม้ 4 ต้น
การกาหนดทิศทางของต้นไม้ที่จะล้ม ควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางที่จะบังคับให้ต้นไม้ล้มหรือ
การใช้ลิ่ม การเอนของต้นไม้ ลม สิ่งกีดขวางทางล้มของต้นไม้และสิ่งกีดขวางบนพื้นดิน นอกจากนั้นควรมอง
หาทางหลบภัยในขณะที่ไม้ล้มไว้ด้วย เมื่อได้กาหนดทิศทางล้มของต้นไม้ไว้แล้ว เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
ควรวางไว้ในด้านตรงข้ามกับทิศทางที่ต้นไม้ล้มข้างหลังต้นไม้ ทาการแผ้วถางพื้นที่รอบๆต้นไม้ ที่จะทาการโค่น
ให้เตียน ถางทางหลบภัย ขณะที่ต้นไม้ล้มลงให้เตียนไว้ 2 ทาง และไกลพอที่คิดว่าปลอดภัย และทางวิ่งหลบภัย
ทั้งสองด้านนี้ ควรทามุมทางด้านข้างกับแนวด้านหลังของต้นไม้ 45 องศา รอบๆ โคนต้นไม้ที่ทาการโค่นล้ม ควร
ใช้มีดหรือขวานถากเปลือก ตามแนวรอบๆ บริเวณที่จะตัดให้เรียบก่อนเพื่อเป็นการปูองกันไม่ให้โซ่เลื่อยทื่อเร็ว
เกินไป
3. การล้ มไม้ขนาดเล็ก ไม้ขนาดเล็ ก เช่น ไม้ตัดสางขยายระยะ (Thinning) โดยปกติจะใช้
พนักงานเลื่อยยนต์เข้าดาเนินการเพียงคนเดียว ส่วนการลิดกิ่งหรือตัดทอนกิ่ งไม้นั้น จะใช้ขวานโดยใช้คนงาน
เป็นหมู่ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การตัดทอนกิ่งไม้นี้ ถ้าคนงานรู้จักวิธีใช้เลื่อยยนต์แล้ว จะได้เปรียบกว่าการใช้ขวาน
มาก ต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่โคนต้น ประมาณ 60 ซ.ม. และมีรูปทรงปกติ จะสามารถบังคับให้ต้นไม้
ล้มไปในทิศทางที่ต้องการได้ง่าย หลังจากที่พนักงานล้มไม้ได้กาหนดทิศทางการล้มไม้ของต้นไม้แล้ว และถาง
วัชพืชบริเวณโคนต้น และทาทางหลบภัยในขณะไม้ล้มไว้แล้ว ก็ใช้เลื่อยยนต์ทาบากหน้าก่อน การบากหน้าควร
บากให้ลึกเข้าไปในเนื้อไม้ ประมาณ 1/5-1/4 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ และพยายามบากหน้ าให้ชิดดิน
เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ให้มากที่สุด นอกจากนั้น การตัดไม้ที่เหลือตอไว้สูง อาจจะทาให้ไม่สะดวกใน
การปฏิบัติงานในภายหลังได้เหมือนกัน
การทาบากหน้า ควรใช้เลื่อยยนต์ ตัดเป็นแนวเฉียง 45 องศาก่อน แล้วจึงตัดตามแนวนอน โดย
พยายามให้แนวนอนพบกับแนวเฉี ยงเป็นเส้นตรง การทาบากหน้า ควรให้หันหน้าไปตามทิศทางการล้มของ
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ต้นไม้ เป็นมุม 90 องศา การบากหน้ามีความสาคัญสาหรับการล้มไม้มาก ถ้าเราทาบากหน้าไม่ถูกต้องตาม
หลั กเกณฑ์ ก็อาจจะทาให้ ทิศทางการล้ มของต้นไม้ ไม่เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ การทาลั ดหลั งจะต้อง
พยายามให้อยู่ในแนวนอน และแนวอยู่สูงกว่าแนวของบากหน้า ประมาณ 2.5-5 ซ.ม. ถ้าต้นไม้ที่ทาการล้มมี
ขนาดเล็กกว่าใบเลื่อย การลัดหลังสามารถทาได้ง่าย โดยการใช้เลื่อยยนต์ลัดหลังเพียงครั้งเดียวและด้านเดียว
แต่ถ้าต้นไม้มีขนาดใหญ่กว่า การลัดหลังจะต้องใช้เลื่อยยนต์ตัดหลายครั้งและหลายด้าน
4. การล้มไม้ขนาดใหญ่
ต้นไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวมากกว่า 2 เท่าของความยาวของใบเลื่อยการบากหน้าจะต้อง
ทาจาก 2 ด้าน และเพื่อปูองกันไม่ให้ต้นไม้หนีบใบเลื่อยจะต้องบากหน้าตามแนวนอนก่อน แล้วจึงบากหน้าตาม
แนวเฉียงลงมาตัดกับแนวนอนภายหลัง ต่อไปใช้ปลายใบเลื่อยตัดเนื้อไม้เข้าไปให้ถึงศูนย์กลางของลาต้น โดยตัด
เข้าไปทางด้านของบากหน้า ระดับเดียวกับแนวนอนของบากหน้าโดยให้มีแกนกลาง เหลืออยู่ทั้ง 2 ด้านของ
ต้นไม้หนาอย่างน้อย 5 ซ.ม. แล้วจึงทาการลัดหลัง การลัดหลังจะต้องอยู่ในระดับความสูงกว่าแนวนอนของบาก
หน้า ไม่น้อยกว่า 10-20 ซ.ม. สาหรับต้นไม้ที่มีพูพอนขนาดเล็ก ไม่ควรตัดพูพอนออกก่อน เพราะจะมีความ
ปลอดภัยมากกว่า ถ้าเราปล่อยพูพอนไว้เช่นนั้น ถ้ามีความต้องการที่จะต้องตัดพูพอนออก เพื่อความสะดวกใน
การขนย้าย ก็สามารถทาได้สะดวกกว่า เมื่อได้โค่นไม้ล้มลงแล้ว แต่ถ้าใบเลื่อยสั้ นเกินไปที่จะทาการโค่นล้มไม้
เหมือนกัน ซึ่งการตัดพูพอนออกก่อนในกรณีนี้จะช่วยทาให้การล้มไม้ง่ายขึ้น
5. การล้มไม้เอน
ถ้าต้นไม้ที่จะทาการล้ม เอนทิ้งน้าหนักของลาต้นไปทางเดียวกันกับที่จะทาการล้ม เทคนิค
ดังต่อไปนี้ จะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแตกร้าวของเนื้อไม้ และเลื่อยยนต์ถูกไม้หนีบ สาหรับไม้ขนาดเล็ก
หลังจากทาการบากหน้าแล้ว การลัดหลัง จะต้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยทาลัดหลังทางด้านข้างทั้ง 2 ด้าน
เสียก่อน แล้วจึงทาการลัดหลังส่วนที่เหลือภายหลัง
สาหรับไม้ขนาดใหญ่ การทาบากหน้าต้องไม่ลึกมากกว่า 1/4 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้
มิฉะนั้น ใบเลื่อยจะถูกไม้หนีบได้ แล้วการทาการลัดหลังจะต้องใช้ปลายใบเลื่อยตัดเจาะเข้าไปทางด้านข้างของ
ลาต้นด้านหนึ่งก่อน ถ้าเป็นไม้ขนาดใหญ่ จะต้องใช้ปลายใบเลื่อยตัดเจาะเข้าไปทางด้านข้างอีกด้านหนึ่งด้วย
เนื้อไม้ส่วนที่เหลือ ให้ใช้เลื่อยยนต์ตัดเป็นมุมทแยงลงมายังแนวที่ทาลัดหลังไว้ก่อน
การล้มไม้ที่เอนประมาณ 30 องศา สามารถทาได้โดยทาบากหน้า ให้หันไปตามทิศทางที่จะให้
ไม้ล้ม มุมของบากหน้าทางด้านที่ไม้เอนจะต้องเล็กกว่ามุมของบากหน้าทางด้านของทิศทางที่ไม้ล้ม และใช้ลิ่มใส่
ทางด้านที่ไม้เอน เพื่อตอกช่วยบังคับทิศทางการล้มของไม้ด้วย
6. การล้มไม้
การล้มไม้ การลิดกิ่ง และการทอนไม้ ควรทาโดยพนักงานชุดเดียวกัน โดยทางานต่อเนื่องกัน
ไป ให้เสร็จเรียบร้อยเป็นต้นๆ ไปในระหว่างทาการทอนไม้ หรือลิดกิ่งไม้ ที่มีขนาดใหญ่ พนักงาน เลื่อยยนต์ควร
จะต้องระมัดระวังและสังเกตดูว่า ใบเลื่อยจะถูกไม้หนีบหรือไม่ หรือไม้ซุงที่กาลังตัดทอนอยู่นั้น เมื่อตัดขาดแล้ว
จะกลิ้งมาทับพนักงานได้หรือไม่ ขณะปฏิบัติงาน พนังงานเลื่อยยนต์ ควรจะเลือกยืนทางด้านที่ปลอดภัยเสมอ
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นภูเขา
สาหรับไม้ขนาดเล็ก พนักงานเลื่อยยนต์ไม่จาเป็น ต้องมีผู้ช่วยการทอนไม้ขนาดเล็กบางทีเรา
สามารถใช้เลื่อยยนต์ทอนไม้ขาดได้ทีเดียว โดยไม่ต้องยกเลื่อยยนต์หลายครั้งและใช้ลิ่มเพียงอันเดียวก็เป็นการ
เพียงพอ สาหรับปูองกันไม่ให้ใบเลื่อยถูกไม้หนีบ สาหรับไม้ขนาดใหญ่ มีความจาเป็นต้องมีผู้ช่วยคอยให้ความ
ช่วยเหลือ ในการหมายไม้ที่จะตัดทอนร่วมกับพนักงานเลื่อนยนต์ และลูกมือจะต้องทาการแผ้วถางบริเวณที่จะ
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ปฏิบัติงานให้เตียน เพื่อความสะดวกในการทางานด้วย ขณะปฏิบัติงาน ผู้ช่วยต้องคอยดูโดยใกล้ชิดและใช้ลิ่ม
ช่วย หรือใช้เลื่อยยนต์แทน เมื่อพนักงานเลื่อยยนต์เหนื่อย
กรณีที่ไม้มีขนาดใหญ่เกิ นกว่าใบเลื่อย การทอนไม้จาเป็นต้องทาหลายๆ ด้าน ซึ่งต้องมีการ
เคลื่อนย้ายเลื่อยยนต์หลายครั้ง โดยวิธีการตัดทอนดังกล่าวนี้สามารถตัดทอนไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางโตกว่า 2
เท่าของความยาวใบเลื่อย การใช้ลิ่มมีความจาเป็นมาก เพื่อปูองกันไม่ให้ไม้หนีบใบเลื่อย สาหรับไม้ที่ มีขนาด
ใหญ่มาก อาจจะต้องใช้ลิ่ม 2 อัน เพื่อปูองกันไม่ให้ไม้บิดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ซึ่งจะทาให้ไม้หนีบใบเลื่อย
ก่อนที่การทอนไม้จะเสร็จสิ้นลง เมื่อพิจารณาเห็นว่า ไม้เริ่มจะหนีบใบเลื่อย ให้รีบใส่ลิ่มเสียก่อน เมื่อตัดไม้เข้า
ไปลึกพอควร
6.2.3 การปูองกันอันตรายจากการล้มและตัดทอนไม้
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการล้มไม้และตัด
ทอนไม้ไว้ ดังนี้
1. ในบริเวณที่มีการล้มไม้ควรปิดประกาศหรือติดเครื่องหมายเตือนให้ทราบโดยเปิดเผยและกาหนด
อาณาเขตบริเวณที่ล้มไม้โดยชัดเจน
2. ในกรณีที่ล้มไม้ข้างถนนหรือริมทางรถไฟ จะล้มได้ก็ต่อเมื่อได้มีการปูองกันอันตรายให้แก่ ผู้สัญจรไป
มาเรียบร้อยแล้ว
3. ไม่ควรให้ผู้อื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่จะล้มตามที่ประกาศหรือเตือนไว้ในข้อ 1
4. หัวหน้างานจะต้องรู้ว่าคนงานกาลังล้มหรือตัดทอนไม้อยู่ ณ ที่ใดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น
5. ให้ตัดเถาวัลย์หรือสายระโยงรยางค์ที่ยึดต้นไม้ที่จะล้มและต้นไม้ใกล้เคียงออกเสียก่อน
6. เมื่อจะล้มไม้ต้นใดต้องไม่มีคนงานหรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ระยะปลอดภัยที่จะยอมให้
คนอื่นเข้ามาได้คือระยะ 2 ช่วงความสูงของต้นไม้ที่ล้มนั้นเป็นอย่างน้อย
7. การล้มไม้ควรอยู่ในความควบคุมของผู้มีความชานาญ
8. คนงานล้มไม้หรือคนงานตัดทอนไม้ ไม่ว่าจะทางานคนเดียวหรือทางานเป็นกลุ่มก็ดี ควรจะทางาน
ห่างกันอย่างน้อย 2 ช่วงความสูงของต้นไม้ที่สูงที่สุดในกลุ่มของต้นไม้ที่จะล้ม
9. ไม่ควรปล่อยให้มีการล้มไม้โดยโดดเดี่ยวห่างไกลกันจนไม่ได้ยินสียงตะโกนเรียกของเพื่อนที่ล้มไม้
กลุ่มอื่น
10. คนงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับการล้มไม้หรือเตรียมพื้นที่เพื่อการล้มไม้หรือทางานอื่นในบริเวณที่มี
การล้มไม้ควรสวมหมวกนิรภัย
11. ไม่ควรทาการล้มไม้บริเวณใกล้เคียงกับสายไฟฟูาแรงสูงหรือสายไฟฟูาอื่นๆ นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่
ไฟฟูามาปูองกันและให้ความปลอดภัยเสียก่อน หรือการล้มไม่นั้นอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้มีความรู้ความ
ชานาญ
ในการที่ต้องล้มหรือตัดทอนไม้ในพื้นที่ที่เป็นลาดเขาชัน องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กาหนดให้
มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น ดังนี้
1. บนพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก เช่นในท้องที่ที่เป็นภูเขา การกาหนดเขตอันตรายทางด้านลาดเขา
ควรมีอาณาเขตกว้างขวางขึ้น และควรมีเครื่องหมายแสดงเขตอันตรายให้มองเห็นได้ชัดเจน ระยะปลอดภัย
ระหว่างต้นไม้ที่ตัดแต่ละต้นควรจะกว้างอย่างน้อย 50 เมตร
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2. ถ้าหากเขตอันตรายบนลาดเขามีทางหรือรางรถไฟผ่าน ทางหรือทางรถไฟนั้นควรจะได้ล้อมรั้วเสีย
ทั้ง 2 ด้าน และถ้าหากจะจัดคนคอยให้สัญญาณแก้ผู้คนหรือยวดยานที่จะผ่านไปมาได้ก็จะช่วยให้เกิดความ
ปลอดภัยขึ้น
3. การตัดไม้หรือทอนไม้บนลาดเขา คนงานควรจะได้สวนรองเท้าชนิดหนาซึ่งสามารถทนทานต่อการ
กระทบกระแทกได้
4. การล้มไม้บนลาดเขาชัน ต้นไม้ทุกต้นที่ล้มควรล้มลงเขา
5. ต้นไม้ที่จะล้มต้นใดอยู่บนลาดเขาซึ่งเห็นว่ามีอันตรายมากควรเว้นไว้
6. การล้มไม้หรือทอนไม้เป็นกลุ่มบนลาดเขา ไม่ควรให้ คนงานคนใดคนหนึ่งล้มไม้หรือทอนไม้ทาง
ด้านบน ไม้ที่ล้มหรือทอนจะไหลลงมาเป็นอันตรายแก่คนข้างล่างได้
7. บนลาดเขาชันควรจะทาที่กันไม้ซุงไว้ โดยใช้ไม้ซุงที่ตัดต้นแรกๆผูกติดกับตอไม้โซ่หรือเชือก เป็น
การปูองกันไม้ซุงต้นต่อๆไปไม่ให้ไหลลงข้างล่าง
8. การทอนไม้บนเขา โดยเฉพาะการทอนไม้ด้วยเครื่องมือพื้นเมือง ควรหาทางปูองกันปลายไม้ที่ตัด
จะไหลเลื่อนมาทับคนตัดเสียก่อนด้วย
6.2.4 การทาทางลากขนไม้ในปุา
เนื่องจากการทาไม้ในสวนปุามีปริมาณไม้ที่ทาออกไม่คุ้มกับการลงทุน ดังนั้นการตัดทางเพื่อขนส่งไม้
จากสวนปุา จึงทาได้แต่เพียง ทางลาลอง ซึ่งมีอายุเพียง 1 ปี และต่อลากขนในฤดูแล้งซึ่งมีเวลาเพียง 4 เดือน
พอฝนตกลงมาทางดังกล่าวก็ใช้ไม่ได้เมื่อจะเข้าทาไม้ในปีใหม่ต้องซ่อมแซม หรือทากันใหม่ ฉะนั้นการลากขนไม้
ในสวนปุาต้องรีบทาให้เสร็จภายในฤดูแล้งเพียง 4 เดือนโดยพยายาม ลากขนไม้จากสวนปุาออกมากองไว้ริม
ทางตรวจการหลัก ให้เสร็จก่อนฤดูฝนจะมาถึง เมือไม้มาถึง ริมทางตรวจการหลัก แล้วก็สามารถวิ่งได้ตลอดปี
เทคนิคในการตัดทางหรือกรุยทาง การขนส่งไม้โดยรถยนต์ตามสมควร ในการตัดทางลากขนไม้ มักจะ
ประสบปัญหาในเรื่องหล่มหรือที่ที่มีน้าขังอยู่เสมอ ให้หาทางระบายน้าออกโดยขุดเป็นร่องเล็กๆ พอให้น้าไหล
ออกได้ ถ้าไม่มีทางระบายน้าออกจะใช้วิธีวิดน้าช่วย ถ้าเป็นหล่มมากๆ ควรวาง ลูกระนาด คือตัดไม้ท่อนเล็กๆ
วางเรียงขวางถนนแล้วใช้ท่อนไม้บังคับริมลูกระนาดทั้งสองข้างไว้ในการตัดทางบนเขาไม่ควรให้มีความลาดชัน
เกิน 12% และทางชันในระดับ นี้ไม่ควรให้มีระยะทางยาวเกิน 50 เมตร ถ้ายาวเกินไปจะเป็นเหตุให้รถยนต์
หมดกาลังกลางทางจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย (ความลาดชันบนเขาที่เหมาะสาหรับทางลากไม้คือความลาดชัน 6
%) ถ้าชัน 8 หรือ 10 % เมื่อมีฝนตกลงมาน้าฝนจะไหลเร็วเซาะทางเป็นร่องทาให้ขาดได้ง่าย ถ้าความชั นต่า
เกินไปคือ 3 หรือ 4 % เมื่อมีน้าฝนตกลงมาน้าฝนจะไหลช้าและซึมลงไปในดินทาให้เกิดเป็นหล่มได้ง่าย ในกรณี
ที่จาเป็นต้องตัดทางที่มีความลาดชันตั้งแต่ 6 % ขึ้นไป ควรทาร่องระบายน้าขวางถนนทุกๆ 50-100 เมตร การ
ทาร่องระบายน้าให้ใช้ไม้เหลี่ยมขนาดหน้า 5 X10 ซ.ม.ยาวตามความกว้างของถนนสองอัน วางเป็นคู่ห่างกัน
ราว 5 ซม. ไม้ทาร่องน้านี้ด้านล่างเชื่อมติดกันด้วยไม้เหลี่ยมเล็กๆ 3-4 แห่ง นาไม้วางขวางถนนโดยขุดฝังถนน
ใต้ผิวของไม้ได้ระดับกับพื้นถนน การฝังให้ปลายข้างหนึ่งลาดเอียงไปทางด้านนอกของลาดเขาเล็กน้อยร่องน้าที่
ทาขึ้นนี้จะคอยดักเอาน้าฝนที่ไหลลงมาตามถนนให้ไหลไปตามร่องออกไปให้พ้นถนน ทางเลี้ยวโค้งหักบนเขา
ควรให้กว้างพอสมควร มิฉะนั้นจะลากขนไม้ยาวไม่ได้ และหาทางตัดเส้นหนึ่งเพื่อให้รถเปล่าที่เสร็จจากการ
ขนส่งไม้หลีกการสวนทางกับรถบรรทุกไม้บนทางโค้งทางเบี่ยงนี้แม้ว่าจะชันเล็กน้อยรถตัวเปล่าก็พอจะขึ้นได้ ใน
การสวนทางกันบนเขารถบรรทุกไม้ต้องมีสิทธิในเส้นทางนั้น (Right of way) ก่อนรถอื่นเสมอ เวลาสวนทางกัน
รถหนักหรือรถบรรทุกไม้ต้องอยู่ด้านในของภูเขา ส่วนรถตัวเปล่าต้องอยู่ด้านริมนอกของภูเขาทั้งนี้เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุอันเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทางชักลากไม้บางแห่งอาจเป็นทายเมื่อรถลากไม้ผ่านบ่อยครั้งทรายก็จะเป็นร่อง
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ลึกมากขึ้น ในกรณีเช่นนี้ควรใช้ไม้ไผ่ขัดแตะวางทาบบนทรายนั้นเพื่อให้รถผ่านไปมาสะดวก ถนนที่มีทรายหรือมี
ฝุุนมากเมื่อฝนตกลงมาจะเกิดเป็นหล่มได้ง่ายกว่าถนนธรรมดา ดังนั้น หน่วยงานที่มีการลากขนไม้โดยรถยนต์
มากๆ มักจะมีรถบรรทุกน้าประจาหน่วยคอยรดน้า เช้าและเย็น จะทาให้ถนนแน่นช่วยให้ลากขนไม้สะดวกขึ้น
รถบรรทุกน้าควรราดถนนที่ต้องการลากขนไม้ผ่านหมู่บ้านไว้เสมอเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาฝุุนมิให้ไปรบกวน
ชาวบ้านอันจะทาให้เกิดความเดือดร้อนราคาญและบางครั้งอาจเป็นอุปสรรคในการลากขนไม้ของเราไปด้วย ใน
การตัดทางชักลากส าหรับ หน่ วยงานใหญ่หากมีแทรกเตอร์ตีนตะขาบสั ก 1 คันช่ว ยตัดทาง และมีรถเกรด
(Motor grader) สาหรับช่วยปรับปรุงเส้นทางชักลากให้เรียบอยู่เสมอก็จะช่วยให้การชักลากไม้มีประสิทธิภาพ
ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ และลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก
ทางชักลากไม้ที่ผ่านลาห้วยที่มีน้าควรทาสะพานข้ามเสมอไม่ควรปล่อยให้รถลากไม้วิ่งผ่านไปในน้า
เพราะน้าจะเข้าไปในห้ามล้อ ทาให้ห้ามล้อไม่อยู่ จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ถ้าเป็นห้วยเล็กๆ ควรถมห้วยแล้วฝังท่อ
ให้น้าผ่าน ถังน้ามัน 200 ลิตรเปล่าๆ ซึ่งไม่ใช้ทาประโยชน์อย่างอื่น อาจนามาใช้ทาท่อระบายน้าได้ดี สาหรับลา
ห้วยใหญ่ การทาสะพานลากไม้ชั่วคราวโดยใช้ไม้ทั้งต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ราว 30 ซม. เรียงกันขวางลา
ห้วยเป็นสองแถว แถวละ 4-5 ต้น เว้นตรงกลางเป็นช่องไว้ ไม้ทั้งสองแถวนี้วางบนท่อนไม้ซึ่งฝังขวางไว้ทั้ง 2 ฝั่ง
ลาห้ว ยอีกทีหนึ่งแล้วยึดไม้ทั้งหมดให้ติดกัน ด้วยสลิ งเหล็กรูปตัวยู ถากผิ วบนของหั วไม้ตอนบนให้เรียบสั ก
เล็กน้อยก็จะทาให้รถวิ่งได้สะดวกขึ้น ไม้ท่อนทั้ง 2 แถวให้เรียงกันให้พอดีกับช่วงล้อพ่วงส่วนตรงกลางที่เว้น
ช่องไว้ก็ เพราะไม่มีป ระโยชน์ แ ละเป็ น การประหยัดไม้ได้ห ลายต้นด้ว ย การทาสะพานเช่น นี้ทาได้ ไว เสี ย
ค่าใช้จ่ายน้อย และได้ผลดีพอสมควร บางครั้งอาจจะทนทานเกิน 1 ปี ในกรณีที่ไม้ทาสะพานหายากจะใช้ไม้ที่
จะลากขนมาทาสะพาน โดยปกติการเตรียมงานชักลากจะต้องเริ่มเตรียมกันตั้งแต่ปลายฤดูฝน คือราวเดือน
ตุลาคม เพื่อให้การสร้างทางและสะพานเสร็จเรียบร้อยและชักลากได้ทันในฤดูแล้ง
6.3 มาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรดิน
- มาตรการปูองกันแก้ไข
(1) หลีกเลี่ยงการไถพรวนและตัดฟันในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
(2) หลังจากปลูกเสริมไม้สักแล้วส่ งเสริมการปลูกพืชแซมที่เกื้อกูลกันระหว่างแถวควบคู่ไป
พร้อมกัน
(3) บารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมี ในแปลงปลูก เพื่อให้ไม้สักที่ปลูกเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว
(4) หรือส่งเสริมการเกิดขึ้นของไม้พื้นล่างในพื้นที่แปลงปลูกอายุ 7 ปีขึ้นไปเพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
- การติดตามตรวจสอบ
ติดตามตรวจสอบระบบอนุรักษ์ดินและน้า การปลูกสัก ตามตารางที่กาหนดไว้ในแผนการ
ดาเนินงาน และให้มีดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
2. อุทกวิทยาน้าผิวดินและแหล่งน้า
- มาตรการปูองกันแก้ไข
ในการดาเนินงานของการสวนปุาแม่มายจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุทก
วิทยาและแหล่งน้า แต่มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มความสามารถในการเก็บกักน้าในช่วงฤดูแล้ง โดยเป็น
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แนวทางของฝายน้าล้น ที่เป็นฝายในลักษณะแบบฝายชั่วคราว ในพื้นที่สวนปุาที่มีการคัดเลือกพื้นที่ที่มีลักษณะ
ภูมิประเทศมีความเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อทางด้านอุทกวิทยาและแหล่งน้าน้าผิวดินตามธรรมชาติใน
พื้นที่สวนปุา
- การติดตามตรวจสอบ
มีมาตรการในการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยาเป็นรายเดือน เช่น ข้อมูลปริมาณน้าและระดับน้าในฝายและ
ในลาห้วย เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงมาตรการแก้ไขและลดผลกระทบ
3. คุณภาพน้าผิวดิน
- มาตรการปูองกันแก้ไข
จากคุณภาพน้าที่ได้ดาเนินการตรวจวิเคราะห์พบมีบางดัชนีคุณภาพน้าที่มีค่าเกินมาตรฐาน
คุณภาพน้าผิวดินเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่ของคุณภาพน้าผิวดินในลาห้ว ยมีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้าที่กาหนด และเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้าผิวดินของลาห้วยในพื้นที่สวน
ปุา มีการเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพน้าผิวดินเป็นระยะ และการดาเนินการของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกปุา หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในพื้นที่สวนปุา หากจาเป็นต้องใช้ใช้สารเกษตรอินทรีย์หรือ
สารเคมีที่มาจากธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพน้าผิวดินน้อย
- การติดตามตรวจสอบ
การเก็บข้อมูลด้านคุณภาพน้าผิวดิน จะประกอบด้วยข้อมูลคุณภาพน้าด้าน ความเป็นกรด ด่าง (pH) ความขุ่นของน้า ไนเตรท ฟอสเฟต และปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในน้า ในลาห้วยและแหล่งน้าผิวดิน
ที่มีการดาเนินการปรับปรุงหรือจัดสร้างเพิ่มเติมตามมาตรการปูองกันแก้ไขและลดผลกระทบ ด้วยชุดตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้าสาหรับภาคสนาม โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าเป็นรายปี
4. ทรัพยากรปุาไม้
- มาตรการปูองกันแก้ไข
(1) เลือกใช้วิธีการ หรือเครื่องมือในการตัดฟันต้นไม้ออก ที่ส่งผลต่อไม้วัยรุ่นน้อยที่สุด
(2) ไม่รบกวนพื้นที่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นไม้จะมีการฟื้นตัวมากที่สุด
(3) มีการปลูกไม้ทดแทนในพื้นที่ที่มีการทาไม้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- การติดตามตรวจสอบ
(1) ตรวจสอบและดูแลพรรณไม้ ที่เป็นของท้องถิ่นและพื้นที่ ให้คงอยู่
(2) เก็บข้อมูลความหลากหลายของปุาไม้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ทราบแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลง โดยลักษณะข้อมูลที่เก็บเป็นตัวชี้วัดที่สามารถบอกถึงสถานะปัจจุบันของทรัพยากรได้รายปี
5. ทรัพยากรสัตว์ปุา
- มาตรการปูองกันแก้ไข
(1) ปูองกันการลักลอบการล่าสัตว์ปุาในพื้นที่สวนปุา
(2) การตัดฟันต้นไม้ออกมีการสารวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการทาไม้ ระมัดระวังการ
กระทบต่อที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา
(3) ไม่ใช้สารเคมีในกิจกรรมปลูกปุา
(4) เลือกใช้ช้างและยานพาหนะที่ก่อผลกระทบต่อความอัดแน่นของพื้นดินน้อยที่สุด
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(5) รณรงค์ให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบได้เข้าใจถึงความสาคัญของการอนุรักษ์สัตว์ปุา
(6) ปลูกไม้ทดแทนในพื้นที่ที่มีการทาไม้ออก และเว้นช่วงเวลาการทาไม้ให้พื้นที่สวนปุาได้
6. ฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติ
- การติดตามตรวจสอบ
(1) ตรวจสอบและดูแลพันธุ์สัตว์ที่เป็นของท้องถิ่นและพื้นที่ให้คงอยู่โดยอย่างสม่าเสมอทั้งปี
(2) ประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการความสาคัญของการอนุรักษ์สัตว์ปุา
(3) เก็บข้อมูลสัตว์ปุาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
7. นิเวศวิทยาทางน้า
- มาตรการปูองกันแก้ไข
ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้าของสวนปุาแม่มายมีระดับที่รุนแรงในช่วงฤดูแล้ง แต่ก็เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจาในพื้นที่ของช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่ช่วงฤดูฝนสามารถตรวจพบสิ่งมีชีวิต
กลับคืนมาในระบบนิเวศ
- การติดตามตรวจสอบฯ
เนื่องจากการติดตามและตรวจสอบด้านระบบนิเวศวิทยาทางน้า มีการดาเนินการที่ค่อนข้าง
ยุ่งยากและความยากของการวิเคราะห์ผลที่ต้องใช้ผู้ชานาญการ สวนปุาจะได้ส่งตัวอย่างน้าให้กับทางสถาบันที่
ชานาญเพื่อช่วยวิเคราะห์ผล โดยดาเนินการตรวจติดตามใน 2 ช่วง (ช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน) ฤดูกาลละ 1 ครั้ง
ด้านสังคม
1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- มาตรการปูองกันแก้ไข
ปูองกันและบารุงรักษาปุาธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่สวนปุา รวมทั้งสร้างทัศนคติในการรักษาปุา
ของชุมชน
- การติดตามตรวจสอบ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบๆสวนปุาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ทราบ
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงปีละ 1 ครั้ง
2. น้าและการใช้น้า
- มาตรการปูองกันแก้ไข
(1) ส่งเสริมให้ประชากรในชุมชนปลูกต้นไม้ในพื้นที่อยู่อาศัย ทั้งนี้สวนปุาสนับสนุนในเรื่องของ
กล้าไม้และวิชาการปุาไม้ให้กับชุมชน
(2) สร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กับชุมชน เช่น ฝายกักน้าขนาดเล็ก โดยดาเนินการร่วมกับ
ชุมชน
(3) จัดการปุาไม้ด้วยระบบวนวัฒน์วิทยา ที่มีการกาหนดรอบตัดอย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยง
การทาไม้ในพื้นที่ลาดชันสูง
(4) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการดาเนินการจัดการไม้ตามหลักวิชาการปุาไม้ ให้กับชุมชน
ที่อาศัยอยู่โดยรอบยอมรับในวิธีการปฏิบัติ
- การติดตามตรวจสอบ
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ติดตามผลการดาเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อนามาประเมินผลและปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงาน
3. การคมนาคม
- มาตรการปูองกันแก้ไข
(1) ให้บริการชุมชนรอบๆ ด้านการคมนาคม เช่น การสารวจเส้นทางคมนาคม การปรับพื้นผิว
ถนนทางลูกรังจุดที่ทรุดโทรมด้วยเครื่องจักรกล
(2) ทาความสะอาดบริเวณสองข้างถนนบริเวณสวนปุาเป็นประจาและต่อเนื่อง
- การติดตามตรวจสอบ
ติดตามตรวจสอบเส้นทางตรวจการณ์สวนปุา หากพบว่ามีการทรุดโทรม ต้องรีบดาเนินการ
แก้ไขให้สามารถใช้ทางได้ทันที
4. สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- มาตรการปูองกันแก้ไข
(1) พิจารณาการจ้างงานหมู่บ้านสมาชิก และชุมชนท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ติดเขตพื้นที่สวนปุาเป็น
ลาดับแรก ทั้งนี้จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและการยอมรับให้กับการดาเนินงานของสวนปุาในทางอ้อม
(2) จัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น กิจกรรมอบรมค่ายเยาวชนรักษ์ปุาในวันเด็ก
กิจกรรมปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ตามสถานที่สาคัญๆ ในชุมชนตามวันสาคัญทางศาสนา เป็นต้น จัดกิจกรรม
จากความตั้งใจจริง และดาเนินการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ตลอดทั้งมีการติดตามและประเมินผลอยู่เป็น
ประจา
(3) ดาเนินงานในเชิงรุกและพยายามประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก
จะมีผลกระทบอย่างไรต่อชุมชนที่อยู่รอบสวนปุา ดาเนินการโครงการเชิงรุก คือการสร้างความเข้าใจเรื่องการ
จัดการสวนปุาอย่างยั่งยืนมิใช่การทาลายปุา
(4) เพิ่มศักยภาพและขยายขอบเขตการดาเนินงานของสวนปุาได้รับประโยชน์และชุมชนได้รับ
ประโยชน์ เช่น โครงการวนเกษตร
- มาตรการติดตามตรวจสอบฯ
ควรมีการติดตามผลการดาเนินการ ปีละ 1 ครั้ง
5. การสาธารณสุขและโภชนาการ
- มาตรการปูองกันแก้ไข
(1) จัดการฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่ องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น , ความ
ปลอดภัยในการทางาน, เทคนิคการล้มไม้ เป็นต้น
(2) จัดสวัสดิการด้านสาธารณสุขให้กับคนงาน เช่น ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และยาสามัญเพื่อ
การปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
(3) มาตรการหรือแผนการปูองกันอุบัติภัยจากการทางาน
(4) ช่วยเหลือด้านยานพาหนะตามความจาเป็น เพื่อรับ-ส่ง สมาชิกในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆ
พื้นที่สวนปุา กรณีเจ็บปุวยและขาดแคลนทุนทรัพย์
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บทที่ 9
การบริหารแผนงาน การประเมินผล การควบคุมภายใน การตรวจสอบและทบทวนแผน
เพื่อให้แผนงาน และการดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน ปี 2564 บรรลุเปูาหมายที่ได้วางไว้องค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือบน (ออป.เหนือบน) ได้ดาเนินการจัดทาแนวทางการบริหารแผนและการประเมินผล
ดังนี้
การบริหารแผนและประเมินผล
ให้ทุกสานักงาน ในสังกัด ออป.เหนือบน จัดทาแผนธุรกิจประจาปี พร้อมแผนปฏิบัติการ และออป.
เหนือบน ตรวจสอบผลการดาเนิน งานของแต่ละ ออป.เขต เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ และแผนปฏิบัติการ
พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และประเมินผลรายงานให้ผู้บริหาร และดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการดาเนินงานประจาปี เป็นเปูาหมายและรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ดังนี้
บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานระหว่าง ออป.เหนือบน กับ อ.อ.ป. ประจาปีบัญชี 2564
1. การดาเนินงานตามนโยบาย
1.1 การส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บารุงเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564 และ
การดูแลรักษาสวนปุาแปลงเก่า ปี 2562-2563
1.2 การปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนปุาเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
1.3 การบริหารสินค้าคงคลัง
1.4 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขาย
1.5 การจัดหาวัตถุดิบสาหรับโรงไฟฟูาชีวมวล
2. ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
2.1 ตัวชี้วัดทางการเงิน
2.1.1 การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
2.1.2 มูลค่ากาไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP)
2.1.3 รายได้จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2.1.4 รายได้การซื้อขายไม้แปรรูป
2.1.5 รายได้จากการจาหน่ายด้านอุตสาหกรรมไม้
2.1.6 การบริหารสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (สิ่งก่อสร้าง เครื่ องจักร เครื่องใช้สานักงาน
และยานพาหนะ)
2.1.7 การเพิ่มรายได้จากการนาผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. ให้หน่วยงานภายนอกเช่า
2.1.8 การขายผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. แบบขายตรง (Direct Sale)
2.1.9 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนปุาของ อ.อ.ป.
2.1.10 การลดต้นทุนการขายสินค้าและบริการของ อ.อ.ป.
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2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน
2.2.1 แผนงาน/โครงการตามภารกิจของหน่วยงาน
1) การจัดการผลผลิตจากสวนปุา
- ไม้สักสวนปุา (จานวน 38,280 ลบ.ม.) รวมส่งหน่วยงาน
- ยางพารา (จานวน 63,000 ก.ก.)
2) แผนงานพัฒนาปลูกเสริมและรื้อปลูกใหม่
- งานพัฒนาปลูกเสริมไม้สัก (จานวน 4,460 ไร่)
- งานรื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้อื่นๆ (จานวน 400 ไร่)
3) การจัดทาโครงการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างรายได้ให้ อ.อ.ป.
4) การส่งออกสินค้าไม้ไปจาหน่ายต่างประเทศ
2.2.2 ระดับความสาเร็จของการรายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญ
2.2.3 การดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
1) การปลูกสร้างสวนปุาเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ปุาต้นน้า
2) การจัดทาแปลงสาธิตการปลูกบารุงไม้เศรษฐกิจ
3) การจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM)
4) ความส าเร็ จ ในการน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ของ อ.อ.ป. (Product
Champion) ปี 2564 และผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จ
ในปี 2563 ออกจาหน่ายในปี 2564
5) การเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนปุาไม้เศรษฐกิจ
6) การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7) การระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า (ขายไม้ล่วงหน้า)
8) การร่วมดาเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป.
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
จัดทาแผนการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบ โดยติดตามรายงานผลการดาเนินงานตามเปูาหมาย
โดยใช้งบประมาณทาการประจาปี งบประมาณลงทุนประจาปี งบประมาณอุดหนุนรัฐบาล แผนปฏิบัติการ/
แผนการดาเนินงาน แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด
การทบทวนแผน
จัดให้มีการพิจารณา ทบทวนแผนปฏิบัติการทุกไตรมาส เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจของทุก ออป.เขต ศึกษา
ปัญหา อุปสรรค วางแนวทางการแก้ไข และปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
ขออนุมัติปรับแผนการทาไม้และเป้าหมาย
ประจาปี 2564

ภาคผนวก 2
ขออนุมัติปรับแผนงานปลูกเสริมฯ และรื้อปลูก และโอนงบประมาณลงทุน
ตามแผนงาน ประจาปี 2564

งานดานปลูกเสริมฯ และรื้อปลูกใหม ของ ออป.เหนือบน ประจําป2564
หนวยงาน

แปลงป

สวนปาแมมาย
สวนปาแมทรายคํา
ออป.เขต
สวนปาแมเมาะ
ลําปาง
สวนปาแมจาง
สวนปาทุงเกวียน
รวม
สวนปาขุนแมคํามี
สวนปาวังชิ้น
สวนปาแมคําปองฯ
ออป.เขตแพร สวนปานาพูน
สวนปาแมสรอย
สวนปาแมแฮด
สวนปาแมมาน
รวม
สวนปาแมแจม
ออป.เขต
สวนปาแมหาดฯ
เชียงใหม
สวนปาแมหลักหมื่น
รวม
รวมทั้งสิ้น

2520/64
2520/64
2524/64
2521/64
2523/64
2523/64
2525/64
2527/64
2528/64
2524/63
2521/63

2521
2526 B18
2526 B19

ปลูกเสริมฯ
พื้นที่ (ไร) งบประมาณ (บ.)
456.00
343.00
419.00
547.00
264.00
2,029.00
263.00
479.00
168.00
348.00
267.00
307.00
1,832.00
200.00
120.00
279.00
599.00
4,460.00

1,368,000.00
1,029,000.00
1,257,000.00
1,641,000.00
792,000.00
6,087,000.00
789,000.00
1,437,000.00
504,000.00
1,044,000.00
801,000.00
921,000.00
5,496,000.00
600,000.00
360,000.00
837,000.00
1,797,000.00
13,380,000.00

รื้อปลูกใหม (ไมอื่นๆ)
อัตราเฉลี่ย แปลงป พื้นที่ (ไร) งบประมาณ (บ.) อัตราเฉลี่ย
บ./ไร
บ./ไร
3,000.00
3,000.00
400.00
648,000.00 1,620.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
400.00
648,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

3,000.00
3,000.00
3,000.00

แปลงป
2520/64
2520/64
2524/64
2521/64
2523/64
2523/64
2525/64
2527/64
2528/64
2524/64
2521/64

2521
2526 B18
2526 B19
400.00

648,000.00

ปรับแผนปลูกเสริมฯ
พื้นที่ (ไร) งบประมาณ (บ.)
456.00
284.985
419.00
547.00
264.00
1,970.99
263.00
444.00
168.00
348.00
297.00
200.00
1,720.00
430.00
210.00
190.52
830.52
4,521.505

1,368,000.00
854,955.00
1,257,000.00
1,641,000.00
792,000.00
5,912,955.00
789,000.00
1,332,000.00
504,000.00
1,044,000.00
891,000.00
600,000.00
5,160,000.00
571,560.00
571,560.00
11,818,560.00

อัตราเฉลี่ย
บ./ไร

ปรับแผนรื้อปลูกใหม (ไมสักรวมกับไมอื่นๆ)
แปลงป พื้นที่ (ไร) งบประมาณ (บ.) อัตราเฉลี่ย บ./
ไร

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00 2555/21
3,000.00
2522/64

300.00

900,000.00

3,000.00

100.00
400.00

300,000.00
1,200,000.00

3,000.00

3,000.00
1,200,000.00

ภาคผนวก 3
แผนปฏิบัติการตาม KPi ที่ อ.อ.ป. เห็นชอบ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สารบรรณกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โทร. 223,212,213 IP Phone 111210,111211
{XXXXXXXXXXXXX}
ที่ {BookID}
วันที่ {XXXXXXXXXXXXX}
ทส 1401/ว1313
9{BookDate}
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~

.

12. eHu~\ll'!Jvu : i'11tJu1'vl'11~ii'un1bbti~ ~.u1m~m'iu1tJi'i;i~uV1i ei~ri'mw\lli'l1"1m'i11u11iJmflb"1UB'l.Ju
~

VIU1 4

ihi~tn~EJ~~ 1

: fl1'i'lJljmi~1lJV1~mnru~m'ith::bil'l.J~~fl1'i~1LiJ'l.J'l1'\.J1ii1iil~1lJL1'.11V1mtJ

~tn'IJ::ilv~U''Y
WTVl:IJ1EJ

: 2 x5
: 1x2

~nru'li1~

:

•

m'i'\.J~nV111mb~::
1~1'\.J~'\.J~G11'1.Jll1 L~ei'1'l b?l~lJf'l11lJ'Vlmn'VlmtJ'Vl1'l'11iJ~~'l.J5'
~

~~'01bb~'1.J'\.Jl]1J1\fl1'ibbiJ'Jb?l~"il
mEJ1'1.Jb~B'\.J~~Vl1f'llJ 2564

5

~vivl1bbwut1ljmim11ii:iJB~fit11:;nB'U

5

•

fl'l'Uli'1u 1.1.1;1:;hH''Ufl'l1lJbM'U'lJB'U'il1fl
e'.Je11mEJm1 11lJY!~i11bilum1t!1;1nvn1 mL1;1:;
lw1 'U~'LI~<1'l'UD1°'1 1\ilmmu1V1lJ;EJ'llm
bLW'Ut!ljmm1tJ1:;'ii'1lluf1!'1i 2564 'IJB~ B.B.t!.
fiVlb lJ'LI'i'BEJ'1:; 80

4

~1'1'11 bb~'1.J'\.Jl]1.J~ fl1'i bbiJ'J b?l~"il
fl1tJ1'1.Jb~B'\.Jn'ifi~1f'llJ 2564

4

i11b ilum1t!~nvn1mb1;1:;1w1uY1uVi<11'U\J1 -i 1\il
\il1lJbU1'VllJ1EJ'IJB~bbW'UUljmm1tJ1:;'ii'1lluf1!'1i
2564 'IJB~ B.B.U. fivibtJ'U'i'BEJ'1:; 90

3

~~'Y11bbe.l'\.JUl]mim'ibbiJ'Jb?l~"il
JntJ1'1.JL~B'\.JlJtl'\.J1tJ'\.J 2564

3

il1b ilum1t!G;Jnvn1mb1;1:;1w1'uY1uVi<11uu1 -i 1\il
\i11lJ bu1V1mEJ'IJB~u.wut1ljmim1t11:;'ii'1tJuf1!'1i
2564 'IJB~ B.B.U. fiVJblJU'i'BEJ'1:; 100 bb'1:;:iJ
el\il'l1f11'l'lBV1\i11EJhJuBEJfll1'i'BEJ'1~ 90

~~'Yl1bb~'1.J'\.Jl]mifl1'iLLiJ1b?l~"il
fl1EJ1'1.Jb~B'\.J'Y'l'j'l'.}fl1f'llJ 2564

2

'\.J1'1.Jnm'l

'\.J1'1.Jnm'l

'

~l'l°Vl1bb~'1.J'\.Jl]mim'ibbiJ'Jb?l~"il
mEJ1m~v'\.Jb:IJ'l'.}1EJ'\.J 2564

~1'Ubnru'11~!il'U 3 bb'1~:iJeJ\il'l1f11'l'lBVJ\i11EJhi
UBEJf1l1'i'BEJ'1~ 92.50

*

~1'Llbnru'11~!il'U 3 1.1.1;1~:iJei'm1m11Bvi\i11EJ1i.J

1

LL~'U.!lilfl'J13.JL~£J.:J
'IJ

UBEJf1l1'i'BEJ'1~ 95
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1.1.e.J'l.ltJ~~nu tJ 'i::.J1tl~utJ'i::imu 2564
1f'mn1'i :

mwri:utJ'i::ilvt5mvm1'i1.UtJ'i::Lv'!lu~'l.l~!'t1'1.1tl1'U<J~

<1.<1 .tJ .

.: .1 ~ ~
1 "tJ r
,.x .i •• ,
.1
1. '!ltll.l.e.J'l.lf11'i !)\JIM1'1J
: fl1'iLW1Ju'i::'1'Vllifl1'1'in1''l '!l 'i:: ~V'!l'\JW'\J'V1'11'\J u1'!1!l~ tl.tl. u.
tJ~

.i

u'il~uu

2. 'Vl~nn1'ibL!'t::b'VllJ!e.J!l :

€1eitl.Lvi-Ueiu'\J

LU'\JV1i..i1v~11..11u.;'~ni;i

€1.€1.tl.

m::'Vl'i1~'Vl~wv1mli'i'i:U'!l1~Lu1::~~LLJ\Jl"'m.1 il~1..1~<11'\Jll11urrrn.Jfo~i;i'!l€J'U'i1:U~~iu 59

<11'\Jll1

m::'il1vei~vi'1~uffiumALV1-Uei1J1eiuuu 11ilLLri '1~vii'\JlLLiiriei~<1ei'\J

'1~vii'i;iL;v~1viii '1~vii'r;iij1~1..1 '1~vii'i;iij1tJ1~ '1~vii'i;iw::w1 '1~vii'r;iL~V~'i1V '1~vii'IJlLLW~ mi::'1~vii'i;ii..i1'\J il~u~'i1:un1..1~1'\J11..1~~iut1'i::mru 386,050 1~ tr;iv<11'\Jll11u.;'~nr;i

eieitl.Lvi-Uei'U'\J ilm'i'U:im'i'1\Jlm'i

\Jl11J\.1""f1 fl1'i'11Jl fl1'i'11Ull1 !l~1~~~V'\J L\JlV'11:U1'rnL ~:UtJ'i::ii'V15fl1WL'\J~U~'11Ull1'\J!lf1L VIU !l'i11 f) n'iln'i'i:UVI""f)~~1Li"Ju fl1'i el'\J1~ Lbrl fl1'j\Jl LL!'t'11'1Jll1 LLU!'t~Lri1 ' fl1'iU!'t m<1:i11-~eitl!'t f) LL!'t::fl1'i1-b'tJ'i::LV'!lU 'il1f1e.J!'te.Ji11Jl'11Ull1

"

li'il::L\'Jum'iL~11tJ'i::~vtBmwm'i1iu'i::tv'!lu~'\J~'!lei~<11ull11 'IJ.;'~ni;i eieitJ.L vi-Ueiuu LYimU'\Jm'l'<151~11!'tR1L
~11LL!'t::'i1v11iil1Xn'U<11'1Jli1 ,
\J

"
"
<151mu<151~'i1v11iilIXn'U'!ll.J'!l'\J'iB'U
"<11ull1
Ltlum'i<151~m111.;'m~'u!l~~'i::vi-l1~'!l11'!lu
~
1
~

n'U!'t1utl1 !'t i;i\l qJ'V11~1J'!l'\J~ 'ii ::il e< !'t m::'Vlu1u'Vl1~'1'UO'U'11'\Jll1
3. 11llqtJ'i::!'t~f'i :

4. bU1'Vl:U1V :

v

.x~

5. \Jl1'!l1\Jl :

1.

LYim.J1vi1'i'11Jl m'i'i{u~<11ull111XLni;itl'i::ii'V15mwLvlm U'\Jm'i1itJ'i::1v'!lu~'\J~<11uti1'!lei~ eieitl.Lvi-U ei'U'\J

2.

Lvi11.,~1mv1~L~1J'i11f1f11'iLoU'Li'i::tv'!lu~u~

3.

LYi 11'1~1~~1'\J '151~ 'i1v11iil IXO'U'/ll.J'!l'\J 'i !l'U 1'11Uti1 LU'\J fl1 'i'1 ~1~f'111:U .;'1J'A''IJ5~ ~ 'i::Vl11~'1!1J'!l'IJ tl'U'11'1Jll1

1.

<111J1'im~11n'ilmw1'1J~'IJ~.,,ut111 '\J.;~n\Jl'!lei~ eieitl. bviuei'U'\J '\Jein bviu 11'il1nn'i1 m111vi""n'!l11~<11'\Jll1 Lvl 111iXLnr;itJ1::ii'V15mwm'i1itl'i::1v'!lu~'\J~<11'\Jt11

2.

fl1'iU~1'\J~1111 U'!l1J'!l'IJVfei~~u Lvl11~\llJ'\J1~i1J1m111L U'\J11~'!l!l~f'l'IJ
L'\J'!ll.J'!l'IJ
"

.

.

3.

<111J1'it1<151mv1~L~1111X'Vli..i1v~1'\J Lrn::A'\JL'\J'lll.J'!l'\JL u~uffi\JlV'i!l'U'11'\JlJ1

4.

~1Lil'IJfl1'i\Jl11JLLe.JUU~'U~f11'i1~'11L~'il 5eiv!'t:: 100

i.

L'll~m111ru :

-mm~ fl1'j1ii-Wmm11 3 Lf'l'i~fl1'i 1Ufl1'ib~1Jtl'i::ii'V15fl1Wfl1'ititl'i::Lv'!lU~U~'11'\Jll1'!111~ 11!l'Li.L'Vl-U11'\J'\J
2.

L'll~~rumw :

- 11.11.U.

111.j~1Xv11LU'\JLf'l'i~fl1'iL~1JU'i::ii'V15fl1Wfl1'i1itJ'i::Lv'!lU~'\J~'11Ull1'!J!l~

11 .!l.U.

- '111J1'i'1'151~n1h11Xey'in'illl11JJ'!l!l~ !l!JU.LVIU11'\JU 1~1J1f1f111LU1'V11J1V\Jl11JLLe.J'\JU 2564

VIU1 2

6. .ff'UU1!l'UU'1::ih1m1:ufi1L\hmt.1
t

""

0

':il:fll:L1'1101':ifi1LUt.1'11'U'IJ!l'IUlli'1::~'Ulil!l'l.IU'1l:fl'10':i':i:U01':ifi1Lilt.1.:i1t.1'lt.1tluqi~

....

'IJ'l.llil!Jt.ILL'1::min':i':i:U\i't1Lt.11H1'1.1
:U.fl.

1.

llvivi1i:m~m'im'iL~:utlwii'Vl6m'Vlm'i1'fftl'i:::1ti'lltl~t.1~~11..1ll1'tlel~

2.

L~\J!JLA'i~f11 'i'1 L~el1'1 el.el.ti. ~'il1'iru1el11~

3.

vl1LU\Jf11'ilil1:ULLi:.J\.l'i1!.J'1:::LB!J\i't~\Jlilelt.l'tlel~lf'l'i~f11'i'11ilim.h~m'Utl'l\J

€1.!l.tl.

64 I n.Vi. 64 I ij,fl. 64

I L:u.v. 64 I Vi.fl.

64

I ii.v. 64 I

n.f'l.

2564

-----+-~~--11~~~~-~~-i

-

I

I

I

I

I

I

I

4. ~viui1:uu'1::tlwdlui:.i'1Lf'l'i~f11'i'1

~1tli:.J'1f11'ivl1LU\.1~1'1.ifl1'V'l'i'l:U ~fa:u~~U(1JVl1~tl~'i'ifl LL\J'l'Vl1~LLm'tl LL'1l:oU!lL~\JelU\J:::'i1!.1~1'1.1 el .el.ti.

7 . ':il:fll:L1'11fi1LU'l.lf11':i : tl'i:::'11u 2564
8.

amt.1~fi1Lilt.1m1 : ~11..1tl1~'1mhlm~m'i 1u~~nviel~i-i'm'i~ui~1V1nn:utJ11~mflLVIUel'U\J

9 . .:i'l.lt.l':i:::i.nru : ~'Utl'i:::lJ1ru'1~'11u tl'i:A1tJ 2564 LU'l:::~utl'i::::uiru'i11.11ill-rn.1~11.1 tlw'11tJ 2564
10.

i:.i'1~11'1::l~fo : L~el1.fftl'i::LEJ'IJtl'11nYl1..1~~11..1tl1elt:l1~L~:utl'i:::~'Vl6m'Vl , ~{1~:u'1fi1L~:u1-x~11..1tl1 , ~{1~'i11.1lm .XnuV1i..i11.1~11..1 , ~{1~nu~{1~'i11.11~'i1:ufi~m:::u11..1m'li'.i~11..1~1:u'tlel~f'11..111..1'll:u'llmelu"~•1..1u1

11.

f11'i~\i'tm:u U'1::m1tl'i::Liit.1i:.Jil : ~1..1~~11..1tl1'tlel~el~i-i' m'i~ii1~1V1m'i:utJ1l~mf1 LV!Uel'U\J ffim~f11'ielV1~Uel!.1 3 Lfl'i~f11'i LL'1:::~1mwv11Lil1m1..11illm:uLLi:.J\J m'iv\'1 Lil1..1~11..1'tlel~Lf1'i~f11'i

'

.

12. ej;'ueili't'IJ!l'U : el~f'i'f11'iellil~1Vlf1'i'i:Utl1hlmf1 LV!Uel'U\J

'

(Gantt chart)

mh~um.1 3 lf'l'i~m'i

----------~

5.

':i1flb~!lt.I

64 I a.fl. 64 I n.v. 64 I Iii.fl. 64 I Yi.fl. 64 I G.fl. 64 I :U.fl. 65

'

I

I

I

vttl'1 3

nT:iU':i~bil'Wfl11~b~ti.:i
Ulil~tJb~EN~

fl1'j'\J Bu~~rnJvt~n bnru.vi fl1'j'\J 'j~ blJ'Ut:.i~ fl1'j~1 b'Llwn'UhJ1Jl~rnJ bu1vtm CJ

1

~m'U~U'<illilU'U

2x5

bu1vtmt:J

1x2

mru4irn';i1~

fl1'jb~ll'\J';i~~'Vl15m'V'lrn';i1i'\J'j~1CJ61!tJ~'U~~1'UlJ1"tJel~ el. el .'\J.

•

~~v'i1 bbe.J'Lltl[jt'm f11':ibb~1 b?I ~'1

5

mEJL'L1~.:i1111rilJ 2564

~.:JlJ1 f)

5

II

~~v'i1 bbe.J'Lltl[jt'm~ifo.:iritl':i:; f)'i)'\J
fl':i'Utll'LI LLmM1fom1lJ b~'Ll'1JB'U'11f1

~rl1m EJ m':i

~~v'i1Lbe.J'Lltl[jt'mm':ibb~1b?t~'1

4

4

~1mnru<ri1~':i:;~'U 1 mi:;v\'1Lli'Llf11':i

?t.:i
'IJ

\Pl11Jbbe.J'Lltl[jt'mm':i1~~eim1:; 90

mEJ1m~ei'Llmn!J1rilJ 2564

~~v'i1 bbe.J'Lltl[jt'mm':ibb~l b?t~'1

3

3

tl1'Llnm.:i

bbe.J'LltJ[jtNim':i1~~eJEJG1:; 100

mEJLm~ei'Llil~'Ll1EJ'LI 2564

2

UBEJ

II

~~v'i1 bbe.J'Lltl[jt'm f11':i bb~l b?l~'1

2

mEJ1m~ei'Ll~tJi.;mrilJ 2564

*

~~v'i1Lbe.J'Lltl[jt'mm':iLL~1b?1~'1
mEJL'LIL~eimlJi.;1EJ'L1 2564

~1'Llbnru<ri1~':i:;~'\J LLGi:;v11Lli'Llf11':i\Pl1lJ
~1mnru<ri1~':i:;~'\J 3 bbGidTiri':i.:if11':ii

ueiEJ

mh.:iueiEJ 2 lri':i.:im':i

LLGi:;?11m':it:i?1~1.:i

~Gin11 ':ili':in'1t111m~\Pl11Jue.J'L1

1

ueiEJmn

~1mnru<ri1~':i:;~'U 3 LLGidTiri':i.:Jf11':ii
mnff;i1 2 lri':i.:im':i

LLGi:;?11lJ 1 ':it:i?1~1.:i~Gi

n11':ili':in'1t11
w1~lJ1nffhb~'LI
,

bbe.J'U.fliifl113Jb~tl'l
"
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* bu1111m~

?tm'lJ:;u'1'1U'LI

m~utJ~m~1'1J tJ'i::~1\J~utJ1::lJ1ru 2564
d

bbe-!1J~11J'l'1

2:

JI
••
~'I'
:1· d :'1 •
.,,;
•
ble-!1J~11JV'l1J!11J\1111Jn1'ii'l'i1~n1'iLlll\J1\Jl\J1Jfl'1.lll1'ti'U'l\Jl'1'1Lu1JlJ\Jl'l'\Jltl'1~LL'l\ll<ttllJ
-

d
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d...

d

u

<

eJ<teJ<t\11'1'1 1 : 'tl1J'l'1u1L'tltin1w'lpn1't
~

d

•I

•

.'I

u

<.t •. I J(

d.'I

•

t

o

n\Jn'l''l'lJ'l'l 1 : u1Jni'l'i1~i'l'l'\Ju1LL<t::tl'lpn1't'tl1Jl,J'tl1J'l'1u1\Jl1J'\J1<t1li1'i

1.

~mLe-11.1n1'itJ~m\~11.1 : i.J~m1'i'1~i'11tJtl1u.a::mffo~~tJ'r;j~u~tl11li''IJJ1'11rn

2. 'Milnn11ua::L'Mlll• ~<t : ujill\J~ 18 n2.1m~\JG
2522 'tl'l'::\J1'1'1i'llJL~'Jm::u'ilJ'IJ'Un1GL\Jm lJmi1D'tl<ttioiamoi'IJlJ'v11'i1'1J"1'i''IJn1'1~
9 't~Li'l~'JL~tJlJ'i1'cln'i1u~humJ1ul'oi~u'l'11
ii1Li1tiU.llLL~lJ ~~i.11'01L;gt1~1i.1li LL<i::L~'ll'i~'1'1'i1\JO~l'l11lJ'l'1n'lJEJ1n'IJil~'l'1'clf1'l'
~~ll'ti'l'::m::LLi'I
,
"
\
......,
•
dJ

'i'uor~t i.1 lJ'J.iil'ILoi'IJ 'i''IJi:i o~Ai.J'i::61tJ11mm1i.1111~ml'ILi.1i:ia 't~'v11iiimwv1~101ov1~i.1n~lJ1'!i1m.,,~otm~m1~~n~11d 'J::'t~Lliulli'uu.uut um'i~'J::i11't i.J'!i1mi.1~ti'i1'cl!J'l1tJ~~u1 9lo'tiJ u.a::'t~m~V'l'i::n1ru1t i.J101 Ln<i'1i V'l'i::11'1Jmu'f'l1::11'1J~1~Liiu'IJti\JL~t11nu
1m~m1i.1m~ lll.l'oi~u...,1 ti.LLliu.~lJ (\l'J~utJFio ll.niw1rul'\Jllml 'J . L;at1~1.,,iJ tu\'J 2523 lJ'J.iil'ILoi'IJ 'i''IJi:i ll~l'1i.J1::61tJ11'11~m'li.1111~ml'IL'v1iill ~~'t~m~~019i!li.1ti1t1~1u9lw11i.1Lii11J1'!i1t1~1LiitJm'i ~~9illlJ11'1ru::'i'!lJ'lmn~jjlJ~u.9l~~~l'lru:mmm11u~i.11'i

1m~fl1'i'v1m~u1tJ1oi~tJ'l'11 ~uLilll l\J~ 18 ~~'v111'1lJ 2524 1oit111Jl'l~~LL'inJujj,X~,.,lJoi 12 vi1u zj~~ii1mt1fl1'ill~Afl1'i"l1li'l1"1mWtl1'tm~LlJtJ .,,Q~1ul'lru::m'ilJn1'iJu~1t1 'r'l'i::\J1'1'1i'llJL~'Jm::uw'IJ1Jfl1GL\Jl'l'i lJmi1D'tl<ill'1<im'1'1JlJm'i1'1J"1'i''IJrn<i~ 9
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jj'f'l'i::'i1'1Ji.J'i::i'l~"1ll~ 2 i.J'i::n11 1u1m~m1d Fill

1.
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"

•

'!i1m,..,~m1'cl!J'iLL<i::'IJ11u1u~mn'JtJ1tJu~nruu1ul'oi~tJ'l'11 LL<i::,..,~u1utn<i'Lfit1~1i.1jjm1lJLtJ'lrntj~~~u 2.1iii.J'l::1t1'1JU'l'1'i'V'lt11m61w'IJ1~ilui.J1::nllu~1t1 ~u J1 tl1'tu LL'l61~ zj~ifo~'lu~tJffim~nw1

'1 v1~iii.J1:: ~'11Gil1'tllJ1 n~~\ll LL<i::1~ u. ti~m'i:: n'i'ilJn1'ivl1~11J1i.1u.9l<i::'v1U1tl~11J~1 LU1Jfl1'i

~~ll~1'1rn'i~\lli'l1"1n'i'ilJU1'tuiim'i:: n'i)lJ ~1 LU1Jfl1'ii11 t119i' LLt.J1J~11J'IJ INLl'l 'i ~ fl1'i"1'11~U11Jl'1 ~1J'll1 L1Jfl1'i~\Jll\J1U1LU ii ii 'J n'i'ilJ fn'iU~ ni'l'i'1~ i'l11JU1 (\l11lJlJ~ l'I ru::mw fl1 'i\J~"1

L~ll 18 iiw1l'll.I 2526 LL<l:: 15 D11u1E.Ju
2536) hwjjl'9111i.J1::11~1'1L~ll1"11'1uLL<i::tl1ll'i~1wi'w
111111'tiJvl1mE.1'i::uuunl'lu 'tlJ1~iJ~.,,1~1uLi1'll'tu
L1Ju1uL~ll~rn'ii.J"'n
oiLL<i 'i'n"o11tl1 l'l1ufinum'ill"'i'n~~wLL<i::J1
~1Luurn1i.J,,,ntl1L~ti~u'l1~u~tl19i'uJ1~1t1rn'ii.J"'f1Li'l~lJtl·
\
\
~
\
\j
"l
\j
\l
\I

\I

'\I
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Lfl'i~m'ivi 1 : Lfl'i~n1'icl~Lai1Jtl~n12!LR'i1'1!ii~L\:lm11'i1'!!ii~ ~~fl11 ua::~~u1111aei11 eiri1~ff~ii'LI

ii~nn1Jvi 2 : ~111vi1utla~a11i111n1'itl~m.i11~WLR'i1'!Jii~
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2563)
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1~

~utl'i::1J1ru
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1-i

~utlw1J1ru
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1.5 1'11\JU1LuJlJ1tJ
1.6

~LLil'in1'11 LLtliMl'l11illlf11'itl~nWLf'l'i1'1.lJii'il (tm(ll-b'1) \j~

3

3

(LLtlil~tl

(LLUil~U

'11\JU1U1'\J\.1<t1~ ~LLil'in1'11LLtl'1~1'111illlf11'itl~n1iJLf'l'i1'1.lJii'il (tm111-b'1) ufl 5 (LLtlll~U

~

2562)
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..{\J~

~uvi

2560) v1ufl

2. L:ti~flrumYi
: vi''IJ~l'l11i(llm'ltlfln
1iJLf'l'i1'11in'il
11ii'fom'ltl11m.l1,~111LL<1'in"1ilei'm1m'i'iu111mtJ
1~uei t1n-i1'iutJ<1:: 95
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2

'l-1u1
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,7'Lllllu'LIU.ll~ihin'i'il.1~1LU'L1~1'LI
'i~a~nll1~1LU'Lln1'i

,r'Ll~rn'Llm'iuB~~1'L1
Ill.fl. 63

1.

~LL<t10W1LLtl<t~i.'11G11101'itl~n'llJLfl'i1"Jn\l

- -

cW'L111oli1)
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2

(LLU<t~U

2563)
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~<:II
~.J
.:..r...1
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2

FSC

NEPCon

9,246

b~v-:i1 'Vl:i.i

2564(2021)

3

FSC

NEPCon

bbil'VI el "l"frn
,,
mJ~

16,790

b~V-:Jb'Vl:iJ

2564(2021)

4

FSC

NEPCon

'
bbilil1V

20,522

6l1tJ1-:i

2564(2021)

5

FSC

NEPCon

'
bbiJbm:::

13,946

6l1tJ1-:i

2564(2021)

6

FSC

NEPCon

'Vl-:Jbfnfft.J
,' ""'

15,179

6l1tJ1-:i

2564(2021)

7

FSC

NEPCon

'
bbil"il1-:J

17,965

6l1tJ1-:i

2564(2021)

8

FSC

NEPCon

bb:i.hrrnv

10,734

bb~1

'

2564(2021)

9

FSC

NEPCon

5,090

bb~1

'

2564(2021)

10

FSC

NEPCon

bb:i.i~'t.J - bb:i.i61-:J
.,
1-:i~'t.J

14,323

bb~1

'

2564(2021)

11

FSC

NEPCon

bbil' bb®'Vl

7,435

bb~~

2564(2021)

12

FSC

NEPCon

bb:iJr\'1tJei-:i - bb:i.i611V

3,792

bb~1

'

2564(2021)

13

FSC

NEPCon

'Wfl1'11'1..J

13,904

bb~~

2564(2021)

14

FSC

NEPCon

'Vilbb:i.irl'1i1
,

20,424

'
bb~1

2564(2021)

15

FSC

NEPCon

bb:i.i'Vl11Vrl1

15,316

6l1th-:i

2564(2021)

n:u

193,166

~

'Vv1vn11~u1ei-:iu2564

'\lltJ1

4

th::i,ij'Ufl'J1m~1:1.:i
thJ~m~U-1~

1

~rn 1'Y:ih1'i1u'Y

•

LU1'111i.11U

: m"itlljmimi.ivi'1mnruo;l nT'itl"i~ Lil'Yc.Jl'lfl1"i1'11Li'.Jm1'Uhi1~11n:w Lu 1vimt.1

: 2 x5
:1x2
:

"i:~u

fl1"i~Vlfl1'H'11'YD1Li'l"i~~n'ilei~1.:i~.:i~'Y

(SFM)

"i:~'U

~11i.J'llli.11 U

~Vlvl1LLC-J'YUi}mifl1"iLLlK1L'1~'il

5
'1.:J:IJ1f1
'II

4
'1'1
'II

mv1m~ei'U~.:ivi1ri:w 2564

~Vlvl1LLC-J'Ytlljmifl1"iLLlK1L'1~'il
mv1m~ei'Umn!J1ri:w 2564
~Vivl1 LLC-J'UtJljmi fl1 "i LLlK1 L'1 ~\I

3
tl1'Ynm.:i

•
2

•

~11i.J'llli.11U

~;iv11LL~'Ut15~m-:i1"1ilei~rltl-:i:;nei'lJm'lJll1'U
bL'1:;hi'1'lJf'l11lJL~'U"lleJ'lJ1il1n~eJ1'U1Vn1':i

5

m1mn
'II

~1mnru'11;iw~'lJ 1 u.'1:;i;l1Ltl'Um':i;i1lJ

4

LL~'UtiD'lJ1im':i 1i;Weim1:; 90

'1'1
'II

~1'ULnru'1-l;i1:;~'lJ 1 u.'1:;i;l1Ltl'Um':i;i1lJ

3

mv1m~ei'Uii1:1mm..1 2564

u.~'Ut15~mi 1iii~eiv'1:; 100

~Vivl1 LLC-J'UtJi)mi fl1"i LLlK1 L'1~'1

~1'Ubnru'1-l;i1:;~'lJ 3 LL'1:;ffJ'Ull1~1'Um1;i11'1

mv1m~B'UY'l~~ml°l:w 2564

1'lJ':ieJ~'Vl~ei1m~1lJ1;J':i.)l1'U 1;iv1iii1'lJ NCRs

'

1:;~'\J Minor bL'1:; Major

~VI vl1LLC-J'U tJlj mi fl1 "i LLlK1 L'1 ~\I
mv1m~eim:w~1u'U 2564

~1'ULnru'11'1i11:;~'lJ 3 Lb'1:;iil1'UU1~1'Un1);))1'1

1

1'lJW~'Vl~eJfat~1lJ1;J'l.lj1'U 1iiJ;i1lJfl1'Vl'U\;JL1'11
u.<i:;\lJ1iii1'lJ NCRs 1:;~'\J Major

bb~'UJ1ijfl'J11Jb~t:l.:I
'U
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bll1vimCJ

1

2
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4

5

bbl).J'UtJ~u~ nTrn.:if'inT~~via1V1m'n.1tl11:Umflb'lllUBU'U tl-a~~1tJ 2564
LU1u\Jlj~ nT'i f'111:ud1L~'ilb'Un1'i'1 ~1~~'1R1L~:ui:.ifitiiiru'1'tleH

el .el .U. (Product Champion)

1. ~m1i:.iutllj~ m 'i : rrn:u~1L~'ilLt1nTrn-S'1~l;J<if'i1L~:ui:.iiitiilru'1'1Jel~ el.el.ti. (Product Champion)
2.

'VIU'Jtl~1\J~~'Ui:ltl'!lel'U

ti

tJ

2564 LL'1::n1'ioU1i:.Jfltiiiru'1 (Product Champion)

2564 LL<i::m'itl1i:.iiitiiiru'1 (Product

Champion)~

el.el.ti.

~

el.el.U.

oW\JlJ'U1LL~'JL'1~'ilb'UU

~\Jlltl1LL<i'1L'1~'1LtJtl

~1tl~\JlJ\J1q'in'iJLL'1::~tl'11'vlfl'i'i:Uhl 'il~rlfl1'i~tl'11'vln'l'll.Jth1~1111'1L'v1U'il1.J\J

:

3. 'Vl~nn1'iU.'1 :: L'Vl\Jlt:.J'1 :

.

.

.

i.hJ'iJUt1t:.Jii.iJiru'l1L~'lJ'il~'il~flfl1'i''il\Jl'11'vlfl'i'l:uth1~i111'1L 'v1U'il1.J\J ij';hi'11:u1wvi1tJ1'11i111!i1'~11m~'i);'iJ1fl'itlLL1.J1.J (ru'lJ..J) ~t:.Jli\Jl'il'ilfl:U1'ii'1m,hE.Jil LL1.J1.J'i\'1\J'ltl:U1fl

LLtJ11l.itJl'i'~l'l11:Ufl1'illi''iJ~fl1'i''lJ'il-1\Jl'11li1 u..i::fl1'itl'i'::'!J1ii':U~\JBV~'W~1ii~nrj:u~nl'i'1~LLVl'il°i ~ tlwn'iJ1.Jtl1.Jtli'tJ'l)\Jfl1'lt:.JiitJI~~~hi'111J1'ir1LLti~'!JtJ1\J\Jl'11li111i1 !i11EJ L111\Jl.a'il~rl fl1'i~\Jl'11Vlfl'i'i:Uth1~1111'1 L'v1U'il1.J\J
~~lli'D~iifl1'i~\JlJ\J1fl1'i'il'ilflLL1.J1.Jt:.JlitJiliru'l1~'itlLL 1.J1.J1Vil.IL~'il'1~1~:u.if'i1L~lJ1~'111J1'i(l\Jl'iJ1.J'1\J'il~1'1111Jlli''iJ~fl1'i'lJ'il~'1fll'i'1 nwtl\'u1~Lnli11'1111Jlli''il~fl1'i1\J\Jl'11liit:.JiitJIJlUJ'l1~ L~'iJL~1JEJ'illii'ii'1'v1U1EJ
.,~1~'i1E.11m~ 'il.'il.tl.1J1n~u
LliiV1utl 2563 'il~Rfl1'i~\Jl'11Vlfl'i'il.!th1~i111'1L'v1U'il1.J'U1!i1~1 L U\Jfl1'i'i11.J'i1lJU.<i::fi'li1 L~Dnt:.JlitJ1Ji'ru'1nrjl.! Li'.l1'v11J1V (Product Champion) ~il~nwn~1\Jfl1'i'15'1~l;J'1f'i1 L ~lJ
Lli1VriWl'ill'i11lJlli''il~fl1'i''lJ'il~'1 nl'i'1, n1V1t.1liim1:utl\'mn1'i'lJ'il~'1 nl'i'1~il~'ilt:.JlitJ1Ji'ru'1, 'i'::lii:Ul'l11lJ~li1Lt'.1uL~'il~\JlJu1iitJl'i'1111~'iJ1.J°ifl1'i L~'il\Jl 'il1.JL'ilVl~m1:ulli''il~fl1'i , '1~1~tli''ULLuu (Prototype)
'\l

.

.

4. 1111'1\J'mMfl :

5. LU1'VllJ1tJ :

'\I

.

tl1:1J1t:.Jli (JI LL<i ::'ii'1'v1U1 EJ '\ll\11 '1 'il1.J\Jl '11li1LL'1:: n1'vl'Uli1 bi'.l1'v11J1 !.I

'1~1~l;J'1f'i1L~:Ut:.JlitJiliru'1'1J'il-1

'\I

\

.

~ liitl 1m11.J'i1lJ'i1v~1\Jt:.J '1'i1EJ1!i1fl1 'i'tl1t:.J iitJ1Ji'ru'1m!i1'1~1~1J'1f'i1 b~:u 'iJ 'ilfl'ii'1'v1U1 EJ'il°i -1\Jl 1:U b\11'\111J1 EJ

'il.'il.tl. (Product Champion)

.

LL.i::tl1i:.iiitJ1Ji'ru'1~~\JlJ\J1 LL<i'1 L'1~'ilL'Utl

2563 LL<i::tl 2564

1.

L~'il'15'1~l.!'1f'i1L~:ut:.JiitJ1.ri'ru'11"1.~ (Product Champion)

2.

L~'il'1~1mv11i1''11flfl1'i'ii'1'vlU1EJt:.JiitJ1ii'ru'l1'1~ (Product Champion) ~~\Jll'U1LL<i'1 L'1~'11'Utl

1. <15'1~tli''ULL\J1.J (Prototype) L~'ilt:.Jli\JlLL'1::'ii'1'VIU1V
2.

i15'1-i'i'1EJ1~L~lJ'il1flt:.JlitJ1.tiru'1'lJ'il-1

ti

Lb'1::1utl 25 64 n'il ::Iii''iJ ~~1LU'U fl1'i

'il'ilfl'ii'1'VIU1V'1~1~'i'1V1m~ 'il.'il.tl. ~'iJ1tl
2563 LL'1::tl 2564

2564

'il.'il.tl. (Product Champion)

~~\Jll'U1U.li'1L'1~'11utl

2563 LL.i::tl 2564

3. ~1 LU'Ufl1'itJl1lJ LLt:.J'Utlljmim'i1\i1~1L~'il ~'iJV<i:: 100
6.

~1~1'tlf'l'n:ud1L~'il : ~;illmru
- '11:1J1rntl1i:.iii111ilru'1'!J'il-1 'il.'il.tl . (Product Champion)

ti

256411i1ri1 L~'il t1~1~ut1EJ 1 i:.iiitJ1.tiru'1

LiJ~~UJll1Yi
- il'i1E.111i1'11flfl1'i'U1t:.JiitJ1Ji'ru'ti (Product

Champi on)~ ~\JlJ'U1LL<i'1L'1~'ilL'Utl

- ilrnJ1~-;11nn1'i'11V1i.l11mii1J11iru'l'i'll<M ei.ei.tl. (Product Champion)
7. ~uu·m.11ru : ;utl'i'::mru'i'1EJ11i1-'i1t1~1v tl'i::'i\'1tl 2564 'lJm '1.i5'il.

2563 t1t1n'ii'1V1u1v1utl 2564 1!i1':1J1nn'i1L\11V1:1J1EJ

ll 2564 mnn11LU1'v'l:U1tJ

fami:: 10

~EIEJ<i::
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2563 elelffii1wl.i1v1utJ 2564

2563 'iJ'iln'ii'11..nJ1v1utl 2564

,,,u1 2

"
'tl'IJ111ei'IJLbft::n'iln~~!,J~1Lil'IH1'1J

s.

i:
'IJ'IJ~eJ'IJfl1'i

tr-

n.'l'j , 64

l.J .f't . 64

1.

iLm1til'li'11~il~1f1CJilf111~1L~IJ~11JU
1ui'.I 2564

2563

L~Cl~illvi1LLCJ'U\J~1J~rn~

64

n.v . 64

--

vi1rn1V1\l1'11l1Jl>1"1\l1 (Test)

4)

rn11111~ili''IJLL1J1J

----

(Prototype)

4.2
CJli1>1Ji'nJ'l'i'!JCJ~ 11 .CJ.tl. (Product Champion)
---

i'I

--

- ~

-

~

--

----

---

-

- - - -- --

- - - - -r - -

-

- - -- - -- -

----

-

--

--

-

-

----

-

-

-

----

----

eim.J.L'vlUeJ'UU

---

-

--

61.5'1.

---

~

----

---

--- -

---

--

-

- -.-

---

--·--

·---

·-

-------

---

-----

---

-

---

.

-

iiill11>11lJnu~1m1v~11JCJ!l11v1'1rn~i11e.Ji11>1Ji'ru'l'iffiMurn~1111~~"ri1Lvi1J1111n

-

-

-

11j1.lCJilm~~1Liiu~1u il'IJ'l'l1~1.l11~~fl LLu1m~LLm'!JLLilt'li'm11uvu.ut

-

--

---

-

--

--

~1V~11J 11.11.tl.

--

-

- --

-

-----

----

----

-

9. ~m"U~t11Lu"Um'i : ~1"1J~~'U1~~rh1m1::'lvi<11'vlnrn.i'll! t1~ri°fl1'it)lil<11'vlnrn.1u1hl111flmut1'U'IJ
10.

e.J\1~f't1\;111~::1ti'i"U : l;j\1fl1 LL\1::m11~L~l.1~1ne.J~lililru'1n~l.I LD1'vll.11fl

~~~'IJ1LLli''lL61~~1'1Ju

11.

fl1'i~\;llil1l.lm1::nw1.h:a.iJ"1Je.1\1 : 'i1V~1"1Jth::'ii'1L~t1'1Jlil1l.l~'\Jlilt1"1J\Jlj-lm~1"1J LL\1::'i1tm'IJ<1'i\Je.111nTil1i'1L-U'IJ~1"1J

2563 LL\1::u 2564

U'l/'vl1'lU<l'i'ifl

-

--

8. 'i::m::L'J\11~1LU'Un1'i : lHl. 2564 - lJ.fl. 2565

(Product Champion)

---

---

·-

-

--

-

---- -

- - -- -

'i!1'l'li11v~~~l>11lJLU1'1'1lJ1V~ri1"1'1Jil1

-

----

·---

--

2563

---

-

·---

-

-------

~li'lJ'IJ1LLi1'111vn'il1mhv

-- -

--

--

-

--

-

--

--

- - - - f---

-

-- -

-·

----

~

-- - - - ·--

-

- - -f----

---

----·

---

i'I 2564

l.J.f't . 65

--

-·
--

--

---

1.l1t'i!1i'.J 2564 i11L11uv~<i1uwn111.Xm1lJLl11J'!J1l1JLUl'l'llJlV~riT1'11J\l1

CJi11>1ii'ru'l'i'!JM CJ.CJ .1.l. (Product Champion)

li.f't. 64

-

L~11l1'1!u1ilui9'1

YlfolJ~~ri1'1'11Jil1LU1'1'1lJ1V~~1tVtV11LL'1tLU1'1'1lJ1V

4.
i11CJi11>1Ji'ru'l'i'!J11~ CJ.CJ.ti. (Product Champion)
---

w.v. 64

64

Iii.ft.

--

3) n111tilllJfl11lJAil1Ll1u (Ideate)

---

6.

~ .f't.

n .f't. 64

-

'l'l~CJ1J~rn1L~111>1CJ1JL~V16m111ifo~rn1

5.

iJ .v . 64

11 u111J LLil t R\l1L~CJf1CJi1illnru'lin~lJ LU 1'1'1lJ 1 V (Product Champio n) ti 2564

~jj~aCJi11l1nru'l'i (Define)

4. 1

W.f't . 64

~

~

---

1) il1n~m11Jili'v~rn~'!J!M~ni\'1 (Empa_!ll ize) 2) ri1'1'1'1J\l11'111lJili'<J~rn1'!Jt1~~ni91

3.

UJ .V. 64

--

~jjl'if1Vf11Yl1urn11111~~ilA1L~lJLLilt/'l'l~CJ~~CJC!f1'!JCJ~ C! .C!.tl. ~1Liiurn11>111J~IJ\l1CJ'IJ
-

i'.i.f't. 64

---

---

2.

"~

e.l'i'lJe.l\;l"!feJ'U

'i!:V!:L'l\11tl1LU'Ufl1'i

!J'Ulil~1'1J

LL'IJ'lVJ1~fl1'iLLm'!JLL\1::'!i'm<1"1JmL'IJ~

- --- -

-

--

---

-

---

---

.

---

-

·---

-- -

-- ~

-

-·----

-

---

VIU1 3

tJ':i~UJ'Ufl'J1ll b~£.HI
U v~tlb~fHvj 1
gim'U:::il1il1ilU'Y
'
bU1V1111EJ

bnru,j1~

: m'ltJ5~m11V1~mnru"1m'l'lJ'l:::bih.1~.mm'l~1biJ'U.:i1'1Jhi1~1>rn.1bi'.11V1:1.J1!'.I

:2

x5

:1X3
: rr:n:w'11b~'ilhrn1'l'1-r1.:i:w'1ri1Lvi:w~~l'li\'ru"1'1Jei.:i ei.ei.tJ. (Product Champion) lJ 2564 bb'1:::nwt11

~~1'1i\'ru"1 (Product Champion) vi ei.ei.tJ. ~~'\Jlbbi;i''lb'1~'il1'Wll

2563 eiein'11V1i11tJ1'WlJ 2564

l'l1111Vl111EJ

:5'~vl1bL~UtJ5~f11'lLbi;i''lb'1~'il.fl11'.11'U

5

b~tl'\J~'l'V!1fll.J 2564

,j'l))vl1LL~'UU{j1.J~fl1'l1~ifo~f'itb:;m:rufl'l1.Jf11'U Lrn:;

5

•

1iilfom1rni1'U'!Jfl1.J'11n~e\'1mvm'l 11))E.J'l11.J'rn.1u.<i:;
r'\'l))L~ein~~111nru"1ncil.IL i'.J1111mv (Product
Champion)

\J 256~ ~~¥i'nvm'Vl1'Ufl1'l'1~1~

l.1'1fl1L~:wLL<i:;/'Vl~fl~'flfln'Ufl'
~

v

0

ei.ei .i.J. iii1LU'Ufl1'llil1l.I
....

'U'Ulilfl'U 1) '11'l1'1f111l.llilfl,fl1'l'Ufl''1f)f11

n1'Vl'Ul))f111l.liifei,n~'l'Ufl''1nfi1~~
~ei~~111nru"1 (Define) 3) fl1'l'l:;l))l.Jf111l.lfi~Li1'U

(Empathize) 2)

(Ideate) L~fl~\lll'U1~'Ufl1'Vl~fl1.J1nrn ~ei111eiu1'il'V18
f111l.liifeNfl1'l 4) fl1'lf.'1~1,iif'ULL1.J1.J (Prototype)

:5'~vl1LL~'\JtJ5~f11'lbbi;i''l b'1~'il.fl11'.11'W

4
'1'1

~1'ULnru"1il))'l:;~1.J 1 LL<i:;vhm'l'\lll))f.'1fl1.Jlil'111)) (Test)

4

b~tJ'\Jf1'jf1~1f1l.J 2564

'1'1

"

Iii

i11Lf.'1'Uei~e\'1mvm'l1~rmrni1'U'!Jfl1.J

Li'.J1111mv~n1111'UI))

'\J1'1Jf1'11'1

"
'\Jtll'.I

:5'~v11bb~'WtJ5~m 'lbbi;i'1 b'1 ~'il.fl1tJ1u
b~tl'\J'rl~~.fl1f1l.J 2564

'

i.11~~111nru"1'Uei' ei.ei.i.J. (Product Champion) \J
2564 LL<i:;~~111nru"1 (Product Champion) ~

3

*

tJ1unm.:i

~\lll'U1U.~1L'1~'11'Utl 2563eiein'i\'1111u1v1\))E.J~11vliil
Lu'U1u1111l.JLiJ1111mv~n1111'UI))

i.11~~111nru"1'Uei' ei.ei.i.J. (Product Champion) tJ
2564 LL<i:;~~111nru"1 (Product Champion) ~

2

~9ll'U1LL~1L'1~'11'Ull

2563 eiein'i\'1111u1E.J

Ll))E.J~'l1 E.J1iil

mnn-:i1L u1111mv ~eiv<i:; 5

1

*

i.J1:;'i\'1ll 2564

'I)

:5'~vl1bb~'WtJ5~nTrni;i'1b'1~'ilmtJ1u
b~vu:ilti'l.!11'.1'\J 2564

3

Ylfal.J~'n1V1'Ul))LU1'Vll.11E.l~''l:;E.J:;m1LL'1:;Li'.J1111mv

ii tl 1'.1 l.J1 f1

:5'~vl1bb~'\JtJ5~f11'lbbi;i'1 b'1~'il.f111'.11 'W
b~tl'\Jbl.!~11'.J'U 2564

i.11~~111nru"1'Uei' ei.ei .i.J. (Product Champion)
2564 LL<i:;~~111nru"1 (Product Champion) ~

1

~\lll'U1LL~1L'1~'11'Ull

2563 eiein'i\'1111u1E.J
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ภาคผนวก 4
แผนปฏิบัติการตาม KPi ที่ ออป.เหนือบน เห็นชอบ

ภาคผนวก 5
แผนปฏิบัติการด้าน FSC

การดาเนินการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจติดตาม (Monitoring plan)
Social Monitoring
ด้าน

เรือ่ ง

ตัวชีว้ ัด

วิธีการ

1. สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน

1. จานวนข้อร้องเรียนน้อยลง
2. เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
มากขึน้

1. รายงาน CRO
2. การค้นหา Stakeholder
3. การค้นหา ชนพืน้ เมือง

2. การตรวจสอบด้านความปลอดภัย

1. ข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย

1. รวบรวมสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุในขณะปฏิบตั ิงาน
2. ตรวจสอบการสวมใส่อปุ กรณ์ PPE
3. ตรวจสอบรถ/เครื่องจักร/อุปกรณ์การทางาน
4. ตรวจสอบถังดับเพลิง
5. รวบรวมสถิติการเบิกจ่ายยา

ด้านสังคม

ระยะเวลา

ผลการตรวจติดตาม

ทุกครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
รายงานการค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจาปี
รายงานการค้นหาชนพืน้ เมืองประจาปี

ทุกครั้งที่เกิดเหตุ
ทุกวันที่ปฏิบตั ิงาน
ทุกวันที่ปฏิบตั ิงาน
เดือนละ 1 ครั้ง
ทุกครั้งที่เบิกจ่าย

3. การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชุมชน ข้อมูลการใช้ประโยชน์พนื้ ที่สวนป่า
จากสวนป่า
ข้อมูลการจ้างงาน
ข้อมูลการเก็บหาของป่า (เพือ่ การยังชีพ)

1. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์พนื้ ที่สวนป่า
2. รวบรวมข้อมูลการจ้างงานชุมชน
3. รวบรวมข้อมูลการเก็บหาของป่าของชุมชน

ปีละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง

4. การฝึกอบรมพนักงาน คนงาน

1. ดาเนินการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
2. ดาเนินการจัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
3. ดาเนินการจัดฝึกอบรมด้านไฟป่า
4.การใช้เครื่องจักร/เครื่องกล
5. การโค่นล้มไม้
6. อืน่ ๆ.................................................

ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง

1. พนักงาน / คนงาน สามารถปฏิบตั ิงาน
สวนป่าได้ถกู ต้องตามหลักการและเสร็จ
ทันกาหนดการตามแผน
2. สถิติอบุ ตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานลดลง
เมื่อเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา

รายงานสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุในขณะปฏิบตั ิงาน
รายงานการตรวจสอบการสวมใส่อปุ กรณ์ PPE
รายงานการตรวจสอบรถ / เครื่องจักร / อุปกรณ์การทางาน
รายงานการตรวจสอบถังดับเพลิง
รายงานสถิติการเบิกจ่ายยา
รายงานการใช้ประโยชน์พนื้ ที่สวนป่า
รายงานการจ้างงานชุมชน
รายงานการเก็บหาของป่าของชุมชน
รายงานผลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
รายงานผลการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
รายงานผลการฝึกอบรมด้านไฟป่า
รายงานผลการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักร /เครื่องกล
รายงานผลการฝึกอบรมการโค่นล้มไม้

การดาเนินการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจติดตาม (Monitoring plan)
Economic Monitoring
ด้าน

เรือ่ ง

ตัวชีว้ ัด

วิธีการ

ระยะเวลา
3- 5 ปี/ครั้ง

ผลการตรวจติดตาม

1. การสารวจข้อมูลปริมาตรไม้สัก

1. ได้รับรายงานข้อมูลปริมาตรไม้สัก
2. แผนการทาไม้ของสวนป่า
3. งานสาเร็จเสร็จสิ้นตามแผนงาน

1. ดาเนินการสารวจข้อมูลปริมาตรไม้สัก โดยวิธี
Line Plot System

รายงานการสารวจข้อมูลปริมาตรไม้สัก

2. การตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนย้าย
สินค้าไม้ (Chain of Custody)

1. ข้อมูลมีความถูกต้อง ตรวจสอบ
แหล่งที่มาของไม้ได้

ดาเนินการเก็บข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ในทุกขัน้ ตอน
เช่น โค่นล้ม ชักลากถอนตอ ชักลากเรียงหมอน จัดกอง ...

ทุกวันที่ปฏิบตั ิงาน รายงานการตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้
(Chain of Custody) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

3. การตรวจสอบสถานะการรับรอง FSC
(Certification Status)

1. จานวนครั้งที่มีการประทับตราฯ ผิดพลาด
น้อยลง

ดาเนินการตรวจสอบสถานะการรับรอง FSC ตามเวปไซต์
www.fsc.org

ทุกวันที่ปฏิบตั ิงาน การประทับตราฯ เกิดข้อผิดพลาดลดน้อยลง

ด้านเศรษฐกิจ

4. การตรวจสอบข้อมูลความสูญเสียจากการ 1. ความสูญเสียเนื้อไม้ลดลง
ทาไม้

1.เก็บข้อมูลจานวนต้นที่ไม้เกิดความเสียหายจากขัน้ ตอน
1.1 โค่นล้ม
1.2 ชักลาก-ถอนตอ

ทุกวันที่ปฏิบตั ิงาน

รายงานผลการเก็บข้อมูลจานวนต้นที่ไม้เกิดความเสียหายจาก
ขัน้ ตอนโค่นล้มและชักลาก-ถอนตอ

การดาเนินการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจติดตาม (Monitoring plan)
Environment Monitoring
ด้าน

เรือ่ ง

ตัวชีว้ ัด

วิธีการ

ระยะเวลา

ผลการตรวจติดตาม

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของดิน

1. ค่าปฏิกริ ิยาดินของสวนป่าไม้สักอยูใ่ น
เกณฑ์ที่เหมาะสม (pH 6-7)
2. ปริมาณธาตุอาหาร (N P K) ในดิน
ของสวนป่าไม้สักอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม

1. ดาเนินการเก็บตัวอย่างดินในพืน้ ที่แปลงปลูกใหม่
2. ดาเนินการส่งตัวอย่างดินให้หน่วยงานฯ ที่เกีย่ วข้อง
ตรวจสอบ

ปีละ 1 ครั้ง

ข้อมูลค่าปฏิกริ ิยาดินของสวนป่าไม้สัก
ข้อมูลปริมาณธาตุอาหารในดินของสวนป่าไม้สักอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี

2. ตรวจสอบการพังทลายของดิน

1. ข้อมูลการตรวจวัดการพังทลายของดิน
ในพืน้ ที่สวนป่าโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การชะล้างพังทลายของกรมพัฒนาที่ดิน
ไม่เกินชั้น 3 (ปานกลาง)

1. ดาเนินการเก็บข้อมูลการพังทลายของดินในพืน้ ที่ ดังนี้
1.1 พืน้ ที่อนุรักษ์
1.2 แปลงทาไม้
1.3 แปลงปลูก

ปีละ 1 ครั้ง

รายงานผลการเก็บข้อมูลการพังทลายของดินในพืน้ ที่
ตามกาหนด

3. การตรวจสอบคุณภาพน้า

1. ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน้า
2. ข้อมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

1. ตามคู่มือการตรวจสอบคุณภาพน้าที่แจ้งเวียน หรือ

ปีละ 1 ครั้ง

1. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้า
2. รายงานผลการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ

ปีละ 1 ครั้ง

รายงานการตรวจสอบฝายชะลอน้า / ฝายดักตะกอน

สิง่ แวดล้อม

4. ฝาย

1. การกักเก็บน้า
2. การดักตะกอน
3. ประสิทธิภาพของฝาย

2. ประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพน้า
3. ตรวจสอบอย่างน้อย 2 ชุดข้อมูล คือ
3.1 จุดน้าไหลเข้าพืน้ ที่สวนป่า
3.2 จุดน้าไหลออกจากพืน้ ที่สวนป่า

1. ดาเนินการตรวจสอบฝายชะลอน้า / ฝายดักตะกอน

การดาเนินการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจติดตาม (Monitoring plan)
Environment Monitoring
ด้าน

เรือ่ ง

ตัวชีว้ ัด

วิธีการ

ระยะเวลา

ผลการตรวจติดตาม

5. ปริมาณน้าฝนในพืน้ ที่สวนป่า

1. ข้อมูลปริมาณน้าฝนในพืน้ ที่สวนป่า

1. ดาเนินการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณน้าฝนในพืน้ ที่สวนป่า

เดือนละ 1 ครั้ง

รายงานการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณน้าฝนในพืน้ ที่สวนป่า

6. การตรวจสอบข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

1. ข้อมูลความหลากหลายจากการสารวจโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

1. การตรวจสอบความหลากหลายชนิดพันธุพ์ ชื
1. การตรวจสอบความหลากหลายชนิดพันธุส์ ัตว์

5-10ปีต่อครั้ง
5-10ปีต่อครั้ง

รายงานการตรวจสอบความหลากหลายชนิดพันธุพ์ ชื
รายงานการตรวจสอบความหลากหลายชนิดพันธุส์ ัตว์

1.ตรวจสอบไม้อนุรักษ์
2. ตรวจสอบพืน้ ที่อนุรักษ์
2.1 พืน้ ที่แนวป้องกันรอบนอก (Buffer Zone)
2.2 พืน้ ที่สองฝั่งลาห้วย (Stream Bank)
2.3 พืน้ ที่ปา่ กึง่ ธรรมชาติ (Semi - natural Forest)
2.4 พืน้ ที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (HCV)

เดือนละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง

รายงานการตรวจสอบไม้อนุรักษ์
รายงานการตรวจสอบพืน้ ที่อนุรักษ์ทุกประเภท

7. การตรวจสอบพืน้ ที่อนุรักษ์และไม้อนุรักษ์ 1. ความเสียหายของพืน้ ที่อนุรักษ์
ต้นไม้อนุรักษ์ ลดน้อยลง
2. ข้อมูลการใช้ประโยชน์พนื้ ที่อนุรักษ์
( HCV 6 Cultural Identity : พืน้ ทีที่เป็นแหล่ง
สิง่ แวดล้อม
ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีของชุมชนท้องถิน่
8. การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง
ก่อนและหลังกิจกรรม (Site Inspection)

1. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมหลังการทา 1. ดาเนินการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งก่อนและ
กิจกรรม ไม่เกิน 5 รายการ
หลังกิจกรรม

9. การตรวจสอบโรคและแมลง

1. มีขอ้ มูลการตรวจสอบโรคและแมลง
2. มีการกาหนดมาตรการในการควบคุมโรค
และแมลง
3. มีผลการดาเนินการตามมาตรการควบคุม
โรคและแมลง

1. ดาเนินการตรวจสอบโรคและแมลง
2. กาหนดมาตรการควบคุมโรคและแมลง
3. ดาเนินการตามมาตรการควบคุมโรคและแมลง

ทุกครั้งที่ทากิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งก่อนและ
ไม่เกิน 1 เดือน หลังกิจกรรม
ทุกไตรมาส

รายงานการตรวจสอบโรคและแมลง,
การกาหนดมาตรการควบคุมโรคและแมลง ,
การดาเนินการตามมาตรการควบคุมโรคและแมลง

การดาเนินการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจติดตาม (Monitoring plan)
Environment Monitering
ด้าน

เรือ่ ง
10. การตรวจสอบและควบคุมพืชรุกราน
พืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMO)

สิง่ แวดล้อม
11. การควบคุมสารเคมีในพืน้ ที่สวนป่า

ตัวชีว้ ัด
ค่า IVI น้อยกว่า 20
และมีค่า IVI น้อยกว่า 5 ลาดับแรก
(สัญลักษณ์ Inv4 )

วิธีการ

ระยะเวลา

สารวจพืชต่างถิน่ รุกรานในพืน้ ที่สวนป่าของ อ .อ.ป.
ตามระยะของการ
ตามคู่มือของ รศ.ดร.แหลมไทย อาษานอก (สาขาวิชาเกษตร ทาไม้ในแต่ละแปลงปี
ป่าไม้ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ) จานวน 5 ชุดข้อมูล ดังนี้
1. แปลงไม้สักอายุ 5 ปี
2. แปลงหลังตัดสางครั้งที่ 1
3. แปลงก่อนตัดสางครั้งที่ 2
4. แปลงก่อน Final cut
5. แปลงป่าธรรมชาติ (พืน้ ที่อนุรักษ์ในสวนป่า )
1. เพือ่ ให้การใช้สารเคมีในพืน้ ที่สวนป่า เป็นไป 1. ดาเนินการตรวจสอบการใช้สารเคมีในพืน้ ที่สวนป่า
ทุกครั้งที่ใช้สารเคมี
ตามเกณฑ์ของ FSC และ WHO

ผลการตรวจติดตาม
รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบ,ควบคุมพืชรุกราน
รายงานการตรวจสอบ,ควบคุมพืชดัดแปลงพันธุกรรม

รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบการใช้สารเคมีในพืน้ ที่
สวนป่า

