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Mae-Haed Forest Plantation Management Summary 

บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน สวนป่าแม่แฮด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
สวนป่าแม่แฮด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 

 

      
 
สวนป่าแม่แฮด สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นสวนป่าโครงการ 4 ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ขององค์การทหารผ่านศึก 
ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 จ านวน 7,435 ไร่ ตามหนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า (สป.3) เล่มที่ 1 ฉบับที่ 18 – 22 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2539 ภายหลังได้จัดท าการ
รังวัดด้วยระบบ GPS ได้พื้นที่ทั้งหมด 7,449.352 ไร่ และมีพื้นที่สวนป่าที่ต้องดูแลรับผิดชอบจ านวน 3 สวน
ป่าคือ สวนป่าแม่แคม-แม่สอง พื้นที่1,608.551 ไร่, สวนป่าโรงเรียนป่าไม้ พื้นที่ 3,271.743 ไร่, สวนป่า
โครงการฯแม่ยมตะวันตก พื้นที่ 340.01 ไร่ รวมพื้นที่ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดจ านวน 12,669.66 ไร่ 

ส านักงานสวนป่าแม่แฮด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  54140 พิกัดจาก
ดาวเทียมระบบ UTM 47 (Map datum : Indian 1975) 622100 E 2052937 N อยู่ห่างจากส านักงานใน
จังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร   
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แผนที่แสดงพื้นที่การด าเนินกิจกรรมของงานสวนปุาแม่แฮด ประจ าปี 2561 
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนโยบาย
มุ่งเน้นให้สวนปุาในสักกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ระบบการจัดการสวนปุาที่เป็นสากลโดยการปลูกสร้าง
สวนปุา คุ้มครองรักษาบูรณะปุาไม้เพ่ือประโยชน์แก่การปุาไม้ โดยได้ก าหนดพันธะกิจด้านธุรกิจ ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดิน
สวนปุา โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิต ไม้และบริการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน 
ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีปุาไม้เป็นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่
ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้
การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุาเป็น
ฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบเขตสวนปุาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม   

 การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความย่ังยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  
 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
  - รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในสวนปุา 
  - ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนปุา 
  - ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในสวนปุา 
  - อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ 
  - ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ท้องถิ่น 
  - สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนปุา 
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อัตราก าลังการบริหารจัดการงานสวนป่าแม่แฮด 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่แฮด 

 1. ด้านเศรษฐกิจ 
  - พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด  6,837.473 ไร่ 
  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI) 0.34 ลบ.ม./ไร่/ปี 
  - ความเพ่ิมพูนทั้งปีของสวนปุาฯ 2,345.550 ลบ.ม./ไร่/ปี 

* ข้อมูลดังกล่าว ได้จากการส ารวจปริมาณก าลังผลติของสวนป่าแม่แฮด ประจ าปี 2557-2558     

      

 
  การท าไม้ประจ าปี 2561 
   แปลง 2521 เนื้อท่ี 276.52 ไร่ ปริมาตร 1,200 ลบ.ม. 
 * การท าไม้ของสวนป่าแม่แฮดไมเ่กินปริมาณความเพิม่พูนท้ังปี เพ่ือให้เกิดการฟื้นตัวของป่า และท าการปลูกเสรมิรอบตดัฟันท่ี 2 หลัง
การท าไมเ้สร็จ 

 

นายอัครพงษ์ ป่าธนู       
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่าฯ 

นายณรงค์เวทย์ ใยบัว 
พนักงานปฏิบัติการ ชั้น (5) 

(5) 

นายสมคิด  เครือมะโนรมย์       
พนักงาน (ระดับ 2) 

นายสมคิด  จิน๊ะหล้า 
พนักงานบัญชี 

นายวิบูลย์ เจริญชัย             
หัวหน้างานสวนป่าแม่แฮด 
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แผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่แฮด 
 

ปีท่ีด าเนินการ แปลงปี 
เนื้อที ่ ปริมาตร 

วิธีการตัดสาง 
(ไร่) (ลบ.ม.) 

2561 2521 276.52 1,200 Selection  thinning 
2562 2521 277.02 1,300 Selection  thinning 

2563 2521 254.17 500 Selection  thinning 

2564 2522 315.60 1,000 Selection  thinning 

2565 2522 323.91 1,300 Selection  thinning 
 

การปลูกสร้างสวนป่า ประจ าปี 2561 
  - สวนปุาด าเนินการปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 แปลงปี 2561/2521 เนื้อท่ี 315.24 ไร่ พร้อมทั้งบ ารุงดูแลตาม
แผนการด าเนินงานจัดการสวนปุาสักแปลงปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 
  - ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนปุาไม้สัก และปูองกันการลักลอบขโมยไม้ในพ้ืนที่สวนปุาแม่แฮด 

 

การด าเนินงานปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 ของงานสวนป่าแม่แฮด 
 

ล าดับ 
ปีทีปลูกเสริม 

รอบตัดฟันที่ 2 
แปลงปี 

ปลูกสร้างเดิม 
พื้นที่ปลูกเสริม 

รอบตัดฟันที่ 2 (ไร่) 
1 
 

2544 2517 352.085 

2 2551 2520 201.034 

3 2552 2520 375.252 

4 2555 2520 301.82 

5 2556 2521 330.667 

6 2557 2521 335.197 

7 2558 2520 323.369 
8 2559 2520 314.664 
9 2560 2520 321.092 
10 2561 2521 315.237 
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2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นที่ราบเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา สลับไหล่เข่า มีร่องห้วยน้อยใหญ่ทุกๆ เนินเขา ความสูงจากระดับน้ าทะเล

ประมาณ 250 – 455 เมตร บริเวณเนินเขาโดยทั่วไปเป็นปุาเบญจพรรณ ปุาไผ่และไม้กระยาเลย ขึ้นปกคลุม ชนิดพันธุ์ไม้ที่
ส าคัญที่พบที่เป็นไม้ใหญ่ เช่น สัก ประดู่ปุา แดง ตะเคียนหนู กระเชา สมพง งิว้ดอกแดง ฯลฯ 

ด้ า น สั ต ว์ ปุ า ใ น พ้ื น ที่ ส ว น ปุ า แ ม่ แ ฮ ด -แ ม่ ส อ ง  ไ ด้ มี ก า ร ส า ร ว จ โ ด ย ศู น ย์ วิ จั ย ปุ า ไ ม้  ค ณ ะว น ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างโดยเลือกวาง Base line และการวางแปลงส ารวจอย่างเป็นระบบ (Systematic 
line plot system) ซึ่งจากการส ารวจในครั้งนี้ได้ท าการสรุปจ านวนชนิดจ าแนกตามสถานภาพการอนุรักษ์และสถานภาพตาม
ฤดูกาลได้ผลการส ารวจรวมทั้งหมด 42 วงศ ์72 สกุล 89 ชนิด โดยจ าแนกสัตว์ในแต่ละประเภทดังนี้ 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบจ านวน 8 วงศ์ 13 สกุล 14 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน พบสัตว์เลื้อยคลานจ านวน 8 วงศ์ 17 สกุล 
20 ชนิด สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก พบจ านวน 5 วงศ ์14 สกุล 19 ชนิด นกปุา พบจ านวน 21 วงศ ์28 สกุล 36 ชนิด 

สถานภาพตามส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2548) พบ 4 สถานภาพคือ ใกล้สูญพันธุ์ 
(Endangered) 1 ชนิด ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened) 5 ชนิด เป็นกังวลน้อย (Least Concern) 28 ชนิด และข้อมูลไม่
เพียงพอ (data deficient) 1 ชนิด 

สถานภาพทางการอนุรักษ์ตามการจัดของ IUCN (2014) พบ 2 สถานภาพ คือ ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) 1 ชนิด 
และเป็นกังวลน้อย (Least Concern) 63 ชนิด 

การส ารวจความหลากหลายของชนิดพรรณพืช ในสวนปุาแม่แฮด -แม่สอง  โดยศูนย์วิจัยปุาไม้  คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยการวางแปลงตัวอย่างขนาด  20x50 เมตร  จ านวน 3 แปลงสุ่ม  ประกอบด้วยสังคมพืชปุาปลูก
บริเวณริมห้วย  นอกจากนี้ยังเดินส ารวจนอกแปลงตัวอย่างของแต่ละสังคมพืช เพ่ือให้ได้ความหลากหลายของพรรณไม้ให้มาก
ที่สุด ผลการส ารวจพบชนิดพรรณ  87 ชนิด  72 สกุล 38 วงศ์   

สถานภาพ (Status) ของพรรณไม้ที่ส ารวจในครั้งนี้ ไม่พบพันธุ์ไม้ที่มีสถานภาพถูกคุกคาม (Threatened status) ตาม
การจัดของ ONEP (2006) และ IUCN (2010) ส่วนพันธุ์ไม้หายากและเป็นพันธุ์ไม้ประจ าถิ่นพบ 1 ชนิด พบพันธุ์ไม้ต่างถิ่น 4 
ชนิด พันธุ์ไม้รุกราน (invasive species) 3 ชนิด 

สวนปุาฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 487.378 ไร่ คิดเป็น 6.54 % ของเนื้อที่สวนปุาทั้งหมดโดยแบ่งพ้ืนที่
อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1.พื้นที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
  2.พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 
  3.พ้ืนที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 
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การตรวจสอบติดตามด้านสิ่งแวดล้อม งานสวนปุาแม่แฮด ได้ท าการหมายแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ติดปูายสื่อความหมาย 
และท าบันทึกการตรวจสอบติดตามสภาพของพ้ืนที่อนุรักษ์ และงานสวนปุาฯ ได้ก าหนดต้นไม้อนุรักษ์ พร้อมทั้งติดปูายให้ทราบ
อย่างชัดเจน และท าการบันทึกดูแลตรวจสอบติดตาม 

 

 
 

   
 

พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 
  หมายถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม ที่ได้รับการพิจารณาว่ามี

ความโดดเด่นส าคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์อย่างสูงนี้ จ าเป็นอย่าง
ยิ่งต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพื่อการจัดการและติดตามเพ่ือให้แน่ใจสิ่งที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่
ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น  

จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่ HCV ในพ้ืนที่สวนปุาแม่แฮดมีพ้ืนที่ HCV ที่
ส าคัญคือ HCV 5 Basic need of local communities: ห้วยแจ๊ะ 

การจัดการและการตรวจติดตาม งานสวนปุาแม่แฮด ได้จัดชุดส ารวจ และดูแลพ้ืนที่ HCV โดยการบันทึกลงใน
แบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขต่อไป 
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ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามไม่พบความเสียหาย และผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมของ
ทางงานสวนปุาแม่แฮด และจากปัจจัยภายนอก ต่อพ้ืนที่ HCV คือ ห้วยแจ๊ะ 

 

 
  

ตรวจสอบติดตามการพังทลายของดิน ตามสถานีตรวจวัดการพังทลายของดินในพ้ืนที่สวนปุาแม่แฮด แปลงปี 
2517, 2520, 2521 และ 2522 ในการตรวจสอบติดตามพบว่าค่าการพังทลายของดินในพ้ืนที่ของสวนปุาฯ อยู่ในระดับที่น้อย
มาก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปุา เช่น ทรัพยากรน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นต้น  

 

ภาพการตรวจวัดการพังทลายของดิน ในพ้ืนที่สวนปุาแม่แฮด 

* แนวทางการป้องกัน และแก้ไขการพังทลายของดิน อยู่ในหัวข้อการส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จาก
การส ารวจด้วยแบบส ารวจ Site Inspection ทั้งก่อนและหลังการท าไม้ 
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การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม(SITE INSPECTION) ก่อนการท าไม้ 
การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ Site Inspection นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความเสี่ยง แนวโน้ม 

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ที่มีการปฏิบัติงานของสวนปุา เช่น การปฏิบัติงานด้านการท าไม้ การ
ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปุา และการสร้างถนนปุาไม้ ซึ่งงานสวนปุาแม่แฮด จะด าเนินการส ารวจ Site Inspection ทั้ง
ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงาน ปูองกันและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม  

จากการส ารวจพื้นที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ในการด าเนินงานด้านท าไม้ ปลูกสร้างสวนปุา 
และสร้างถนนปุาไม้ สรุปได้ว่าไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้และทาง
งานสวนปุาแม่แฮด ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพ่ือปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจง ให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 
2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
3. งดเว้นการตัดถนนปุาไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนปุาไม้    

 
3.ด้านสังคม 
 ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปุาแม่แฮด ประกอบด้วย 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านปุาแดง หมู่ที่ 1, บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 7, บ้านอัมพวัน 
หมู่ที่ 8 ต าบลเตาปูน และบ้านวังดิน หมู่ที ่9 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  
 * จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าแม่แฮด ไม่พบว่ามชุีมชนพื้นเมือง หรือชนเผ่าใดๆ ที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่สวนป่า
แม่แฮด พื้นที่รอบสวนป่าแม่แฮด 

 

  นโยบายของสวนป่าแม่แฮด ด้านสังคม 
-  พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนปุาเป็นอันดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงานด้วยความเป็นธรรม 

 -  มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนปุาและคนงาน 
 -  ส่งเสริมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 -  ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพให้กับคนงาน 
 -  สนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา 
 -  จ าหน่ายไม้สักของสวนปุาประมาณ 30% ให้กับชุมชนท้องถิ่นและหมู่บ้านปุาไม้ 
 -  สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
 -  ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไม้ต่อเนื่อง 
 -  มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น 
 -  มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนปุา 
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ภาพกิจกรรมสวนป่า  
 

- ส่งเสริมใหร้าษฎรในท้องถิ่นใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่าในระบบวนเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานรอบสวนป่า 

      
 
 

- ประชุมร่วมกับผู้น าชุมชน รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ 
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- รดน้ า ด าหัวผู้น าชุมชนในเทศกาลสงกรานต์ 
 

    
 

- จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า/ดักตะกอน ในพื้นที่สวนป่า 

                                  
 

- ให้ความช่วยเหลือชุมชุนรอบสวนป่า 
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- อบรมให้ความรู้ในการท างานให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานสวนป่า 
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3.แผนการจัดการ 

แผนการจัดการสวนป่าแม่แฮด ระยะยาว ปี 2561-2565 

ล าดับ รายละเอียด 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

ด้านเศรษฐกิจ           
- แผนการท าไม้ (ลบ.ม.) 1,200 1,300 500 1,000 1,300 
- แผนการปลูกเสริมฯ (ไร่) 315 306 339 330 294 

2 

ด้านสังคม 
     

- กรมธรรม์อุบัติเหตุ (ปีละ) 1 1 1 1 1 
- ตกลงกับชุมชน(ครั้ง) 1 1 1 1 1 
- มวลชนสัมพันธ์(ครั้ง) 12 12 12 12 12 
- การจ้างแรงงาน (%) 100 100 100 100 100 
- การอบรม (คน) 25 25 25 25 25 

3 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
     

- พื้นที่ HCV  4 4 4 4 4 
- พื้นที่อนุรักษ์ (ไร่) 487 487 487 487 487 
- ต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 20 20 20 20 20 
- สถานีวัดการพังทลายของดิน
(ครั้ง) 

4 4 4 4 4 

- Site Inspection(ครั้ง/ปี/
กิจกรรม) 

2 2 2 2 2 
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วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

“เป็นผู้น าการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก 
ในปี 2565” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ติดต่อ : ส านักงานสวนปุาแม่แฮด หมู่ 1 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 
รหัสไปรษณีย์ 54120 โทร. 081-9534103  
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 สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น ผ่านทางกล่องรับความคิดเห็นทีท่ าการผู้ใหญ่บ้านป่าแดงและบ้านวังดิน 
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