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Mae-chaem Forest Plantation Management Summary 
บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน สวนป่าแม่แจ่ม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 

สวนป่าแม่แจ่ม สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขต
เชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นสวนป่าโครงการ 2ปลูกด้วยงบประมาณ
ของ อ.อ.ป. ตามเงื่อนไขสัมปทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และ
ด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 14 
แปลงปีแปลงพ้ืนที่ปลูก 6,684 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียน
ที่ดินเป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535  

ส านักงานสวนป่าแม่แจ่ม ที่ตั้ง ส านักงานสวนป่าแม่แจ่ม   
หมู่ที่ 3  ต าบลแขก  อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่มีความสูง
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 600-700 เมตร ตั้งอยู่ในพิกัดจาก
ดาวเทียมระวางที่47P ที่  432852 ตะวันออกและ 2024120 
เหนือ ในระบบ UTM 47Q (Map datum : WGS 1984)  อยู่ห่าง
จากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 140 กิโลเมตร  พ้ืนที่สวนป่าฯ 
ตั้งอยู่ในเขต ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม   จ.เชียงใหม่ 

 
 

แผนที่แสดงพื้นที่การด าเนินกิจกรรมของงานสวนป่าแม่แจ่ม ประจ าปี 2561 
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 

(Sustainable Forest Plantation Management System) 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
นโยบายมุ่งเน้นให้สวนป่าในสังกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าวสู่ระบบการจัดการสวนป่าที่เป็นสากลโดย
การปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาบูรณะป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่การป่าไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ ประกอบด้วย 
การพัฒนาที่ดินสวนป่า โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิต ไม้และบริการ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของประเทศ
อย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีป่าไม้เป็น
พ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไก
การตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกท้ังยังช่วยส่งเสริม
และพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบ
เขตสวนป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม   

 การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความย่ังยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  
 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
  - รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในสวนป่า 
  - ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนป่า 
  - ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในสวนป่า 
  - อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ 
  - ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ท้องถิ่น 
  - สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนป่า 
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อัตราก าลังการบริหารจัดการงานสวนป่าแม่แจ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนและผลการด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่แจ่ม 

 1. ด้านเศรษฐกิจ 

  - พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด  5,702.52 ไร่
  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  0.22 ลบ.ม./ไร่/ปี 
  - ความเพ่ิมพูนทั้งปีของสวนป่าฯ 1,254.554 ลบ.ม./ปี 
 * ข้อมูลดังกล่าวได้จากการใช้ฐาน FIS ปี 2558 มาใช้ในการค านวณผลการ
ส ารวจติดตามปรมิาณก าลังผลิตของสวนป่าแม่แจ่ม ประจ าปี 2561 

                    การท าไม้ประจ าปี 2561 
  - แปลง 2519 เนื้อที่ 361 ไร่   ปริมาตร 800.00 ลบ.ม. 
 * การท าไม้ของสวนป่าแม่แจม่ไมเ่กินปริมาณความเพิ่มพูนท้ังปี เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของป่า และท าการปลูกเสริมสวนป่าไมส้ัก       
( รอบตัดฟันที2่ ) หลังการท าไมเ้สร็จ                                                                                                     

นายอเนก  ยอดค า      
พนักงาน (ระดับ 1) 

นายอาติชาติ เหลาโชต ิ
หัวหน้างานสวนป่าแม่แจ่ม 

นางสาวลัดดาวัลย์  สุวรรณ 
พนักงาน (ระดับ 2) 

นายด ารง  โอบออ้ม      
พนักงานปฏบิัติการ 

 

นายดวงจันทร์  หอมขจร      
พนักงานปฏบิัติการ 

 

นางอุ่นใจ  ธรรมกุล     
พนักงานปฏบิัติการ 

 

นายสังคม  จีนา       
พนักงานปฏบิัติการ 
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 สถิติการผลิตและจ าหน่ายไม้ประจ าปี 2561  

 

 

แผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่แจ่ม 
ปีที่ด าเนินการ 

 

แปลงป ี เนื้อที่ (ไร่) ปริมาตร (ลบ.ม.) วิธีการตัด 

2560 2517 122.02 500 Selection thinning (คร้ังท่ี 3) 

 2518 73.12 300 Selection thinning (คร้ังท่ี 3) 

2561 2519 361.16 800 Selection thinning (คร้ังท่ี 3) 

2562 2520 140 800 Selection thinning (คร้ังท่ี 3) 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการตรวจติดตาม 
- จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานจ าหน่ายไม้สัก แปลง     
2519ของปี 2561 โดยใช้ระบบการท าไม้ แบบ thinning ครั้งที่ 2 
ผลดังนี้ 

1. เป้าหมายการผลิตจ านวน 800 ลบ.ม. 
2. ปริมาตรไม้ที่ท าออกได้จริงจ านวน 757.99 ลบ.ม. 
3. รายได้จากปริมาตรไม้ที่ท าออก 7,474,859.81บาท 

     (สรุปผลการด าเนินงานเมื่อ 30 กันยายน 2561) 
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  ผลผลิตท่ีมีการเก็บเกี่ยวในพื้นที่สวนป่าแม่แจม่ ในช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้การรับรอง (เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561) 
 

ชนิด 

 

ปริมาณ 

 

หมายเหตุ 

ไม้สัก(แปลงปี 2520) 931 ลบ.ม. ข้อมูลได้จากบันทึกการท าไม้ของสวนป่า 

เห็ด 200 กิโลกรัม ข้อมูลได้มาจาการสอบถามราษฎรรอบพ้ืนที่สวนป่า 

หน่อไม้ 500 กิโลกรัม ข้อมูลได้มาจาการสอบถามราษฎรรอบพ้ืนที่สวนป่า 

ไข่มดแดง 100 กิโลกรัม ข้อมูลได้มาจาการสอบถามราษฎรรอบพ้ืนที่สวนป่า 

ผักหวาน 450 กิโลกรัม ข้อมูลได้มาจาการสอบถามราษฎรรอบพ้ืนที่สวนป่า 

(ผลจากการส ารวจติดตามการเก็บหาของป่าของชมุชนรอบสวนปา่) 

 
 
การปลูกสร้างสวนป่า ประจ าปี 2561 

  - ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนป่าไม้สัก 
และป้องกันการลักลอบขโมยไม้ในพ้ืนที่สวนป่าแม่แจ่ม   
จ านวน  14 แปลงปี  รวมพ้ืนที่ปลูก 6,684ไร่ 

           - สวนป่าด าเนินการปลูกเสริมสวนป่าไม้
สักรอบตัดฟันที่ 2 แปลงปี 2561/2519 เนื้อที ่361 ไร่  
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 2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
  พ้ืนที่สวนป่าแม่แจ่มมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 700 เมตร จากการ
ตรวจสอบติดตามเรื่องการพังทลายของดินพบว่ายังไม่พบการพังทลายของดินในพ้ืนที่สวนป่า สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าเบญจ
พรรณและเต็งรังมีพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ สัก แดง ประดู่ เต็ง รัง ฯลฯ ทรัพยากรสัตว์ป่าที่พบ 1) สัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม ได้แก่ หมูป่า กระรอก 2) สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ ตะกวด เต่าเหลือง และงูชนิดต่าง ๆ 3) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 
ได้แก่  เขียด คางคก สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ป่า นกกางเขนดง นกแซงแซว นกปรอท เป็นต้น(ส ารวจโดยคณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่,2558) 
  สวนป่าฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 974.86 ไร่  คิดเป็น 14.585 % ของเนื้อที่สวนป่าทั้งหมด 
(6,684 ไร่) โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1.พื้นที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
  2.พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 
  3.พื้นที่ป่าก่ึงธรรมชาติ (Semi natural forest) 
  4.พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชที่ส ารวจพบไม่พบชนิดพรรณพืช และสัตว์ป่าที่ถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มสถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status)ตามการจัดของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ONEP, 2006) และ IUCN (2010) ตามผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่สวนป่าแม่แจ่ม
(ส ารวจโดยคณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่,2558)  

พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

 หมายถึง คุณค่าของสิ่งมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม ที่ได้รับการพิจารณาว่ามี
ความโดดเด่นส าคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์อย่างสูงนี้ จ าเป็น
อย่างยิ่งต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพ่ือการจัดการและติดตามเพ่ือให้แน่ใจสิ่งที่ได้รับการ
พิจารณาให้อยู่ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งข้ึน  

 จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพื้นที่ HCV ในพ้ืนที่สวนป่าแม่แจ่ม 
 ได้แบ่งพ้ืนที่ HCV แต่ละประเภทความส าคัญ ดังนี้ 

1. HCV 5 Basic need of local communities: ถ้ าสิงโตห้วยไม้ซ้อ ห้วยบง ห้วยผาม่าน               

2. HCV 6 Cultural identity of local communities: ป่าช้าและฌาปนสถาน 
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การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนป่าแม่แจ่มได้จัดชุด
ส ารวจ และดูแลพ้ืนที่ HCV โดยการบันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ 
HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ เพ่ือ
น าไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขต่อไป 

ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามไม่พบความ
เสี ยหาย และผลกระทบจากการ
ประกอบกิจกรรมของทางงานสวนป่า
แม่แจ่ม และจากปัจจัยภายนอก ต่อพ้ืนที่ HCV คือ ถ้ าสิงโต ห้วยไม้ซ้อ ห้วยบง 
ห้วยผาม่าน ฌาปนสถาน แต่อย่างใด บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ชุ่มน้ า และบ่อน้ าผุด 
มีแนวโน้มของไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง งานสวนป่าฯจึงได้ท าการป้องกันไฟป่า โดย
การท าแนวกันไฟ และตรวจตราป้องกันพื้นที่ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 

 
การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม(SITE INSPECTION) ก่อนการท าไม้ 

  จากการส ารวจพ้ืนที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ก่อนการท าไม้ของแปลงท าไม้สวน
ป่าแม่แจ่ม ไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้และทางงานสวนป่า
แม่แจ่มได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 

2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 

3. สร้างฝายดักตะกอน และชะลอความชุ่มชื้น บริเวณล าห้วยที่อยู่ใน
พ้ืนที่ท าไม้ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่ท าไม้ 

4. ปลูกหญ้าแฝกบริเวณที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 

5. งดเว้นการตัดถนนป่าไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนป่าไม้    
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ต้นไม้อนุรักษ์ (Eternity Tree)      สวนป่าแม่แจ่ม ได้ก าหนดต้นไม้อนุรักษ์ ที่สวนป่าได้พิจารณาแล้วว่ามี
ความส าคัญ เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ และมีค่า สมควรจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็น
ทั้งแหล่งหาอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมทั้งเป็นแม่ไม้ให้
เมล็ดเพ่ือการสืบพันธุ์ที่ดีตามธรรมชาติ โดยคัดเลือกต้นไม้ จ านวนต้น
พร้อมจัดท าเครื่องหมาย พิกัด ป้ายสื่อความหมาย เพ่ือให้ประชาชนที่
พบเห็นได้ทราบและช่วยกันอนุรักษ์ต่อไป โดยจากการส ารวจติดตาม
ผลการด าเนินงานพบว่า ต้นไม้อนุรักษ์ท้ังหมดมีสภาพที่ดีไม่ถูกลักลอบ
ตัด และไม่พบความเสียหายจากการถูกไฟไหม้เผาท าลายแต่อย่างใด 

 3.ด้านสังคม 
 ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนป่าแม่แจ่ม ประกอบด้วย   หมู่บ้านหัวดอย หมู่บ้านโหล่งปง หมู่บ้านอมขูด ที่ตั้งของส านักงาน
สวนป่าแม่แจ่ม และหมู่บ้าน  อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลกองแขก อ .แม่แจ่ม จ .เชียงใหม่  และปัจจุบันหมอนไม้ถาวร           
แปลง 2519 
 * จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าแม่แจม่ ไม่พบว่ามชุีมชนพื้นเมือง ท่ีเคยอาศัยอยู่ใน บริเวณพื้นท่ีสวนป่าแม่แจม่ 
พื้นที่รอบสวนป่าแม่แจม่  

 

  ผลการด าเนินงานและการตรวจสอบติดตามด้านสังคม สวนป่าแม่แจ่ม มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดย
ตลอดทั้งปี ดังนี้ 

1. ด้านคนงานและผู้ปฏิบัติงานกับสวนป่า  ในรอบปีที่ผ่าน
มาสวนป่าได้จัดท ากรมธรรม์ ป้องกันอุบัติเหตุส าหรับ
คนงาน เพื่อเป็นหลักประกันการดูแลรักษา ยามได้รับ
บาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน  มีการจัดหาอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยที่
สวนป่าได้ก าหนดไว้  จากสถิติในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า
ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในการท างานแต่อย่างใด  มีการฝึกอบรมเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ และทบทวนกิจกรรมเพ่ือ
ความปลอดภัยกับคนงานและเพ่ือให้มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ครบตามปฏิทิน (อบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น อบรมทบทวนการใช้เลื่อยยนต์และอุปกรณ์ท าไม้เพ่ือความปลอดภัย อบรมการปลูกสร้างสวนป่า อบรม
ใหค้วามมรูเ้กี่ยวกับมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน อบรมการป้องกันไฟป่าประจ าปีอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจ
ตราป้องกันฯ)  ส่วนของการจ้างงานคนงานที่ท างานกับสวนป่าเป็นคนงานในท้องถิ่น 100% และให้ความเสมอ
ภาคในเรื่องของค่าจ้าง/สวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน 
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2. ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบสวนป่า นั้น สวนป่า ได้จัดท ากระบวนการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือน าเสนอ นโยบายสวนป่า / ผล
การด าเนินงาน / แผนการท างานของสวนป่า พร้อมทั้ง
น าข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับใช้ในแผนการท างานของ
สวนป่า อีกท้ังสวนป่า ได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนรอบสวนป่า ไม่ต่ ากว่า 12 ครั้ง/ปี ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การร่วมงานประจ าปีของหมู่บ้าน การจัดกิจกรรม
ตามเทศกาล ตามศาสนา ถวายเทียนพรรษา การเข้าร่วมประชุมผู้น าหมู่บ้าน อ าเภอ และอบต.ต่างๆ ในส่วนของ
การบริการชุมชน เช่น การซ่อมแซมถนนป่าไม้ ที่ชุมชนได้สัญจรผ่านสวนป่า ได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี  

ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพื้นที่สวนป่าฯ 
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แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ปี 

ล าดับ รายละเอียด 2561 2562 2563 2564 2565 

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

 
 

 
800 

361.16 
 
 

 
800 
140 

 
 

 
800 
150 

 
 

 
800 
140 

 
 

 
800 

119.64 
 
 2. ด้านสังคม 

- กรมธรรม์อุบตัิเหตุ (ปีละ) 
- ตกลงกับชุมชน(ครั้ง) 
- มวลชนสัมพันธ์(ครั้ง) 
- การจ้างแรงงาน (%) 
- การอบรม (ครั้ง) 

 
1 
1 
12 
100 
3 

 
1 
1 
12 
100 
3 

 
1 
1 
12 
100 
3 

 
1 
1 
12 
100 
3 

 
1 
1 
12 
100 
3 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่ HCV  
- พื้นที่อนุรักษ์ (ไร่) 
- ต้นไม้อนุรักษ์จ านวน 32 ต้น (ครั้ง/ปี) 
- สถานีวัดการพังทลายของดิน (ไตรมาส) 
- Site Inspection(แปลงละ 1 ครั้ง กอ่นและหลังการท าไม้) 

 
4 

974.86 
1 
4 
- 

 
4 

974.86 
1 
4 
2 

 
4 

974.86 
1 
4 
2 

 
4 

974.86 
1 
4 
2 

 
4 

974.86 
1 
4 
2 

 
 

ระบบวนวัฒน์วิธีของสวนป่าไม้สัก 
 

1. การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก  มีวิธีการด าเนินการดังนี้ คือ. 
1.1 รังวัดพ้ืนที่ที่แน่นอน เพ่ือทราบขอบเขตพ้ืนที่ที่ผลิตที่แน่นอนและวางแผนในการจัดการปลูกดูแล

และเก็บเกี่ยว 
1.2 เตรียมพ้ืนที่ปลูก โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า ไม้พ้ืนล่างที่จะเป็นปัญหาต่อการปลูกและการ

เจริญเติบโตของกล้าในอนาคต เช่นพวกไม้หนาม เถาวัลย์ เป็นต้น แล้วท าการเก็บริบ 
1.3 เตรียมกล้าไม้ โดยการน ากล้าที่ผลิตซึ่งอาจจะผลิตจาก เมล็ด หรือ จากเหง้าที่ผ่านการคัดคุณภาพมี

การเจริญเติบโตดี แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง 
1.4 ปักหลักหมายปลูก เพ่ือให้ไม้สักที่ท าการปลูกมีระยะการปลูกที่เท่ากัน  (2x2, 3x3, 4x4) และเป็น

ระเบียบ เป็นแถว สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ เกิดผลกระทบต่ า 
1.5 ปลูก (ดูแลหน่อหรือปลูกซ่อม)  
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1.6 ปลูกซ่อม เมื่อต้นสักที่ปลูกไว้ในแปลงขาดหายไปซึงอาจเกิดจากการตาย จึงต้องท าการปลูกซ่อมใน
ส่วนที่หายไป เพื่อให้ผลผลิตในแต่ละแปลงเป็นไปตามแผนการปลูกและการผลิต 

1.7 ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 (ใส่ปุ๋ย,แต่งหน่อ) โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า เถาวัลย์ พวกไม้หนาม และ
ไม้พ้ืนล่าง แล้วท าการใส่ปุ๋ยโดยการเจาะเป็นหลุมกว้างประมาณ 2 นิ้ว ลึกประมาณครึ่งฟุต แล้วหยอดปุ๋ยลงไปแล้วกลบ 
แล้วท าการแต่งหน่อโดยการตัดเอาเถาวัลย์ออก 

1.8 ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 2 (ใส่ปุ๋ย) โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า เถาวัลย์ พวกไม้หนาม และไม้พ้ืนล่าง 
แล้วท าการใส่ปุ๋ยโดยการเจาะเป็นหลุมกว้างประมาณ 2 นิ้ว ลึกประมาณครึ่งฟุต แล้วหยอดปุ๋ยลงไปแล้วกลบ 

1.9 ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 3 โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า เถาวัลย์ พวกไม้หนาม และไม้พ้ืนล่าง  เพ่ือ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่กล้าไม ้

1.10  ป้องกันไฟ การท าแนวกันไฟไว้รอบ ๆแปลงสัก และท าการชิงเผา คือ การเผาพวกวัชพืชออกใน
ขณะที่วัชพืชยังไม่โตและรกมากนัก ป้องกันการเกิดไฟไหม้แปลงสวนป่า ลดความรุนแรงของไฟในกรณีเกิดไฟไหม้และช่วย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่ต้นสัก 

1.11  ซ่อมแซมทางตรวจการ แนวกันไฟ เพ่ือรักษาคุณภาพพ้ืนที่ และ ป้องกัน การพังทลายของถนน
ตรวจการ 

1.12  นับเปอร์เซ็นต์รอดตาย ความโต สต๊อกไม้ ติดตามความเจริญเติบโต อัตราการรอดตายของไม้สักใน
แปลง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดการพัฒนาและเก็บเก่ียวผลผลิตอย่างยั่งยืน 

1.13  ปีที่ 2 ก าจัดวัชพืช แต่งหน่อ ปลูกซ่อม ป้องกันไฟ เพ่ือบ ารุงรักษาส่งเสริมและติดตามการ
เจริญเติบโตของหมู่ไม้ 

2. การตัดสางขยายระยะไม้สัก ( Thinning ) 
 ใช้ Selection System ในระบบ Low thinning คัดเลือกต้นไม้ที่มีลักษณะทรามและเล็กออกมาใช้
ประโยชน์ก่อน เหลือต้นไม้ลักษณะดีไว้ท าออกในรอบตัดฟันสุดท้าย  โดยก าหนดรอบตัดฟัน (Rotation) ไว้ที่อายุ 30 ปี 
ดังนี้ 

ก. ตัดสางขยายระยะครั้งที่ 1 (The first thinning) เมื่อไม้สักอายุ 15 ปี  
ข. ตัดสางขยายระยะครั้งที่ 2 (The second thinning) เมื่อไม้สักอายุ 20 ปี  
ค. ตัดครั้งสุดท้าย (The final cut) เมื่อไม้สักอายุประมาณ 30 ปี  
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วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
“เป็นผู้น ำกำรจัดกำรสวนป่ำเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน  

เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมไม้จำกป่ำปลูกปี 2565” 
  

 
ติดต่อ : ส านักงานสวนป่าแม่แจ่ม หมู่ 3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270   
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