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Mae - chaem Forest 
Plantation 

Management Summary 
การจัดการสวนปาุอย่างยั่งยืน สวนปาุแม่แจ่ม  

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
  

สวนปุาแม่แจ่ม สังกัดองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือบน  
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ เป็นสวนปุาโครงการ ๒ ปลูกด้วยงบประมาณของ อ.อ.ป. ตามเงื่อนไขสัมปทาน ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๑๖ และด าเนินการปลูกสร้างสวนปุาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแบ่งเป็น ๑๔ แปลงปีแปลงพ้ืนที่ปลูก ๖,๖๘๔ ไร่  
ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนปุาตาม พ.ร.บ. สวนปุา พ.ศ. ๒๕๓๕  

ต าแหน่งที่ตั้งส านักงานสวนป่าแม่แจ่ม  

 

 

 

  

 
 
แนวเขตติดต่อสวนป่าแม่แจ่ม 
 

 

 
   แผนที่แสดงพ้ืนที่การด าเนินกิจกรรมของงานสวนป่าแม่แจ่ม ประจ าปี 2563 

ทิศเหนือ  ติดกับ หมู่ ๔ บ้านโหล่งโปง 
ทิศตะวันออก  ติดกับ หมู่ ๑ บ้านอมขูด 
ทิศใต้  ติดกับ หมู่ ๑ บ้านอมขูด 
ทิศตะวันตก ติดกับ อุทยานแห่งชาติแม่โถ 

ส านักงานสวนปุาแม่แจ่ม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 
๓ ต าบลแขก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ๖๐๐ - 
๗๐๐ เมตร ตั้งอยู่ในพิกัดจากดาวเทียมระวางที ่
๔๗P ที่ ๔๓๒๘๕๒E และ ๒๐๒๔๑๒๐N ระบบ 
UTM ๔๗Q (Map datum : WGS ๑๙๘๔) อยู่
ห่ า งจากจั งหวัด เชี ย ง ใหม่ ประมาณ ๑๔๐ 
กิโลเมตร 
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีนโยบายมุ่งเน้นให้สวนปุาในสังกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าวสู่ระบบการจัดการสวนปุาที่เป็น
สากลโดยการปลูกสร้างสวนปุา คุ้มครองรักษาบูรณะปุาไม้เพ่ือประโยชน์แก่การปุาไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ 
ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดินสวนปุา โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิต ไม้
และบริการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของ
ประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีปุาไม้
เป็นพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไก
การตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม
และพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุาเป็นฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบ
เขตสวนปุาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม   

การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความย่ังยืน ๓ ประการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
๑. รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในสวนปุา 
๒. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนปุา 
๓. ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในสวนปุา 
๔. อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ 
๕. ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ท้องถิ่น 
๖. สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนปุา 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
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อัตราก าลังการบริหารจัดการงานสวนป่าแม่แจ่ม

 

 

 
 
 
 

แผนและผลการด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืนของงานสวนป่าแม่แจ่ม 

นายอาติชาติ เหลาโชติพนักงาน (ระดับ 6) 

หัวหน้างานสวนปุาแม่แจ่ม 

นายอเนก  ยอดค า     

 พนักงาน (ระดับ 1) 

นางสาวลัดดาวัลย์  สุวรรณ 

พนักงาน(ระดับ 2  ) 

พนักงานบัญชีสวนปุาแมแ่จ่ม 

นายอัศฎาวุธ  หอมขจร  

ช่วยปฏิบัติงานสวนปุาแม่แจ่ม 

นายธวัชชัย  เจริญสุวรรณ์  

พนักงานสัญญาจ้าง ช่วยปฏิบัติงานสวนปุาแม่
แจ่ม 

นายสังคม  จีนา     

  พนักงานปฏิบัติการ  

นายมี  พากเพียรพ 

นักงานปฏิบัติการ  

นางอุ่นใจ  ธรรมกุล    

 พนักงานปฏิบัติการ  

นายปาน  ดอนเรือนไพร     

 พนักงานปฏิบัติการ
สัญญา 

นายทศพล  เครือมะโนรมห์     
พนักงานปฏิบัติการสัญญา 

นายวิทวัส ยารังสี  

พนักงานปฏิบัติการ
สัญญา 
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  ๑. ด้านเศรษฐกิจ 

 - พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด  ๕,๗๐๒.๕๒   ไร่   
 - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  ๐.๒๓   ลบ.ม./ไร/่ป ี
 - ความเพ่ิมพูนทั้งปีของสวนปุาฯ ๑,๒๕๔.๕๕๔ ลบ.ม./ป ี

 
 
สถิติการผลิตและจ าหน่ายไม้ประจ าปี ๒๕๖๔  
การท าไม้ประจ าปี ๒๕๖๔ : แปลง ๒๕๒๑ เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่  ปริมาตร ๕๕๐ ลบ. 

* การท าไม้ของสวนปุาแม่แจ่มไม่เกินปริมาณความเพิ่มพูนทั้งปี เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของปุา และท าการปลูกเสริมสวนปุาไม้สัก (รอบตัดฟันที่ ๒) 
หลังการท าไม้เสร็จ                      

  

 

 

 

ผลการตรวจติดตามสถิติการผลิต และจ าหน่ายไม้ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานจ าหน่ายไม้สัก แปลง ๒๕๒๑ ของปี ๒๕๖๔ โดยใช้ระบบการท าไม้ แบบ  final cut ผลดังนี้ 

1. เปูาหมายการผลิตจ านวน ๗๕๐ ลบ.ม (ยกมาจากแผนท าไม้ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๒๐๐ ลบ. ) 
2. ปริมาตรไม้ที่ท าออกได้จริงจ านวน ๗๕ ลบ.ม 
3. รายได้จากปริมาตรไม้ที่ท าออก ๑๓๖,๘๖๙๑.๕๙ บาท 

     (สรุปผลการด าเนินงานเมื่อ ๓๐ มีนาคาม ๒๕๖๔) 
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ตารางแสดงแผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่แจ่มปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

ปีท่ีด าเนินการ แปลงปี เนื้อที่ (ไร่) ปริมาตร (ลบ.ม.) วิธีการตัด 
๒๕๖๐ ๒๕๑๗ ๑๒๒.๐๒ ๕๐๐ Selection thinning (ครั้งที่ ๓) 

 ๒๕๑๘ ๗๓.๑๒ ๓๐๐ Selection thinning (ครั้งที่ ๓) 
๒๕๖๑ ๒๕๑๙ ๓๖๑.๑๖ ๘๐๐ Selection thinning (ครั้งที่ ๓) 
๒๕๖๒ ๒๕๒๐ ๔๒๙.๘๓ ๘๐๐ Selection thinning (ครั้งที่ ๓) 
๒๕๖๓ ๒๕๒๑ ๓๒๐ ๘๐๐ Selection thinning (ครั้งที่ ๓) 
๒๕๖๔ ๒๕๒๑ ๓๐๐ ๕๕๐ Selection thinning (ครั้งที่ ๓) 
๒๕๖๔ ๒๕๓๒ ๑๐๐ ๒๕๐ Selection thinning (ครั้งที่ ๑) 

 
 
 

  ผลผลิตที่มีการเก็บเกี่ยวในพื้นที่สวนป่าแม่แจ่ม ในช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้การรับรอง (เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 

ชนิด ปริมาณ หมายเหตุ 

ไม้สัก (แปลงปี ๒๕๒๑) ๗๕ ลบ.ม. ข้อมูลได้จากบันทึกการท าไม้ของสวนปุา 
เห็ด - ข้อมูลได้มาจาการสอบถามราษฎรรอบพ้ืนที่สวนปุา 
หน่อไม้ - ข้อมูลได้มาจาการสอบถามราษฎรรอบพ้ืนที่สวนปุา 
ไข่มดแดง - ข้อมูลได้มาจาการสอบถามราษฎรรอบพ้ืนที่สวนปุา 
ผักหวาน ๖๐ กิโลกรัม ข้อมูลได้มาจาการสอบถามราษฎรรอบพ้ืนที่สวนปุา 
(ผลจากการส ารวจติดตามการเก็บหาของปุาของชุมชนรอบสวนปุา) 

การปลูกสร้างสวนป่า ประจ าปี ๒๕๖๔ 
- ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนปุาไม้สัก และปูองกันการลักลอบขโมยไม้ในพ้ืนที่สวนปุาแม่แจ่ม จ านวน ๑๔ แปลงปี  
รวมพ้ืนที่ ๖,๖๘๔ไร่ 
 - สวนปุาด าเนินการปลูกเสริมสวนปุาไม้สักรอบตัดฟันที่ ๓ แปลงปี ๒๕๖๔/๒๕๒๑ เนื้อท่ี ๓๐๐ ไร่  

 - สวนปุาด าเนินการปลูกเสริมสวนปุาไม้สักรอบตัดฟันที่ ๑ แปลงปี ๒๕๖๔/๒๕๓๒ เนื้อท่ี ๑๐๐ ไร่ 
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๒. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 พ้ืนที่สวนปุาแม่แจ่มมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ๗๐๐ เมตร จากการตรวจสอบ 
และติดตามผลการพังทลายของดิน พบว่ายังไม่พบการพังทลายของดินในพ้ืนที่สวนปุาแม่แจ่ม สภาพปุาทั่วไปเป็นปุาเบญ 
จพรรณ และเต็งรัง มีพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ สัก แดง ประดู่ เต็ง รัง เป็นต้น ทรัพยากรสัตว์ปุาที่พบ ได้แก่ 
  ๑) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ หมูปุา กระรอก  
  ๒) สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ ตะกวด เต่าเหลือง และงูชนิดต่าง ๆ  
  ๓) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ได้แก่ เขียด คางคก สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ปุา นกกางเขนดง นกแซงแซว    
                         นกปรอท เป็นต้น (มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่,๒๕๕๘) 
 สวนปุาแม่แจ่ม ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น ๙๗๔ .๘๖ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๘๕ ของเนื้อที่ 
สวนปุาทั้งหมด ๖,๖๘๔ ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  ๑. พ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
  ๒. พ้ืนที่แนวกันชน (Buffer Zone)  
  ๓. พ้ืนที่ปุากึ่งธรรมชาติ (Semi natural forest) 
  ๔. พ้ืนที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชที่ส ารวจพบไม่พบชนิดพรรณพืช และสัตว์ป่า 
ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจัดล าดับของส านักงานนโยบายและ 
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แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP, ๒๐๐๖) และ IUCN (๒๐๑๐) ตามผลการส ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนที่สวนปุาแม่แจ่ม(มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่,๒๕๕๘)  

พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) หมายถึง คุณค่าของสิ่งมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้านวัฒนธรรม 
และสังคม ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความโดดเด่นส าคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก  
ซึ่งคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์อย่างสูงนี้  จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผน  
เพ่ือการจัดการและติดตามเพ่ือให้แน่ใจสิ่งที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนา 
ไปในทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น  

จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพื้นที่ HCV ในพ้ืนที่สวนปุาแม่แจ่ม ได้แบ่งพ้ืนที่ HCV 
แต่ละประเภทความส าคัญ ดังนี้ 

๑. HCV ๕ Basic need of local communities: ถ้ าสิงโตห้วยไม้ซ้อ ห้วยบง ห้วยผาม่าน               
๒. HCV ๖ Cultural identity of local communities: ปุาช้า และฌาปนสถาน 

การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนปุาแม่แจ่มได้จัดชุด
ส ารวจ และดูแลพ้ืนที่ HCV โดยการบันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ 
HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ เพ่ือ
น าไปสู่แนวทางการปูองกัน และแก้ไขต่อไป 

ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามไม่พบความ
เสียหาย และผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมของทางงานสวนปุาแม่แจ่ ม 
และจากปัจจัยภายนอก ต่อพ้ืนที่ HCV คือ ถ้ าสิงโต ห้วยไม้ซ้อ ห้วยบง ห้วยผา
ม่าน และฌาปนสถาน แต่อย่างใด บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ชุ่มน้ า และบ่อน้ าผุด มีแนวโน้มของไฟปุาในช่วงฤดูแล้ง งานสวน
ปุาแม่แจ่ม จึงได้ท าการปูองกันไฟปุา โดยการท าแนวกันไฟ และตรวจตราปูองกันพื้นที่ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 

การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (SITE INSPECTION) ก่อนการท าไม้ 
  จากการส ารวจพ้ืนที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ก่อนการท าไม้ของแปลงท าไม้ 
สวนปุาแม่แจ่ม ไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้และทางงาน
สวนปุาแม่แจ่มได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 

๒. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 

๓. สร้างฝายดักตะกอน และชะลอความชุ่มชื้น บริเวณล าห้วยที่อยู่ในพ้ืนที่ท าไม้ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่ท าไม้ 
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๔. ปลูกหญ้าแฝกบริเวณที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 

๕. งดเว้นการตัดถนนปุาไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนปุาไม้    

ต้นไม้อนุรักษ์ (EternityTree) สวนปุาแม่แจ่มได้ก าหนดต้นไม้อนุรักษ์ที่สวนปุาได้พิจารณาแล้วว่ามีความส าคัญ  
เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ และมีค่า สมควรจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นทั้ง
แหล่งหาอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา รวมทั้งเป็นแม่ไม้
ให้เมล็ด เพ่ือการสืบพันธุ์ที่ดีตามธรรมชาติ โดยคัดเลือกต้นไม้ 
จ านวนต้นพร้อมจัดท าเครื่องหมายพิกัด ปูายสื่อความหมาย
เพ่ือให้ประชาชนที่พบเห็นได้ทราบและช่วยกันอนุรักษ์ต่อไป
โดยจากการส ารวจติดตามผลการด าเนินงานพบว่าต้นไม้
อนุรักษ์ทั้งหมดมีสภาพที่ดีไม่มีการลักลอบตัดไม้ และไม่พบ
ความเสียหายจากการถูกไฟไหม้เผาท าลายแต่อย่างใด 

๓.ด้านสังคม 
 ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่สวนปุาแม่แจ่ม จ านวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านหัวดอย หมู่บ้านโหล่งปง และหมู่บ้านอมขูด 
ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่   

ผลการด าเนินงานและการตรวจสอบติดตามด้านสังคม สวนปุาแม่แจ่ม มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยตลอดทั้งปี ดังนี้ 
๓.๑ ด้านคนงานและผู้ปฏิบัติงานกับสวนปุา  ในรอบปีที่ผ่าน 
มาสวนปุาได้จัดท ากรมธรรม์ ปูองกันอุบัติเหตุส าหรับคนงาน 
เพ่ือเป็นหลักประกันการดูแลรักษา ยามได้รับบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติงาน  มีการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยที่สวนปุาได้ก าหนดไว้   
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จากสถิติในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในการท างานแต่อย่างใด มีการฝึกอบรมเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ  
และทบทวนกิจกรรมเพ่ือความปลอดภัยกับคนงานและเพ่ือให้มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ครบตามปฏิทิน  
(อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมทบทวนการใช้เลื่อยยนต์และอุปกรณ์ท าไม้เพื่อความปลอดภัย อบรมการปลูกสร้าง
สวนปุา อบรมให้ความมรูเ้กี่ยวกับมาตรฐานการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน อบรมการปูองกันไฟปุาประจ าปีอบรมเจ้าหน้าที่
ตรวจตราปูองกันฯ)  ส่วนของการจ้างงานคนงานที่ท างานกับสวนปุาเป็นคนงานในท้องถิ่น ๑๐๐% และให้ความเสมอภาค
ในเรื่องของค่าจ้าง/สวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน 

๓.๒ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สวนปุาแม่แจ่ม ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเพ่ือน าเสนอนโยบายสวนปุา / ผลการด าเนินงาน / แผนการท างาน ของสวนปุา พร้อมทั้งน า
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับใช้ในแผนการท างานของสวนปุาแม่แจ่ม อีกทั้งสวนปุาได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
โดยรอบสวนปุาไม่ต่ ากว่า ๑๒ ครั้ง/ปี ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การร่วมงานประจ าปีของหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมตามเทศกาล 
ตามศาสนา ถวายเทียนพรรษา การเข้าร่วมประชุมผู้น าหมู่บ้าน อ าเภอ และอบต.ต่างๆ ในส่วนของการบริการชุมชน เช่น การ
ซ่อมแซมถนนปุาไม้ ที่ชุมชนได้สัญจรผ่านสวนปุา ได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี  

* จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าแม่แจม่ ไม่พบว่ามชุีมชนพื้นเมือง ท่ีเคยอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นท่ีสวนป่าแม่แจม่ พ้ืนท่ีรอบ
สวนป่าแม่แจม่ 
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แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว ๕ ปี 

ล าดับ รายละเอียด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

 
 

 
๘๐๐ 
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๒. ด้านสังคม 
- กรมธรรม์อุบตัิเหตุ (ปีละ) 
- ตกลงกับชุมชน(ครั้ง) 
- มวลชนสัมพันธ์(ครั้ง) 
- การจ้างแรงงาน (%) 
- การอบรม (ครั้ง) 
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๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่ HCV  
- พื้นที่อนุรักษ์ (ไร่) 
- ต้นไม้อนุรักษ์จ านวน ๓๐ ต้น (ครั้ง/ปี) 
- สถานีวัดการพังทลายของดิน (ไตรมาส) 
- Site Inspection(แปลงละ ๑ ครั้ง กอ่นและหลังการท าไม้) 
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ระบบวนวัฒน์วิธีของสวนป่าไม้สัก 
 

๑. การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก  มีวิธีการด าเนินการดังนี้ คือ. 
 ๑.๑ รังวัดพ้ืนที่ที่แน่นอน เพ่ือทราบขอบเขตพ้ืนที่ที่ผลิตที่แน่นอนและวางแผนในการจัดการปลูกดูแลและเก็บเกี่ยว 
 ๑.๒ เตรียมพื้นท่ีปลูก โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า ไม้พ้ืนล่างที่จะเป็นปัญหาต่อการปลูกและการเจริญเติบโต
ของกล้าในอนาคต เช่นพวกไม้หนาม เถาวัลย์ เป็นต้น แล้วท าการเก็บริบ 
 ๑.๓ เตรียมกล้าไม้ โดยการน ากล้าที่ผลิตซึ่งอาจจะผลิตจาก เมล็ด หรือ จากเหง้าที่ผ่านการคัดคุณภาพมี การ
เจริญเติบโตดี แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง 
 ๑.๔ ปักหลักหมายปลูก เพ่ือให้ไม้สักที่ท าการปลูกมีระยะการปลูกที่เท่ากัน (๒x๒, ๓x๓, ๔x๔) และเป็นระเบียบ 
เป็นแถว สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ เกิดผลกระทบต่ า 
 ๑.๕ ปลูก (ดูแลหน่อหรือปลูกซ่อม)  
 ๑.๖ ปลูกซ่อม เมื่อต้นสักที่ปลูกไว้ในแปลงขาดหายไปซึงอาจเกิดจากการตาย จึงต้องท าการปลูกซ่อมในส่วนที่
หายไป เพื่อให้ผลผลิตในแต่ละแปลงเป็นไปตามแผนการปลูกและการผลิต 
 ๑.๗ ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ ๑ (ใส่ปุ๋ย,แต่งหน่อ) โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า เถาวัลย์ พวกไม้หนาม และไม้พ้ืน
ล่าง แล้วท าการใส่ปุ๋ยโดยการเจาะเป็นหลุมกว้างประมาณ ๒ นิ้ว ลึกประมาณครึ่งฟุต แล้วหยอดปุ๋ยลงไปแล้วกลบ แล้วท า
การแต่งหน่อโดยการตัดเอาเถาวัลย์ออก 
 ๑.๘ ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ ๒ (ใส่ปุ๋ย) โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า เถาวัลย์ พวกไม้หนาม และไม้พ้ืนล่าง แล้วท า
การใส่ปุ๋ยโดยการเจาะเป็นหลุมกว้างประมาณ ๒ นิ้ว ลึกประมาณครึ่งฟุต แล้วหยอดปุ๋ยลงไปแล้วกลบ 
 ๑.๙ ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ ๓ โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า เถาวัลย์ พวกไม้หนาม และไม้พ้ืนล่าง เพ่ือส่งเสริมการ
เจริญเติบโตให้แก่กล้าไม้ 
 ๑.๑๐ ปูองกันไฟ การท าแนวกันไฟไว้รอบ ๆแปลงสัก และท าการชิงเผา คือ การเผาพวกวัชพืชออกในขณะที่
วัชพืชยังไม่โตและรกมากนัก ปูองกันการเกิดไฟไหม้แปลงสวนปุา ลดความรุนแรงของไฟในกรณีเกิดไฟไหม้และช่วย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่ต้นสัก 
 ๑.๑๑ ซ่อมแซมทางตรวจการ แนวกันไฟ เพ่ือรักษาคุณภาพพ้ืนที่ และ ปูองกัน การพังทลายของถนนตรวจการ 
 ๑.๑๒ นับเปอร์เซ็นต์รอดตาย ความโต สต๊อกไม้ ติดตามความเจริญเติบโต อัตราการรอดตายของไม้สักในแปลง  
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดการพัฒนาและเก็บเก่ียวผลผลิตอย่างยั่งยืน 
 ๑.๑๓ ปีที่ ๒ ก าจัดวัชพืช แต่งหน่อ ปลูกซ่อม ปูองกันไฟ เพ่ือบ ารุงรักษาส่งเสริมและติดตามการเจริญเติบโตของหมู่ไม้ 
 

๒. การตัดสางขยายระยะไม้สัก ( Thinning ) 
 ใช้ Selection System ในระบบ Low thinning คัดเลือกต้นไม้ที่มีลักษณะทรามและเล็กออกมาใช้
ประโยชน์ก่อน เหลือต้นไม้ลักษณะดีไว้ท าออกในรอบตัดฟันสุดท้าย โดยก าหนดรอบตัดฟัน (Rotation) ไว้ที่อายุ ๓๐ ปี 
ดังนี้ 

ก. ตัดสางขยายระยะครั้งที่ ๑ (The first thinning) เมื่อไม้สักอายุ ๑๕ ปี  
ข. ตัดสางขยายระยะครั้งที่ ๒ (The second thinning) เมื่อไม้สักอายุ ๒๐ ปี  
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ค. ตัดครั้งสุดท้าย (The final cut) เมื่อไม้สักอายุประมาณ ๓๐ ปี 
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วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 

 

“เป็นผู้น าจดัการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

เพื่อยกระดบัอุตสาหกรรมไม้จากปา่ปลกูปี ๒๕๖๕” 

 
 

ติดต่อ : ส านกังานสวนปุาแม่แจ่ม หมู่ ๓ ต.กองแขก อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม่ 

 รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๗๐โทร.๐๘๗-๑๘๒๖๔๔๐   

Email: maechaem๒๕๑๗@hotmail.com 
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