
 

 

เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 
การจัดการสวนปาอยางย่ังยืนของงาน 

สวนปาแมคําปอง – แมสาย 
ประจําป 2565 

 

องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร องคการอุตสาหกรรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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วิสัยทัศน องคการอุตสาหกรรมปาไม 

“เปนผูนำการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนเพ่ือยกระดับ

อุตสาหกรรมไมจากปาปลูกในป 2565” 
 

 

 

 

 

 

 

ติดตอ : สำนักงานสวนปาแมคำปอง - แมสาย หมู 7 ต.ไผโทน อ.รองกวาง จ.แพร รหัสไปรษณีย 54140  
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 สามารถเสนอแนะขอคิดเห็น ตามกลองรับขอความของงานสวนปาแมคำปอง-แมสายบริเวณหนาบานผูใหญ 

          บานรอบสวนปา 
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Maekampong-maesai Forest Plantation Management Summary 

บทสรุปการจัดการสวนปาอยางยั่งยนื สวนปาแมคำปอง-แมสาย องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

สวนปาแมคำปอง-แมสาย องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร 

 สวนปาแมคำปอง - แมสาย สังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร 

องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน ขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนสวนปา

โครงการ 2 และ 3 ซ่ึงปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเริ่มปลูกสราง

แปลงสวนปาไมสักตั้งแตป พ.ศ. 2523 ถึงป พ.ศ. 2527 รวม 5 แปลงพ้ืนท่ีปลูก 

4,165.47 ไร ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวไดข้ึนทะเบียนท่ีดินเปนสวนปาตาม พ.ร.บ. สวนปา 

พ.ศ. 2535 

 สำนักงานสวนปาแมคำปอง – แมสาย ตั้งอยูในพิกัดจากดาวเทียมระบบ UTM 649165 E  2022806 N ท่ีตั้ง

สำนักงานสวนปาแมคำปอง - แมสาย หมูท่ี 7 ตำบลไผโทน อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร อยูหางจังหวัดแพรประมาณ         

59 กิโลเมตร พ้ืนท่ีสวนปาฯ ตั้งอยูในเขต ต.ไผโทน และ ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร 

 

ระบบการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน 

(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีนโยบาย

มุงเนนใหสวนปาในสังกัดมุงปฏิบัติการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน เพ่ือกาวสูระบบการจัดการสวนปาท่ีเปนสากลโดยการปลูก

สรางสวนปา คุมครองรักษาบูรณะปาไมเพ่ือประโยชนแกการปาไม โดยไดกำหนดพันธกิจดานธุรกิจ ประกอบดวย การพัฒนา

ท่ีดินสวนปา โดยอนุรักษและพัฒนาใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เปนรากฐานการผลิตไมและบริการสงเสริมการปลูกไม

เศรษฐกิจสูภาคเอกชน ชุมชนทองถ่ินอยางครบวงจร เพ่ือตอบสนองความตองการใชไมของประเทศอยางพอเพียงและยั่งยืน 

สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและธุรกิจบริการท่ีมีปาไมเปนพ้ืนฐานใหประชาชนไดรับบริการ

ท่ีไดมาตรฐาน มีการจัดการดานการตลาดอยางครบวงจร พัฒนาระบบและสรางกลไกการตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปนธรรม 

เพ่ือใหการปลูกไมเศรษฐกิจไดรับผลตอบแทนท่ีคุมคาและยั่งยืน อีกท้ังยังชวยสงเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนทองถ่ินโดยใช

สวนปาเปนฐานในการดำเนินงานชวยเหลือสรางงานสรางอาชีพใหแกเกษตรกรรอบเขตสวนปาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม โดยประชาชนมีสวนรวม 

การจัดการสวนปาอยางย่ังยืนประกอบดวยความย่ังยืน 3 ประการ 

 - ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ 

 - ความยั่งยืนดานสังคม  

 - ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 
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วัตถุประสงคในการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน 

  - รักษาสภาพสิ่งแวดลอมในสวนปา 

  - สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีอนุรักษของสวนปา 

  -ฟนฟูสภาพธรรมชาติในสวนปา 

  -อนุรักษแหลงท่ีอยูอาศัยของพืชและสัตวหายากท่ีใกลสญูพันธและถูกคุกคาม 

  - สงเสริมสถานภาพดานสังคม คุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนทองถ่ิน 

  - สนับสนนุประสิทธิภาพของการใชประโยชนสูงสุดของผลผลิตไมจากสวนปา 

 

 

อัตรากำลังการบริหารจัดการงานสวนปาแมคำปอง-แมสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายภานุพงศ  แสงสันต 

ผูชวยหัวหนางานสวนปาฯ 

นายวีระพงศ  ฟูคำมี 

พนักงานปฏิบัติการสัญญาจาง 

 

นายศิริศักดิ์  ดาคำ 

หัวหนางานสวนปาแมคำปอง-แมสาย 

องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร 

นายธนภัทร  ไทยใหม 

พนักงานปฏิบัติการ (ชั้น 6) 

นางธีระวรรณ  โสตถิยาภัย 

พนักงานดานบัญชี 
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แผนการปฏิบัติงานประจำป 2565 

ลำดับท่ี แผนงาน/โครงการ รายละเอียด/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณงาน 

1 แผนการจัดการดาน

เศรษฐกิจ 

- แผนการทำไมสักสวนปา 

     - จำนวนเนื้อท่ี 

     - ปริมาตร 

- แผนการจำหนายไม 

     - ปริมาตร 

     - เปาหมาย (รายได) 

- แผนการดำเนินงานดานสวนปา 

     - การปลูกสรางสวนปา 

     - การบำรุงดูแลสวนปาแปลงเกา 

- ความเพ่ิมพูนของเนื้อไม 

- การลักลอบตัดไมและการบุกรุกพ้ืนท่ี

สวนปา 

 

พ้ืนท่ีทำไม(ไร) 

ปริมาตร (ลบ.ม.) 

 

ปริมาตร (ลบ.ม.) 

รายได (ลานบาท) 

 

พ้ืนท่ีปลูกใหม (ไร) 

พ้ืนท่ีดูแลรักษา 

ลบ.ม./ไร/ป 

จำนวนตนไมท่ีถูกลักลอบ

และขนาดพ้ืนท่ีๆถูกบุกรุก 

 

185 

1,100 

 

1,100 

9.35 

 

168 

3,997.47 

0.41 

- 

2 แผนการจัดการดาน

สังคม 

- สิทธิของคนงาน 

 

 

 

- สิทธิของชุมชน

ทองถ่ิน 

 

 

- คุมครองความปลอดภัยการทำงาน 

- สวัสดิการพ้ืนฐาน (อุปกรณความ

ปลอดภัย,ยา ฯลฯ) 

 

- การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ 

- การใชประโยชนทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ 

- การจางแรงงานในทองถ่ิน 

- รับฟงความคิดเห็น แกไขขอขัดแยง 

- การคนหา Stakeholder 

 

 

กรมธรรมอุบัติเหตุ 

รายการสวัสดิการ 

 

 

จำนวนคน 

ขอตกลงชุมชน 

จำนวนครั้ง 

จำนวนคน 

จำนวนครั้ง 

จำนวนผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 

1 

3 

 

 

40 

5 

12 

40 

12 

1 

3 แผนการจัดการดาน

สิ่งแวดลอม 

- ตรวจสอบสภาพดิน 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

- ตรวจติดการใชปุยและสารเคมี 

 

- การเกิดไฟไหมในพ้ืนท่ีสวนปา 

ปริมาณสารอาหารในดิน 

คุณภาพน้ำ 

ปริมาณ 

แนวทางการลดการใช 

ความเสียหาย 
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- ตนไมอนุรักษ 

- ผลกระทบกอน/หลังการทำไมและการ

ปลูกเสริมฯ 

- พ้ืนท่ีอนุรักษ 

จำนวนครั้ง 

 

จำนวนไมอนุรักษ 

สภาพการเปลี่ยนแปลง

กอน/หลังดำเนินกิจกรรม 

ระดับความเสียหาย 
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ดาน เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ เวลาที่ติดตาม ผูรับผิดชอบ

สิ่งแวดลอม

1. การตรวจสอบสภาพดิน -ปริมาณสารอาหารในดิน สงตัวอยางดิน ใหสถานีพัฒนาที่ดินเขต 6 ทําการตรวจสอบดิน กอนและหลัง ผูชวยดานสวนปา

      - พื้นที่ปลูกเสริม ทํากิจกรรม

 - พื้นที่แปลงทําไม

2. การตรวจสอบติดตามน้ํา

- ลําหวยแมคําปอง - คุณภาพของน้ํา ตรวจสอบโดยใชชุดทดสอบน้ํา ปละ 1 ครั้ง ผูชวยดานสวนปา

3. ตรวจติดตามการใชปุยและสารเคมี -ปริมาณ  1.ลดการใชปุยและสารเคมี ผูชวยดานสวนปา

-แนวทางการลดการใช  2.เพิ่มอินทรียวัตถุ ปุยคอก  บํารุงดินในพื้นที่ปลูกสัก ปละครั้ง

-แผนการลดการใช  3.ตรวจสอบการใชปุยและสารเคมีในพื้นที่สวนปา ( พ.ค. - ธ.ค. )

4. ตรวจติดตามการเกิดไฟไหมในพื้นที่สวนปา -จํานวนวันที่เกิดไฟปา 1. จัดชุดปฏิบัติการดับไฟปาพรอมยานพาหนะและอุปกรณการดับไฟ พ.ย.-ธ.ค.และ ผูชวยดานสวนปา

-ขนาดของพื้นที่ที่ถูกไฟไหม 2. ติดปายรณรงคการปองการปองกันไฟปา ม.ค.-พ.ค.

-มูลคาความเสียหาย 3. ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธขอความรวมมือกับชุมชนในการปองกันไฟปา 

5. การตรวจสอบตนไมอนุรักษ - จํานวนตนไมอนุรักษตามหลักเกณฑ 1.ประชาสัมพันธใหชุมชนรับทราบ /ติดปายสื่อความหมาย เดือนละ 1 ครั้ง ผูชวยดานสวนปา

    ( Eternity trees ) - ระดับความเสียหายที่เกิดขึ้น 2. แสดงตําแหนงของตนไมอนุรักษลงในแผนที่ของสวนปา

3. จัดชุดพนักงานเจาหนาตรวจสอบติดตามไมอนุรักษ และรายงานผลการตรวจสอบ

ประจําปตามแบบฟอรมที่กําหนด

6. การตรวจสอบผลกระทบกอน/หลัง  - สภาพการเปลี่ยนแปลงกอน/หลัง 4. จัดเจาหนาที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่กอน/หลังดําเนินการทําไมและการปลูกเสริม กอน/หลังดําเนิน ผูชวยดานสวนปา

การทําไมและการปลูกเสริมฯ    ดําเนินกิจกรรมฯ รอบตัดฟนที่ 2 กิจกรรม 1 เดือน

7. ตรวจติดตามพื้นที่อนุรักษในพื้นที่สวนปา - ระดับความเสียหายตามหลักเกณฑ 1.จัดชุดเจาหนาที่ตรวจสอบติดตามพื้นที่อนุรักษของสวนปารวมทั้งพื้นที่ที่มีคุณคาสูง เดือนละ 1 ครั้ง ผูชวยดานสวนปา

  ที่กําหนด ดานการอนุรักษ (HCV) รายงานผลการตรวจสอบตามแบบฟอรมที่กําหนด

- แนวทางการแกไข 2. ประชาสัมพันธขอความรวมมือจากชุมชนในการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดจาก

การเขาไปใชประโยชนในพื้นที่สวนปา

      ตารางการตรวจติดตาม (Monitoring) งานสวนปาแมคำปอง – แมสาย ประจำป 2565 
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ดาน เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ เวลาที่ติดตาม ผูรับผิดชอบ

เศรษฐกิจ 1.   ผลประกอบการทําไม -ตนทุนการผลิต 1.  ตรวจสอบคาใชจายในการดําเนินการทําไมและจัดทํารายงานประจําเดือน ม.ค.-ธ.ค. พนักงานบัญชี

-ผลการผลิตไมสักทอน 2.  ตรวจติดตามผลการทําไมและจัดทํารายงานประจําเดือน เจาหนาที่ สนง.

3. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป หัวหนางานฯ

2. ผลการจําหนายไมสักทอน -รายไดจากการจําหนายไม 1.  เก็บรวบรวมสถิติและจัดทํารายงานผลการจําหนายไม ม.ค.-ธ.ค. เจาหนาที่ สนง.

-การออกใบกํากับไมใหลูกคา 2.  จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําป หัวหนางานฯ

3. ปริมาณความเพิ่มพูนรายรายป (AYI) -ปริมาณความเพิ่มพูนรายป 1.จัดเจาหนาที่สํารวจปริมาณความเพิ่มพูนเนื้อไมตามวิธีการที่กําหนด สรุปและจัดทํา ทุก 3 ป ผูชวยดานสวนปา

รายงานผลการสํารวจ

3. นําผลการสํารวจมาจัดทําแผนการจัดการสวนปา 

4. การตรวจสอบการลักลอบตัดไมและการ -จํานวนตนไมที่ถูกลักลอบตัดและ 1. จัดชุดเจาหนาที่ตรวจตราปองกันการลักลอบตัดไมและการบุกรุกพื้นที่สวนปา ม.ค.-ธ.ค. ผูชวยดานสวนปา

บุกรุกพื้นที่สวนปา ขนาดของพื้นที่ๆถูกบุกรุก และรายงานผลการตรวจตราปองกันฯ

- ผลการดําเนินคดีตามกฎหมาย 2. หากพบผูกระทําผิด ใหเจาหนาที่ตรวจยึด จับกุมผูกระทําความผิดขอหาลักลอบ

ตัดไมหรือบุกรุกพื้นที่สวนปาฯ จัดสงดําเนินคดีตามกฎหมาย และจัดทํารายงานผล

การดําเนินคดี

5. การทําไมและการดําเนินงานดานสวนปา - พื้นที่ทําไม ,ปริมาตร 1. ตรวจสอบดําเนินการตามแผนงานประจําป ม.ค.-ธ.ค. ผูชวยและพนักงาน

- พื้นที่ปลูกใหม 2. จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําป

ดาน เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ เวลาที่ติดตาม ผูรับผิดชอบ

สังคม 1. Stakeholder -Stakeholder list update - การคนหา Stakeholder /ความเปลี่ยนแปลงของStake ปละ 1  ครั้ง ผูชวยดานสวนปา

2. สรางความสัมพันธกับชุมชน -ผลการเขารวมกิจกรรม -  รายงานของ CRO ม.ค.-ธ.ค. ตามคําสั่งแตงตั้ง

3. การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน -จํานวนครั้ง -การตรวจสอบจากหัวหนางาน ม.ค.-ธ.ค. ผูชวยดานทําไม

-ความรุนแรง (ตามคาทดแทน ) -การทําเรื่องคาชดเชยโดยคนงาน

-สาเหตุ -การเบิกจายยา

4. การใชประโยชนทรัพยากรในพื้นที่สวนปา

4.1 หาของปา -ชนิด -จัดเจาหนาที่สํารวจผลการเก็บหาของปาและการใชประโยชนพื้นที่สวนปา โดยการ ปละ 1  ครั้ง ผูชวยดานสวนปา

     -หนอไม,ผักหวาน,เห็ด ฯลฯ -ปริมาณ (ก.ก.) สุมสํารวจดวยวิธีการสอบถาม สัมภาษณชุมชนรอบสวนปาและจัดทํารายงานสรุปผล

-มูลคาผลผลิต (รายได ) การสํารวจ

4.2  วนเกษตร พื้นที่ (ไร) -แจงการขอเขาทําวนเกษตร มี.ค. - ธ.ค. ผูชวยดานสวนปา

-ตรวจสอบพื้นที่

-อนุญาตตามหลักเกณฑ

5. ระบบการแกไขขอขัดแยง -จํานวนขอขัดแยง - จัดตูรับความคิดเห็นไวที่ทําการผูนําชุมชน ม.ค.-ธ.ค. ตามคําสั่งแตงตั้ง

-ระดับความรุนแรงขอขัดแยง -การรับเรื่องรองเรียนและแนวทางการแกไขขอขัดแยง

-ผลของการแกไขขอขัดแยง



พฤษภาคม 2565 [เอกสารเผยแพร การจัดการสวนปาอยางย่ังยืน งานสวนปาแมคำปอง-แมสาย] 
 

 
แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีของงานสวนปาแมคำปอง-แมสาย ประจำป 2565 



พฤษภาคม 2565 [เอกสารเผยแพร การจัดการสวนปาอยางย่ังยืน งานสวนปาแมคำปอง-แมสาย] 
 
การดำเนินงานการจัดการสวนปาอยางย่ังยืนของงานสวนปาแมคำปอง - แมสาย 

 1. ดานเศรษฐกิจ 
  - พ้ืนท่ีใหผลผลิตท้ังหมด   3,569.58   ไร 

  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)         0.41   ลบ.ม./ไร/ป 

 

 * ขอมูลดังกลาว ไดจากการสำรวจปริมาณกำลังผลติของสวนปาแมคำปอง - แมสาย ประจำป 2562 

 การทำไมประจำป 2565 

  - แปลง 2527 ตอนท่ี 2 เนื้อท่ี 185.00 ไร  ปริมาตร 1,100 ลบ.ม. 

      

 

* การทำไมของสวนปาแมคำปอง-แมสายไมเกินปริมาณความเพ่ิมพูนท้ังป เพ่ือใหเกิดการฟนตัวของปา และทำการปลูกเสรมิรอบตดั

ฟนท่ี 2 หลังการทำไมเสร็จพรอมท้ังสงเสริมใหมีการใชผลผลิตสวนปาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 

 

แผนการทำไมของงานสวนปาแมคำปอง-แมสาย ประจำป 2565 - 2569 

ปท่ีดำเนินการ แปลงป 
เนื้อท่ี ปริมาตร 

วิธีการตัดสาง 
(ไร) (ลบ.ม.) 

2565 2527 185 1,100 Selection  thinning 

2566 2527 209 1,000 Selection  thinning 

2567 2527  209 1,000 Selection  thinning 

2568 2527  207 900 Selection  thinning 

2569 2552/2523  337 400 Selection  thinning 1 

 
2553/2523 241 300 Selection  thinning 1 

 



พฤษภาคม 2565 [เอกสารเผยแพร การจัดการสวนปาอยางย่ังยืน งานสวนปาแมคำปอง-แมสาย] 
 
 

การปลูกสรางสวนปา ประจำป 2565 

  - สวนปาดำเนินการปลูกเสริมรอบตัดฟนท่ี 2 ในพ้ืนท่ีดังนี้ 

1. แปลงป 2565/2527 (โครงการ 2) เนื้อท่ี 168 ไร  

รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 168 ไร พรอมท้ังบำรุงดูแลตามแผนการดำเนินงานจัดการสวนปาสักแปลงปลูกเสริมรอบตัดฟนท่ี 2 

  - ดำเนินการบำรุงดูแลสวนปาไมสัก และปองกันการลักลอบขโมยไมในพ้ืนท่ีสวนปาแมคำปอง-แมสาย 

 

การดำเนินงานปลูกเสริมรอบตัดฟนท่ี 2 ของงานสวนปาแมคำปอง - แมสาย 

แปลงป 

  

โครงการ 

เนื้อท่ี ปลูกเสริม(รอบตัดฟนท่ี 2) 

ตอนท่ี ท้ังหมด 
ปท่ีปลูกเสริม 

พ้ืนท่ีใหผลผลิต 

  (ไร) (ไร) 

2523 1 3 336.984 2552/2523 288.353 

2523 2 3 240.909 2553/2523 225.246 

2523 3 3 234.078 2555/2523 201.732 

2523 4 3 344.302 2556/2523 310.820 

2524 1 3 295.098 2557/2524 268.619 

2524 2 3 225.118 2558/2524 200.652 

2524 3 3 84.384 2559/2524 74.572 

2524 4 2 95.904 2559/2524 80.961 

2525 1 2 181.229 2559/2525 155.932 

2525 2 2 155.516 2560/2525 126.261 

2526 1 2 195.657 2560/2526 172.012 

2526 2 2 161.004 2561/2526 152.360 

2526 3 2 195.806 2562/2526 178.189 

2527 1 2 168.968 2563/2527 147.468 

2527 2 2 168.000 2564/2527 146.493 

2527 3 2 254.774 2565/2527 146.011 

2527 4 2 827.74 2527 693.901 

รวม 4,165.471 รวม 3,569.582 

 



พฤษภาคม 2565 [เอกสารเผยแพร การจัดการสวนปาอยางย่ังยืน งานสวนปาแมคำปอง-แมสาย] 
 
 

2. ดานส่ิงแวดลอม 

  พ้ืนท่ีสวนปาแมคำปอง-แมสายมีลักษณะเปนท่ีราบเชิงเขา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 300-450 เมตร 

สภาพปาท่ัวไปเปนปาเบญจพรรณและเต็งรังมีพรรณไมตามธรรมชาติท่ีสำคัญไดแก สัก แดง ประดูปา เต็ง ยางพลวง ฯลฯ

ทรัพยากรสัตวปาท่ีพบสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ไดแก หนูทองขาว กระรอก กระแตสัตวเลื้อยคลาน ไดแก ตะกวด เตาเหลือง และ

งูชนิดตางๆสัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ ไดแก กบนา เขียดจิก คางคกบาน สัตวปก ไดแก ไกปา นกกางเขนดง นกแซงแซว นกปรอท 

นกกระปูด และนกเขา เปนตน 

  สวนปาฯ ไดกำหนดพ้ืนท่ีอนุรักษรวมกันท้ังสิ้น 586.85 ไร คิดเปน 14.09 % ของเนื้อท่ีสวนปาท้ังหมดตาม 

GPS (4,165.47 ไร) โดยแบงพ้ืนท่ีอนุรักษ ออกเปนแตละประเภท ดังนี้ 

  1. พ้ืนท่ีสองฝงลำหวย (Stream Bank)  เนื้อท่ี 98.62   ไร 

  2. พ้ืนท่ีแนวกันชน (Buffer Zone)   เนื้อท่ี  263.95  ไร 

  3. พ้ืนท่ีปาก่ึงธรรมชาติ    เนื้อท่ี 179.20  ไร 

  4. พ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาสูงดานการอนุรักษ (HCV)  เนื้อท่ี 45.08    ไร 

 

 สรุปผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ งานสวนปาแมคำปอง-แมสาย โดย ศูนยวิจัยปาไม 

คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2558 

ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชและสัตวปาตามผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพใน

พ้ืนท่ีสวนปาแมคำปอง-แมสาย(สำรวจโดย ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน, 2558) สรุปได

ดังนี้ 

 1. ความหลากหลายและสถานภาพของพรรณพืช (Plant Status) 

จากการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชภายในพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษของสวนปาแมคาปอง-แมสาย

จังหวัดแพรพบพรรณไมจำนวน 78 ชนิด 70 สกุล 35 วงศสำหรับสถานภาพ (Status) ของพรรณไมท่ีสำรวจในครั้งนี้ไมพบ

พันธุไมท่ีมีสถานภาพถูกคุกคาม (Threatened status) ตามการจัดของ ONEP (2006) และ IUCN (2010) สวนพันธุไมหา

ยากพันธุไมใกลสูญพันธุและพันธุไมเฉพาะถ่ินก็ไมพบดวยเชนกันแตพบพืชตางถ่ินและชนิดรุกราน 2 ชนิด 

 2. ความหลากหลายและสถานภาพของสัตวปา (Wildlife Status) 

จากการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาภายในพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษของสวนปาแมคาปอง-แมสาย

จังหวัดแพรผลการสำรวจรวมท้ังหมดพบ 47 วงศ 81 สกุล 95 ชนิดสัตวเลี้ยงลูกดวยนมพบจำนวน 17 วงศ 25 สกุล 26 ชนิด

สัตวเลื้อยคลานพบจำนวน 5 วงศ 16 สกุล 19 ชนิดสัตวสะเทินน้ำสะเทินบกพบจำนวน 5 วงศ 11 สกุล 15 ชนิดและนกพบ

จำนวน 20 วงศ 29 สกุล 37 ชนิด 
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สถานภาพของพรรณพืชและสัตวปา 

 (1) สถานภาพพรรณพืช 

การตรวจสอบสถานภาพ (status) จากการรวบรวมและสำรวจพันธุไมบริเวณพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษของสวน

ปาแหงนี้ท้ังในแปลงตัวอยางและการเดินสำรวจนอกแปลงตัวอยางรวมท้ังพ้ืนท่ีเพ่ืออนุรักษบริเวณอ่ืนๆอีกดวยพบ 78 ชนิด 70 

สกุล 35 วงศซ่ึงจากการสำรวจครั้งนี้ไมพบชนิดพันธุไมท่ีถูกจัดอยูในกลุมสถานภาพท่ีถูกคุกคาม (Threatened status) ตาม

การจัดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Office of National and Environment 

Policy, ONEP, 2006) และสหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for 

Conservation Nature and Natural Resources, IUCN, 2010)  

สำหรับพันธุไมหายากพันธุไมใกลสูญพันธุและพันธุไมเฉพาะถ่ินไมพบในพ้ืนท่ีเพ่ืออนุรักษแหงนี้เชนกันแตพบ

พันธุไมตางถ่ิน (Exotic species) ข้ึนปะปนตามแนวขอบปาเหลานี้พันธุไมท่ีพบไดแกสาบเสือ (Chromolaenaodorata(L.) 

R.M.King) และหญาคา (ImperatacylindricaBeauv.) ซ่ึงท้ัง 2 ชนิดนี้ยังเปนชนิดรุกราน (Invasive species) อีกดวยซ่ึงใน

พ้ืนท่ีสวนปาแมคำปอง-แมสายอยูในระดับท่ีไมรุนแรง 

 (2) สถานภาพของสัตวปา 

เม่ือพิจารณาสถานภาพทางการอนุรักษสัตวปาท่ีสำรวจพบ (105 ชนิด) พบชนิดพรรณสัตวปาท่ีถูกจัดอยูใน

กลุมสถานภาพท่ีถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจัดสถานภาพของ IUCN (2014) และตามการจัดสถานภาพของ

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) พ.ศ. 2548 โดยชนิดพรรณสัตวปาสวนใหญถูกจัดอยูในกลุม

ท่ีมีสถานภาพเปนกังวลนอยท่ีสุด (Least concern) และตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดพันธุสัตวปาท่ี

ใกลสูญพันธุพ.ศ. 2556 (Convention on International Trade in Endangered Spicies of Wild Fauna and Flora : 

CITES) โดยมีรายละเอียดสถานภาพแตละกลุมดังนี้ 

 

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 

1) สถานภาพของสำนกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพ.ศ. 2548  

   - มีขอมูลไมเพียงพอ 1 ชนิดคือคางคาวขอบหูขาวกลาง (Cynopterus sphinx)  

2) สถานภาพของ IUCN (2014)  

   - สถานภาพเปนกังวลนอย 29 ชนิดไดแกหมาจิ้งจอก (Canis aureus) เกง(Muntiacus  

  muntjak) บาง (Galeopterus variegates) แมวดาว (Prionailurusbengalensis) กระตายปา  

 (Lepus peguensis) เปนตน 

3) สถานภาพของ CITES (2013)  

   -สถานภาพในบัญชีหมายเลข 1 พบ 1 ชนิดไดแกแมวดาว (Prionailurusbengalensis)  

   - สถานภาพในบัญชีหมายเลข 3 พบ 3 ชนิดไดแกหมาจิ้งจอก (Canis aureus) พังพอนธรรมดา 

  (Herpestesjavanicus) และอีเห็นธรรมดา (Arctogalidiatrivigrata) 
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สัตวเล้ือยคลาน 

1) สถานภาพของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพ.ศ. 2548 

   - สถานภาพใกลถูกคุกคาม 1 ชนิดคือตะกวด (Varanusbengalensis)  

   - สถานภาพเปนกังวลนอย 9 ชนิดไดแกงูสิง (Ptyaskorros) งูเหา (Najasiamensis) จิ้งจกดิน 

  ลายจุด (Dixoniussiamensis) งูหลาม (Python bivittatus) จิ้งเหลนบาน(Eutropis   

  multifasciata) เปนตน 

2) สถานภาพของ IUCN (2014)  

   - มีแนวโนมใกลสูญพันธุ 3 ชนิดคืองูเหา (Najasiamensis) งูจงอาง (Ophiophagus Hannah)  

  และงูหลาม (Python bivittatus)  

   -มีแนวโนมใกลถูกคุกคาม 2 ชนิด คือ อ่ึงเผา(Glyphoglossusmolossus) และ อ่ึงอางกนขีด 

   (Kaloulamediolineata) 

   - สถานภาพเปนกังวลนอย 1 ชนิดคือตะกวด (Varanusbengalensis)  

3) สถานภาพของ CITES (2013)  

   -สถานภาพในบัญชีหมายเลข 1 พบ 1 ชนิดไดแกตะกวด (Varanusbengalensis)  

   - สถานภาพในบัญชีหมายเลข 2 พบ 4 ชนิดเชนงูเหา (Najasiamensis) และงูจงอาง  

  (Ophiophagus Hannah) เปนตน 

 

สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 

1) สถานภาพของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพ.ศ. 2548  

   - สถานภาพใกลถูกคุกคาม 7 ชนิดคือแย (Leiolepisbelliana) ตะกวด (Varanus  

   bengalensis) กบหลังไพล (Rana lateralis) เขียดหลังขีด (Hylaranalaterimaculata) อ่ึงลาย

   (Calluellaguttulata) เปนตน 

   - สถานภาพเปนกังวลนอย 10 ชนิดไดแกคางคกบาน (Duttaphrynusmelanostictus) กบนา 

  (Hoplobatrachusrugulosus) กบอองเล็ก (Rana nigrovittata) เขียดจะนา (Occidozyga  

  lima) อ่ึงแมหนาว (Microhylaberdmorei) เปนตน 

   - มีขอมูลไมเพียงพอ 1 ชนิดคือกบหนอง (Fejervaryalimnocharis) 

2) สถานภาพของ IUCN (2014)  

   - สถานภาพเปนกังวลนอย 8 ชนิดคือคางคกบาน (Duttaphrynusmelanostictus) กบหนอง 

  (Fejervaryalimnocharis) กบนา (Hoplobatrachusrugulosus) กบหลังไพล (Rana   

  lateralis) กบอองเล็ก (Rana nigrovittata) เปนตน 

3) สถานภาพของ CITES (2013) ไมพบการจัดสถานภาพ 
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นกปา 

1) สถานภาพของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพ.ศ. 2548  

   - ไมพบการจัดสถานภาพตาม สผ. 

2) สถานภาพของ IUCN (2014) 

   - สถานภาพเปนกังวลนอย 48 ชนิดไดแกนกแอนพง (Artamusfuscus) นกพญาไฟตะโพก 

  สีน้ำตาล (Pericrocotuscantonensis) นกเขียวกานตองปกสีฟา (Chloropsis    

 cochinchinensis) นกกระจิบคอดา (Orthotomusatrogularis) นกพิราบ (Columba livia)    

 เปนตน 

3) สถานภาพของ CITES (2013)  

   - สถานภาพในบัญชีหมายเลข 1 พบ 1 ชนิดไดแกเหยี่ยวเพรีกริน (Falco peregrinus)  

  - สถานภาพในบัญชีหมายเลข 2 พบ 4 ชนิดเชนนกแสก (Tytoalba) และนกเคาโมง  

  (Glaucidiumcuculoides) เปนตน 

 

พ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาสูงดานการอนุรักษ (HCV) 

 หมายถึงคุณคาของสิ่งมีชีวิต คุณคาดานนิเวศวิทยา คุณคาดานวัฒนธรรมและสังคม ท่ีไดรับการพิจารณาวามีความ

โดดเดนสำคัญมาก ท้ังในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซ่ึงคุณคาเพ่ือการอนุรักษอยางสูงนี้ จำเปนอยางยิ่ง

ตองไดรับการคุมครอง รวมถึงตองสรางมาตรการหรือแผนเพ่ือการจัดการและติดตามเพ่ือใหแนใจสิ่งท่ีไดรับการพิจารณาใหอยู

ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยูหรือไดรับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดียิ่งข้ึน 

จากการสำรวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการกำหนดพ้ืนท่ี HCV ในพ้ืนท่ีสวนปาแมคำปอง-แมสาย ไดแบง พ้ืนท่ี 

HCV แตละประเภทความสำคัญ ดังนี้ 

1. HCV 1.2 Threatened or endangered species: สัตวท่ีใกลสูญพันธุ ไดแก งูเหา งูจงอางและงู

หลาม สัตวใกลถูกคุกคาม ไดแก อ่ึงอางกนขีด อ่ึงเผาและเขียดหลังขีด 

2. HCV 1.3 Endermic species : หมูปา ไกปา ตุน ตะกวดและอีเห็น  

3. HCV 5 Basic need of local communities: ลำหวยแมคำปองพ้ืนท่ี 44.59 ไร 

4. HCV 6 Cultural identity of local communities: ศาลเจาพอสมิงพ้ืนท่ี 0.49 ไร 

การจัดการและการตรวจติดตามทางงานสวนปาแมคำปอง-แมสายไดจัดชุดสำรวจและดูแลพ้ืนท่ี HCV โดยการ

บันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนท่ี HCV เม่ือพบความเสียหายหรือมีแนวโนมท่ีจะเกิดความเสียหายตอพ้ืนท่ี เพ่ือ

นำไปสูแนวทางการปองกันและแกไขตอไป 

ผลการตรวจติดตาม จากการสำรวจตรวจติดตามไมพบความเสียหายและผลกระทบจากการประกอบกิจกรรม

ของทางงานสวนปาแมคำปอง-แมสาย และจากปจจัยภายนอก ตอพ้ืนท่ี HCV คือ ศาลเจาพอสมิง แตอยางใด แตมีแนวโนม

ของไฟปาในชวงฤดูแลง งานสวนปาฯจึงไดทำการปองกันไฟปา โดยการทำแนวกันไฟและตรวจตราปองกันพ้ืนท่ีดังกลาว

เพ่ิมข้ึน 
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การสำรวจผลกระทบทางส่ิงแวดลอม(SITE INSPECTION) กอนการปฏิบัติงานดานตางๆ 

  การสำรวจผลกระทบทางสิ่งแวดลอม หรือ Site Inspection มีวัตถุประสงคเพ่ือสำรวจความเสี่ยง แนวโนม

และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีการดำเนินกิจกรรมดานตางๆของสวนปา ไดแก การทำไม การปลูก

สรางสวนปาและการสรางถนนปาไม ซ่ึงงานสวนปาแมคำปอง-แมสาย จะดำเนินการสำรวจผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท้ังกอน

และหลังการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางการปองกันและตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม 

 จากการสำรวจพ้ืนท่ีดวยเครื่องมือแบบการสำรวจ Site Inspection ในการดำเนินการดานทำไม ดานการ

ปลูกสรางสวนปา และการสรางถนนปาไม สรุปไดวาไมพบพืชพรรณและสัตวท่ีหายากหรือใกลสูญพันธุ รวมท้ังพ้ืนท่ี HCV 

บริเวณพ้ืนท่ีแปลงทำไม แปลงปลูกสรางสวนปาและทางงานสวนปาแมคำปอง-แมสายไดกำหนดแนวทางการจัดการเพ่ือ

ปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังชี้แจงใหผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. กำหนดแนวปองกันรอบนอก (Buffer Zone)  

2. ละเวนการทำไมบริเวณพ้ืนท่ีสองฝงลำหวย (Stream Bank) 

3. สรางฝายดักตะกอนและชะลอความชุมชื้นบริเวณลำหวยท่ีอยูในพ้ืนท่ีทำไม รวมท้ังบริเวณใกลพ้ืนท่ีทำไม 

4. ละเวนการทำไมบริเวณสูงชันท่ีเสี่ยงตอการพังทลายของดิน 

5. งดเวนการตัดถนนปาไมใหม รวมท้ังระมัดระวังเม่ือจำเปนตองสรางถนนปาไม    
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3.ดานสังคม 

  ชุมชนรอบพ้ืนท่ีสวนปาแมคำปอง-แมสาย ประกอบดวย 2 ตำบล คือ ตำบลไผโทน ซ่ึงเปนท่ีตั้งของ

สำนักงานสวนปาแมคำปอง-แมสาย และตำบลบานเวียง ท้ังสองตำบลอยูอำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

  * จากการสำรวจ สอบถามผูนำชุมชนรอบสวนปาแมคำปอง-แมสาย ไมพบวามีชุมชนพ้ืนเมืองหรือชนเผาใดๆ ท่ีเคยอาศัยอยู

ในบริเวณพ้ืนท่ีสวนปาแมคำปอง-แมสาย พ้ืนท่ีรอบสวนปาแมคำปอง-แมสาย  
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 นโยบายของสวนปาแมคำปอง-แมสายดานสังคม 

-  พิจารณาจางแรงงานจากชุมชนทองถ่ินใกลๆสวนปาเปนอันดับแรกและกำหนดคาจางแรงงานดวยความเปนธรรม 

 -  มีการฝกอบรมใหความรูพนักงานสวนปาและคนงาน 

 -  สงเสริมอุปกรณและเครื่องมือดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 -  สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพใหกับคนงาน 

 -  สนับสนุนดานการศึกษาและศาสนา 

 -  จำหนายไมสักของสวนปาประมาณ 30%ใหกับชุมชนทองถ่ิน 

 -  สรางโครงการความรวมมือกับชุมชนทองถ่ิน 

 -  สงเสริมดานอุตสาหกรรมไมตอเนื่อง 

 -  มีระบบแกไขขอขัดแยงกับชุมชนทองถ่ิน 

 -  มีพนักงานสรางความสัมพันธกับชุมชนทองถ่ิน 

 -  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสวนปา 

 
แผนการจัดการสวนปา ระยะยาว 5 ป 

ลำดับ รายละเอียด 2565 2566 2567 2568 2569 

1. ดานเศรษฐกิจ 

- แผนการทำไม(ลบ.ม.) 

- แผนการปลูกเสริมฯ (ไร) 

 

 

 

1,100 

168 

 

1,000 

185 

 

1,000 

209 

 

900 

207 

 

700 

241 

2. ดานสังคม 

- กรมธรรมอุบัติเหตุ (ปละ) 

- ตกลงกับชุมชน (ครั้ง) 

- มวลชนสัมพันธ (ครั้ง) 

- การจางแรงงาน (%) 

- การอบรม (ครั้ง) 

 

1 

1 

12 

100 

1 

 

1 

1 

12 

100 

1 

 

1 

1 

12 

100 

1 

 

1 

1 

12 

100 

1 

 

1 

1 

12 

100 

1 

3. ดานสิ่งแวดลอม 

- พ้ืนท่ี HCV 2 แหง (ครั้ง) 

- พ้ืนท่ีอนุรักษ (ไร) 

- ตนไมอนุรักษ (ตน) 

- สถานีวัดการพังทลายของดิน (ครั้ง) 

-Site Inspection(ครั้ง/ป/กิจกรรม) 

 

12 

580 

15 

3 

2 

 

12 

580 

15 

3 

2 

 

12 

580 

15 

3 

2 

 

12 

580 

15 

3 

2 

 

12 

580 

15 

3 

2 
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