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Ban Wong Sa Forest Plantation Management Summary 
บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน สวนป่าบ้านวงษา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

สวนป่าบ้านวงษา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขต
เชียงใหม่ 

งานสวนป่าบ้านวงษา เป็นสวนป่าโครงการที่  4  
สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่  ตั้งอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน – แม่แนต หมู่ที่ 1 ต าบล 
แม่ตืน อ าเภอ ลี้ จังหวัด ล าพูน 51110  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 
10,234.78 ไร่  

ระยะทางจากสวนป่าถึงจังหวัด 120 ก.ม. ถึงองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 140 ก.ม. และถึงองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 130 ก.ม. ต าแหน่งที่ตั้ง
ส านักงาน พิกัดจากดาวเทียม GPS E 49852 N  
1980918 ที่ตั้งส านักงานอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง         520  เมตร 

สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับท่ีราบ และท่ีราบเชิงเขา  พ้ืนที่มีความลาดเอียงปานกลาง  ลักษณะดินร่วนปนทราย สภาพ
โดยทั่วไปเป็นป่าธรรมชาติสลับกับไม้สักและพ้ืนที่บางแปลงถูกบุกรุก  เพ่ือปลูกพืชไร่และไม้ผลก่อนที่  อ.อ.ป.  จะรับมอบพ้ืนที่มา
จาก  กรมป่าไม ้ 
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งานสวนป่าบ้านวงษา 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขต
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แผนที่แสดงการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ด น สวนป่าบ้านวงษา จังหวัด  าพูน  
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โครงสร้างการบร หารงานสวนป่าบ้านวงษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายคมสันต์   ยูเตาะ 

พนักงาน (ระดับ 3) 
ปฏิบัติหน้าทีผู่้ช่วยหัวหน้างาน 

สวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วย 

 

นายฤทธี   กิ่งทัพหลวง 

หัวหน้างาน (ระดับ 6) 
งานสวนป่าแม่หาด-แมก้อ 

 

นายสมบรูณ์   จันทรต์า 
พนักงานปฏิบัติการ (ช้ัน 5) 
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนโยบาย
มุ่งเน้นให้สวนป่าในสักกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าวสู่ระบบการจัดการสวนป่าที่เป็นสากลโดยการปลูกสร้าง
สวนป่า คุ้มครองรักษาบูรณะป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่การป่าไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดินสวนป่า 
โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิต ไม้และบริการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่
ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีป่าไม้เป็นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มี
การจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้การปลูกไม้
เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการ
ด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบเขตสวนป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม   

 การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความย่ังยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  
 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

 

 วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
  - รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในสวนป่า 
  - ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนป่า 
  - ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในสวนป่า 
  - อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ 
  - ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ท้องถิ่น 
  - สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนป่า 
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การด าเน นงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ 

 1. ด้านเ รษฐก จ 

  - พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด  4,180.571 ไร่ 
  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  8.28 ลบ.ม./ไร่/ปี 
  - ความเพ่ิมพูนทั้งปีของสวนป่าฯ 34,615.13 ลบ.ม./ไร่/ปี 
 * ข้อมูล
ดังกล่าว ได้ จากการ
ส ารวจ ปริมาณ
ก าลังผลติ ของสวนป่า
บ้านวงา ประจ าปี 
2557 

 

แผนการ ท าไม้ของ
งานสวน ป่าบ้าน
วงษา 

ปีที่พัฒนาปลูกใหม่ 
สัก ยูคาลิปตัส ยางพารา ไม้อ่ืน 

(ไร่) (ลบ.ม.) (ไร่) (ตัน) (ไร่) (ก.ก.) (ไร่) (ลบ.ม.) 
2559 220 900 - - - - - - 
2560 300 1200 - - - - - - 
2661 300 1200 - - - - - - 
2562 300 1200 - - - - - - 
2563 309.91 1240 - - - - - - 
2664 400 1600 - - - - - - 
2565 400 1600 - - - - - - 
2566 400 1600 - - - - - - 
2667 500 2000 - - - - - - 
รวม 3109.91 11440 - - - - - - 

 

  

 2. ด้านส ่งแวด ้อม 

  สวนป่าฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 600.239 ไร่  คิดเป็น 5 % ของเนื้อที่สวนป่าทั้งหมด (10,234.78 
ไร่) โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 

แป งป ี ชน ดไม ้ พื นที่ให้ผ ผ  ต 
(ไร่) 

ปร มาตร 
( บ.ม /ไร่) 

ความเพ ่มพูนรายปี 
( บ ม /ป)ี 

ข้อมู ส ารวจเมื่อ 
(เดือน/ปี) 

2517-1 สัก 956.528 3.67 0 51 ธันวาคม 2557 
2517-2 (ผาต้าย) สัก 255.958 6.64 1 87 ธันวาคม 2557 

2518 สัก 1253.236 7.65 2.77 ธันวาคม 2557 
2519 สัก 1218.815 4.54 1.75 ธันวาคม 2557 

2521-5 สัก 250.759 6.46 0.63 ธันวาคม 2557 
2521-7 สัก 245.275 8.52 0.75 ธันวาคม 2557 

 รวม 4180 571 37 48 8 28  
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  1.พื้นที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) จ านวน 25.838 ไร่ 
  2.พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) จ านวน 52.16 ไร่ 
  3.พื้นที่ป่าก่ึงธรรมชาติ จ านวน 521.885 ไร่ 
  ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชที่ส ารวจพบไม่พบชนิดพรรณพืช และสัตว์ป่าที่ถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มสถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจัดของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ONEP, 2006) และ IUCN (2010) ตามผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่สวนป่า    บ้านวงษา (ส ารวจโดยคณะ
วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2558)  
 
 
 
 
การส ารวจผ กระทบทางส ่งแวด ้อม(SITE INSPECTION) ก่อนการปฏ บัต งานด้านต่างๆ 

  การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ Site Inspection นั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความเสี่ยง แนวโน้ม 
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ ที่มีการปฏิบัติงานของสวนป่า เช่น การปฏิบัติงาน       ด้านการท าไม้ การ
ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า และการสร้างถนนป่าไม้ ซึ่งงานสวนป่าแม่ลี้จะด าเนินการส ารวจ         Site Inspection ทั้ง
ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงาน ป้องกันและตระหนักถึงผลกระทบ       ที่จะเกิดข้ึน 

  จากการส ารวจพ้ืนที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ในการด าเนินงานด้านการท าไม้ ปลูกสร้าง
สวนป่า และสร้างถนนป่าไม้ สรุปว่าไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้และ
แปลงปลูกสร้างสวนป่า สวนป่าแม่ลี้ ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 
2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
3. สร้างฝายดักตะกอน และชะลอความชุ่มชื้น บริเวณล าห้วยที่อยู่ในพ้ืนที่ท าไม้ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่ท าไม้ 

และแปลงที่ปลูกยางพารา 
4. ปลูกหญ้าแฝกบริเวณที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 
5. งดเว้นการตัดถนนป่าไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนป่าไม้    

 3.ด้านสังคม 
 สวนป่าบ้านวงษา มีหมู่บ้าน/ชุมชนรอบๆสวนป่า ที่มีส่วนได้-ส่วนเสีย จากการปลูกสร้างสวนป่า จ านวน 1 

หมู่บ้าน ท้องที่ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  จ านวนราษฎร 70  ครอบครัว หรือ ประมาณ 250 คน 

การบร หารจัดการด้านสังคมของสวนป่าตามแนวทางของการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน ของสวนป่าบ้านวงษา 
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1  วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อให้ชุมชนและสังคมรอบสวนป่ามีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมของงานสวนป่าบ้านวงษา 
1.2 เพ่ือค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสวนป่า 
1.3 เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสวนป่า 
1.4สามารถจัดการป่าไม้ให้เป็นไปในทิศทางท่ีให้ความส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่น 
1.5 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับทางสวนป่า 
1.6 ส่งเสริมให้ทางชุมชนที่ท างานกับสวนป่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 

2 เป้าหมาย 
2.1 ชุมชนรอบนอกสวนป่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่องานสวนป่า 
2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางสวนป่า มีความรู้ความเข้าใจในด้านการด าเนินงานของสวนป่า 
2.3 ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการป่าไม้ 
2.4 ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2.5 คนในชุมชนท้องถิ่นท่ีท างานกับสวนป่าได้รับสวัสดิการ สิทธิต่างๆที่พึงได้รับจากสวนป่ารวมถึงการพิจารณาค่าแรง
และการจ้างงานต่างๆ 
 

3 ตัวชี วัด 
3.1 คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 
3.2 สวัสดิการ สิทธิต่างที่ได้รับจากทางสวนป่า 
3.3 ความรู้ความเข้าใจที่ทางชุมชนมีต่อทางสวนป่า 
3.4 ความสัมพันธ์ของชุมชนกับงานสวนป่า 
3.5 ความพึงพอใจของสังคม 

 
 
 
 
 
 
 

 าพการร่วมก จกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพื นที่สวนป่าฯ 
 

- การประชุมร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพ้ืนที่อนุรักษ์ในสวนป่า  



 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าบ้านวงษา] 
 

   

- ภาพการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

    

    

 
 
 
 



 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าบ้านวงษา] 
 

 
 
 

ว สัยทั น์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
“เป็นผู้น าการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้สูส่ากล” 
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