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Chaiprakarn forest plantation management summary 
สรุปการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน สวนป่าไชยปราการ  

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่
 

งานสวนป่าไชยปราการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ (อ.อ.ป.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ  
ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้และบูรณะป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่การป่าไม้ สวนป่าไชยปราการ เป็นสวน
ป่าโครงการที่ 4 เป็นสวนป่าที่รับมอบพ้ืนที่จากบริษัทแม่ฮ่องสอนท าไม้ จ ากัด ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานของ
กรมป่าไม้ และรับมอบพ้ืนที่มาดูแลใช้ประโยชน์ (ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2532) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2534 และวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2540  มีพ้ืนที่สวนป่าจ านวน 4 แปลง คือแปลงปี 2527 – 2530 รวม
เนื้อท่ี ตามทะเบียนรับมอบ จ านวน 11,411 ไร่ และพ้ืนที่ตาม GPS เนื้อที่ 17,388.53 ไร่ ที่ตั้งส านักงาน ตั้งอยู่
ที ่หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 พิกัด UTM47Q 2181046 E 0524830 
N  ห่างจากอ าเภอไชยปราการประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 162 กิโลเมตร 

 
แผนที่งานสวนป่าไชยปราการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ (อ.อ.ป.) 
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แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2559 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ 

รายละเอียด/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณงาน 

1 แผนการจัดการ 
ด้านเศรษฐกิจ 

- แผนการท าไม้สักสวนป่า 
- จ านวนเนื้อที ่
- ปริมาตร 

- แผนการจ าหน่ายไม้ 
- ปริมาตร 
- เป้าหมาย (รายได้) 

- แผนการด าเนินงานด้านสวนป่า 
- การปลูกสร้างสวนป่า 
- การบ ารุงดูแลสวนป่าแปลงเก่า 

- ความสูญเสียของเนื้อไม้ 
- ความเพ่ิมพูนของเนื้อไม้ 
- ผลประกอบการ 

 
พ้ืนที่ท าไม้ (ไร่) 
ปริมาตร (ลบ.ม.) 
 
ปริมาตร (ลบ.ม.) 
รายได้ (ล้านบาท) 
 
พ้ืนที่ปลูกใหม่ (ไร่) 
พ้ืนที่ดูแลรักษา(ไร่) 
ร้อยละท่ีสูญเสีย 
ลบ.ม./ไร่/ปี 
ร้อยละตามแผน 

 
524 
550 

 
550 

21.18 
 
- 

11,441 
10% 
0.25 
100% 

2 แผนการจัดการ
ด้านสังคม 
- สิทธิของ 
คนงาน 
 
 
- สิทธิของชุมชน
ท้องถิ่น 
    

 
 
- คุ้มครองความปลอดภัยการท างาน 
- สวัสดิการพื้นฐาน   
(อุปกรณ์ความ  ปลอดภัย,ยา ฯลฯ) 
- การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ 
- การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ 
- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 
- การจ้างแรงงานในท้องถิ่น 
- รับฟังความคิดเห็น แก้ไขข้อขัดแย้ง 
- การใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสวนป่า 

 
 
กรมธรรม์อุบัติเหตุ 
รายการสวัสดิการ 
 
จ านวนคน 
ข้อตกลงชุมชน 
จ านวนครั้ง 
สัดส่วนแรงงาน 
จ านวนครั้ง 
ร้อยละของข้อมูล 

 
 
1 
3 
 

50 
5 
12 

90:10 
12 

60% 
3 แผนการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
- การพังทลายของดิน 
- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
- ป้องกันพ้ืนที่เกษตรขอบแปลง 
- พ้ืนที่อนุรักษ์ในสวนป่า 
- ผลกระทบก่อนและหลังท าไม้ 
- ความหลากหลายทางชนิดพันธ์พืช 
- ความหลากหลายทางชนิดพันธ์สัตว ์
- ฝายดักตะกอนชะลอความเร็ว 
- การป้องกันไฟป่า 
- การป้องกันการลักลอบตัดไม้ 
ท าลายป่า 

 
จ านวนสถานี 
ร้อยละ 
ร้อยละผลกระทบ 
จ านวนไร ่
พ้ืนที่ท าไม้ (ไร่) 
 

ร้อยละเทียบธรรมชาต ิ
 

ร้อยละเทียบธรรมชาต ิ
 

จ านวนฝาย 
ร้อยละไฟไหม้ 
จ านวนคด ี

 
2 

60% 
10% 

4,666.07 
524 
30 
20 
10 
15 
10 
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การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าไชยปราการ แบ่งการท างานออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

สวนป่าไชยปราการ ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมทั้งสิ้น 4,703 ไร่ คิดเป็น 27.05 % ของเนื้อที่ 
สวนป่าทั้งหมดพ้ืนที่ตาม GPS จ านวน 17,388.53 ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
 1.พื้นที่สองฝั่งล าห้วย (Stream bank)         672.08 ไร่ 
 2.พ้ืนที่แนวป้องกันรอบนอก (Buffer zone)  423.54 ไร่ 
 3.พื้นที่ป่าธรรมชาติ(Natural forest)          761.16 ไร่ 

4. พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (Forest conservative area)  2,846.22 ไร่ 
 
การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อการติดตาม ช่วงเวลาที่ติดตาม 
การตรวจสอบการพังทลายของดิน เดือนละ 1 ครั้ง 
ติดตามตรวจสอบอนุรักษ์ดินและน้ า ส.ค. - ก.ย. 
ฝายชะลอความชุ่มชื้น พ.ค. – ก.ค. 
การป้องกันไฟป่า ต.ค. – เม.ย. 
การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการท าไม้ ก่อนท าไม้ 1 เดือน 
การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังการท าไม้ หลังการท าไม้ 1 เดือน 
การป้องกันการลักลอบตัดไม้และดูแลพื้นที่อนุรักษ์ ทุกวัน 
  

 
ด้านสังคม 
 

ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนป่าไชยปราการ ประกอบด้วย 2 ต าบล คือ ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ
และต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สวนป่าไชยปราการ จึงมีนโยบายและแผนการจัดการด้านสังคม
เพ่ือให้สังคมเกิดความยั่งยืนต่อไปดังนี้ 

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางด้านสังคมท่ีดีของชุมชนท้องถิ่น 
2. เพ่ือสืบสานด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนท้องถิ่นรอบๆสวนป่า 
3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและส่วนราชการในท้องถิ่นในการวางแผนบริหาร

จัดการสวนป่า และการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า 
4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสวนป่ากับชุมชนท้องถิ่น 
5. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกับชุมชน.ในบทบาทและกิจกรรมการด าเนินงานของสวนป่า 
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นโยบายเพื่อสังคมยั่งยืนของงานสวนป่าไชยปราการ 
1. นโยบายการจ้างงานและคนงานสวนป่าไชยปราการ 
2. นโยบายเกี่ยวกับสิทธิตามวัฒนธรรมและสิทธิตามกฎหมายกับชุมชนท้องถิ่นต่อทรัพยากรป่าไม้ 

ในสวนป่าไชยปราการ ภายใต้ข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย 
3. นโยบายด้านความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียงของสวนป่า 

แผนการจัดการด้านสังคม 
1.สิทธิของคนงาน 
2.คุ้มครองความปลอดภัยการท างาน  
3.สวัสดิการพื้นฐาน (อุปกรณ์ความปลอดภัย ยาสามัญ และประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม) 
4.การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ 

สิทธิของชุมชนท้องถิ่น 
1.การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ 
2.กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 
3.การจ้างแรงงานในท้องถิ่น 
4.รับฟังความคิดเห็น แก้ไขข้อขัดแย้ง 
 

การประชุมและรับฟังความคิดเห็น แก้ไขข้อขัดแย้งของชุมชน 
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กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 
 

     
 

     
   

การจ้างแรงงานในท้องถิ่น 
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ด้านเศรษฐกิจ 
 

1. สนับสนุนประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตไม้จากสวนป่า 
2. เพ่ือให้สวนป่ามีความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ โดนมีปริมาณผลผลิตต่อหน่วยอยู่ในระดับเกณฑ์

มาตรฐานและมีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือการวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ในระยะยาวและยั่งยืน 
4. เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่โดยใช้ระบบวนวัฒน์ (Silviculture system) ที่เหมาะสมกับสภาพ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สวนป่า 
5. เพ่ือการใช้ระบบการส ารวจข้อมูลสวนป่าที่ทันสมัยประหยัดและถูกต้องแม่นย า 
6. เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายไทยและข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ 

 
แผนการท าไม้ประจ าปี 2559 

 เป้าหมายด้านธุรกิจ 
รายได้  

 - ท าไม้สักสวนป่า 550 ลบ.ม.     รายได้  21.18 ล้านบาท 
  
รายจ่าย  

 -การท าไม้สักสวนป่า       รายจ่าย 6.05 ล้านบาท 
  ก าไร         15.13 ล้านบาท 

เป้าหมายด้านการลงทุน 
1. บ ารุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า                 11,441 ไร่ 

งบประมาณลงทุนปี 2559          รวม 2,694,970 บาท 
 
แผนการด าเนินงาน 
 

ปี *ท าไม้ (ลบ.ม.) ปลูกเสริมสวนป่ารอบตัดฟันที่สอง(ไร่) 
2559 550 ไม่มีแผนการพัฒนาปลูกใหม่ 
2561 600 ไม่มีแผนการพัฒนาปลูกใหม่ 
2563 600 ไม่มีแผนการพัฒนาปลูกใหม่ 
2564 350 ไม่มีแผนการพัฒนาปลูกใหม่ 
2565 500 ไม่มีแผนการพัฒนาปลูกใหม่ 

หมายเหตุ *การท าไม้ของสวนป่าไม่เกินปริมาณความเพ่ิมพูนรายปี และไม่เกินศักยภาพพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
 

อบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
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นายอนันตศักดิ์  ทองดี 
พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 

อัตราก าลังงานสวนป่าไชยปราการ 

 
 

1.  
 
 
 

          
  
                               
 
 
 

 
 

นายวีรศักดิ์  บุตราช 
พนักงาน (ระดับ 2) 

นายปิยพันธ์  วรรณกูล 
หัวหน้างานสวนป่าไชยปราการ 

 
 

วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

“เป็นผู้น าการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไม้สู่สากล” 

 


