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Khunmaekhummee Forest Plantation Management Summary 

บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน สวนป่าขุนแม่ค ามี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

สวนป่าขุนแม่ค ามี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 

สวนป่าขุนแม่ค ามี สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นสวนป่าโครงการ 1 
ปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเริ่มปลูกสร้างแปลงสวนป่าไม้สัก 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 ถึงปี พ.ศ.2527 แปลงพื้นที่ปลูก 19,722.39 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว
ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ.  สวนป่า พ.ศ. 2535  

ส านักงานสวนป่าขุนแม่ค ามีตั้งอยู่ในพิกัดจากดาวเทียมระบบ UTM  E 656210 N 2040550 ที่ตั้ง ส านักงาน 
สวนป่าขุนแม่ค ามี หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจังหวัดประมาณ 57 กิโลเมตร พ้ืนที่สวนป่า 
ตั้งอยู่ในเขต ต าบลห้วยโรง และต าบลไผ่โทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนที่สวนป่าขุนแม่ค ามี 
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 

(Sustainable Forest Plantation Management System) 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ งมี
นโยบายมุ่งเน้นให้สวนป่าในสังกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าวสู่ระบบการจัดการสวนป่าที่เป็นสากลโดย
การปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาบูรณะป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่การป่าไม้ โดยได้ก าหนดพันธะกิจด้านธุรกิจ 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 

อัตราก าลังการบริหารจัดการงานสวนป่าขุนแม่ค ามี 

 

 

 

 

 

 

 
นายสยามไชย ไชยแก้ว 

พนักงานปฏบิัติการ (ชั้น 6) 

นายพัฒนเชษฐ์ แสงเมล์ 
ผู้ช่วยหวัหน้างานสวนป่า 

 

นางเยาวเรศ กาละสอด     
พนักงานบัญช ี

นายวิสุทธิ์ หนอ่สุข    
 พนักงานปฏิบัติการ (ชั้น 6) 

นายพงค์พัน สวุรรณวงศ์                    
พนักงาน (ระดับ 2) 

นายแหลมทอง วงศ์ยะ      
พนักงานปฏบิัติการ (ชั้น 5) 

นายชัยชนะ  โสภา 
 หัวหนา้งานสวนปา่ขุนแม่ค าม ี

นายคงภัคเจษฎา ศรีสอน      
พนักงานปฏบิัติการ (ชั้น 6) 
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การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าขุนแม่ค ามี 

 1. ด้านเศรษฐกิจ 

  - พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด  12,045.978 ไร่  

  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  0.22 ลบ.ม./ไร่/ปี 

  - ความเพ่ิมพูนทั้งปีของสวนป่าฯ 2.650.12 ลบ.ม./ไร่/ปี 

 * ข้อมูลดังกล่าว ได้จากการส ารวจปริมาณก าลังผลติของสวนป่าขุนแม่ค ามี ประจ าปี 2562 

  ผลการท าไม้ประจ าปี 2564 
          งานสวนป่าขุนแม่ค ามี ได้มีการด าเนินการด้านการท าไม้ประจ าป ี2564 มรีายละเอียดดังนี้ 

- แปลงปี 2523 เนื้อท่ี 184.92 ไร่ ได้จ านวน 7,140 ท่อน ปริมาตร 1,210.18 ลบ.ม. 
(ไม้ท่อน 7,140 ท่อน ปริมาตร 1,125.60 ลบ.ม., เศษไม้ปลายไม้ 3,580 ท่อน ปริมาตร 84.58 ลบ.ม.) 

- แปลงปี 2535/2519 เนื้อท่ี 137.72 ไร่ ได้จ านวน 8,980 ท่อน ปริมาตร 461.43 ลบ.ม. 
- แปลงปี 2544/2511 เนื้อท่ี 25 ไร่ ได้จ านวน 1,650 ท่อน ปริมาตร 162.23 ลบ.ม. 
- แปลงปี 2547/2511 เนื้อท่ี 19.40 ไร่ ได้จ านวน 2,260 ท่อน ปริมาตร 212.55 ลบ.ม. 
- แปลงปี 2512 เนื้อท่ี  121.06 ไร่ ได้จ านวน 420 ท่อน ปริมาตร 78.47 ลบ.ม. 

 รวมผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ได้ทั้งหมดจ านวน 20,450 ท่อน ปริมาตร 2,124.86 ลบ.ม. 
 

  แผนการท าไม้ประจ าปี 2565 

- แปลง 2524 เนื้อท่ี 643.06 ไร ่ปริมาตร 2,600 ลบ.ม. 

- แปลง 2550/2517 เนื้อท่ี 291.06 ไร่ ปริมาตร 200 ลบ.ม. 

รวมทั้งสิ้น 2,800 ลบ.ม. 

* การท าไม้ของสวนป่าขุนแม่ค ามไีม่เกินปริมาณความเพิ่มพูนท้ังปี  

 

แผนการท าไม้ของงานสวนป่าขุนแม่ค ามี 

ปีที่ด าเนินการ แปลงป ี เนื้อที่ 
(ไร่) 

ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

วิธีการตดัสาง 

2564 2523 184.92 

 

1,000 SELECTION  THINNING 
2535/2519 137.72 600 SELECTION  THINNING 

       รวม                                                                        1,600 
2565 

       รวม                                                                        

1,600 

2524 643.06 

 

2,600 SELECTION  THINNING 
2550/2517 291.06 200 1 THINNING 

       รวม                                                                        2,800 
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แผนท าไม้กรณีพิเศษนอกแผนการท าไม้ประจ าปี 2564 

ปีที่ด าเนินการ แปลงป ี เนื้อที่ 
(ไร่) 

ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

วิธีการตดัสาง 

2564 2544/2511 25.00 

 

 

123.90 SELECTION  THINNING 
2547/2511 19.40 74.20 SELECTION  THINNING 

2512 121.06 315.48 SELECTION  THINNING 
       รวม                                                                       513.58 

 หมายเหต ุ: แปลงปี 2544/2511 (รองรับการก่อสร้างหมู่บา้นสวนปา่แห่งใหม่) 

           แปลงปี 2547/2511 (รองรับการก่อสร้างส านักงาน บา้นพกัสวนปา่ขุนแม่ค ามีแห่งใหม่) 

           แปลงปี 2512 (ป้องกันผลกระทบโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ค ามี) 

 

แผนการปลูกสร้างสวนป่า ประจ าปี 2564 

- สวนป่าด าเนินการปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 แปลงปี 2564/2523 เนื้อที่ 262.700 ไร่ พร้อมทั้งดูแลตาม

แผนการด าเนินงานจัดการสวนป่าสักแปลงปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 

  - ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนป่าไม้สัก และป้องกันการลักลอบขโมยไม้ในพ้ืนที่สวนป่าขุนแม่ค ามี  

การด าเนินงานปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 ของงานสวนป่าขุนแม่ค ามี 

ล าดับ 
ปีทีปลูกเสริม 

รอบตัดฟันที่ 2 
แปลงป ี

ปลูกสร้างเดิม 
พ้ืนที่ปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 

(ไร่) 

1 2560 2521 561.509 

2 2561 2522 358.000 

3 2562 2522 529.950 

4 2563 2523 329.130 

5 2564 2523 262.700 

 

 2. ด้านสิ่งแวดล้อม 

  พ้ืนที่สวนป่าขุนแม่ค ามีมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 350 - 700 สภาพป่า

ทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณแล้งและเต็งรังมีพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ สัก แดง ประดู่ป่า เต็ง ยางพลวง ฯลฯ

ทรัพยากรสัตว์ป่าที่พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ หนูท้องขาว กระรอก กระแตสัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่  ตะกวด และงูชนิด

ต่าง ๆ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ได้แก่ กบนา เขียดจิก คางคกบ้านนก ได้แก่ ไก่ป่า นกกางเขนดง นกแซงแซว นกกระปูด และ

นกเขา เป็นต้น 
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  สวนป่าฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 2,929.52 ไร่ คิดเป็น 14.85 % ของเนื้อที่สวนป่าทั้งหมด 

(GPS 19,722.39 ไร่) โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 

  1.พื้นที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 

  2.พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 

  3.พื้นที่ป่าก่ึงธรรมชาติ 

  4.พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

 

พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

   หมายถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม ที่ได้รับการ

พิจารณาว่ามีความโดดเด่นส าคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์อย่าง

สูงนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพ่ือการจัดการและติดตามเพ่ือให้แน่ใจสิ่งที่

ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น  

 จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพื้นที่ HCV ในพ้ืนที่สวนป่าขุนแม่ค ามี  

 ได้แบ่งพ้ืนที่ HCV แต่ละประเภทความส าคัญ ดังนี้ 

 1. HCV 5 Basic need of local communities: สระน้ า 

2. HCV 6 Cultural identity of local communities: ศาลเจ้าพ่อจ าผง 

การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนป่าขุนแม่ค ามีได้จัดชุดส ารวจ และดูแลพ้ืนที่ HCV โดยการ

บันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ เพ่ือ

น าไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขต่อไป 

HCV Threats Analysis HCV Management HCV Monitoring 
5. Basic need of local 
communities: สระน้ า 
 

- คุณภาพน้ า 
- การลักลอบจับสัตว์น้ า 

-  จั ด ท า ป้ า ยห รื อ เ อ ก ส า ร
ประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์ 

-  จัด เจ้ าหน้าที่ สวนป่าตรวจ
ลาดตระเวนพื้นที่ HCV 
- ตรวจสอบคุณภาพน้ าพร้อม
บันทึกรายละเอียดทุกไตรมาส 

6. cultural identity of local 
communities:  
ศาลเจ้าพ่อจ าผง 
 

- ลักลอบเลี้ยงสัตว์ 
- ลักลอบตัดไม้ 
- การบุกรุกพื้นท่ี 

-  จัดท าบันทึกการเข้าไปใช้

ประโยชน์ในพ้ืนท่ีที่ท ากิจกรรม 
-  จัด เจ้ าหน้าที่ สวนป่าตรวจ
ลาดตระเวนพื้นที่  HCV และมี
สมุดบันทึกการเข้าใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ พร้อมบันทึกรายละเอยีด
และรายงานเดือนละ 1 ครั้ง 
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ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามไม่พบความเสียหาย และผลกระทบจากการประกอบ

กิจกรรมของทางงานสวนป่าขุนแม่ค ามี และจากปัจจัยภายนอก ต่อพ้ืนที่ HCV คือ สระน้ าและศาลเจ้าพ่อจ าผง แต่อย่างใด  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม(SITE INSPECTION) ก่อนการท าไม้ 

   จากการส ารวจพื้นที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ก่อนการท าไม้ของแปลงท า

ไม้สวนป่าขุนแม่ค ามี ไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้และทาง

งานสวนป่าขุนแม่ค ามี ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 

2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 

3. สร้างฝายดักตะกอน และชะลอความชุ่มชื้น บริเวณล าห้วยที่อยู่ในพ้ืนที่ท าไม้ รวมทั้งบริเวณใกล้  

พ้ืนที่ท าไม ้

4. งดเว้นการตัดถนนป่าไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนป่าไม้    
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  สรุปผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมประจ าปี 2564 

งานสวนป่าขุนแม่ค ามีได้มีแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยทางสวนป่าฯ ได้จัดสรรงบประมาณ

ด าเนินการในด้านสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ในด้านการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เช่น การจัดท าฝายดักตะกอน บ ารุงพ้ืนที่ HCV (พ้ืนที่มี

คุณค่าสูงทางด้านอนุรักษ์) เป็นต้น 

2. การป้องกันไฟป่า เป็นการออกตรวจตราป้องกันและหน่วยดับไฟป่า และการจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องไฟป่าในพ้ืนที่รอบสวนป่า 

 

3.ด้านสังคม 

      ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนป่าขุนแม่ค ามี ประกอบด้วย 2 ต าบล คือ ต าบลห้วยโรง ซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักงานสวนป่า

ขุนแม่ค ามี และหมู่บ้านสวนป่า อยู่ในเขตพ้ืนที่ด้วย และต าบลไผ่โทน  

 * จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าขุนแม่ค ามี ไม่พบว่ามีชุมชนพ้ืนเมือง หรือชนเผาใด ๆ ท่ีเคยอาศัยอยู่ใน 

  บริเวณพื้นท่ีสวนป่าขุนแม่ค ามี   
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นโยบายของสวนป่าขุนแม่ค ามีด้านสังคม 

-  พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนป่าเป็นอันดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงานด้วยความเป็น - 

ธรรม 

 -  มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนป่าและคนงาน 

 -  ส่งเสริมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 -  ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสด์ิภาพให้กับคนงาน 

 -  สนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา 

 -  จ าหน่ายไม้สักของสวนป่าประมาณ 30% ให้กับชุมชนท้องถิ่นและหมู่บ้านป่าไม้ 

 -  สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 

 -  ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไม้ต่อเนื่อง 

 -  มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น 

 -  มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 

 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนป่า 

ผลการด าเนินงานด้านสังคมประจ าปี 2564 

1. โครงการชาวไร่ในพ้ืนที่สวนป่าฯ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

2. ราษฎรในชุมชนในพ้ืนที่รอบสวนป่ามาท างานในสวนป่า  
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ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนและหน่วยงานฯ 

- ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้กับผู้น าชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่. 
 

                               

- เป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักศึกษาในท้องถิ่น/คนในชุมชน ตลอดจนถึงหน่วยงานราชการและเอกชน 

 
 

 

 

 

 

   

 

- ร่วมประชุมโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ค ามี กับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (สาขาแพร่) 

  

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 



ปรับปรุงแก้ไข 21 กรกฎาคม 2565 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าขุนแม่ค ามี] 

 

- ร่วมกิจกรรมโอท็อปของต าบลหว้ยโรง และปลูกหญ้าแฝก กับหนว่ยงานต่าง ๆ และชุมชน 

 

 

 

 

 

 

- ร่วมกิจกรรมช่วยชาวบ้านซ่อมทางและวางท่อร่วมกับชุมชนสวนป่า  

        

 

- มวลชลสัมพนัธ์กับผูน้ าหมู่บ้านและหน่วยงานราชการ บริเวณรอบ ๆ สวนป่า 

   

 

 

 แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ปี 

ล าดับ รายละเอียด 2565 2566 2567 2568 2569 
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1. ด้านเศรษฐกิจ 
- แผนการท าไม้ (ลบ.ม.) 
- แผนการปลูกเสริมฯ (ไร่) 

 
2,800 
283 

 
4,400 
643 

 
3,800 
511 

 
4,200 
282 

 
4,300 
374 

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 
- ประชาสัมพันธ์พื้นที่ HCV (ครั้ง) 
- พื้นที่อนุรักษ์ (ไร่) 
- ต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 
- Site Inspection (ครั้ง/ปี/กิจกรรม) 

 
4 

2,929 
21 
2 

 
4 

2,929 
21 
2 

 
4 

2,929 
21 
2 

 
4 

2,929 
21 
2 

 
4 

2,929 
21 
2 

 

 
          ติดต่อ : ส านักงานสวนป่าขุนแม่ค ามี หมู่ที ่6 ต าบลห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54140

    

 


