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Maekampong-maesai Forest Plantation Management Summary 

บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน สวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
 

สวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 

 สวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย สังกัดที่องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตแพร่ 
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือบน ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ เป็นสวนปุา
โครงการ 2 และ 3 ซ่ึงปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เริ่มปลูกสร้าง
แปลงสวนปุาไม้สัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ถึงปี พ.ศ. 2527 รวม 5 แปลง พ้ืนที่ปลูก 
4,165.47 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนปุาตาม พ.ร.บ. สวนปุา 
พ.ศ. 2535 

 ส านักงานสวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย ตั้งอยู่ในพิกัดจากดาวเทียมระบบ UTM 649165 E  2022806 N ที่ตั้ง 
ส านักงานสวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย หมู่ที่ 7 ต าบลไผ่โทน อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจังหวัดแพร่ประมาณ 59 
กิโลเมตร พ้ืนทีส่วนปุาฯ ตั้งอยู่ในเขต ต.ไผ่โทน และ ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

 
 

ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนโยบาย
มุ่งเน้นให้สวนปุาในสังกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าวสู่ระบบการจัดการสวนปุาที่เป็นสากลโดยการ ปลูก
สร้างสวนปุา คุ้มครองรักษาบูรณะปุาไม้เพ่ือประโยชน์แก่การปุาไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ ประกอบด้วย การพัฒนา
ที่ดินสวนปุา โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิตไม้และบริการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน 
ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีปุาไม้เป็นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 
เพ่ือให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้
สวนปุาเป็นฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบเขตสวนปุาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความย่ังยืน 3 ประการ 

 -  ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
 -  ความยั่งยืนด้านสังคม  
 -  ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
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วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 

  -  รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในสวนปุา 
  -  ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนปุา 
  -  ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในสวนปุา 
  -  อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หายากทีใ่กล้สูญพันธ์และถูกคุกคาม 
  -  ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนท้องถิ่น 
  -  สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนปุา 

 
 

อัตราก าลังการบริหารจัดการงานสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมบัติ  จินา 
พนักงานปฏิบัติการ (ชั้น 5) 

นายพีรภัทร  ทะรารัมย์ 
หัวหน้างานสวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย 

นายนพดล  ทาวัน 
พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 

นายณัฐกรณ์  รัตตะคุ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนปุาฯ 

นายภัคพล พุ่มพวง      
พนักงานบัญชี/ตรวจสอบ 

นายธนภัทร  ไทยใหม่ 
พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 



 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย] 
 

 
แผนที่แสดงพื้นที่การด าเนินกิจกรรมของงานสวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย ประจ าปี 2560 
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การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย 
 1. ด้านเศรษฐกิจ 
  -  พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด   3,559.87 ไร่ 
  -  ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  0.41 ลบ.ม./ไร่/ปี 
  -  ความเพ่ิมพูนทั้งปีของสวนปุาฯ  1,459.55 ลบ.ม./ไร่/ปี 
 * ข้อมูลดังกล่าว ได้จากการส ารวจปริมาณก าลังผลติของสวนป่าแมค่ าปอง-แม่สาย ประจ าปี 2557-2558 

 การท าไม้ประจ าปี 2560 
  -  แปลง 2526 ตอน 2 เนื้อที่ 161.00 ไร่  ปริมาตร 1,200 ลบ.ม. 
      
 

* การท าไม้ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สายไม่เกินปริมาณความเพิ่มพูนท้ังปี เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของป่า และท าการปลูกเสรมิรอบตดั
ฟันที่ 2 หลังการท าไม้เสร็จพร้อมทั้งส่งเสริมใหม้ีการใช้ผลผลิตสวนป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

แผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย ประจ าปี 2560-2564 

ปีที่ด าเนินการ แปลงปี 
เนื้อท่ี ปริมาตร 

วิธีการตัดสาง 
(ไร่) (ลบ.ม.) 

2560 2526 ตอนที่ 2 161 1,200 Selection  thinning 

2561 2526 ตอนที่ 3 196 800 Selection  thinning 

2562 2527 ตอนที่ 1 169 1,000 Selection  thinning 

2563 2527 ตอนที่ 1    168 1,400 Selection  thinning 

2564 2527 ตอนที่ 2 228 1,300 Selection  thinning 
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การปลูกสร้างสวนป่า ประจ าปี 2560 
  -  สวนปุาด าเนินการปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 ในพ้ืนที่ดังนี้ 

1. แปลงปี 2560/2525 (โครงการ 2) เนื้อท่ี 167 ไร่  
2. แปลงปี 2560/2526 (โครงการ 3) เนื้อท่ี 196 ไร่  

รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 363 ไร่ พร้อมทั้งบ ารุงดูแลตามแผนการด าเนินงานจัดการสวนปุาสักแปลงปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 
  -  ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนปุาไม้สัก และปูองกันการลักลอบขโมยไม้ในพ้ืนที่สวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย 
 

การด าเนินงานปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 ของงานสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย 

แปลงปี 

  

โครงการ 
เนื้อท่ี ปลูกเสริม(รอบตัดฟันที่ 2) 

ตอนที่ ทั้งหมด 
ปีที่ปลูกเสริม 

พ้ืนที่ให้ผลผลิต 
  (ไร่) (ไร่) 

2523 1 3 336 2552/2523 288 

2523 2 3 240 2553/2523 225 

2523 3 3 234 2555/2523 201 

2523 4 3 344 2556/2523 310 

2524 1 3 295 2557/2524 268 

2524 2 3 224 2558/2524 210 

2524 3 3 85 2559/2524 64 

2524 4 2 96 2559/2524 85 

2525 1 2 169 2559/2525 147 
รวม 1,673 รวม 1,507 

 
2. ด้านสิ่งแวดล้อม 

  พ้ืนที่สวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 300-450 เมตร 
สภาพปุาทั่วไปเป็นปุาเบญจพรรณและเต็งรัง มีพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ สัก แดง ประดู่ปุา เต็ง ยางพลวง ฯลฯ
ทรัพยากรสัตว์ปุาที่พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ หนูท้องขาว กระรอก กระแต สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ ตะกวด เต่าเหลือง 
และงูชนิดต่างๆ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ได้แก่ กบนา เขียดจิก คางคกบ้าน สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ปุา นกกางเขนดง นกแซงแซว      
นกปรอท นกกระปูด และนกเขา เป็นต้น 

  สวนปุาฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 551.48 ไร่ คิดเป็น 13.24% ของเนื้อที่สวนปุาทั้งหมด 
(4,165.47 ไร่) โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1. พ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank)   เนื้อท่ี   54.04 ไร่ 
  2. พ้ืนที่แนวกันชน (Buffer Zone)   เนื้อท่ี   273.16 ไร่ 
  3. พ้ืนที่ปุากึ่งธรรมชาติ    เนื้อท่ี  179.20 ไร่ 
  4. พ้ืนที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV)  เนื้อท่ี   45.08 ไร่ 
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 สรุปผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ งานสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย โดย ศูนย์วิจัยป่าไม้ 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 

ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชและสัตว์ปุา ตามผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพใน
พ้ืนที่สวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย (ส ารวจโดย ศูนย์วิจัยปุาไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน, 2558) สรุปได้
ดังนี้ 
 1. ความหลากหลายและสถานภาพของพรรณพืช (Plant Status) 

จากการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชภายในพ้ืนที่ เพ่ือการอนุรักษ์ของสวนปุาแม่คาปอง-แม่สาย 
จังหวัดแพร่ พบพรรณไม้จ านวน 78 ชนิด 70 สกุล 35 วงศ์ ส าหรับสถานภาพ (Status) ของพรรณไม้ที่ส ารวจในครั้งนี้ ไม่พบ
พันธุ์ไม้ที่มีสถานภาพถูกคุกคาม (Threatened status) ตามการจัดของ ONEP (2006) และ IUCN (2010) ส่วนพันธุ์ไม้     
หายาก พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นก็ไม่พบด้วยเช่นกัน แต่พบพืชต่างถิ่นและชนิดรุกราน 2 ชนิด 

 2. ความหลากหลายและสถานภาพของสัตว์ป่า (Wildlife Status) 

จากการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ปุาภายในพ้ืนที่  เพ่ือการอนุรักษ์ของสวนปุาแม่คาปอง-แม่สาย 
จังหวัดแพร่ ผลการส ารวจรวมทั้งหมดพบ 47 วงศ์ 81 สกุล 95 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบจ านวน 17 วงศ์ 25 สกุล 26 
ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน พบจ านวน 5 วงศ ์16 สกุล 19 ชนิด สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก พบจ านวน 5 วงศ์ 11 สกุล 15 ชนิด และ 
นกพบจ านวน 20 วงศ ์29 สกุล 37 ชนิด 

 
สถานภาพของพรรณพืชและสัตว์ป่า 

 (1) สถานภาพพรรณพืช  

การตรวจสอบสถานภาพ (status) จากการรวบรวมและส ารวจพันธุ์ไม้บริเวณพ้ืนที่ เพ่ือการอนุรักษ์ของสวน
ปุาแห่งนี้ ทั้งในแปลงตัวอย่างและการเดินส ารวจนอกแปลงตัวอย่าง รวมทั้งพ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์บริเวณอ่ืนๆอีกด้วย พบ 78 ชนิด 
70 สกุล 35 วงศ์ ซึ่งจากการส ารวจครั้งนี้ ไม่พบชนิดพันธุ์ไม้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสถานภาพที่ถูกคุกคาม (Threatened status) 
ตามการจัดของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Office of National and Environment 
Policy, ONEP, 2006) และสหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for 
Conservation Nature and Natural Resources, IUCN, 2010)  

ส าหรับพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นไม่พบในพ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์แห่งนี้เช่นกัน แต่
พบพันธุ์ไม้ต่างถิ่น (Exotic species) ขึ้นปะปนตามแนวขอบปุาเหล่านี้ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ สาบเสือ (Chromolaena 
odorata (L.) R.M.King) และหญ้าคา (Imperata cylindrica Beauv.) ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้ยังเป็นชนิดรุกราน (Invasive 
species) อีกด้วย ซึ่งในพ้ืนที่สวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง 

 (2) สถานภาพของสัตว์ป่า 

เมื่อพิจารณาสถานภาพทางการอนุรักษ์สัตว์ปุาที่ส ารวจพบ (105 ชนิด) พบชนิดพรรณสัตว์ปุาที่ถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มสถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจัดสถานภาพของ IUCN (2014) และตามการจัดสถานภาพของ
ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2548 โดยชนิดพรรณสัตว์ปุาส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด (Least concern) และตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ปุาที่
ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 2556 (Convention on International Trade in Endangered Spicies of Wild Fauna and Flora : 
CITES) โดยมีรายละเอียดสถานภาพแต่ละกลุ่ม ดังนี้  
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สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

1) สถานภาพของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548  
   -  มีข้อมูลไม่เพียงพอ 1 ชนิด คือ ค้างคาวขอบหูขาวกลาง (Cynopterus sphinx)  

2) สถานภาพของ IUCN (2014)  
   -  สถานภาพเป็นกังวลน้อย 29 ชนิด ได้แก่ หมาจิ้งจอก (Canis aureus) เก้ง (Muntiacus  
   muntjak) บ่าง (Galeopterus variegates) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) กระต่ายปุา 
   (Lepus peguensis) เป็นต้น  

3) สถานภาพของ CITES (2013)  
   -  สถานภาพในบัญชีหมายเลข 1 พบ 1 ชนิด ได้แก่ แมวดาว (Prionailurus bengalensis)  
   -  สถานภาพในบัญชีหมายเลข 3 พบ 3 ชนิด ได้แก่ หมาจิ้งจอก (Canis aureus) พังพอนธรรมดา 
   (Herpestes javanicus) และอีเห็นธรรมดา (Arctogalidia trivigrata) 

สัตว์เลื้อยคลาน 

1) สถานภาพของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 
   -  สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม 1 ชนิด คือ ตะกวด (Varanus bengalensis)  
   -  สถานภาพเป็นกังวลน้อย 9 ชนิด ได้แก่ งูสิง (Ptyas korros) งูเห่า (Naja siamensis) จิ้งจกดิน
   ลายจุด (Dixonius siamensis) งูหลาม (Python bivittatus) จิ้งเหลนบ้าน (Eutropis   
   multifasciata) เป็นต้น  

2) สถานภาพของ IUCN (2014)  
   -  มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 3 ชนิด คือ งูเห่า (Naja siamensis) งูจงอาง (Ophiophagus Hannah) 
   และงูหลาม (Python bivittatus)  
   -  มีแนวโน้มใกล้ถูกคุกคาม 2 ชนิด คือ อึ่งเผ้า(Glyphoglossus molossus) และ อ่ึงอ่างก้นขีด 
   (Kaloula mediolineata) 
   -  สถานภาพเป็นกังวลน้อย 1 ชนิด คือ ตะกวด (Varanus bengalensis)  

3) สถานภาพของ CITES (2013)  
   -  สถานภาพในบัญชีหมายเลข 1 พบ 1 ชนิด ได้แก่ ตะกวด (Varanus bengalensis)  
   -  สถานภาพในบัญชีหมายเลข 2 พบ 4 ชนิด เช่น งูเห่า (Naja siamensis) และงูจงอาง  
   (Ophiophagus Hannah) เป็นต้น 

 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 

1) สถานภาพของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548  
   -  สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม 7 ชนิด คือ แย้ (Leiolepis belliana) ตะกวด (Varanus   
   bengalensis) กบหลังไพล (Rana lateralis) เขียดหลังขีด (Hylaranala terimaculata) อ่ึงลาย 
   (Calluella guttulata) เป็นต้น  
   -  สถานภาพเป็นกังวลน้อย 10 ชนิด ได้แก่ คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) กบนา 
   (Hoplobatrachus rugulosus) กบอ่องเล็ก (Rana nigrovittata) เขียดจะนา (Occidozyga  
   lima) อ่ึงแม่หนาว (Microhyla berdmorei) เป็นต้น  
   -  มีข้อมูลไม่เพียงพอ 1 ชนิด คือ กบหนอง (Fejervarya limnocharis) 
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2) สถานภาพของ IUCN (2014)  
   - สถานภาพเป็นกังวลน้อย 8 ชนิด คือ คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) กบหนอง 
   (Fejervarya limnocharis) กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) กบหลังไพล (Rana  
   lateralis) กบอ่องเล็ก (Rana nigrovittata) เป็นต้น  

3) สถานภาพของ CITES (2013) ไม่พบการจัดสถานภาพ 

นกป่า 
1) สถานภาพของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548  

   -  ไม่พบการจัดสถานภาพตาม สผ.  
2) สถานภาพของ IUCN (2014) 

   -  สถานภาพเป็นกังวลน้อย 48 ชนิด ได้แก่ นกแอ่นพง (Artamus fuscus) นกพญาไฟตะโพก     
   สีน้ าตาล (Pericrocotus cantonensis) นกเขียวก้านตองปีกสีฟูา (Chloropsis   
   cochinchinensis) นกกระจิบคอดา (Orthotomus atrogularis) นกพิราบ (Columba livia)  
   เป็นต้น  

3) สถานภาพของ CITES (2013)  
   -  สถานภาพในบัญชีหมายเลข 1 พบ 1 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวเพรีกริน (Falco peregrinus)  

  -  สถานภาพในบัญชีหมายเลข 2 พบ 4 ชนิด เช่น นกแสก (Tyto alba) และนกเค้าโมง  
   (Glaucidium cuculoides) เป็นต้น 

 
พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

 หมายถึง คุณค่าของสิ่งมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความ
โดดเด่นส าคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์อย่างสูงนี้ จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพื่อการจัดการและติดตามเพ่ือให้แน่ใจสิ่งที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่
ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น 

จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่ HCV ในพ้ืนที่สวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย ได้แบ่ง พ้ืนที่ 
HCV แต่ละประเภทความส าคัญ ดังนี้ 

1. HCV 1.2 Threatened or endangered species : สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ งูเห่า งูจงอาง       
และงูหลาม สัตว์ใกล้ถูกคุกคาม ได้แก่ อ่ึงอ่างก้นขีด อ่ึงเผ้า และเขียดหลังขีด 

2. HCV 1.3 Endermic species : หมูป่า ไก่ป่า ตุ่น ตะกวด และอีเห็น  
3. HCV 5 Basic need of local communities: ล าห้วยแม่ค าปอง พื้นที่ 44.59 ไร่ 
4. HCV 6 Cultural identity of local communities: ศาลเจ้าพ่อสมิง พื้นที่ 0.49 ไร่ 

การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย ได้จัดชุดส ารวจและดูแลพ้ืนที่ HCV โดย
การบันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหายหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่     
เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปูองกันและแก้ไขต่อไป 
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ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามไม่พบความเสียหายและผลกระทบจากการประกอบกิจกรรม
ของทางงานสวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย และจากปัจจัยภายนอก ต่อพ้ืนที่ HCV คือ ศาลเจ้าพ่อสมิง แต่อย่างใด แต่มีแนวโน้ม
ของไฟปุาในช่วงฤดูแล้ง งานสวนปุาฯจึงได้ท าการปูองกันไฟปุา โดยการท าแนวกันไฟและตรวจตราปูองกันพ้ืนที่ดังกล่าว
เพ่ิมข้ึน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (SITE INSPECTION) ก่อนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

  การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ Site Inspection มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความเสี่ยง แนวโน้ม
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ที่มีการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆของสวนปุา ได้แก่ การท าไม้ การปลูก
สร้างสวนปุา และการสร้างถนนปุาไม้ ซึ่งงานสวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย จะด าเนินการส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งก่อน
และหลังการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางการปูองกันและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม 

 จากการส ารวจพ้ืนที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ในการด าเนินการด้านท าไม้ ด้านการ
ปลูกสร้างสวนปุา และการสร้างถนนปุาไม้ สรุปได้ว่าไม่พบพืชพรรณและสัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV 
บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้ แปลงปลูกสร้างสวนปุา และทางงานสวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพ่ือ
ปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวปูองกันรอบนอก (Buffer Zone)  
2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
3. สร้างฝายดักตะกอนและชะลอความชุ่มชื้นบริเวณล าห้วยที่อยู่ในพื้นที่ท าไม้ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่ท าไม้ 
4. ละเว้นการท าไม้บริเวณสูงชันที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 
5. งดเว้นการตัดถนนปุาไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนปุาไม้    
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 3. ด้านสังคม 

  ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย ประกอบด้วย 2 ต าบล คือ ต าบลไผ่โทน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ส านักงานสวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย และต าบลบ้านเวียง ทั้งสองต าบลอยู่อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
  * จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย ไม่พบว่ามีชุมชนพ้ืนเมืองหรือชนเผ่าใดๆ ที่เคยอาศัยอยู่
ในบริเวณพื้นท่ีสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย พื้นที่รอบสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย  
 

 
 

 นโยบายของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สายด้านสังคม 

-  พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนปุาเป็นอันดับแรก และก าหนดค่าจ้างแรงงานด้วยความเป็นธรรม 
 -  มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนปุาและคนงาน 
 -  ส่งเสริมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 -  ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับคนงาน 
 -  สนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา 
 -  จ าหน่ายไม้สักของสวนปุาประมาณ 30% ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
 -  สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
 -  ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไม้ต่อเนื่อง 
 -  มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น 
 -  มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนปุา 
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ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพื้นทีส่วนป่าฯ 

 -  เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  เข้าร่วมกิจกรรมงานท าฝายชะลอน้ า ณ บ้านทุ่งคัวะ ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  เข้าร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย] 
 

 
 -  ประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบติังานของสวนป่าให้ชุมชนรอบสวนป่ารับทราบ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย] 
 

แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ป ี

ล าดับ รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
-  แผนการท าไม้ (ลบ.ม.) 
-  แผนการปลูกเสรมิฯ (ไร่) 

 
 

 
1,200 
363 

 
 

 
800 
161 

 
 

 
1,000 
196 

 
 

 
1,400 
169 

 
 

 
1,300 
168 

2. ด้านสังคม 
-  กรมธรรม์อุบตัิเหตุ (ปลีะ) 
-  ตกลงกับชุมชน (ครั้ง) 
-  มวลชนสัมพันธ์ (ครั้ง) 
-  การจ้างแรงงาน (%) 
-  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. ด้านสิ่งแวดล้อม 
-  พื้นที่ HCV 2 แห่ง (ครั้ง) 
-  พื้นที่อนุรักษ์ (ไร่) 
-  ต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 
-  สถานีวัดการพังทลายของดิน (ครั้ง) 
-  Site Inspection (ครั้ง/ปี/กิจกรรม) 

 
12 
529 
15 
3 
2 

 
12 
529 
15 
3 
2 

 
12 
529 
15 
3 
2 

 
12 
529 
15 
3 
2 

 
12 
529 
15 
3 
2 

 

 ผลการด าเนินงานของสวนป่าที่ผ่านมา 

  งานสวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย ได้ด าเนินงานตามแผนการจัดการที่ได้ก าหนดไว้ทุกประการ ท าให้มีความ
ยั่งยืน สรุปผลการด าเนินงานในปี 2559 ได้ดังนี ้
  1. ด้านเศรษฐกิจ ผลการท าไม้แปลงปี 2524 แปลงปี 2525 และแปลง 2526 ตอน 1 ปริมาตร 2,965.46 
ลบ.ม. มีการจ าหน่ายไม้ให้กับราษฎร ประชาชนทั่วไปได้ใช้ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างรายได้ให้กับองค์การอุตสาหกรรม  
ปุาไม้ เป็นเงิน 19,116,200.00.- บาท มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและในการด าเนินงาน 6,647,165.64 บาท นอกจากผลผลิตใน
รูปของไม้ท่อนแล้วยังมีผลผลิตในรูปของปุาอ่ืนๆอีก เช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน ผักกูด ไม้ฟืน เป็นต้น ที่ชุมชนรอบสวนปุา   
ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือการจ าหน่ายเป็นรายได้ของชาวบ้านเอง จากการส ารวจโดยวิธีการ
สุ่มสัมภาษณ์ในปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่ามีการเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ หน่อไม้ ประมาณ 175 กิโลกรัม เป็นเงินรายได้ประมาณ 
30,000.- บาท  ไข่มดแดง ประมาณ 3 กิโลกรัม เป็นเงินรายได้ประมาณ 6,000.- บาท และผักหวาน ประมาณ 19 กิโลกรัม 
เป็นเงินรายได้ประมาณ 1,000.- บาท ส่วนเห็ด ผักกูด เป็นต้น มีปริมาณไม่มากนักเป็นการน าไปใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค
ภายในครัวเรือนเท่านั้น งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสวนปุาแม่ค าปอง-แม่สายเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
ถ้าหากต้องการรับทราบข้อมูลให้ติดต่อสอบถามได้ที่องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 

  2. ด้านสิ่งแวดล้อม งานสวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย ด าเนินการจัดท ากิจกรรมตามแผนการจัดการที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการส ารวจและหมายแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ การสร้างฝายชะลอน้ า การปูองกันไฟปุา การจัด
เจ้าหน้าที่เฝูาตรวจตราปูองกันการบุกรุกหรือตัดไม้ในพ้ืนที่สวนปุา รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง
(HCV) จ านวน 4,165.47 ไร่ เป็นต้น มีค่าใช้จ่าย เป็นเงินประมาณ 450,000 บาท 



 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย] 
 

  3. ด้านสังคม งานสวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย ได้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการให้บริการสังคม เช่น      
การเข้าร่วมงานประเพณีต่างๆของชุมชน ร่วมกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ การจัดฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน เป็นต้น มีค่าใช้จ่าย เป็นเงินประมาณ 100,000 บาท 

  ในการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน โดยสรุป งานสวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย ด าเนินการได้ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดีและได้ผลงานอย่างยั่งยืนตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ทุกประการ 

 

 
 
 
 

 



 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย] 
 

 
วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

“เป็นผู้น าการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.” 
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