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Maehad-Maesong Forest Plantation Management Summary 

บทสรุปการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน สวนปาแมแฮด-แมสอง องคการอุตสาหกรรมปาไม 

สวนปาแมแฮด-แมสอง องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร 

 

 สวนปาแมแฮด สังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพร องคการอุตสาหกรรมปาไม
ภาคเหนือบน องคการอุตสาหกรรมปาไม เปนสวนปาโครงการ 4 ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมของ
องคการทหารผานศึก ไดขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาตาม พ.ร.บ. สวนปา พ.ศ. 2535 จำนวน 7,435 ไร 
ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปา (สป.3) เลมที่ 1 ฉบับที่ 18–22 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 
2539 ภายหลังไดจัดทำการรังวัดดวยระบบ GPS ไดพื้นที่ทั้งหมด 7,449.35 ไร และมีพื้นที่สวนปาที่ตอง
ดูแลรับผิดชอบอีกจำนวน 3 สวนปาคือ สวนปาแมแคม-แมสอง พื้นท่ี 1,608.55 ไร สวนปาโรงเรียนปาไม 
พื้นที่ 3,271.74 ไร, สวนปาโครงการฯแมยมตะวันตก พื้นที่ 340.01 ไร รวมพื้นที่ดูแลรับผิดชอบทั้งหมด
จำนวน 12,669.69 ไร 

 สำนักงานสวนปาแมแฮด ตั้งอยู หมูที่ 9 ตำบลบานกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร 54120 
พิก ัดจากดาวเทียม UTM 47Q 619280mE, 2047633mN (Coordinate System: WGS 1984)  
อยูหางจากสำนักงานองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตแพรประมาณ 60 กิโลเมตร 
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แผนที่แสดงพ้ืนที่การดำเนินกิจกรรมของงานสวนปาแมแฮด ประจำป 2565 

 

ระบบการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ซึ่งมีนโยบายมุงเนนใหสวนปาในสักกัดมุงปฏิบัติการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูระบบการจัดการสวนปาที่เปน
สากลโดยการปลูกสรางสวนปา คุมครองรักษาบูรณะปาไมเพื่อประโยชนแกการปาไม โดยไดกำหนดพันธะกิจดานธุรกิจ 
ประกอบดวย การพัฒนาที่ดินสวนปา โดยอนุรักษและพัฒนาใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เปนรากฐานการผลิตไม
และบริการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจสูภาคเอกชน ชุมชนทองถิ่นอยางครบวงจร เพื่อตอบสนองความตองการใชไม 
ของประเทศอยางพอเพียงและยั่งยืน สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและธุรกิจบริการที่มี
ปาไมเปนพื้นฐานใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐาน มีการจัดการดานการตลาดอยางครบวงจร พัฒนาระบบและ 
สรางกลไกการตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปนธรรม เพื่อใหการปลูกไมเศรษฐกิจไดรับผลตอบแทนที่คุ มคาและยั่งยืน อีกทั้ง 
ยังชวยสงเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนทองถ่ินโดยใชสวนปาเปนฐานในการดำเนินงานชวยเหลือสรางงานสรางอาชีพใหแก
เกษตรกรรอบเขตสวนปาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุร ักษและฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม  
โดยประชาชนมีสวนรวม 
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 การจัดการสวนปาอยางย่ังยืนประกอบดวยความย่ังยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 
 - ความยั่งยืนดานสังคม 
 - ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงคในการจัดการสวนปาอยางย่ังยืน 

 - รักษาสภาพสิ่งแวดลอมในสวนปา 

 - สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษของสวนปา 
 - ฟนฟูสภาพธรรมชาติในสวนปา 
 - อนุรักษแหลงที่อยูอาศัยของพืช และสัตวหายากที่ถูกคุกคามและใกลสูญพันธ 
 - สงเสริมสถานภาพดานสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ทองถิ่น 
 - สนับสนุนประสิทธิภาพของการใชประโยชนสูงสุดของผลผลิตไมจากสวนปา 

 

อัตรากำลังการบริหารจัดการงานสวนปาแมแฮด 

 

  

นายวิชชากร ธรรมจักร 

ผูชวยหัวหนางานสวนปาฯ 

นายอตเิทพ พุทธพงศ 

หัวหนางานสวนปาแมแฮด-แมสอง 

นายณรงคเวทย ใยบัว 

พนักงานปฏิบัติการ ช้ัน (5) 

นายเกรียงไกร เก๋ียงภา 

พนักงานปฏิบัติการสัญญาจาง 



 มกราคม  [เอกสารเผยแพร การจดัการสวนปาอยางยัง่ยืน งานสวนปาแมแฮด-แมสอง] 
 

การดำเนินงานการจัดการสวนปาอยางย่ังยืนของงานสวนปาแมแฮด 

1. ดานเศรษฐกิจ 

 - พื้นที่ใหผลผลิตทั้งหมด 6,887.16 ไร 

 - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  0.27 ลบ.ม./ไร/ป 

 - ความเพ่ิมพูนทั้งปของสวนปาฯ 1,754.55 ลบ.ม./ไร/ป 

 
* ขอมูลดังกลาว ไดจากการสำรวจปริมาณกำลังผลติของสวนปาแมแฮด ประจำป 2562  

 การทำไมประจำป 2565 

  แปลง 2522 บล็อกที่ 2 เนื้อที่ 333 ไร ปริมาตร 300 ลบ.ม. 

 * การทำไมของสวนปาแมแฮดไมเกินปริมาณความเพ่ิมพูนทั้งป เพ่ือใหเกิดการฟนตัวของปา และทำการปลูกเสรมิรอบตดัฟนท่ี 2 

หลังการทำไมเสร็จ 

แผนการทำไมของงานสวนปาแมแฮด 

ปที่ดำเนินการ แปลงป 
เนื้อท่ี 
(ไร) 

ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

วิธีการตัดสาง 

2565 2522 บล็อกที่ 2 332.91 300 Final Cutting 

2566 
2551/2520 191.11 500 Thinning 1 

2522 บล็อกที่ 3 322.69 800 Final Cutting 

2567 

2552/2520 355.90 500 Thinning 1 

2542/2517 288.25 800 Thinning 2 

2522 บล็อกที่ 4 318.04 300 Final Cutting 

2568 
2553/2520 336.98 500 Thinning 1 

2522 บล็อกที่ 5 299.04 300 Final Cutting 

2569 2522 บล็อกที่ 6 306.00 300 Final cutting 
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การปลูกสรางสวนปา ประจำป 2565 

  - สวนปาดำเนินการปลูกเสริมรอบตัดฟนที่ 2 แปลงป 2565/2521 เนื้อที่ 214 ไร พรอมทั้งบำรุงดูแล

ตามแผนการดำเนินงานจัดการสวนปาสักแปลงปลูกเสริมรอบตัดฟนที่ 2 

  - ดำเนินการบำรุงดูแลสวนปาไมสัก และปองกันการลักลอบขโมยไมในพื้นที่สวนปาแมแฮด-แมสอง 

 การดำเนินงานปลูกเสริมรอบตัดฟนที่ 2 ของงานสวนปาแมแฮด 

ลำดับ 
ปทีปลูกเสริม 

รอบตัดฟนที่ 2 
แปลงป 

ปลูกสรางเดิม 
พื้นท่ีปลูกเสริม 

รอบตัดฟนที่ 2 (ไร) 

1 2551 2520 201.034 

2 2552 2520 375.252 

3 2555 2520 301.82 

4 2556 2521 330.667 

5 2557 2521 335.197 

6 2558 2520 323.369 

7 2559 2520 314.664 

8 2560 2520 321.092 

9 2561 2521 315.237 

10 2562 2521 276.519 

11 2563 2521 218.20 

12 2564 2521 200.36 

13 2565 2521 214.00 

 

2. ดานสิ่งแวดลอม 

 เปนที ่ราบเล็กนอย สวนใหญเปนเนินเขา สลับไหลเขา มีร องหวยนอยใหญทุก ๆ เนินเขา ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลประมาณ 250–455 เมตร บริเวณเนินเขาโดยทั่วไปเปนปาเบญจพรรณ ปาไผและไมกระยาเลย ขึ้นปกคลุม 
ชนิดพันธุไมที่สำคัญท่ีพบที่เปนไมใหญ เชน สัก ประดูปา แดง ตะเคยีนหนู กระเชา สมพง งิ้วดอกแดง ฯลฯ 
 ด านส ัตว ป าในพ ื ้นท ี ่สวนป าแม แฮด-แม สอง ได ม ีการสำรวจโดยศ ูนย ว ิจ ัยป าไม   คณะวนศาสตร   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีส ุ มตัวอยางโดยเลือกวาง Base line และการวางแปลงสำรวจอยางเปนระบบ 
(Systematic line plot system) ซึ่งจากการสำรวจในครั้งนี้ไดทำการสรุปจำนวนชนิดจำแนกตามสถานภาพการอนุรักษ
และสถานภาพตามฤดูกาลไดผลการสำรวจรวมทั้งหมด 42 วงศ 72 สกุล 89 ชนิด โดยจำแนกสัตวในแตละประเภทดังนี้ 
 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม พบจำนวน 8 วงศ 13 สกุล 14 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน พบสัตวเลื้อยคลานจำนวน 8 วงศ  

17 สกุล 20 ชนิด สัตวสะเทินนาสะเทินบก พบจำนวน 5 วงศ 14 สกุล 19 ชนิด นกปา พบจำนวน 21 วงศ 28 สกุล  

36 ชนิด 
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 สถานภาพตามสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม (2548) พบ 4 สถานภาพคือ  

ใกลสูญพันธุ  (Endangered) 1 ชนิด ใกลถูกคุกคาม (Near threatened) 5 ชนิด เปนกังวลนอย (Least Concern)  

28 ชนิด และขอมูลไมเพียงพอ (data deficient) 1 ชนิด 

 สถานภาพทางการอนุรักษตามการจัดของ IUCN (2014) พบ 2 สถานภาพ คือ ใกลสูญพันธุ (Endangered)  

1 ชนิด และเปนกังวลนอย (Least Concern) 63 ชนิด 

 การสำรวจความหลากหลายของชนิดพรรณพืช ในสวนปาแมแฮด-แมสอง  โดยศูนยวิจัยปาไม  คณะวนศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยการวางแปลงตัวอยางขนาด  20x50 เมตร  จำนวน 3 แปลงสุม  ประกอบดวยสังคมพืช

ปาปลูกบริเวณริมหวย  นอกจากนี้ยังเดินสำรวจนอกแปลงตัวอยางของแตละสังคมพืช เพื่อใหไดความหลากหลายของ

พรรณไมใหมากที่สุด ผลการสำรวจพบชนิดพรรณ  87 ชนิด  72 สกุล 38 วงศ   

 สถานภาพ (Status) ของพรรณไมที่สำรวจในครั ้งนี ้ ไมพบพันธุไมที ่มีสถานภาพถูกคุกคาม (Threatened 

status) ตามการจัดของ ONEP (2006) และ IUCN (2010) สวนพันธุไมหายากและเปนพันธุ ไมประจำถิ่นพบ 1 ชนิด  

พบพันธุไมตางถ่ิน 4 ชนิด พันธุไมรุกราน (invasive species) 3 ชนิด 

 สวนปาฯ ไดกำหนดพื้นที่อนุรักษรวมกันทั้งสิ้น 426.18 ไร คิดเปน 5.72% ของเนื้อที่สวนปาทั้งหมดโดยแบง

พ้ืนที่อนุรักษ ออกเปนแตละประเภท ดังนี้ 

 1. พื้นที่สองฝงลำหวย (Stream Bank) 

 2. พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 

 3. พื้นที่ที่มีคุณคาสูงดานการอนุรักษ (HCV) 

 การตรวจสอบติดตามดานสิ ่งแวดลอม งานสวนปาแมแฮด ไดทำการหมายแนวเขตพื้นที่อนุรักษ ติดปาย 

สื่อความหมาย และทำบันทึกการตรวจสอบติดตามสภาพของพื้นที่อนุรักษ และงานสวนปาฯ ไดกำหนดตนไมอนุรักษ 

พรอมทั้งติดปายใหทราบอยางชัดเจน และทำการบันทึกดูแลตรวจสอบติดตาม 
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 พื้นท่ีที่มีคุณคาสูงดานการอนุรักษ (HCV) 

 หมายถึงคุณคาของสิ่งมีชีวิต คุณคาดานนิเวศวิทยา คุณคาดานวัฒนธรรมและสังคม ที่ไดรับการพิจารณาวามี

ความโดดเดนสำคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคณุคาเพื่อการอนุรักษอยางสูงนี้ จำเปน

อยางยิ่งตองไดรับการคุมครอง รวมถึงตองสรางมาตรการหรือแผนเพื่อการจัดการและติดตามเพื่อใหแนใจสิ่งที่ไดรับการ

พิจารณาใหอยูในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยูหรือไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งข้ึน  

 จากการสำรวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการกำหนดพื้นที่ HCV ในพื้นที่สวนปาแมแฮดมีพื้นที่ HCV ที่

สำคัญคือ HCV 1 Rare, threatened or endangered species: แหลงหากินของนกยูง แปลงป 2521 

 การจัดการและการตรวจติดตาม งานสวนปาแมแฮด ไดจัดชุดสำรวจ และดูแลพื้นที่ HCV โดยการบันทึกลงใน

แบบบันทึกตรวจติดตามพื้นที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโนมที่จะเกิดความเสียหายตอพื้นที่ เพื่อนำไปสูแนว

ทางการปองกันและแกไขตอไป 

 ผลการตรวจติดตาม จากการสำรวจตรวจติดตามไมพบความเสียหาย และผลกระทบจากการประกอบ

กิจกรรมของทางงานสวนปาแมแฮด และจากปจจัยภายนอก ตอพื้นที่ HCV คือ แหลงหากินของนกยูง แปลงป 2521 

บล็อกที่ 1 
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 ตรวจสอบติดตามการพังทลายของดิน ตามสถานีตรวจวัดการพังทลายของดินในพื้นที่สวนปาแมแฮด-แมสอง 

แปลงป 2564/2521 และ แปลงปาธรรมชาติ (แปลง 2521 บล็อกที่ 1) ในการตรวจสอบติดตามพบวาคาการพังทลายของ

ดินในพื้นที่ของสวนปาฯ อยูในระดับที่นอยมาก ซึ่งไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรที่เปน

ปจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของชุมชนรอบพื้นที่สวนปา เชน ทรัพยากรน้ำที่ใชในการอุปโภค บริโภค เปนตน 

 
ภาพการตรวจวัดการพังทลายของดิน ในพ้ืนที่สวนปาแมแฮด 

* แนวทางการปองกัน และแกไขการพังทลายของดิน อยูในหัวขอการสำรวจผลกระทบทางสิ่งแวดลอม  

ซึ่งไดจากการสำรวจดวยแบบสำรวจ Site Inspection ทั้งกอนและหลังการทำกิจกรรมทุกอยางของสวนปา 

การสำรวจผลกระทบทางส่ิงแวดลอม (SITE INSPECTION) 

การสำรวจผลกระทบทางสิ่งแวดลอม หรือ Site Inspection นั ้น มีวัตถุประสงคเพื ่อสำรวจความเสี่ยง 

แนวโนม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนที่ที่มีการปฏิบัติงานของสวนปา เชน การปฏิบัติงานดานการ

ทำไม การปฏิบัติงานดานการปลูกสรางสวนปา และการสรางถนนปาไม ซึ่งงานสวนปาแมแฮด จะดำเนินการสำรวจ  

Site Inspection ทั้งกอนและหลังการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงาน ปองกันและตระหนักถึงผลกระทบที่จะ

เกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม  

จากการสำรวจพื้นที่ดวยเครื่องมือแบบการสำรวจ Site Inspection ในการดำเนินงานดานทำไม ปลูกสราง

สวนปา และสรางถนนปาไม สรุปไดวาไมพบพืชพรรณ และสัตวที่หายาก ใกลสูญพันธุ รวมทั้งพื้นที่ HCV บริเวณพื้นที่

แปลงทำไมและทางงานสวนปาแมแฮด ไดกำหนดแนวทางการจัดการเพื่อปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งชี้แจง

ใหผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. กำหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไมใกลทางตรวจการ 

2. ละเวนการทำไมบริเวณพื้นที่สองฝงลำหวย (Stream Bank) 

3. งดเวนการตัดถนนปาไมใหม รวมทั้งระมัดระวังเม่ือจำเปนตองสรางถนนปาไม 
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3.ดานสังคม 

 ชุมชนรอบพื้นที่สวนปาแมแฮด ประกอบดวย 4 หมูบานไดแก บานปาแดง หมูที่ 1, บานอัมพวัน หมูที่ 7, 

บานอัมพวัน หมูที่ 8 ตำบลเตาปูน และบานวังดิน หมูที ่9 ตำบลบานกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร  

 * จากการสำรวจ สอบถามผูนำชมุชนรอบสวนปาแมแฮด ไมพบวามชีุมชนพ้ืนเมือง หรือชนเผาใด ๆ ทีเ่คยอาศัยอยูในบรเิวณ

พื้นท่ีสวนปาแมแฮด พื้นที่รอบสวนปาแมแฮด 
 

 นโยบายของสวนปาแมแฮด ดานสังคม 

 -  พิจารณาจางแรงงานจากชุมชนทองถ่ินใกล ๆ สวนปาเปนอันดับแรกและกำหนดคาจางแรงงานดวยความเปนธรรม 

 -  มีการฝกอบรมใหความรูพนักงานสวนปาและคนงาน 

 -  สงเสริมอุปกรณและเครื่องมือดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 -  สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพใหกับคนงาน 

 -  สนับสนุนดานการศึกษาและศาสนา 

 -  จำหนายไมสักของสวนปาประมาณ 30% ใหกับชุมชนทองถิ่นและหมูบานปาไม 

 -  สรางโครงการความรวมมือกับชุมชนทองถิ่น 

 -  สงเสริมดานอุตสาหกรรมไมตอเนื่อง 

 -  มีระบบแกไขขอขัดแยงกับชุมชนทองถ่ิน 

 -  มีพนักงานสรางความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น 

 -  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสวนปา 
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- ประชุมรวมกับผูนำชุมชน รับฟงขอเสนอแนะตาง ๆ 

 
 

- อบรมใหความรูในการทำงานใหแกบุคคลที่ปฏิบัติงานสวนปา 
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3.แผนการจัดการ 

แผนการจัดการสวนปาแมแฮด ระยะยาว ป 2565-2569 

ลำดับ รายละเอียด 2565 2566 2567 2568 2569 

1 

ดานเศรษฐกิจ           
- แผนการทำไม (ลบ.ม.) 300 800 1,600 800 300 

- แผนการปลูกเสริมฯ (ไร) 214 316 333 323 318 

2 

ดานสังคม      

- กรมธรรมอุบัติเหตุ (ปละ) 1 1 1 1 1 

- ตกลงกับชุมชน (ครั้ง) 1 1 1 1 1 

- มวลชนสัมพันธ (ครั้ง) 12 12 12 12 12 

- การจางแรงงาน (%) 100 100 100 100 100 
- การอบรม (คน) 25 25 25 25 25 

3 

ดานสิ่งแวดลอม      

- พื้นท่ี HCV (ครั้ง) 12 12 12 12 12 

- พื้นท่ีอนุรักษ (ไร) 426 500 600 700 750 

- ตนไมอนุรักษ (ตน) 20 20 20 20 20 

- สถานีวัดการพังทลายของ
ดิน (ครั้ง) 

12 12 12 12 12 

- Site Inspection (ครั้ง, ป, 
กิจกรรม) 

2 2 2 2 2 

  



 มกราคม  [เอกสารเผยแพร การจดัการสวนปาอยางยัง่ยืน งานสวนปาแมแฮด-แมสอง] 
 

 

วิสัยทัศน องคการอุตสาหกรรมปาไม 

“เปนผูนำการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมจากปาปลูก 

ในป 2565” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ติดตอ : สำนักงานสวนปาแมแฮด-แมสอง หมู 9 ต.บานกลาง อ.สอง จ.แพร 

รหัสไปรษณีย 54120 โทร. 081-9534103  
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และหนาสำนักงานสวนปาแฮด-แมสอง 


