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Maehorpha Forest Plantation Management Summary 

บทสรุป การจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน สวนป่าแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   

สวนป่าแม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม ่

สวนป่าแม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้
ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 มาตรา 20 เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2528 พื้นที่
ของแปลงปลูกสร้างสวนป่า ครอบคลุมพื้นที่ 3 อ าเภอ คือ 
อ าเภอแม่แตง อ าเภอพร้าว และอ าเภอดอยสะเก็ด และได้ขึ้น
ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าเม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2537  

สวนป่าแม่หอพระ เป็นสวนป่าโครงการที่ 1 สังกัด
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่  องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ปลูกสร้างสวนป่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้เป็นป่า
เศรษฐกิจ ใช้เงินลงทุนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งหมด ส านักงานสวนป่าแม่หอพระ ตั้งอยู่ในพิกัด เส้นรุ้ง 19 
องศา 06 ลิปดา เส้นแวง 99 องศา 05 ลิปดา พิกัดจากดาวเทียม E 050919 N 2111131 อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง 484 เมตร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง หมู่ที ่8  ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ศูนย์วิจัยป่าไม้, 2556) 

 

แผนที่แสดงพื้นที่ของงานสวนป่าแม่หอพระ  
ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 

(Sustainable Forest Plantation Management System) 
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 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
นโยบายมุ่งเน้นให้สวนปุาในสักกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าวสู่ระบบการจัดการสวนปุาที่เป็นสากล
โดยการปลูกสร้างสวนปุา คุ้มครองรักษาบูรณะปุาไม้เพ่ือประโยชน์แก่การปุาไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ 
ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดินสวนปุา โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิต ไม้
และบริการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของ
ประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีปุาไม้
เป็นพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไก
การตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม
และพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุาเป็นฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบ
เขตสวนปุาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม   

 การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความย่ังยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  
 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
  - รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในสวนปุา 
  - ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนปุา 
  - ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในสวนปุา 
  -อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ 
  - ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ท้องถิ่น 
  - สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนปุา 
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อัตราก าลังการบริหารจัดการงานสวนป่าแม่หอพระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่หอพระ 

 1. ด้านเศรษฐกิจ 

  - พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด  8,786.26 ไร่ 
  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  0.28 ลบ.ม./ไร่/ปี 
  - ความเพ่ิมพูนทั้งปีของสวนปุาฯ 2,460.153 ลบ.ม./ป ี
 * ข้อมูลดังกล่าว ได้จากการส ารวจปริมาณก าลังผลติของสวนป่าแมห่อพระ ประจ าปี 2558-2559 

แผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่หอพระ 

 
       

 ผลการท าไม้ปี 2561 
- ไม่มีการท าไม้ 

   

 
 
 
 
 

วนวัฒน์วิธี แปลงปี ไร่ ม.3 มลูค่า (ลา้นบาท) วนวัฒน์วิธี แปลงปี ไร่ ม.3 มลูค่า (ลา้นบาท) วนวัฒน์วิธี แปลงปี ไร่ ม.3 มลูค่า (ลา้นบาท) วนวัฒน์วิธี แปลงปี ไร่ ม.3 มลูค่า (ลา้นบาท) วนวัฒน์วิธี แปลงปี ไร่ ม.3 มลูค่า (ลา้นบาท)

thinning 1 2544/16 84.65     200.00   0.700     thinning 1 2547/18 227.18   500.00   1.750     thinning 1 2548/16 63.05     150.00   0.525     thinning 1 2549/16 129.49   300.00   1.050     thinning 1 2550 366.69   400.00   1.400     

thinning 1 2545/14 314.19   650.00   2.275     thinning 1 2548/17 81.50     200.00   0.700     thinning 1 2548/18 244.15   500.00   2.500     thinning 1 2549/22 252.24   500.00   2.500     thinning 1 2551 650.44   700.00   3.500     
thinning 1 2546/18 259.58   550.00   1.925     thinning 1 2547/16 85.54     200.00   0.700     thinning 2 2540/16 188.65   500.00   2.500     thinning 2 2546 616.82   1,000.00 5.000     thinning 2 2546 600.00   800.00   6.400     
thinning 2 -        -        -      thinning 2 -        -        -      selection 2521 170.88   700.00   5.600     selection -        -        -      selection -        -        -      
selection 2520 108.58   500.00   4.000     selection 2521 256.22   1,000.00 8.000     

767.00   1,900.00 8.900     650.44   1,900.00 11.150   666.73   1,850.00 11.125   998.55   1,800.00 8.550     1,617.14 1,900.00 11.300   

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566

นายปยิะพันธ์ วรรณมณี           
หัวหน้างานสวนปุาแม่หอพระ 

นางสาวชริญกรณ์ ค าแดง           
พนักงานบัญช ี

นายวีระศกัดิ์ บุตราช                       
พนักงานด้านปลูกสรา้งสวนปุา 

นายจันทร์วรรณ กันทะวงศ์      
พนักงานปฏบิัติการ 

นายสกนธ์ สายคง                       
พนักงานจ้างเหมา 

นายจามิกร ค าแดง                       
พนักงานจ้างเหมา 

นางกัญชลิกา คันธรส         
พนักงานจ้างเหมา 

นายปาน ดอนเรือนไพร                       
พนักงานปฏบิัติการสัญญาจ้าง 

นายวิทวัส ยารังษี                       
พนักงานปฏบิัติการสัญญาจ้าง 
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 ผลการปลูกสร้างสวนป่า ประจ าปี 2561 
- สวนปุาแม่หอพระไม่มีกิจกรรมการปลูกสร้าง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้ท าไม้ออก 
- ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนปุาไม้สัก และปูองกันการลักลอบขโมยไม้ในพ้ืนที่สวนปุาแม่หอพระ  

แปลงปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 ของงานสวนป่าแม่หอพระ 

ชื่อสวนป่า ชนิดไม้ รื้อปลูกปี เนื้อที่(ไร่) 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2540 521.262 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2544 439.608 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2545 777.642 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2546 857.096 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2547 363.214 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2548 388.692 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2549 469.839 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2550 250.543 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2551 501.963 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2552 305.905 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2553 325.876 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2554 253.929 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2555 527.586 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2556 469.422 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2557 283.727 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2558 141.000 
สวนปุาแม่หอพระ สัก 2559 76.73 

รวมทั้งสิ้น   6,954.034 
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ผลผลิตที่มีการเก็บเกี่ยวในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ ในช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้การรับรอง 
ข้อมูล ปี 2561 

ชนิด ปริมาณ แหล่งข้อมูล 
ไม้สัก - ไม่ได้ท าไม้ออก 
เห็ด 1,062 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 

หน่อไม้ 3,689 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 
ไข่มดแดง  171 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 
ผักหวาน 105 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 

ผักพ่อค้าตีเมีย 45 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 
ดอกก้านปุา 25.5 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 

แมลง 62 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 
หญ้าคา 2,567 มัด การบันทึก/สอบถามข้อมูล 

          
ข้อมูล ปี 2562 

ไม้สัก - ไม่ได้ท าไม้ออก 
เห็ด - การบันทึก/สอบถามข้อมูล 

หน่อไม้ - การบันทึก/สอบถามข้อมูล 
ไข่มดแดง 53 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 
ผักหวาน - การบันทึก/สอบถามข้อมูล 

ผักพ่อค้าตีเมีย - การบันทึก/สอบถามข้อมูล 
ดอกก้านปุา - การบันทึก/สอบถามข้อมูล 

แมลง - การบันทึก/สอบถามข้อมูล 
หญ้าคา 663 มัด การบันทึก/สอบถามข้อมูล 

หมายเหตุ:(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2562) 
ผลการด าเนินงานของสวนป่า ที่ผ่านมา 
 สวนปุาแม่หอพระ มีการด าเนินงานได้ตามแผนการจัดการที่ได้ก าหนดไว้ ทุกประการ ท าให้มีความยั่งยืน และ

สรุปผลการด าเนินงานในปี 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
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  1. ด้านเศรษฐกิจ   
   1.1 การส ารวจปริมาณความเพิ่มพูน งานสวนปุาแม่หอพระได้ด าเนินการส ารวจปริมาณก าลัง
ผลิต ทุก 3 ปี และวิเคราะห์ปริมาณความเพ่ิมพูนรายปีของทั้งสวนปุา คือ 2,535.223 ลบ.ม.ต่อปี (ด าเนินการส ารวจ และ
วิเคราะห์ปริมาณความเพ่ิมพูน เมื่อ ปี 2558-2559) 
   1.2 ผลผลิตเชิงพาณิชย์จากของป่าในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ จากการส ารวจการใช้ประโยชน์
จากของปุาของชุมชนบริเวณรอบพื้นท่ีสวนปุา (ข้อมูล ปี 2561)  
   - เห็ด                   ปริมาณ 1,062  ก.ก./ปี       
   - หน่อไม้    ปริมาณ 3,689  ก.ก./ปี    
   - ไข่มดแดง   ปริมาณ 171  ก.ก./ปี    
   - ผักหวาน              ปริมาณ 105  ก.ก./ป ี
   - หญ้าคา  ปริมาณ 2,567 มัด/ปี 
   - ผักพ่อค้าตีเมีย  ปริมาณ 45 ก.ก./ปี 
   - ดอกก้านปุา  ปริมาณ 25.5 ก.ก./ปี 
   - แมลง   ปริมาณ 62 ก.ก./ปี 

 2. ด้านสิ่งแวดล้อม สวนปุาแม่หอพระ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมตามแผนการจัดการที่เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งควบคุม ปูองกันผลกระทบจากการด าเนินงานต่อ
สิ่งแวดล้อม และก าหนดแนวทางให้การปรับปรุง แก้ไข ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายด้านสังคม เป็นเงินประมาณ 50,000 บาท 

  2.1 การส ารวจผลกระทบ (Site inspection)  ก่อน – หลัง พ้ืนที่ด าเนินงาน ได้แก่ พ้ืนที่ท า
ไม้ พ้ืนที่ปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 และการสร้างและซ่อมแซมถนนปุาไม้ จากการส ารวจโดยใช้แบบฟอร์มการส ารวจ
ผลกระทบ (Site inspection)      ทั้งก่อนและหลังการด าเนินงาน พบว่าผลกกระทบจากการด าเนินงาน ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ด าเนินงานดังกล่าว 

   

  2.2 การตรวจติดตามพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) งานสวนปุาแม่หอพระ
ด าเนินการติดปูายสื่อ ความหมาย และตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เพ่ือปูองกันผลกระทบต่อพ้ืนที่ดังกล่าว จากการส ารวจ
พ้ืนที่ HCV ไม่พบความเสียหาย  หรือการบุกรุกต่อพ้ืนที ่

  2.3 การส ารวจและวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ โดยคณะ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งไม่พบว่ามีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่เป็นชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ และมี
ความเสียงใกล้สูญพันธุ์   

  2.4 การตรวจติดตามต้นไม้อนุรักษ์ (Eternity Trees) งานสวนปุาแม่หอพระได้ด าเนินการติด
ปูายสื่อ ความหมายบริเวณต้นไม้อนุรักษ์ และตรวจติดตาม ไม่พบความเสียหายต่อต้นไม้อนุรักษ์  จ านวนต้นไม้อนุรักษ์ใน
สวนปุาแม่หอพระมีทั้งสิ้นจ านวน 26 ต้น ดังนี้ 
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ต้นที ่ แปลงปี ชื่อพรรณไม้ ความโต ความสูง 
No. (Compartment) (Common name) G.B.H> (cm.) (m) 

1 2521 กระบก 390 42 

2 2521  ประดู่ปุา 270 35 

3 2521 รัง 380 40 

4 2521 ตะแบก 343 37 

5 2522  ประดู่ปุา 260 35 

6 2522  มะม่วงปุา 244 35 

7 2522  ไม้แดง 232 33 

8 2522  มะม่วงปุา 400 40 

9 2522 ยางเหียง 455 55 

10 2522  ประดู่ปุา 295 39 

11 2522  เกร็ดด า/กระพ้ีเขาควาย 281 36 

12 2522  ประดู่ปุา 380 43 

13 2522  ตะเคียนทอง 335 39 

14 2517 ตระคร้อ 410 42 

15 2517  รัง 285 35 

16 2517 ตะแบก 334 37 

17 2517  รัง 345 37 

18 2520 ยางเหียง 305 32 

19 2521  ประดู่ปุา 328 39 

20 2520  มะห้า/หว้า 476 40 

21 2518  ประดู่ปุา 222 33 

22 2518  แดง 276 37 

23 2518  แดง 231 30 

24 2518 ยางเหียง 329 36 

25 2515  ไม้ตับเตา 244 33 

26 2515  มะแฟน 230 33 
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 3. ด้านสังคม งานสวนปุาแมห่อพระ มุ่งเน้นการจัดการสวนปุาโดยให้ชุมชนรอบพื้นที่สวนปุาได้แสดงความคิดเห็น 
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อลดผลกกระทบจากการด าเนินงานของสวนปุา รวมถึงการส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับ

การด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆของทางชุมชนรอบสวนปุา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านสังคม เป็นเงินประมาณ 30,000 บาท ซึ่งงานสวนปุา      
แม่หอพระได้ด าเนินงาน และกิจกรรมด้านสังคม ดังนี้ 

  3.1 กระบวนการค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ด าเนินการค้นหาปีละครั้ง และในการ
 ด าเนินการที่ผ่านมาพบว่า ชุมชน และหน่วยงานตอบพื้นที่สวนปุาจะได้เป็นผู้มีส่วนได้ จากการด าเนินงานของงานสวนปุา         
แม่หอพระ 

  3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการเข้าร่วมการด าเนินงาน และกิจกรรม ของชุมชนและหน่วยงาน 
รอบพื้นที่สวนปุา เดือนละประมาณ 2-3 ครั้ง/เดือน 

  3.3 การแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างงานสวนป่ากับชุมชน ทั้งนี้งานสวนปุาแม่หอพระได้เรียนเชิญผู้น าชุมชน
และหน่วยงานรอบพื้นที่สวนปุาร่วมประชุม หารือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างงานสวนปุาฯกับชุมชนและ
หน่วยงาน พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และผู้ปฏิบัติงานของงานสวนปุาฯ ให้รับทราบระบบการด าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง 

  3.4 น าเสนอแผน และผลการด าเนินงานประจ าปี ได้ด าเนินการช้ีแจงผลการด าเนินงานของงานสวนปุา   
แม่หอพระ และแผนการด าเนินงาน เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานรอบพ้ืนท่ีสวนปุา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และแนวทางการด าเนินงาน เพื่ อลด
ผลกระทบต่อสังคม ปีละประมาณ 2 ครั้ง 

  3.5 การพิจารณาจ้างเหมางานให้กับชุมชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งสวัสดิการของผู้รับเหมาปฏิบัติงาน ทั้งนี้
งานสวนปุาแม่หอพระ ได้ก าหนดนโยบายการจ้างเหมาด าเนินงานของงานสวนปุาฯ โดยพิจารณาจากชุมชนในท้องถิ่นเป็นอันดับแ รก     
เพื่อสร้างงานและรายได้ พร้อมทั้งสวัสดิการของผู้รับจ้างเหมา ได้แก่ อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานแต่ละประเภท เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ชุดยาปฐมพยาบาล รวมทั้งประกันภัยหมู่ของผู้ปฏิบัติงาน 

  3.6 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างเหมา ได้ด าเนินงานฝึกอบรมให้ความรู้ในด้าน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฏิบัติงานแต่ละประเภท เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงที่ท าให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างเหมา ปีละ 3-4 ครั้ง 

  3.7 การควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน งานสวนปุาแม่หอพระได้ส่งตัวแทนของงาน
แต่ละประเภทฝึกอบรบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีนักวิชาการแรงงานช านาญการเป็นผู้ให้
ความรู้ในการฝึกอบรบ และงานสวนปุาฯได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย เพื่อควบคุมแล ะปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ    
และท าการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุ พร้อมทั้งด าเนินการหาแนวทางปูองกัน และจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ 
   3.8 การคมนาคม ด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมถนนปุาไม้ เพื่อใช้ในด าเนินกิจกรรมของทางสวนปุา และ
เพื่อการสัญจรของชุมชนที่ใกล้เคียง 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
  -  ทรัพยากรป่าไม้ 
สังคมพืชบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกับสวนปุา ส่วนใหญ่เป็นปุาผสมผลัดใบ และปุาเต็งรัง มีพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ส าคัญ
ได้แก่ รกฟูา (Terminalia alata) ขี้อ้าย (Terminalia triptera) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii) งิ้วปุา (Bombax 
insigne) ขะเจ๊าะ (Millettia leucantha)  เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไม้เบิกน า ได้แก่ สะแกนา (Combretum 
quadrangulare) ตะครอง (Ziziphus cambodiana) และมะเดื่อปล้อง (Phyllanthus emblica) เป็นต้น 
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      - ทรัพยากรสัตว์ป่า 
เนื่องจากสวนปุามีพ้ืนที่อยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ในบางฤดูกาลจึงมีสัตว์ปุาหลากหลายชนิดเข้ามาหากินใน
เขตพ้ืนที่สวนปุา ส่วนใหญ่เป็นชนิดสัตว์ปุาที่พบได้ทั่วไป เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่พบได้แก่ กระรอก และ กระแต เป็น
ต้น สัตว์เลื้อยคลาน ที่พบได้แก่ แย้ กิ้งก่าหัวสีฟูา ตุ๊กแกบ้าน และงูชนิดต่าง ๆ เป็นต้น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ที่พบได้แก่ กบ
นา กบหนอง อ่ิงอ่างบ้าน และคางคกบ้าน เป็นต้น ส่วน นก ที่พบได้แก่ ไก่ปุา นกกางเขนดง นกแซงแซว นกปรอด นกกระ
ปูด และนกเขา เป็นต้น 
 

- ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช (Plant diversity) 
ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชภายในพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ของสวนปุา พบพรรณพืชจ านวน 24 วงศ์ 28 สกุล 30 
ชนิด พรรณไม้เด่นในพ้ืนที่เริ่มมีพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาตั้งตัวได้มากขึ้น ที่ส าคัญคือ สัก (Tectona grandis) ยางพลวง 
(Dipterocarpus tuberculatus) ยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius) มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum) 
และเต็ง (Shorea obtusa) เป็นต้น ในขณะเดียวกันบริเวณพ้ืนที่โล่งกลุ่มไม้เบิกน า (pioneer species) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มไม้พุ่ม (shrub) หรือไม้ต้นกึ่งไม้พุ่ม (shrubby tree) เช่น มะเดื่อปล้อง (Ficus hispida) เปล้าหลวง (Croton 
oblongifolius) เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า การกันพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสวนปุา มีศักยภาพ
สูงในการรองรับการตั้งตัวของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น (native species) และมีแนวโน้มฟ้ืนฟูเข้าใกล้เคียงกับระบบนิเวศปุา
ธรรมชาติมากขึ้นในอนาคต 
ผลการตรวจสอบสถานภาพ (status) ของพรรณพืชที่ส ารวจพบ ไม่พบชนิดพรรณพืชที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสถานภาพที่ถูก
คุกคาม (threatened status) ตามการจัดของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP, 
2006) และ IUCN (2010)  
 

       - ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่า (Wildlife diversity) 
ความหลากหลายของสัตว์ปุาทั้งสี่กลุ่ม (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก และนก) ในพ้ืนที่
เพ่ือการอนุรักษ์ พบจ านวนทั้งหมด 63 ชนิด กลุ่มนกพบจ านวนชนิดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ตามล าดับ 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสัตว์ปุาที่ส ารวจพบ ตามการจัดจ าแนกสถานภาพตามส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 และ IUCN (2010) ไม่พบชนิดพรรณสัตว์ป่าที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
สถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด (least concern) 
หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient) 
  สวนปุาฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 841.96 ไร่  คิดเป็น 7.959 % ของเนื้อที่สวนปุาทั้งหมด 
(10,578.42ไร่) โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1.พื้นที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
  2.พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 
  3.พื้นที่ปุาก่ึงธรรมชาติ 
  4.พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 
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  สวนป่ามีการติดป้ายประชาสัมพันธ์สื่อความหมายให้ชุมชนรอบสวนป่าได้รับทราบ  
 

                      
ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชที่ส ารวจพบไม่พบชนิดพรรณพืช และสัตว์ป่าที่ถูกจัดอยู่ใน

กลุ่มสถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจัดของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ONEP, 2006) และ IUCN (2010) ตามผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่สวนปุาแม่หอพระ 
(ส ารวจโดยศูนย์วิจัยปุาไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556)  

พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

 หมายถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม ที่ได้รับการพิจารณาว่ามี
ความโดดเด่นส าคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์อย่างสูงนี้ จ าเป็น
อย่างยิ่งต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพ่ือการจัดการและติดตามเพ่ือให้แน่ใจสิ่งที่ได้รับการ
พิจารณาให้อยู่ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งข้ึน  

 จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพื้นที่ HCV ในพ้ืนที่สวนปุาแม่หอพระ  
 ได้แบ่งพ้ืนที่ HCV แต่ละประเภทความส าคัญ ดังนี้ 

1. HCV 1.3 Endemic species : ถ้ าพระปู่ 
2. HCV 4.1 Watershed protection : ป่าต้นน้ าเฉลิมพระเกียรติ และห้วยช้างตาย  
3. HCV 5 Basic needs of local communities : อ่างเก็บน้ าแปลงปี 2515 อ่างเก็บน้ า 

ห้วยน้ าจาง และห้วยบัวตอง 
การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนปุาแม่หอพระได้จัดชุดส ารวจ และดูแลพ้ืนที่ HCV โดยการ

บันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ เพ่ือ
น าไปสู่แนวทางการปูองกันและแก้ไขต่อไป 

ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามไม่พบความเสียหาย และผลกระทบจากการประกอบ
กิจกรรมของทางงานสวนปุาแม่หอพระ และจากปัจจัยภายนอก ต่อพ้ืนที่ HCV  
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การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม(SITE INSPECTION) ก่อนการท าไม้ 
  จากการส ารวจพ้ืนที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ก่อนการท าไม้ของแปลงท าไม้สวน
ปุาแม่หอพระ ไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้และทางงานสวน
ปุาแม่หอพระได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 
2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
3. สร้างฝายดักตะกอน และชะลอความชุ่มชื้น บริเวณล าห้วยที่อยู่ในพ้ืนที่ท าไม้ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่ท าไม้ 
4. ปลูกหญ้าแฝกบริเวณที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 
5. งดเว้นการตัดถนนปุาไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนปุาไม้    
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 ด้านสังคม 
 ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปุาแม่หอพระ ประกอบด้วย  3 ต าบล คือ ต าบลแม่หอพระ ซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักงานสวนปุา
แม่หอพระ และหมู่บ้านสวนปุาแม่หอพระ อยู่ในเขตพ้ืนที่ด้วย ต าบลลวงเหนือและต าบลโหล่งขอด  
 * จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าแม่หอพระ ไม่พบว่ามีชุมชนพ้ืนเมือง หรือชนเผาใดๆ ที่เคยอาศัยอยู่ใน 
  บริเวณพื้นท่ีสวนป่าแม่หอพระ พื้นที่รอบสวนป่าแม่หอพระ  

  นโยบายของสวนป่าแม่หอพระด้านสังคม 
-  พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนปุาเป็นอันดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงาน           
   ด้วยความเป็นธรรม 

 -  มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนปุาและคนงาน 
 -  ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับคนงาน 
 -  สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนปุา 

ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพื้นที่สวนป่าฯ 
 

เข้าร่วมกิจกรรมปลกูป่ากับหน่วยงานบริเวณใกล้เคียงสวนป่า 
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กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

     

เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรท้องถิน่ เทศบาลต าบลแม่หอพระเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 

     
 

ร่วมงานกีฬาต้านภัยยาเสพติดทีท่างเทศบาลต าบลแม่หอพระจัดขึ้นบริเวณ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 
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ร่วมแสวนาแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นทีส่วนป่าต้ังอยู่ 
 

     
 

กิจกรรมป้องกนัไฟป่าและหมอกควัน 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 มีนาคม 2562 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าแม่หอพระ] 
 

สืบสานวัฒนธรรมอนัดีงามในท้องที่บริเวณสวนป่าต้ังอยู่ 

     

     

เข้าร่วมฟังนโยบายเร่ืองปัญหาหมอกควันและไฟป่าต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ปี 

ล าดับ รายละเอียด 2562 2563 2564 2565 2566 

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

 
 

 
1,600 

- 
 
 

 
1,850 

- 
 
 

 
1,850 

- 

 
1,800 

- 1800 
- 

2. ด้านสังคม 
- กรมธรรม์อุบตัิเหตุ (ปีละ) 
- ตกลงกับชุมชน(ครั้ง) 
- มวลชนสัมพันธ์(ครั้ง) 
- การจ้างแรงงาน (%) 
- การอบรม (ครั้ง) 

 
1 
1 
12 
100 
4 

 
1 
1 
12 
100 
4 

 
1 
1 
12 
100 
4 

 
1 
1 
12 
100 
4 

1 
1 
12 
100 
4 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่ HCV  
- พื้นที่อนุรักษ์ (ไร่) 
- ต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 
- สถานีวัดการพังทลายของดิน(ครัง้) 
- Site Inspection(ครั้ง/ปี/กจิกรรม) 

 
6 

841.96 
26 
2 
2 

 
6 

841.96 
26 
2 
2 

 
6 

841.96 
26 
2 
2 

 
6 

841.96 
26 
2 
2 

6 
841.96 

26 
2 
2 

 

ระบบวนวัฒน์วิธีของสวนป่าไม้สัก 
1. การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก  มีวิธีการด าเนินการดังนี้ คือ 

1.1 รังวัดพ้ืนที่ที่แน่นอน เพ่ือทราบขอบเขตพ้ืนที่ที่ผลิตที่แน่นอนและวางแผนในการจัดการปลูกดูแล
และเก็บเกี่ยว 

1.2 เตรียมพ้ืนที่ปลูก โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า ไม้พ้ืนล่างที่จะเป็นปัญหาต่อการปลูกและการ
เจริญเติบโตของกล้าในอนาคต เช่นพวกไม้หนาม เถาวัลย์ เป็นต้น แล้วท าการเก็บริบ 

1.3 เตรียมกล้าไม้ โดยการน ากล้าที่ผลิตซึ่งอาจจะผลิตจาก เมล็ด หรือ จากเหง้าที่ผ่านการคัดคุณภาพมี
การเจริญเติบโตดี แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง 

1.4 ปักหลักหมายปลูก เพ่ือให้ไม้สักที่ท าการปลูกมีระยะการปลูกที่เท่ากัน (2x2, 3x3, 4x4) และเป็น
ระเบียบ เป็นแถว สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ เกิดผลกระทบต่ า 

1.5 ปลูก (ดูแลหน่อหรือปลูกซ่อม)  
1.6 ปลูกซ่อม เมื่อต้นสักที่ปลูกไว้ในแปลงขาดหายไปซึงอาจเกิดจากการตาย จึงต้องท าการปลูกซ่อมใน

ส่วนที่หายไป เพื่อให้ผลผลิตในแต่ละแปลงเป็นไปตามแผนการปลูกและการผลิต 
1.7 ก าจดัวัชพืช ครั้งที่ 1 (ใส่ปุ๋ย,แต่งหน่อ) โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า เถาวัลย์ พวกไม้หนาม และ

ไม้พ้ืนล่าง แล้วท าการใส่ปุ๋ยโดยการเจาะเป็นหลุมกว้างประมาณ 2 นิ้ว ลึกประมาณครึ่งฟุต แล้วหยอดปุ๋ยลงไปแล้วกลบ 
แล้วท าการแต่งหน่อโดยการตัดเอาเถาวัลย์ออก 
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1.8 ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 2 (ใส่ปุ๋ย) โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า เถาวัลย์ พวกไม้หนาม และไม้พ้ืนล่าง 
แล้วท าการใส่ปุ๋ยโดยการเจาะเป็นหลุมกว้างประมาณ 2 นิ้ว ลึกประมาณครึ่งฟุต แล้วหยอดปุ๋ยลงไปแล้วกลบ 

1.9 ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 3 โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า เถาวัลย์ พวกไม้หนาม และไม้พ้ืนล่าง เพ่ือ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่กล้าไม้ 

1.10  ปูองกันไฟ การท าแนวกันไฟไว้รอบๆแปลงสัก และท าการชิงเผา คือ การเผาพวกวัชพืชออกใน
ขณะที่วัชพืชยังไม่โตและรกมากนัก ปูองกันการเกิดไฟไหม้แปลงสวนปุา ลดความรุนแรงของไฟในกรณีเกิดไฟไหม้และช่วย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่ต้นสัก 

1.11  ซ่อมแซมทางตรวจการ แนวกันไฟ เพ่ือรักษาคุณภาพพ้ืนที่ และ ปูองกัน การพังทลายของถนน
ตรวจการ 

1.12  นับเปอร์เซ็นต์รอดตาย ความโต สต๊อกไม้ ติดตามความเจริญเติบโต อัตราการรอดตายของไม้สักใน
แปลง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดการพัฒนาและเก็บเก่ียวผลผลิตอย่างยั่งยืน 

1.13  ปีที่ 2 ก าจัดวัชพืช แต่งหน่อ ปลูกซ่อม ปูองกันไฟ เพ่ือบ ารุงรักษาส่งเสริมและติดตามการ
เจริญเติบโตของหมู่ไม้ 

2. การตัดสางขยายระยะไม้สัก ( Thinning ) 
 ใช้ Selection System ในระบบ Low thinning คัดเลือกต้นไม้ที่มีลักษณะทรามและเล็กออกมาใช้
ประโยชน์ก่อน เหลือต้นไม้ลักษณะดีไว้ท าออกในรอบตัดฟันสุดท้าย โดยก าหนดรอบตัดฟัน (Rotation) ไว้ที่อายุ 30 ปี 
ดังนี้ 

ก. ตัดสางขยายระยะครั้งที่ 1 (The first thinning) เมื่อไม้สักอายุ 15 ปี  
ข. ตัดสางขยายระยะครั้งที่ 2 (The second thinning) เมื่อไม้สักอายุ 20 ปี  
ค. ตัดครั้งสุดท้าย (The final cut) เมื่อไม้สักอายุประมาณ 30 ปี  
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วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
“เป็นผู้น าการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน  

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ : ส านักงานสวนปุาแม่หอพระ หมู่ 8 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150   
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