
2 กุมภาพันธ์ 2564 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าแม่หอพระ] 

 

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 สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่  องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ปลูกสร้างสวนป่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้เป็นป่า
เศรษฐกิจ ใช้เงินลงทุนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งหมด ส านักงานสวนป่าแม่หอพระ ตั้งอยู่ในพิกัด เส้นรุ้ง 19 
องศา 06 ลิปดา เส้นแวง 99 องศา 05 ลิปดา พิกัดจากดาวเทียม E 0508837 N 2111447 อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง 484 เมตร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง หมู่ที ่8  ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ศูนย์วิจัยป่าไม้, 2556) 
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แผนที่แสดงพื้นที่ของงานสวนป่าแม่หอพระ  

ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
นโยบายมุ่งเน้นให้สวนป่าในสักกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าวสู่ระบบการจัดการสวนป่าที่เป็นสากล
โดยการปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาบูรณะป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่การป่าไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ 
ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดินสวนป่า โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิต ไม้
และบริการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของ
ประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีป่าไม้
เป็นพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไก
การตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม
และพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบ
เขตสวนป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม   

 การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความย่ังยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  
 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 

  - รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในสวนป่า 

  - ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนป่า 
  - ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในสวนป่า 
  -อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ 
  - ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ท้องถิ่น 
  - สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนป่า 
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อัตราก าลังการบริหารจัดการงานสวนป่าแม่หอพระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่หอพระ 

 1. ด้านเศรษฐกิจ 

  - พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด  8,786.26 ไร่ 

  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  0.14 ลบ.ม./ไร่/ปี 

  - ความเพ่ิมพูนทั้งปีของสวนป่าฯ 1,241.48 ลบ.ม./ป ี

 * ข้อมูลดังกล่าว ได้จากการส ารวจปริมาณก าลังผลติของสวนป่าแมห่อพระ ประจ าปี 2562 

แผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่หอพระ 

 
       

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

thinning 1 2540/2514 164.57     600.00     2.100            thinning 1 2546/2514 314.19     600.00      2.100            thinning 1 2544/2516 84.65       200.00      0.700            thinning 1 2547/2518 227.18     600.00     2.100            

thinning 2 2517 131.05     300.00     1.500            thinning 1 2545/2514 227.25     600.00      2.100            thinning 1 2545/2516 317.31      900.00      3.150            thinning 1 2548/2517 81.50       200.00     0.700            

selection 2522 498.55     400.00     3.200            thinning 1 2547/2514 356.69     600.00      2.100            thinning 1 2546/2518 259.58      700.00      2.450            thinning 1 2547/2516 85.54       200.00     0.700            

thinning 1 2540/2517 9.52        10.00       -             thinning 2 -          -          -             thinning 2 -          -          -             

selection -          -          -             selection 2520 108.58      300.00      2.400            selection

0.00 0.00 -           794.17 1,300.00 6.800           907.65 1,810.00 6.300           770.12 2,100.00 8.700           394.22 1,000.00 3.500           

ปี 2567ปี 2566ปี 2564 ปี 2565 ปี 2568

นายศราวธุ ค าภีระ              

หัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระ 

นางสาวชริญกรณ์ ค าแดง           

พนักงานบัญช ี

นายวีระศกัดิ์ บุตราช                       

พนักงานด้านปลูกสรา้งสวนป่า 

นายจันทร์วรรณ กันทะวงศ์      

พนักงานปฏบิัติการ 

นายสกนธ์ สายคง                       

พนักงานสัญญาจา้ง 

นายจามิกร ค าแดง                       

พนักงานจ้างเหมา 

นายปาน ดอนเรือนไพร                       

พนักงานปฏบิัติการสัญญาจ้าง 

นายวิทวัส ยารังษี                       

พนักงานปฏบิัติการสัญญาจ้าง 
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 ผลการท าไม้ปี 2563 

- ไม่มีการท าไม้ 
   

 ผลการปลูกสร้างสวนป่า ประจ าปี 2563 

- สวนป่าแม่หอพระไม่มีกิจกรรมการปลูกสร้าง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้ท าไม้ออก 

- ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนป่าไม้สัก และป้องกันการลักลอบขโมยไม้ในพ้ืนที่สวนป่าแม่หอพระ  

แปลงปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 ของงานสวนป่าแม่หอพระ 

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

รวมทั้งสิ้น   6,954.034 
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ผลผลิตที่มีการเก็บเกี่ยวในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ ในช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้การรับรอง 
ข้อมูล ปี 2563 

ไม้สัก - ไม่ได้ท าไม้ออก 
เห็ด 416 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 

หน่อไม้ 1,118 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 
ไข่มดแดง 212 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 
ผักหวาน 81 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 

ผักพ่อค้าตีเมีย 11 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 
ดอกก้านป่า 4 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 

แมลง 56 กิโลกรัม การบันทึก/สอบถามข้อมูล 
หญ้าคา 1,763 มัด การบันทึก/สอบถามข้อมูล 

ผลการด าเนินงานของสวนป่า ที่ผ่านมา 

 สวนป่าแม่หอพระ มีการด าเนินงานได้ตามแผนการจัดการที่ได้ก าหนดไว้ ทุกประการ ท าให้มีความยั่งยืน และ

สรุปผลการด าเนินงานในปี 2563  

  1. ด้านเศรษฐกิจ   

   1.1 การส ารวจปริมาณความเพิ่มพูน งานสวนป่าแม่หอพระได้ด าเนินการส ารวจปริมาณก าลัง

ผลิต ทุก 3 ปี และวิเคราะห์ปริมาณความเพ่ิมพูนรายปีของทั้งสวนป่า คือ 1,2441.48 ลบ.ม.ต่อปี (ด าเนินการส ารวจ และ

วิเคราะห์ปริมาณความเพ่ิมพูน เมื่อ ปี 2562) 

   1.2 ผลผลิตเชิงพาณิชย์จากของป่าในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ จากการส ารวจการใช้ประโยชน์

จากของป่าของชุมชนบริเวณรอบพื้นท่ีสวนป่า (ข้อมูล ปี 2563)  

   เห็ด  416 กิโลกรัม  ผักพ่อค้าตีเมีย 11 กิโลกรัม 

   หน่อไม้  1,118 กิโลกรัม  แมลง  56 กิโลกรัม 

   ไข่มดแดง 212 กิโลกรัม  หญ้าคา  1,763 มัด 

   ผักหวาน 81 กิโลกรัม  ดอกก้านป่า 4 กิโลกรัม 
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 2. ด้านสิ่งแวดล้อม สวนป่าแม่หอพระ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมตามแผนการจัดการที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้

เพ่ือการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีสมบูรณ์ พร้อมทั้งควบคุม ป้องกันผลกระทบจากการด าเนินงานต่อสิ่งแวดล้อม และ

ก าหนดแนวทางให้การปรับปรุง แก้ไข ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายด้านสังคม เป็นเงินประมาณ 50,000 บาท 

  2.1 การส ารวจผลกระทบ (Site inspection)  ก่อน – หลัง พ้ืนที่ด าเนินงาน ได้แก่ พ้ืนที่ท า

ไม้ พ้ืนที่ปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 และการสร้างและซ่อมแซมถนนป่าไม้ จากการส ารวจโดยใช้แบบฟอร์มการส ารวจ

ผลกระทบ (Site inspection)      ทั้งก่อนและหลังการด าเนินงาน พบว่าผลกกระทบจากการด าเนินงาน ไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ด าเนินงานดังกล่าว 
   

  2.2 การตรวจติดตามพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) งานสวนป่าแม่หอพระ

ด าเนินการติดป้ายสื่อ ความหมาย และตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อพ้ืนที่ดังกล่าว จากการส ารวจ

พ้ืนที่ HCV ไม่พบความเสียหาย  หรือการบุกรุกต่อพ้ืนที่ 

  2.3 การส ารวจและวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ โดยคณะ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งไม่พบว่ามีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่เป็นชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ และมี

ความเสียงใกล้สูญพนัธุ์   

  2.4 การตรวจติดตามต้นไม้อนุรักษ์ (Eternity Trees) งานสวนป่าแม่หอพระได้ด าเนินการติด

ป้ายสื่อ ความหมายบริเวณต้นไม้อนุรักษ์ และตรวจติดตาม ไม่พบความเสียหายต่อต้นไม้อนุรักษ์  จ านวนต้นไม้อนุรักษ์ใน

สวนป่าแม่หอพระมีทั้งสิ้นจ านวน 26 ต้น ดังนี้ 

ต้น
ที ่ แปลงปี ชื่อพรรณไม้ ความโต ความสูง 

No. (Compartment) (Common name) G.B.H> (cm.) (m) 

1 2521 กระบก 398 15 

2 2521  ประดู่ป่า 369 16 

3 2521 รัง 387 18 

4 2521 ตะแบก 345 20 

5 2522  ประดู่ป่า 270 18 

6 2522  มะม่วงป่า 250 13 

7 2522  ไม้แดง 235 14 

8 2522  มะม่วงป่า 413 20 
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9 2522 ยางเหียง 482 22 

10 2522  ประดู่ป่า 278 20 

11 2522  เกร็ดด า/กระพ้ีเขาควาย 285 20 

12 2522  ประดู่ป่า 300 18 

13 2522  ตะเคียนทอง 365 19 

14 2517 ตระคร้อ 403 21 

15 2517  รัง 288 18 

16 2517 ตะแบก 354 21 

17 2517  รัง 351 19 

18 2520 ยางเหียง 309 13 

19 2521  ประดู่ป่า 330 18 

20 2520  มะห้า/หว้า 480 23 

21 2518  ประดู่ป่า 230 12 

22 2518  แดง 278 21 

23 2518  แดง 235 20 

24 2518 ยางเหียง 358 19 

25 2515  ไม้ตับเตา 259 18 

26 2515  มะแฟน 235 18 
 

 3. ด้านสังคม งานสวนป่าแมห่อพระ มุ่งเน้นการจัดการสวนป่าโดยให้ชุมชนรอบพื้นที่สวนป่าได้แสดงความคิดเห็น 

พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อลดผลกกระทบจากการด าเนินงานของสวนป่า รวมถึงการส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับ

การด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆของทางชุมชนรอบสวนป่า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านสังคม เป็นเงินประมาณ 30,000 บาท ซึ่งงานสวนป่า      

แม่หอพระได้ด าเนินงาน และกิจกรรมด้านสังคม ดังนี้ 

  3.1 กระบวนการค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ด าเนินการค้นหาปีละครั้ง และในการ

 ด าเนินการที่ผ่านมาพบว่า ชุมชน และหน่วยงานตอบพื้นที่สวนป่าจะได้เป็นผู้มีส่วนได้ จากการด าเนินงานของงานสวนป่า        

แม่หอพระ 

  3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการเข้าร่วมการด าเนินงาน และกิจกรรม ของชุมชนและหน่วยงาน 

รอบพื้นที่สวนป่า เดือนละประมาณ 2-3 ครั้ง/เดือน 
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  3.3 การแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างงานสวนป่ากับชุมชน ทั้งนี้งานสวนป่าแม่หอพระได้เรียนเชิญผู้น าชุมชน

และหน่วยงานรอบพื้นที่สวนป่าร่วมประชุม หารือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างงานสวนป่าฯกับชุมชนและ

หน่วยงาน พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และผู้ปฏิบัติงานของงานสวนป่าฯ ให้รับทราบระบบการด าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง 

  3.4 น าเสนอแผน และผลการด าเนินงานประจ าปี ได้ด าเนินการช้ีแจงผลการด าเนินงานของงานสวนป่า   

แม่หอพระ และแผนการด าเนินงาน เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานรอบพ้ืนท่ีสวนป่า เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และแนวทางการด าเนินงาน เพื่ อลด

ผลกระทบต่อสังคม ปีละประมาณ 2 ครั้ง 

  3.5 การพิจารณาจ้างเหมางานให้กับชุมชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งสวัสดิการของผู้รับเหมาปฏิบัติงาน ทั้งนี้

งานสวนป่าแม่หอพระ ได้ก าหนดนโยบายการจ้างเหมาด าเนินงานของงานสวนป่าฯ โดยพิจารณาจากชุมชนในท้องถิ่นเป็นอันดับแ รก     

เพื่อสร้างงานและรายได้ พร้อมทั้งสวัสดิการของผู้รับจ้างเหมา ได้แก่ อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานแต่ละประเภท เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ชุดยาปฐมพยาบาล รวมทั้งประกันภัยหมู่ของผู้ปฏิบัติงาน 

  3.6 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างเหมา ได้ด าเนินงานึกกอบรมให้ความรู้ในด้าน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฏิบัติงานแต่ละประเภท เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงที่ท าให้เกิดอันตรายต่อ

ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างเหมา ปีละ 3-4 ครั้ง 

  3.7 การควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน งานสวนป่าแม่หอพระได้ส่งตัวแทนของงาน

แต่ละประเภทึกกอบรบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีนักวิชาการแรงงานช านาญการเป็นผู้ให้

ความรู้ในการึกกอบรบ และงานสวนป่าฯได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ    

และท าการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุ พร้อมทั้งด าเนินการหาแนวทางป้องกัน และจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ 

  3.8 การคมนาคม ด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมถนนป่าไม้ เพื่อใช้ในด าเนินกิจกรรมของทางสวนป่า และเพื่อการ

สัญจรของชุมชนที่ใกล้เคียง 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

  -  ทรัพยากรป่าไม้ 

สังคมพืชบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกับสวนป่า ส่วนใหญ่เป็นป่าผสมผลัดใบ และป่าเต็งรัง มีพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ส าคัญ

ได้แก่ รกฟ้า (Terminalia alata) ขี้อ้าย (Terminalia triptera) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii) งิ้วป่า (Bombax 

insigne) ขะเจ๊าะ (Millettia leucantha)  เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไม้เบิกน า ได้แก่ สะแกนา (Combretum 

quadrangulare) ตะครอง (Ziziphus cambodiana) และมะเดื่อปล้อง (Phyllanthus emblica) เป็นต้น 
 

      - ทรัพยากรสัตว์ป่า 

เนื่องจากสวนป่ามีพ้ืนที่อยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ในบางฤดูกาลจึงมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเข้ามาหากินใน

เขตพ้ืนที่สวนป่า ส่วนใหญ่เป็นชนิดสัตว์ป่าที่พบได้ทั่วไป เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่พบได้แก่ กระรอก และ กระแต เป็น

ต้น สัตว์เลื้อยคลาน ที่พบได้แก่ แย้ กิ้งก่าหัวสีฟ้า ตุ๊กแกบ้าน และงูชนิดต่าง ๆ เป็นต้น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ที่พบได้แก่ กบ
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นา กบหนอง อ่ิงอ่างบ้าน และคางคกบ้าน เป็นต้น ส่วน นก ที่พบได้แก่ ไก่ป่า นกกางเขนดง นกแซงแซว นกปรอด นกกระ

ปูด และนกเขา เป็นต้น 
 

- ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช (Plant diversity) 

ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชภายในพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ของสวนป่า 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 การกันพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่า มีศักยภาพ

สูงในการรองรับการตั้งตัวของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น (native species) และมีแนวโน้มฟ้ืนฟูเข้าใกล้เคียงกับระบบนิเวศป่า

ธรรมชาติมากขึ้นในอนาคต 

ผลการตรวจสอบสถานภาพ (status) ของพรรณพืชที่ส ารวจพบ ไม่พบชนิดพรรณพืชที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสถานภาพที่ถูก

คุกคาม (threatened status) ตามการจัดของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP, 

2006) และ IUCN (2010)  
 

       - ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่า (Wildlife diversity) 

ความหลากหลายของสัตว์ป่าทั้งสี่กลุ่ม (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก และนก) ในพ้ืนที่

เพ่ือการอนุรักษ์ พบจ านวนทั้งหมด 63 ชนิด กลุ่มนกพบจ านวนชนิดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสัตว์ป่าที่ส ารวจพบ ตามการจัดจ าแนกสถานภาพตามส านักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 และ IUCN (2010) ไม่พบชนิดพรรณสัตว์ป่าที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม

สถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด (least concern) 

หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient) 

  สวนป่าฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 841.96 ไร่  คิดเป็น 7.959 % ของเนื้อที่สวนป่าทั้งหมด 

(10,578.42ไร่) โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 

  1.พื้นที่สองึั่งล าห้วย (Stream Bank) 

  2.พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 

  3.พื้นที่ป่าก่ึงธรรมชาติ 
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  4.พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 
    

  สวนป่ามีการติดป้ายประชาสัมพันธ์สื่อความหมายให้ชุมชนรอบสวนป่าได้รับทราบ  

 

                      
ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชที่ส ารวจพบไม่พบชนิดพรรณพืช และสัตว์ป่าที่ถูกจัดอยู่ใน

กลุ่มสถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจัดของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (ONEP, 2006) และ IUCN (2010) ตามผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่สวนป่าแม่หอพระ 

(ส ารวจโดยศูนย์วิจัยป่าไม้ 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 ในพ้ืนที่สวนป่าแม่หอพระ  

 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 าห้วยน้ าจาง และห้วย

บัวตอง 
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การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนป่าแม่หอพระได้จัดชุดส ารวจ และดูแลพ้ืนที่ HCV โดยการ

บันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ เพ่ือ

น าไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขต่อไป 

ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามไม่พบความเสียหาย และผลกระทบจากการประกอบ

กิจกรรมของทางงานสวนป่าแม่หอพระ และจากปัจจัยภายนอก ต่อพ้ืนที่ HCV  

                

              
 

การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม(SITE INSPECTION) ก่อนการท าไม้ 

  จากการส ารวจพ้ืนที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ก่อนการท าไม้ของแปลงท าไม้สวน

ป่าแม่หอพระ ไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้และทางงานสวน

ป่าแม่หอพระได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 

2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองึั่งล าห้วย (Stream Bank) 

3. สร้างึายดักตะกอน และชะลอความชุ่มชื้น บริเวณล าห้วยที่อยู่ในพ้ืนที่ท าไม้ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่

ท าไม้ 
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4. ปลูกหญ้าแึกบริเวณที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 

5. งดเว้นการตัดถนนป่าไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนป่าไม้    

 

 

 ด้านสังคม 

 ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนป่าแม่หอพระ ประกอบด้วย  3 ต าบล คือ ต าบลแม่หอพระ ซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักงานสวนป่า

แม่หอพระ และหมู่บ้านสวนป่าแม่หอพระ อยู่ในเขตพ้ืนที่ด้วย ต าบลลวงเหนือและต าบลโหล่งขอด  

 * จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าแม่หอพระ ไม่พบว่ามีชุมชนพ้ืนเมือง หรือชนเผาใดๆ ที่เคยอาศัยอยู่ใน 

  บริเวณพื้นท่ีสวนป่าแม่หอพระ พื้นที่รอบสวนป่าแม่หอพระ  

  นโยบายของสวนป่าแม่หอพระด้านสังคม 

-  พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนป่าเป็นอันดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงาน           

   ด้วยความเป็นธรรม 

 -  มีการึกกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนป่าและคนงาน 

 -  ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับคนงาน 

 -  สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 

 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนป่า 
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ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพื้นที่สวนป่าฯ 
 

 
 

 

 

 

ร่วมตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สวนป่าตั้งอยู่ 

 



2 กุมภาพันธ์ 2564 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าแม่หอพระ] 

 

 
ประชุมอ าเภอแม่แตง 

 
มอบจักรยานและทุนการศึกษา แก่เทศบาลต าบลแม่หอพระ เนื่องในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563 
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สวนป่าแม่หอพระเข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสาพระราชทาน อ าเภอแม่แตง ประจ าปี ๒๕๖๓” โดยร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ 

อุทยานแห่งชาติน้ าตกบัวตองน้ าพุเจ็ดสี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

   

    

สวนป่าแม่หอพระเข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสาพระราชทาน อ าเภอแม่แตง ประจ าปี ๒๕๖๓” โดยร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ 

วัดพระธาตสุุนันทา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
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เข้าร่วมกิจกรรมงานกฐินวัดนาเม็ง บ้านนาเม็ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

   
เข้าร่วมกิจกรรมงานผ้าป่าวัดสวนป่า บ้านป่าไม้ ต.แม่หอพระ อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ 

   
เข้าร่วมกิจกรรมงานผ้าป่าการศึกษาโรงเรยีนบ้านผึ้ง บ้านผึ้ง ต.แมห่อพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

   
เข้าร่วมจดันิทรรศการกิจกรรมงานวันของดีแม่หอพระ ครั้งท่ี ๖ ท้องที่ต าบลแม่หอพระ 
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กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมของงานสวนป่าแม่หอพระ 

   

กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน การตัดกิ่งไมล้้มขวางถนน และการสรา้งึายชลอน้ า 

   

สวนป่าแม่หอพระเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้รักปา่ รักน้ า ณ ท้องที่บ้านป่าเลา 

   

กิจกรรม Kick off ไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ท่ีจัดขึ้น ณ ต าบลสุเทพ อ.เมอืงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
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กิจกรรมประชุมเพื่อแก้ปญัหาไฟป่าและหมอกควัน ณ เทศบาลต าบลแม่หอพระ องแม่แตง จ.เชียงใหม่ 

ภาพแสดงกิจกรรมการป้องกนัไฟของงานสวนป่าแม่หอพระ 

    

    

ภาพแสดง การท าแนวกนัไฟบริเวณหมอนไม้ และรอบส านกังานสวนป่าแมห่อพระ 
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ภาพแสดง การเข้าดบัไฟป่าทีเ่กิดขึน้บริเวณพืน้ท่ีสวนป่าแมห่อพระ และการประสานงานพร้อมทัง้ให้ความร่วมมือในการ

เข้าดบัไฟป่ากบัชาวบ้านและหนว่ยงานใกล้เคยีงรอบข้างสวนป่า 
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กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจของงานสวนป่าแม่หอพระ 

งานการส ารวจ FIS และหนอนผีเสื้อเจาต้นสัก 

   

   

งานส ารวจหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก 
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แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ปี 

ล าดับ รายละเอียด 2564 2565 2566 2567 2568 

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

 
 

 
- 
- 
 
 

 
1,300 

 

 
1,810 
347.37 

 
770 

 

 
1,000 
108.58 

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 
24 
4 
2 

 
6 

841.96 
24 
2 
2 

 
6 

841.96 
24 
4 
2 

 
6 

841.96 
24 
4 
2 

 
6 

841.96 
24 
4 
2 
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วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

 

“เป็นเป็นผู้น ำจัดกำรสวนป่ำเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมไม้จำกป่ำปลูก ในปี 2565” 
 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ : ส านักงานสวนป่าแม่หอพระ หมู่ 8 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150   โทร.081-8814938  Email - maehorpra@hotmail.com 


