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Maehorpha Forest Plantation Management Summary 

บทสรุป การจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน สวนป่าแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   

สวนป่าแม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม ่

สวนป่าแม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนตาม พ.ร.บ. ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 20 เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 
2528 จ านวน 9 แปลงปี เนื้อที่ 9,449 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 
3 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่แตง อ าเภอพร้าว และอ าเภอดอย
สะเก็ด และได้ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าเม่ือวันที่ 11 
สิงหาคม 2537  

สวนป่าแม่หอพระ เป็นสวนป่าโครงการที่ 1 สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่  องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ปลูกสร้างสวนป่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้เป็น   
ป่าเศรษฐกิจ ใช้เงินลงทุนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งหมด ส านักงานสวนป่าแม่หอพระ ตั้งอยู่ในพิกัด    
เส้นรุ้ง 19 องศา 06 ลิปดา เส้นแวง 99 องศา 05 ลิปดา พิกัดจากดาวเทียม E 0508837 N 2111447 อยู่สูง
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 484 เมตร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง หมู่ที่ 8  ต าบลแม่หอพระ 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  

 

แผนที่แสดงพื้นที่ของงานสวนป่าแม่หอพระ  
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้สวนปุาในสังกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าวสู่ระบบการจัดการสวนปุาที่
เป็นสากลโดยการปลูกสร้างสวนปุา คุ้มครองรักษาบูรณะปุาไม้เพ่ือประโยชน์แก่การปุาไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้าน
ธุรกิจ ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดินสวนปุา โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐาน
การผลิตไมแ้ละบริการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการใช้ไม้ของประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
และธุรกิจบริการที่มีปุาไม้เป็นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบ
วงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้การปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้รับ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุาเป็นฐานในการ
ด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบเขตสวนปุาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 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 

แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ปี 

 

ล าดับ รายละเอียด 2565 2566 2567 2568 2569 หมายเหตุ

ด้านเศรษฐกิจ อยู่ระหว่างการขอต่อ

- แผนการท าไม(้ลบ.ม.)  -  -  -  -  - ใบอนุญาต มาตรา 20

- แผนการปลูกเสริมฯ (ไร่)  -  -  -  -  - พ.ร.บ. ปา่สงวนแหง่ชาติ 2507

ด้านสิง่แวดลอ้ม
- พืน้ท่ี HCV 6 6 6 6 6
- พืน้ท่ีอนุรักษ ์(ไร่) 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152
- ต้นไมอ้นุรักษ ์(ต้น) 26 26 26 26 26

- สถานีวัดการพงัทลายของดิน(คร้ัง) 4 4 4 4 4

- Site Inspection(คร้ัง/ป/ีกจิกรรม) 2 2 2 2 2 กอ่น/หลัง กจิกรรม

ด้านสงัคม

- กรมธรรมอ์บุัติเหตุ (ปีละ) 1 1 1 1 1
- ตกลงกบัชุมชน(คร้ัง) 1 1 1 1 1
- มวลชนสัมพนัธ์(คร้ัง) 12 12 12 12 12
- การจ้างแรงงาน (%) 100 100 100 100 100
- การอบรม (คร้ัง) 2 2 2 2 2

1

2

3

นายศราวุธ ค าภรีะ              
หัวหน้าสวนปุาแมห่อพระ 

นางสาวชริญกรณ์ ค าแดง           
พนักงาน (ระดับ 4) 

นายวีระศักดิ์ บุตราช                       
พนักงาน (ระดับ 2) 

นายจันทร์วัน  กันทะวงศ์      
พนักงานปฏิบัติการ (ช้ัน 5) 

นายวัชรพล  นวลวงศ์จร                     
ผู้ช่วยหัวหน้าสวนปุาแม่หอพระ 

นายอุทัย เตจาบรูณ์                       
พนักงานปฏิบัติการ (ช้ัน 6) 

นายปาน ดอนเรือนไพร                       
พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 

นายวิทวัส ยารังษ ี                      
พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 
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 1. ด้านเศรษฐกิจ 

  - พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด  7,957.657  ไร่ 

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

  - ความเพ่ิมพูนทั้งปีของสวนปุาฯ 1,261 ลบ.ม./ป ี

 * ข้อมูลดังกล่าว ได้จากการส ารวจปริมาณก าลังผลติของสวนป่าแมห่อพระ ประจ าปี 2562 

แผนการท าไม้ประจ าปี 2565 

 เป้าหมายด้านธุรกิจ 

     รายได้  

           - ท าไมส้ักปุานอกโครงการ 100  ลบ.ม.  รายได้   0.60 ล้านบาท 

  - ท าไม้กระยาเลยปุานอกโครงการ 50 ลบ.ม.       รายได้   0.13  ล้านบาท 

       - ท าไมส้ักสวนปุา     รายได้         -  ล้านบาท 

               รายจ่าย  

               - ท าไม้สักปุานอกโครงการ   รายจ่าย  0.69 ล้านบาท  

  - ท าไม้กระยาเลยปุานอกโครงการ 50 ลบ.ม. รายจ่าย  0.089 ล้านบาท 

- ท าไมส้ักสวนปุา     รายได้         -  ล้านบาท 

         - ขาดทุน                               0.049  ล้านบาท 

เป้าหมายด้านการลงทุน 

1. ปลูกเสริมสวนปุารอบตัดฟันที่สอง        -    ไร่ 

2. บ ารุงรักษาสวนปุาแปลงเก่า                     10,578  ไร่ 

งบประมาณลงทุนป ี2565 (100%)       1,515,000.00  บาท 
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แผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่หอพระ 

 
หมายเหตุ : ปี 2565 ไม่สามารถด าเนินการท าไม้ได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอต่อใบอนุญาต ม.20 แหง่ พ.ร.บ. ปุาสงวนแห่งชาติ    

พ.ศ. 2507 

 
ผลการท าไม้ปี 2564 

- ไม่มีการท าไม้อยู่ระหว่างขอต่อใบอนุญาต ม.20 แห่ง พ.ร.บ. ปุาสงวนแห่งชาติ    พ.ศ. 2507 

ผลการปลูกสร้างสวนป่า ประจ าปี 2564 
- สวนปุาแม่หอพระไม่มีกิจกรรมการปลูกสร้าง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้ท าไม้ออก 
- ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนปุาไม้สัก และปูองกันการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนที่สวนปุาแม่หอพระ  

 
 
 
 

final thinning 
2522 498.55 400.00           final

2540/2514 164.57 600 thinning 1
2517 131.05 300 thinning 2

794.17 400.00 900.00 1,300.00                       
2546/2514 314.193 600.00 thinning 1
2545/2514 227.248 -               600.00 thinning 1
2547/2514 356.688 600.00 thinning 1
2540/2517 9.52 10.00 thinning 1

907.649 -               1,810.00     1,810.00                       
3 2567 2520 108.58 300.00           final

2544/2516 84.65 200.00        thinning 1
2545/2516 317.31 900.00        thinning 1
2546/2518 259.58 700.00        thinning 1

770.12 300.00          1,800.00     2,100.00                       
4 2568 2547/2518 227.18 600.00 thinning 1

2548/2517 81.5 200.00 thinning 1
2547/2516 85.54 200.00 thinning 1

394.22 -               1,000.00     1,000.00                       
5 2569 2548/2516 63.05 100 thinning 1

2548/2518 244.15 700 thinning 1
2540/2516 356.68 900 thinning 2

663.88 -               1,700.00     1,700.00                       

700.00          7,210.00     7,910.00                       

รวม

รวม

รวม

รวมทัง้สิน้

แผนการท าไม้สกัระยะยาว 5 ป ี(2565-2569)  สวนปา่แม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้เขตเชียงใหม่  องค์การอุตาหกรรมปา่ไม้ภาเหนือบน

ล าดับ ปทีีท่ าไม้ แปลงปี พ้ืนที ่(ไร่)

25662

รวม

ปริมาตร (ลบ.ม.)
วนวัฒน์วิธี  หมายเหตุ

25651

รวม
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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 
 

   1.2 ผลผลิตเชิงพาณิชย์จากของป่าในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ จากการส ารวจการใช้
ประโยชน์จากของปุาของชุมชนบริเวณรอบพื้นท่ีสวนปุา (ข้อมูล ปี 2564)  
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2. ด้านสิ่งแวดล้อม  
สวนปุาแม่หอพระด าเนินการจัดท ากิจกรรมตามแผนการจัดการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือ

การอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีสมบูรณ์ พร้อมทั้งควบคุม ปูองกันผลกระทบจากการด าเนินงานต่อสิ่งแวดล้อม และ
ก าหนดแนวทางให้การปรับปรุง แก้ไข ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย เป็นเงินประมาณ 90,000 บาท 

  2.1 การส ารวจผลกระทบ (Site inspection)  ก่อน – หลัง พ้ืนที่ด าเนินงาน ได้แก่ 
พ้ืนที่ท าไม้ พ้ืนที่ปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 และการสร้างและซ่อมแซมถนนปุาไม้ จากการส ารวจโดยใช้แบบฟอร์ม
การส ารวจผลกระทบ (Site inspection)  ทั้งก่อนและหลังการด าเนินงาน พบว่าผลกกระทบจากการด าเนินงาน   
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ด าเนินงานดังกล่าว 

   

  2.2 การตรวจติดตามพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) งานสวนปุาแม่หอพระ
ด าเนินการติดปูายสื่อ ความหมาย และตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เพ่ือปูองกันผลกระทบต่อพ้ืนที่ดังกล่าว จากการ
ส ารวจพื้นที่ HCV ไม่พบความเสียหาย หรือการบุกรุกต่อพ้ืนที ่

  2.3 การส ารวจและวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ 
โดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งไม่พบว่ามีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่เป็นชนิดพันธุ์
ใกล้สูญพันธุ์ และมีความเสียงใกล้สูญพันธุ์   

  2.4 การตรวจติดตามต้นไม้อนุรักษ์ (Eternity Trees) งานสวนปุาแม่หอพระได้
ด าเนินการติดปูายสื่อความหมายบริเวณต้นไม้อนุรักษ์ และตรวจติดตาม ไม่พบความเสียหายต่อต้นไม้อนุรักษ์  
จ านวนต้นไม้อนุรักษ์ในสวนปุาแม่หอพระมีทั้งสิ้นจ านวน 26 ต้น ดังนี้ 
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การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อการติดตาม ช่วงเวลาที่ติดตาม 

การตรวจสอบการพังทลายของดิน เดือนละ 1 ครั้ง 

ติดตามตรวจสอบอนุรักษ์ดินและน้ า ทุกๆ 3 เดือน 

ฝายชะลอความชุ่มชื้น พ.ค. – ก.ค. 

การป้องกันไฟป่า ต.ค. – เม.ย. 

การตรวจสอบต้นไม้อนุรักษ์ ทุก ๆ 6 เดือน 

การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการท าไม้ ก่อนกิจกรรม 1 เดือน 

การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังการท าไม้ หลังกิจกรรม 1 เดือน 

การป้องกันการลักลอบตัดไม้และดูแลพื้นที่อนุรักษ์ ทุกวัน 

การอนุรักษ์พื้นที่ที่มีคุณค่าสูง (HCV) เดือนละ 1 ครั้ง 
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ต้นที่ แปลงปี ช่ือพรรณไม้ ความโต ความสงู

No. (Compartment) (Common name) G.B.H> (cm.) (m) E N
1 2521 กระบก 405 42 511530 2107005
2 2521  ประดู่ป่า 270 35 511224 2106816
3 2521 รัง 390 40 511225 2106814
4 2521 ตะแบก 350 37 511213 2106801
5 2522  ประดู่ป่า 270 35 509975 2105494
6 2522  มะมว่งป่า 260 35 509999 2105502
7 2522  ไมแ้ดง 236 33 510173 2105332
8 2522  มะมว่งป่า 410 40 512122 2106113
9 2522 ยางเหียง 482 55 512500 2105317
10 2522  ประดู่ป่า 301 39 512492 2105317
11 2522  เกร็ดด า/กระพีเ้ขาควาย 301 36 512469 2105318
12 2522  ประดู่ป่า 387 43 512431 2105164
13 2522  ตะเคียนทอง 410 39 512349 2105340
14 2517 ตระคร้อ 403 42 512955 2109386
15 2517  รัง 292 35 513572 2108782
16 2517 ตะแบก 339 37 512877 2108943
17 2517  รัง 357 37 512748 2108805
18 2520 ยางเหียง 310 32 511307 2107942
19 2521  ประดู่ป่า 330 39 511450 2106897
20 2520  มะห้า/หว้า 488 40 511109 2107801
21 2518  ประดู่ป่า 229 33 510194 2108216
22 2518  แดง 286 37 510063 2108798
23 2518  แดง 248 30 510055 2108778
24 2518 ยางเหียง 268 36 509670 2108522
25 2515  ไมตั้บเตา 257 33 508570 2111683
26 2515  มะแฟน 236 33 508574 2111772

Position of GPS UTM (47Q)
หมายเหตุ

ต้นไม้อนุรักษ์ (Eternity Tree) สวนปา่แม่หอพระ
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-  ทรัพยากรป่าไม้ 
สังคมพืชบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกับสวนปุา ส่วนใหญ่เป็นปุาผสมผลัดใบ และปุาเต็งรัง มีพรรณไม้ตามธรรมชาติที่
ส าคัญได้แก่ รกฟูา (Terminalia alata) ขี้อ้าย (Terminalia triptera) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii) งิ้ว
ปุา (Bombax insigne) ขะเจ๊าะ (Millettia leucantha)  เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไม้เบิกน า ได้แก่ สะแกนา 
(Combretum quadrangulare) ตะครอง (Ziziphus cambodiana) และมะเดื่อปล้อง (Phyllanthus 
emblica) เป็นต้น 
 - ทรัพยากรสัตว์ป่า 
เนื่องจากสวนปุามีพ้ืนที่อยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ในบางฤดูกาลจึงมีสัตว์ปุาหลากหลายชนิดเข้ามาหา
กินในเขตพ้ืนที่สวนปุา ส่วนใหญ่เป็นชนิดสัตว์ปุาที่พบได้ทั่วไป เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่พบได้แก่ กระรอก และ 
กระแต เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน ที่พบได้แก่ แย้ กิ้งก่าหัวสีฟูา ตุ๊กแกบ้าน และงูชนิดต่าง ๆ เป็นต้น สัตว์ครึ่งบกครึ่ง
น้ า ที่พบได้แก่ กบนา กบหนอง อ่ิงอ่างบ้าน และคางคกบ้าน เป็นต้น ส่วน นก ที่พบได้แก่ ไก่ปุา นกกางเขนดง นก
แซงแซว นกปรอด นกกระปูด 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) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไม้พุ่ม (shrub) หรือไม้ต้นกึ่งไม้พุ่ม (shrubby tree) เช่น มะเดื่อปล้อง 
(Ficus hispida) เปล้าหลวง (Croton oblongifolius) เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า การกันพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของสวนปุา มีศักยภาพสูงในการรองรับการตั้งตัวของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น (native species) และ
มีแนวโน้มฟ้ืนฟูเข้าใกล้เคียงกับระบบนิเวศปุาธรรมชาติมากขึ้นในอนาคต 

ผลการตรวจสอบสถานภาพ (status) ของพรรณพืชที่ส ารวจพบ ไม่พบชนิดพรรณพืชที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
สถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจ าแนก ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ONEP, 2006) และ IUCN (2010)  
 

- ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่า (Wildlife diversity) 
ความหลากหลายของสัตว์ปุาทั้งสี่กลุ่ม (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก และนก) ใน
พ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ พบจ านวนทั้งหมด 63 ชนิด กลุ่มนกพบจ านวนชนิดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสัตว์ปุาที่ส ารวจพบ ตามการจัดจ าแนกสถานภาพตามส านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 และ IUCN (2010) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง     
สัตว์ปุา พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่พบชนิดพรรณสัตว์ป่าที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) 
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ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด (least concern)หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ(data 
deficient) 
  สวนปุาฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 1,152.49 ไร่  คิดเป็น 12.45 % ของเนื้อที่สวน
ปุาทั้งหมด (9,249.00) โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1.พื้นที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
  2.พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 
  3.พื้นที่ปุาก่ึงธรรมชาติ 
  4.พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 
    

  
                 ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณ พืช
และสัตว์ที่ส ารวจพบตามการจ าแนก ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP, 
2006) และ IUCN (2010)  ไม่พบชนิดพรรณพืช และสัตว์ป่าที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสถานภาพที่ถูกคุกคาม 
(threatened status)  

พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 
 หมายถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม ที่ได้รับการพิจารณาว่า

มีความโดดเด่นส าคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์อย่างสูงนี้ 
จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพ่ือการจัดการและติดตามเพ่ือให้แน่ใจสิ่ง
ที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น  

 จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่ HCV ในพ้ืนที่สวนปุาแม่หอพระ
ก าหนดไว้ 6 แห่ง และสามารถจัดแบ่งพ้ืนที่ 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 

และห้วยบัวตอง 
การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนปุาแม่หอพระได้จัดชุดส ารวจ และดูแลพ้ืนที่ HCV โดย

การบันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อ
พ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปูองกันและแก้ไขต่อไป 

ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามไม่พบความเสียหาย และผลกระทบจากการประกอบ
กิจกรรมของทางงานสวนปุาแม่หอพระ และจากปัจจัยภายนอก ต่อพ้ืนที่ HCV  
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การจัดการและการตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV  
HCV Threats Analysis HCV Management HCV Monitoring 

1  HCV 1.3 Endemic species : ถ้ า
พระปู่ มีลักษณะเป็นถ้ าหินปูน มี
ค้างคาวอาศัยอยู่ ชาวบ้านมักเข้าไปเก็บ
มูลค้างคาว และมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานอยู่ อยู่ในแปลงปี 2521  
เนื้อท่ี 16.159 ไร่ 

- การลักลอบล่าสตัว ์
- การทิ้งขยะ 

- ปิดปูายประกาศห้ามและแจ้ง
เตือน 
- ประชุม อธิบาย สร้างความ
เข้าใจ และขอความร่วมมือกับ
ราษฎร ให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการดงอยู่ของ
สัตว์ปุา 

จัดเจ้าหนา้ที่สวนปุา 
ตรวจลาดตระเวรพื้นท่ี 
เพื่อจดบันทึกความ
เสียหายที่เกิดขึ้นและ
รายงานผล ความถี่เดือน
ละ 1 ครั้ง 

2. HCV 4.1 Watershed 
protection :   
- ป่าต้นน้ าเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่
ต้นน้ าอยู่ในแปลงปี 2518  เนื้อท่ี 
90.343 ไร่ 
- ห้วยช้างตาย เป็นล าห้วยที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
, เป็นแหล่ง ต้นน้ า,เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ปุา อยู่ในแปลงปี 2515 เนื้อท่ี 
52.766 ไร่ 

- การทิ้งขยะ 
- กิจกรรมที่
จ าเป็นต้องใช้สารเคมี
อาจไหลลงสู่ที่รองรบั
น้ า 
- การจับสัตว์น้ าในฤดู
วางไข ่
- การลักลอบล่าสตัว ์
- การบุกรุกพื้นท่ี 

- ติดปูายแสดงถึงความส าคญั
ของพื้นที่ และแสดงขอบเขตที่
ชัดเจน 
- ประชุม อธิบาย สร้างความ
เข้าใจ และขอความร่วมมือกับ
ราษฎร 
- ประสานงานกับเจา้หน้าท่ีปุา
ไม้ เพื่อตรวจสอบปูองกันพ้ืนท่ี 
- ประสานงานกับผู้น าชุมชน 
เพื่อก าชับ และขอความ
ร่วมมือกับราษฎรในด้านการ
อนุรักษ์ 
 

- จัดเจ้าหน้าที่สวนปาุ 
ตรวจลาดตระเวนพ้ืนท่ี 
HCV พร้อมบันทึก
รายละเอียดความ
เสียหายที่เกิดขึ้นและ
รายงาน ความถี่เดือนละ 
1 ครั้ง 

3. HCV 5 Basic needs of local 
communities :  
- อ่างเก็บน้ าแปลงปี 2515 เป็นอ่าง
เก็บน้ าท่ีชุมชนใช้ประโยชน์ท า
เกษตรกรรม อยู่ในแปลงปี 2515 เนื้อท่ี 
7.474 ไร่ 
- อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าจาง  เป็นอ่างเก็บ
น้ าท่ีชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านปุาไม้ ใช้
ประโยชน์ เป็นน้ าประปาหมู่บ้าน แปลง
ปี 2515 เนื้อที่ 0.182 ไร่ 
- ห้วยบัวตอง  เป็นแหล่งต้นน้ าทีม่ีน้ า
ไหลไปฝายของชุมชน ชุมชนใช้เพื่อ
เกษตรกรรม อยู่ในแปลงปี 2518 เนื้อที่ 
52.773 ไร่ 
 

- การทิ้งขยะ 
- กิจกรรมที่
จ าเป็นต้องใช้สารเคมี
อาจไหลลงสู่ที่รองรบั
น้ า 
- การจับสัตว์น้ าในฤดู
วางไข ่
- การน าสัตว์มาเลีย้ง
บริเวณริมที่รองรับน้ า 
- การลักลอบล่าสตัว ์
- การบุกรุกพื้นท่ี 

- ติดปูายแสดงถึงความส าคญั
ของพื้นที่ และแสดงขอบเขตที่
ชัดเจน 
- ประชุม อธิบาย สร้างความ
เข้าใจ และขอความร่วมมือกับ
ราษฎร 
- ประสานงานกับเจา้หน้าท่ีปุา
ไม้ เพื่อตรวจสอบปูองกันพ้ืนท่ี 
- ประสานงานกับผู้น าชุมชน 
เพื่อก าชับ และขอความ
ร่วมมือกับราษฎรในด้านการ
อนุรักษ์ 
- ปลูกไม้พื้นเมืองเสรมิบรเิวณ
ริมสองฝั่งที่รองรับน้ า 

จัดเจ้าหนา้ที่สวนปุา 
ตรวจลาดตระเวนพ้ืนท่ี 
HCV พร้อมบันทึก
รายละเอียดความ
เสียหายที่เกิดขึ้นและ
รายงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
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การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (SITE INSPECTION) ก่อนและหลังกิจกรรมการท าไม้
และกิจกรรมอ่ืนๆ 
  ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ก่อนการท าไม้ของแปลง
ท าไม้สวนปุาแม่หอพระ และได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพ่ือปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 
2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
3. สร้างฝายดักตะกอน และชะลอความชุ่มชื้น บริเวณล าห้วยที่อยู่ในพ้ืนที่ท าไม้ รวมทั้งบริเวณ

ใกล้พื้นที่ท าไม้ 
4. ปลูกหญ้าแฝกบริเวณที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 
5. งดเว้นการตัดถนนปุาไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนปุาไม้    
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3. ด้านสังคม  
งานสวนปุาแม่หอพระ มุ่งเน้นการจัดการสวนปุาโดยให้ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปุาได้แสดงความ

คิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือลดผลกกระทบจากการด าเนินงานของสวนปุา รวมถึงการ
ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับการด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆของทางชุมชนรอบสวนปุา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้าน
สังคม เป็นเงินประมาณ 30,000 บาท ซึ่งงานสวนปุา แม่หอพระได้ด าเนินงาน และกิจกรรมด้านสังคม ดังนี้ 

 3.1 กระบวนการค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ด าเนินการค้นหาปีละครั้ง และใน
การด าเนินการที่ผ่านมาพบว่า ชุมชน และหน่วยงานตอบพ้ืนที่สวนปุาจะได้เป็นผู้มีส่วนได้ จากการด าเนินงานของ
งานสวนปุาแม่หอพระ 

 3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการเข้าร่วมการด าเนินงาน และกิจกรรม ของชุมชน
และหน่วยงาน รอบพ้ืนที่สวนปุา เดือนละประมาณ 2-3 ครั้ง/เดือน 

 3.3 การแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างงานสวนป่ากับชุมชน ทั้งนี้งานสวนปุาแม่หอพระได้เรียนเชิญ
ผู้น าชุมชนและหน่วยงานรอบพ้ืนที่สวนปุาร่วมประชุม หารือ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่าง
งานสวนปุาฯกับชุมชนและหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และผู้ปฏิบัติ งานของงานสวนปุาฯ ให้
รับทราบระบบการด าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง 

 3.4 น าเสนอแผน และผลการด าเนินงานประจ าปี ได้ด าเนินการชี้แจงผลการด าเนินงานของงาน 
สวนปุาแม่หอพระ และแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้ชุมชนและหน่วยงานรอบพ้ืนที่สวนปุา เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น และ
แนวทางการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม ปีละประมาณ 2 ครั้ง 

 3.5 การพิจารณาจ้างเหมางานให้กับชุมชนในท้องถิ่น  พร้อมทั้งสวัสดิการของผู้รับเหมา
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้งานสวนปุาแม่หอพระ ได้ก าหนดนโยบายการจ้างเหมาด าเนินงานของงานสวนปุาฯ โดยพิจารณา
จากชุมชนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกเพ่ือสร้างงานและรายได้ พร้อมทั้งสวัสดิการของผู้รับจ้างเหมา ได้แก่ อุปกรณ์ที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานแต่ละประเภท เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ชุดยา
ปฐมพยาบาล รวมทั้งประกันภัยกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน 

 3.6 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างเหมา ได้ด าเนินงานฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฏิบัติงานแต่ละประเภทตามความเมาะสม เพ่ือการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างเหมา ปีละ 2-3 ครั้ง 

 3.7 การควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน งานสวนปุาแม่หอพระได้ส่ง
ตัวแทนของงานแต่ละประเภทฝึกอบรบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมี
นักวิชาการแรงงานช านาญการเป็นผู้ให้ความรู้ในการฝึกอบรบ และงานสวนปุาฯได้ก าหนดนโยบายในการ
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย เพ่ือควบคุมและปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ และท าการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และ
สาเหตุ พร้อมทั้งด าเนินการหาแนวทางปูองกัน และมีการชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุตามความเมาะสม 
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  3.8 การคมนาคม ด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมถนนปุาไม้ เพื่อใช้ในด าเนินกิจกรรมของทาง
สวนปุา และเพ่ือการสัญจรของชุมชนที่ใกล้เคียง 

ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปุาแม่หอพระ ประกอบด้วย 3 ต าบล 1.ต าบลแม่หอพระ ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านปุาไม้ (ที่ตั้งส านักงานสวนปุาแม่หอพระ) บ้านปุาเลา และบ้านนาเม็ง 2. ต าบลลวงเหนือ ได้แก่ บ้าน   
ปุาสักงาม และ 3. ต าบลโหล่งขอด ได้แก่ บ้านหลวง   

จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนปุาแม่หอพระ ไม่พบว่ามีชุมชนพ้ืนเมือง หรือชนเผาใดๆ ที่เคย
อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่สวนปุาแม่หอพระ พ้ืนที่รอบสวนปุาแม่หอพระ 
 นโยบายของสวนป่าแม่หอพระด้านสังคม 

-  พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนปุาเป็นอันดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงาน          
   ด้วยความเป็นธรรม 

  -  มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานสวนปุาและผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
  -  ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับคนงาน/ผู้ปฏิบัติงาน 
  -  สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 
  -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนปุา 

ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพื้นที่สวนป่าฯ 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 งานสวนปุาแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
และโดยมีนายศราวุธ ค าภีระ หัวหน้างานสวนปุาแม่หอพระ เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้ แก่นักศึกษาภาควิชาเกษตรที่
สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ 
เสาวภาคย์ เป็นผู้ควบคุม ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์ในทางปฏิบัติที่กว้างขวางขึ้น 
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วันนี้ 19 มีนาคม 2564 งานสวนปุาแม่หอพระ เข้าร่วมการฝึกอบรม "อาสาสมัครปูองกันไฟปุา" ประจ าปี 
2564 โดยมี นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอบรม ณ พ้ืนที่ลาน
หน้าถ้ า บ้านปุาสักงาม หมู่ที่ 1 ต าบลลวงเหนือ เพ่ือพัฒนาบทบาทและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครท้องถิ่น
ปูองกันไฟปุา (เครือข่ายไฟปุา) แบบบูรณาการ ฝึกเทคนิคและวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมื อดับไฟปุา การตรวจแนว 
กันไฟ และการลาดตะเวนจุดเสี่ยง มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ได้แก่ กลุ่มจิตอาสาดับไฟปุา หน่วยงานทหาร 
หน่วยงานฝุายปกครอง และหน่วยงานปุาไม้ในพ้ืนที่ต าบลลวงเหนือเข้าร่วม 
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วันที่ 24 มีนาคม 2564 งานสวนปุาแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ท าแนวปูองกันไฟของหมู่บ้านปุาไม้ หมู่ที่ 8 ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือบูรณาการท างาน
ร่วมกัน และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างงานสวนปุาและชุมชนในพื้นท่ีให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้น 

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 งานสวนปุาแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตเชียงใหม่ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าแม่นาปูาก หมู่ที่ 6 ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
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วันที่ 7 ตุลาคม 2564 งานสวนปุาแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม
ประจ าเดือนบ้านปุาสักงาม หมู่ที่ 1 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือชี้แจง และรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชนในการขอต่อใบอนุญาตปลูกสร้างสวนปุา ตามมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตเชียงใหม่ โดยงานสวนปุาแม่หอพระ ร่วมงาน 
รวมพลัง KICK OFF ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหาฝุุนควันเพ่ือเชียงใหม่ ฟูาใส ไร้มลพิษ ตามกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การปูองกัน แก้ไขปัญหาไฟปุา และฝุุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565      
(KICK OFF) มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ 
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วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 งานสวนปุาแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตเชียงใหม่ ได้เข้าร่วม
ประชุมประชาคมบ้านปุาเลา หมู่ที่ 1 ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือขอมติเห็นชอบการ
อนุญาตปลูกสร้างสวนปุาหรือไม้ยืนต้นในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 มติที่ประชุม : เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 งานสวนปุาแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตเชียงใหม่ จัดท ากระบวนการ
บริหารจัดการพ้ืนที่สวนปุาอย่างมีส่วนร่วม โดยมีก านัน และน าชุมชนต าบลแม่หอพระร่วมประชุมคณะกรรมการ
ก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ (เพ่ิมเติม) ในพ้ืนที่สวนปุาแม่หอพระ ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 
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วันที่ 9 ธันวาคม 2564 งานสวนปุาแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตเชียงใหม่ ร่วมกับก านัน
ต าบลแม่หอพระ เข้ามอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดนาเม็ง ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ตามกองทุนเงินเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาฯ ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา อ.อ.ป. ประจ าปี 2564 

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 งานสวนปุาแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุม
ประชาคมบ้านนาเม็ง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอมติเห็นชอบการอนุญาตปลูก
สร้างสวนปุาหรือไม้ยืนต้นในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507      
มติที่ประชุม : เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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งานด้าน อ่ืนๆ  

การส ารวจหนอนผีเสื้อเจาต้นสัก ในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ  

ตารางแสดงผลการส ารวจผีเส้ือหนอนเจาะตน้สักของงานสวนป่าแม่หอพระ (จ าแนกแปลงปี) 

ล าดบั สวนป่า 

พื้นท่ีส ารวจ (ไร่) 
จ านวนตน้สัก 
ท่ีส ารวจ (ตน้) 

% ส ารวจพบ
แมลง (ตน้) 

แปลงปี ระยะปลูก พื้นท่ี 
ส ารวจ
ทั้งหมด 

พบการแพร่
ระบาด 

คิดเป็น (%) 

1 แม่หอพระ 2514 4*4  28.67 2867.34 106 3.70 
2   2515 4*4  49.17 4917.16 61 1.24 
3   2516 4*4  26.87 2687.08 82 3.05 
4   2517 4*4  13.10 1310.46 43 3.28 
5   2518 4*4  23.78 2378.39 110 4.62 
6   2520 4*4  18.30 1829.89 68 3.72 
7   2521 4*4  13.15 1315.01 229 17.41 
8   2522 4*4  19.55 1954.99 56 2.86 
9   2523 4*4  9.27 927.08 173 18.66 

รวม 201.87 20187.39 928.00 4.60 
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จ ำแนกตำมแปลงปี 

ข้อมูลสรุป ณ 30 พ.ย. 64 

จ ำแนกตำมชว่งชัน้อำย ุ
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ง า น ส า ร ว จ โ ร ค แ ล ะ  แ ม ล ง เ จ า ะ ต้ น สั ก

วงจรของผีเสื้อเจาะไม้สัก ของสวนป่าแม่หอพระ 
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วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
 

“เป็นเป็นผู้น าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่า
ปลูก ในปี 2565” 
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