Maeman Forest Plantation Management Summary
บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน สวนป่าแม่มาน,แม่ก๋อน-แม่สาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

สวนป่าแม่มาน,แม่ก๋อน-แม่สาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
งานสวนปุาแม่มาน องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตแพร่ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือบน
สานักงานตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตาบลหัวฝาย อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พิกัด UTM 47 E /620459
N 1991809
รับผิดชอบสวนปุาในสังกัด ดังนี้
1.
สวนปุา..แม่มาน..แผนงานที่..4....หมู่ที่ 4,6 ตาบล หัวฝาย อาเภอ สูงเม่น จังหวัด แพร่
พิกัด UTM 47 E620459 /N 1991809 ห่างจากอาเภอ...7...กิโลเมตรห่างจากจังหวัด..19...กิโลเมตร เป็นสวนปุา
ทีร่ ับมอบจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตามทะเบียนจาก..ที่ว่าการอาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่... เมื่อวันที่.18
กุมภาพันธ์ 2542.. ตามหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนปุาสวนปุา......เล่มที่...01...เลขที่....010...ลงวันที่...
18 กุมภาพันธ์ 2542.....เริ่มดาเนินโครงการเมื่อปี..2521.. รวมพื้นที่ตามทะเบียน....17,571....ไร่ ระดับความสูงจาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง...-.....เมตร กลุ่มชุดดิน....-.....พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้า...ยม....ลักษณะคุณภาพดิน……2.
สวนปุา.แม่ก๋อน – แม่สาย...แผนงานที่..5....หมู่ที่ ตาบลปุาแดง/ช่อแฮ อาเภอ เมือง
จังหวัดแพร่ พิกัด UTM ........E /……N.. ห่างจากอาเภอ...8...กิโลเมตรห่างจากจังหวัด...8..กิโลเมตร เป็นสวนปุาที่..
รับมอบจากกรมปุาไม้..ตามทะเบียนจาก..-... เมื่อวันที่..-.. ตามใบอนุญาต...-...เล่มที่..-....เลขที่...-....ลงวันที่.....-...เริ่ม
ดาเนินโครงการเมื่อปี..2512.. รวมพื้นที่ตามทะเบียน....1,210....ไร่ ระดับความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง...-.....
เมตร กลุ่มชุดดิน....-.....พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้า...-....ลักษณะคุณภาพดิน……-………..

ระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
(Sustainable Forest Plantation Management System)
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
มีนโยบายมุ่งเน้นให้สวนปุาในสังกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ระบบการจัดการสวนปุาที่เป็น
สากลโดยการปลูกสร้างสวนปุา คุ้มครองรักษาบูรณะปุาไม้เพื่อประโยชน์แก่การปุาไม้ โดยได้กาหนดพันธกิจด้าน
ธุรกิจ ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดินสวนปุา โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐาน
การผลิตไม้และบริการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สู่ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้ไม้ของประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพื่อสร้างมูลค่ าเพิ่ม
และธุรกิจบริการที่มีปุาไม้เป็นพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบ
วงจร พั ฒ นาระบบและสร้ า งกลไกการตลาดไม้ เ ศรษฐกิ จ อย่ า งเป็ น ธรรม เพื่ อ ให้ ก ารปลู ก ไม้ เ ศรษฐกิ จ ได้ รั บ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุาเป็นฐานในการ
ดาเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบเขตสวนปุาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม

การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความยั่งยืน 3 ประการ
- ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
- ความยั่งยืนด้านสังคม
- ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
- รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในสวนปุา
- ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ของสวนปุา
- ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในสวนปุา
- อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์
- ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ท้องถิ่น
- สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนปุา
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่สวนปุา
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายจิรศักดิ์ สมมิตร
นายประสงค์ ต่อเขต
นายกริช ศรีพรหมินทร์
นายพิทักษ์ เครือหมู

ตาแหน่ง
รักษาการหัวหน้างานสวนปุาแม่มาน,แม่ก๋อน-แม่สาย
พนักงานปฎิบัติการ(ชั้น 5)
พนักงานสัญญาจ้าง
พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง

การดาเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่มาน,แม่ก๋อน-แม่สาย
1. ด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน
สวนปุา
แม่มาน
แม่กอ๋ น-แม่สาย

รวม

ที่
4
5

พื้นที่ตาม
ทะเบียน

พื้นทีอ่ ื่นๆ

พื้นที่ปลูกสร้างสวนปุา (ไร่)

17,571.60
1,210

สัก
19,023.216
864.211

18,781.60

19,887.427

ยูคาลิปตัส ยางพารา

ไม้อื่น ๆ

พื้นที่
อนุรักษ์
939.468
223.706

พื้นทีอ่ ื่นๆ
1,139.539
164.835

1,163.174 208.374

2. ด้านสิ่งแวดล้อม
พื้นที่สวนปุาแม่มาน,แม่ก๋อน-แม่สาย ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็นภูเขาสลับลา
ห้ ว ยมี ค วามลาดชั น ปานกลาง-มากที่ ร าบมี น้ อ ย อยู่ ใ นชั้ น คุ ณ ภาพลุ่ ม น้ าน้ ายม ชั้ น ที่ 3 และ2 ความสู ง จาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง ประมาณ 190-230 เมตร
สัตว์ปุา ส่ ว นใหญ่จ ะเป็ นสัตว์ขนาดเล็ ก สั ตว์เลี้ ยงลู กด้ว ยนม เช่น หมูปุ า กระต่าย กระรอก
กระแต กลุ่มนก เช่น ไก่ปุา นกกระเต็น นกยางบางชนิด นกปรอด นกกระปูด นกเป็ดน้า นกแซงแซว เป็นต้น กลุ่ม
สัตว์เลื่อยคลาน เช่น งูต่างๆ กิ้งก่า ตะกวด จิ้งแหลน กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก เช่น กบ เขียด คางคก อึ่งอ่าง
เต่า
สวนปุาฯ ได้กาหนดพื้น ที่อนุ รักษ์รวมกันทั้งสิ้น 1,163.174 (6.20%) ของเนื้อที่สวนปุาทั้งหมด
(18,781.60) โดยแบ่งพื้นที่อนุรักษ์
3.ด้านสังคม
ชุมชนรอบพื้นที่สวนปุาแม่มาน ประกอบด้วย ๒ ตาบล คือ ตาบลหัวฝาย และตาบลแม่จั๊วะ ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของสานักงานสวนปุาแม่มาน
นโยบายของสวนป่าแม่มาน ด้านสังคม
 พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนปุาเป็นอันดับแรกและกาหนดค่าจ้างแรงงาน
ด้วยความเป็นธรรม
 มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนปุาและคนงาน
 ส่งเสริมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับคนงาน
 สนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา
 สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
 ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไม้ต่อเนื่อง
 มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น
 มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนปุา

ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพื้นที่สวนป่าฯ

แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ปี
ลาดับ
1.
2.

3.

รายละเอียด
ด้านเศรษฐกิจ
- แผนการทาไม้ (ลบ.ม.)
- แผนการปลูกเสริมฯ (ไร่)
ด้านสังคม
- กรมธรรม์อุบตั ิเหตุ (ปีละ)
- ตกลงกับชุมชน (ครั้ง)
- มวลชนสัมพันธ์ (ครั้ง)
- การจ้างแรงงาน (%)
- การอบรม (ครั้ง)
ด้านสิ่งแวดล้อม
- พื้นที่ HCV (ครั้ง)
- พื้นที่อนุรักษ์ (ไร่)
- ต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น)
- สถานีวัดการพังทลายของดิน (ครั้ง)
- Site Inspection (ครั้ง/ปี/กิจกรรม)

2559

2560
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2562
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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
3
3
3
3
1,163.174 1,163.174 1,163.174 1,163.174 1,163.174
3
2
2
80
80
2
2
2
2
2
2
2

ผลการดาเนินงานของสวนป่า ที่ผ่านมา
สวนปุาแม่มาน มีการดาเนินงานได้ตามแผนการจัดการที่ได้กาหนดไว้ ทุกประการ ทาให้มีความ
ยั่งยืน และสรุปผลการดาเนินงานในปี 2559 ดังนี้
1. ด้านสิ่ งแวดล้ อม สวนปุา แม่มาน ดาเนินการจัดทากิจกรรมตามแผนการจัดการ ที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมเช่น กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้า การปูองกันไฟปุา การปลูกไม้ปุา ไม้ผลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่สวนปุา มีการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราปูองกันรักษาพื้นที่
HCV และพื้นที่ของสวนปุา
2. ด้านสังคม สวนปุาแม่มาน ได้มีกิจกรรมที่บริการด้านสังคม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
ในท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น การทาประกันชีวิต กลุ่ม เป็นต้น การจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานชุมชนรอบ
สวนปุาให้มีงานและมีรายได้ โดยสรุป มีการจ้างงานในท้องถิ่นและสร้างรายได้ ในการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน ทั้ง
สามด้าน โดยสรุป มีความสาเร็จ และยั่งยืน ตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ทุกประการ

วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
“เป็นผู้นาการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.”

ติดต่อ : สานักงานสวนปุาแม่มาน หมู่ 5 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54130

