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Mae-Saroy Forest Plantation Management Summary 
บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน สวนป่าแม่สรอย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

สวนป่าแม่สรอย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 

สวนป่าแม่สรอย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เป็นสวนป่าโครงการท่ี 2 ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้   
ป่าบก ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย อ.วังช้ิน จ.แพร่ เริ่มปลูกสร้างสวนป่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2521 มีจ านวนท้ังส้ิน 
20 แปลงปี (แปลงปี 2521-ปัจจุบัน) โดยใช้ระบบหมู่บ้านป่าไม้ (บ้านสวนป่าแม่สรอย) และได้จดทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า 
(สป.3) เล่มท่ี 01 ฉบับท่ี 06 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2539 รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 10,734 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบ
สลับเนินเขา มีความสูงจากระดับน้ าทะเลต้ังแต่ 300 – 350 เมตร  

 
ท่ีท าการส านักงานสวนป่า ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 14 ต าบลแม่พุง อ าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ (E 559030 N 1973595 : UTM 

WGS 1984 Zone 47 N) ระยะทางห่างจากอ าเภอวังช้ิน ประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ห่างจากส านักงานองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ประมาณ 90 กิโลเมตร ห่างจากส านักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ประมาณ 
80 กิโลเมตร 
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่ งมี
นโยบายมุ่งเน้นให้สวนป่าในสังกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ระบบการจัดการสวนป่าท่ีเป็นสากลโดย
การปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ ประกอบด้วย 
การพัฒนาท่ีดินสวนป่า โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิตไม้และบริการ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของประเทศ
อย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและธุรกิจบริการท่ีมีป่าไม้เป็ น
พื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไก
การตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าและยั่งยืน อีกท้ังยังช่วยส่งเสริม
และพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบ
เขตสวนป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม   
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การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความยั่งยืน 3 ประการ 

 - ความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  
 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 

  - รักษาสภาพส่ิงแวดล้อมในสวนป่า 
  - ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีอนุรักษ์ของสวนป่า 
  - ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในสวนป่า 
  - อนุรักษ์แหล่งท่ีอยู่อาศัยของพืช และสัตว์หายากท่ีถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ 
  - ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน ท้องถิ่น 
  - สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนป่า 

ระบบวนวัฒน์วิธีของสวนป่าไม้สัก 

1. การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก  มีวิธีการด าเนินการดังนี้ คือ. 
1.1 รังวัดพื้นท่ีท่ีแน่นอน เพื่อทราบขอบเขตพื้นท่ีท่ีผลิตท่ีแน่นอนและวางแผนในการจัดการปลูกดูแล

และเก็บเกี่ยว 
1.2 เตรียมพื้นท่ีปลูก โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า ไม้พื้นล่างท่ีจะเป็นปัญหาต่อการปลูกและการ

เจริญเติบโตของกล้าในอนาคต เช่นพวกไม้หนาม เถาวัลย์ เป็นต้น แล้วท าการเก็บริบ 
1.3 เตรียมกล้าไม้ โดยการน ากล้าท่ีผลิตซึ่งอาจจะผลิตจาก เมล็ด หรือ จากเหง้าท่ีผ่านการคัดคุณภาพมี

การเจริญเติบโตดี แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง 
1.4 ปักหลักหมายปลูก เพื่อให้ไม้สักท่ีท าการปลูกมีระยะการปลูกท่ีเท่ากัน (2x2, 3x3, 4x4) และเป็น

ระเบียบ เป็นแถว สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ เกิดผลกระทบต่ า 
1.5 ปลูก (ดูแลหน่อหรือปลูกซ่อม)  
1.6 ปลูกซ่อม เมื่อต้นสักท่ีปลูกไว้ในแปลงขาดหายไปซึงอาจเกิดจากการตาย จึงต้องท าการปลูกซ่อมใน

ส่วนท่ีหายไป เพื่อให้ผลผลิตในแต่ละแปลงเป็นไปตามแผนการปลูกและการผลิต 
1.7 ก าจัดวัชพืช ครั้งท่ี 1 (ใส่ปุ๋ย,แต่งหน่อ) โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า เถาวัลย์ พวกไม้หนาม และ

ไม้พื้นล่าง แล้วท าการใส่ปุ๋ยโดยการเจาะเป็นหลุมกว้างประมาณ 2 นิ้ว ลึกประมาณครึ่งฟุต แล้วหยอดปุ๋ยลงไปแล้วกลบ 
แล้วท าการแต่งหน่อโดยการตัดเอาเถาวัลย์ออก 

1.8 ก าจัดวัชพืช ครั้งท่ี 2 (ใส่ปุ๋ย) โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า เถาวัลย์ พวกไม้หนาม และไม้พื้นล่าง 
แล้วท าการใส่ปุ๋ยโดยการเจาะเป็นหลุมกว้างประมาณ 2 นิ้ว ลึกประมาณครึ่งฟุต แล้วหยอดปุ๋ยลงไปแล้วกลบ 

1.9 ก าจัดวัชพืช ครั้งท่ี 3 โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า เถาวัลย์ พวกไม้หนาม และไม้พื้นล่าง เพื่อ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่กล้าไม้ 
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1.10  ป้องกันไฟ การท าแนวกันไฟไว้รอบๆแปลงสัก และท าการชิงเผา คือ การเผาพวกวัชพืชออกใน
ขณะท่ีวัชพืชยังไม่โตและรกมากนัก ป้องกันการเกิดไฟไหม้แปลงสวนป่า ลดความรุนแรงของไฟในกรณีเกิดไฟไหม้และช่วย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่ต้นสัก 

1.11  ซ่อมแซมทางตรวจการ แนวกันไฟ เพื่อรักษาคุณภาพพื้นท่ี และ ป้องกัน การพังทลายของถนน
ตรวจการ 

1.12  นับเปอร์เซ็นต์รอดตาย ความโต สต๊อกไม้ ติดตามความเจริญเติบโต อัตราการรอดตายของไม้สักใน
แปลง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการพัฒนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างยั่งยืน 

1.13  ปีท่ี 2 ก าจัดวัชพืช แต่งหน่อ ปลูกซ่อม ป้องกันไฟ เพื่อบ ารุงรักษาส่งเสริมและติดตามการ
เจริญเติบโตของหมู่ไม้ 

2. การตัดสางขยายระยะไม้สัก ( thinning ) 

 ใช้ Selection System ในระบบ Low thinning คัดเลือกต้นไม้ท่ีมีลักษณะทรามและเล็กออกมาใช้

ประโยชน์ก่อน เหลือต้นไม้ลักษณะดีไว้ท าออกในรอบตัดฟันสุดท้าย โดยก าหนดรอบตัดฟัน (Rotation) ไว้ท่ีอายุ 30 ปี 

ดังนี้ 

ก. ตัดสางขยายระยะครั้งท่ี 1 (The first thinning) เมื่อไม้สักอายุ 15 ปี  

ข. ตัดสางขยายระยะครั้งท่ี 2 (The second thinning) เมื่อไม้สักอายุ 20 ปี  

ค. ตัดครั้งสุดท้าย (The final cut) เมื่อไม้สักอายุประมาณ 30 ปี  
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นายสนธยา สารเสวก 
หัวหน้างานสวนป่าแม่สรอย 

นายวฒุิพงษ์ ชอบสุข 
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่า 

นางสาวอารียา สีธิสอน 
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่า 

นางสาวประนอม แก้วเกตุ 
พนักงานบัญช ี

นายบุญส่ง ทาระเนตร์ 
พนักงานด้านท าไม้และสวนป่า 

นายนพชัย เมฆศิริ 
พนักงานปฏิบัติการด้านท าไม้ 

นายพรชิตร์ สายวงค์ 
พนักงานปฏิบัติการด้านท าไม้ 

นายสกล พ่ึงทรัพย ์
พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 

นางสาวจันทร์ธิมา วังเมา 
ลูกจ้างเหมา 

นางสาวสุชาดา ค าสอน 
ลูกจ้างเหมา 
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หมายเหตุ

เน้ือท่ีท าไม้ แปลงปี วิธีตัด ผลิต (ลบ.ม.)

1 แพร่ แม่สรอย 2 สักสวนป่า 593.94       2,600.00      

สักสวนป่า 300.00       2555/2521 Selection T.(final) 1,000.00      ท าไม้ออกกรณีพิเศษเพ่ือร้ือปลูกใหม่

สักสวนป่า 293.94       2524 Selection 1,600.00      

รวม รวมไม้สักสวนป่า 2,600.00     

แผนผลิตในปี 2565

การผลิตไม้ซุง และไม้สวนป่า ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ประจ าปี 2565

ล าดับท่ี ออป.เขต สวนป่า โครงการท่ี ชนิดไม้

การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่สรอย 

ด้านเศรษฐกิจ 

  - พื้นท่ีให้ผลผลิตท้ังหมด   9,104.20 ไร ่
  - ความเพิ่มพูนเฉล่ีย (AYI)   0.45   ลบ.ม./ไร่/ป ี
  - ความเพิ่มพูนท้ังปีของสวนป่าฯ  4,096.89 ลบ.ม./ไร่/ป ี
 * ข้อมูลดังกล่าว ได้จากการส ารวจปริมาณก าลังผลิตของสวนป่าฯ ประจ าปี 2558 

แผนการท าไม้ประจ าปี 2565 
   - แปลง 2524 เนื้อที่  293.94  ไร ่ ปริมาตร 1,600 ลบ.ม. 
   - แปลง 2521 เนื้อที่ 300 ไร่  ปริมาตร 1,000 ลบ.ม. 
   รวมทั้งหมด 2,550 ลบ.ม. 
 

 

แผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่สรอย 
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การปลูกสร้างสวนป่า  

  - สวนป่าด าเนินการปลูกเสริมรอบตัดฟันท่ี 2 แปลงปี 2564/2524 เนื้อที่ 297 ไร่ และแปลงปี 
2564/2521 เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ พร้อมท้ังบ ารุงดูแลตามแผนการด าเนินงานจัดการสวนป่าสักแปลงปลูกเสริมรอบตัดฟันท่ี 2 
  - ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนป่าไม้สัก และป้องกันการลักลอบขโมยไม้ในพื้นท่ีสวนป่าฯ  

การด าเนินงานปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 ของงานสวนป่าแม่สรอย 

ล าดับ 
ปีทีปลูกเสริม 

รอบตัดฟันที่ 2 
แปลงป ี

ปลูกสร้างเดิม 
พื้นที่ปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 

(ไร่) 

1 
 

2555 2521 600 

2 2556 2521 547 

3 2557 2522 486 

4 2558 2523 432.104 

5 2559 2523 776.291 

6 2560 2522 420.279 

7 2561 2522 318.525 

8 2562 2524 332 

9 2563 2524 286 

10 2564 2524 297 
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แผนที่กิจกรรม 

 
ผลการด าเนินงานของสวนป่า ประจ าปี 2564 

 สวนป่าแม่สรอย มีการด าเนินงานได้ตามแผนการจัดการท่ีได้ก าหนดไว้ ทุกประการ ท าให้มีความยั่งยืน และ
สรุปผลการด าเนินงานในปี 2564 ดังนี้ 

  1. ด้านเศรษฐกิจ  มีการจ าหน่ายไม้ให้กับราษฎร ประชาชนท่ัวไป ได้ใช้ไม้ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย  
   1.1 สถิติการจ าหน่ายไม้ ปี 2564 งานสวนป่าแม่สรอย ด าเนินการท าไม้ และจ าหน่ายไม้สัก
แปลงปี 2524 ท าไม้ได้ปริมาตรไม้สักท้ังส้ิน 1,212 ลบ.ม. แปลงปี 2521 ท าไม้ได้ปริมาตรไม้สักท้ังส้ิน 2,018.17 รวมผล
การท าไม้ออกท้ังส้ิน 3,230.17 ลบ.ม .  จ าหน่ายได้ปริมาตร 2,293.31 ลบ.ม. คิดเป็นมูลค่า 18,547,710.09 บาท          
ส่งภายในหน่วยงาน 652.84 ลบ.ม. คิดเป็นมูลค่า 10,066,310 บาท รายได้รวมท้ังส้ิน 28,614,020.09 บาท 

   1.2 การส ารวจปริมาณความเพิ่มพูน งานสวนป่าแม่สรอย วิเคราะห์ปริมาณความเพิ่มพูน    
รายปีของท้ังสวนป่า คือ 4,096.89 ลบ.ม.ต่อปี (ด าเนินการส ารวจ และวิเคราะห์ปริมาณความเพิ่มพูน เมื่อไตรมาส 1 ปี 
2562 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2562) 

   1.3 ผลผลิตเชิงพาณิชย์จากของป่าในพื้นที่สวนป่าแม่สรอย จากการส ารวจการใช้ประโยชน์
จากของป่าของชุมชนบริเวณรอบพื้นท่ีสวนป่า (ข้อมูลจากโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง เจตคติท่ีมีต่อสวนป่าแม่สรอย และการ
ใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าท่ีไม่ใช่เนื้อไม้ กรณีศึกษาชุมชนรอบสวนป่าแม่สรอย ต าบลแม่พุง อ าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ , 
ภัทรพงษ์ กิตโกศล (2557) มหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่) 
   - เห็ด                   ปริมาณ 3,561  ก.ก./ปี      
   - หน่อไม้    ปริมาณ 6,377  ก.ก./ปี    
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   - ไข่มดแดง   ปริมาณ 1,090  ก.ก./ปี    
   - พืชและผัก              ปริมาณ 5,113  ก.ก./ปี 

 2. ด้านสิ่งแวดล้อม สวนป่าแม่สรอย ด าเนินการจัดท ากิจกรรมตามแผนการจัดการท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
ท้ังนี้เพื่อการอนุรักษ์สภาพส่ิงแวดล้อมท่ีสมบูรณ์ พร้อมท้ังควบคุม ป้องกันผลกระทบจากการด าเนินงานต่อส่ิงแวดล้อม 
และก าหนดแนวทางให้การปรับปรุง แก้ไข  

  2.1 การส ารวจผลกระทบ (Site inspection)  ก่อน – หลัง พื้นท่ีด าเนินการท าไม้ จากการ
ส ารวจโดยใช้แบบฟอร์มการส ารวจผลกระทบ (Site inspection) ท้ังก่อนและหลังการด าเนินงาน พบว่าพื้นท่ีแปลงท่ีมีการ
ด าเนินการท าไม้ออกนั้น ไม่พบ พื้นท่ีบริเวณสองฝ่ังล าห้วย (Stream bank) พื้นท่ีป่ากึ่งธรรมชาติ (Semi-natural forest) 
และพื้นท่ี HCV หากแต่ควรต้องระวังทางตรวจการ และผลกกระทบจากการด าเนินงาน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีด าเนินงานดังกล่าว 

  2.2 การตรวจติดตามพื้นที่ที่ มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) งานสวนป่าแม่สรอย 
ด าเนินการติดป้ายส่ือความหมาย และตรวจติดตามพื้นท่ี HCV เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นท่ีดังกล่าว จากการส ารวจพื้นท่ี 
HCV ไม่พบความเสียหาย หรือการบุกรุกต่อพื้นท่ี ตามแผนการวิเคราะห์ภัยคุกคาม การจัดการ และการตรวจสอบติดตาม 
HCV 

  2.3 การส ารวจและวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่สวนป่าแม่สรอย โดยคณะ
นักวิจัยจากศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งไม่พบว่ามีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ท่ีเป็นชนิดพันธุ์
ใกล้สูญพันธุ์ และมีความเส่ียงใกล้สูญพันธุ์   

   2.4 การตรวจติดตามต้นไม้อนุรักษ์ (Eternity Trees) งานสวนป่าแม่สรอย ได้ด าเนินการติด
ป้ายส่ือ ความหมายบริเวณต้นไม้อนุรักษ์ และตรวจติดตาม ไม่พบความเสียหายต่อต้นไม้อนุรักษ์ จ านวนต้นไม้อนุรักษ์ใน
สวนป่าแม่สรอย  

3. ด้านสังคม งานสวนป่าแม่สรอย มุ่งเน้นการจัดการสวนป่าโดยให้ชุมชนรอบพื้นท่ีสวนป่าได้แสดงความ
คิดเห็น พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อลดผลกกระทบจากการด าเนินงานของสวนป่า รวมถึงการ
ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับการด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆของทางชุมชนรอบสวนป่า นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง
งานสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบสวนป่า ซึ่งงานสวนป่าแม่สรอย ได้ด าเนินงาน และกิจกรรมด้านสังคม ดังนี้ 

  3.1 กระบวนการค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ด าเนินการค้นหาปีละครั้ง และใน
การด าเนินการท่ีผ่านมาพบว่า ชุมชน และหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ี ให้การตอบรับในทางบวกต่อการด าเนินงานของงาน
สวนป่าแม่สรอย 

  3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการเข้าร่วมการด าเนินงาน และกิจกรรม ของชุมชน
และหน่วยงานรอบพื้นท่ีสวนป่า เดือนละประมาณ 2-3 ครั้ง/เดือน 
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  3.3 การแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างงานสวนป่ากับชุมชน ท้ังนี้งานสวนป่าแม่สรอย ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อขัดแย้งระหว่างงานสวนป่าฯกับชุมชนและหน่วยงาน พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และ
ผู้ปฏิบัติงานของงานสวนป่าฯ ให้รับทราบระบบการด าเนินงานไกล่เกล่ียข้อขัดแย้ง 

  3.4 น าเสนอแผน และผลการด าเนินงานประจ าปี ได้ด าเนินการช้ีแจงผลการด าเนินงานของ
งานสวนป่าแม่สรอย และแผนการด าเนินงาน เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานรอบพื้นท่ีสวนป่า เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และ
แนวทางการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม ปีละประมาณ 2-4 ครั้ง 

  3.5 การพิจารณาจ้างเหมางานให้กับชุมชนในท้องถ่ิน พร้อมทั้งสวัสดิการของผู้รับเหมา
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้งานสวนป่าแม่สรอย ได้ก าหนดนโยบายการจ้างเหมาด าเนินงานของงานสวนป่าฯ โดยพิจารณาจากชุมชน
ในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างงานและรายได้ พร้อมท้ังสวัสดิการของผู้รับจ้างเหมา ได้แก่ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานแต่ละประเภท เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ชุดยาปฐมพยาบาล รวมท้ัง
ประกันภัยหมู่ของผู้ปฏิบัติงาน 

  3.6 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างเหมา ได้ด าเนินงานฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฏิบัติงานแต่ละประเภท เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและลดความ
เส่ียงท่ีท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างเหมา ปีละ 1 ครั้ง 

  3.7 การควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  งานสวนป่าแม่สรอย ได้ส่ง
ตัวแทนของงานแต่ละประเภทฝึกอบรบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมี
นักวิชาการแรงงานช านาญการเป็นผู้ให้ความรู้ในการฝึกอบรบ และงานสวนป่าฯได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และท าการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุ พร้อมท้ัง
ด าเนินการหาแนวทางป้องกัน และจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ท่ีได้รับอุบัติเหตุ 

   3.8 การคมนาคม ด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมถนนป่าไม้ เพื่อใช้ในด าเนินกิจกรรมของทาง
สวนป่า และเพื่อการสัญจรของชุมชนท่ีใกล้เคียง 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 

 ทรัพยากรป่าไม้ 

สังคมพืชบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงกับสวนป่า ส่วนใหญ่เป็นป่าผสมผลัดใบ และป่าเต็งรัง มีพรรณไม้ตาม
ธรรมชาติท่ีส าคัญได้แก่ รกฟ้า (Terminalia alata) ขี้อ้าย (Terminalia triptera) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii)  งิ้ว
ป่า (Bombax insigne) ขะเจ๊าะ (Millettia leucantha)  ท้ิงท่อน (Albizia procera) อินทนิลบก (Lagerstroemia 
macrocarpa) ผ่า เ ส้ียน (Vitex canescens)  ตีนนก (Vitex pinnata)  เปล้า (Croton sp. )  กระมอบ (Gardenia 
obtusifolia) และหนามเค็ด (Catunaregam tomentosa) เป็นต้น 
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 ทรัพยากรสัตว์ป่า 

ส าหรับสัตว์ป่าภายในป่าธรรมชาติท่ีมีรายงานการส ารวจ พบว่า จ านวนชนิดสัตว์ป่าในกลุ่มนกพบเป็น
จ านวนมากกว่ากลุ่มสัตว์ป่าอื่น ๆ และส่วนใหญ่เป็นชนิดสัตว์ป่าท่ีพบได้ท่ัวไป เช่น สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม ท่ีพบได้แก่ 
กระรอก และ กระแต เป็นต้น สัตว์เล้ือยคลาน ท่ีพบได้แก่ แย้ กิ้งก่าหัวสีฟ้า ตุ๊กแกบ้าน และงูชนิดต่าง ๆ เป็นต้น สัตว์ครึ่ง
บกครึ่งน้ า ท่ีพบได้แก่ กบนา กบหนอง อิ่งอ่างบ้าน และคางคกบ้าน เป็นต้น ส่วน นก ท่ีพบได้แก่ ไก่ป่า นกกางเขนดง นก
แซงแซว นกปรอด นกกระปูด และนกเขา เป็นต้น 

 ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช (Plant diversity) 

ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชภายในพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่า ส ารวจพบพรรณพืช
จ านวน 14 วงศ์ 21 สกุล 23 ชนิด พรรณไม้เด่นในพื้นท่ีเริ่มมีพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาต้ังตัวได้มากขึ้น ท่ีส าคัญได้แก่           
สัก (Tectona grandis) แดงสะแง (Schoutenia ovata) ปอลาย (Grewia eriocarpa) แดง (Xylia xylocarpa) และ   
ค ามอกหลวง (Gardenia sootepensis) เป็นต้น 

ในขณะเดียวกันบริเวณพื้นท่ีโล่งก็มีกลุ่มไม้เบิกน า (pioneer species) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไม้พุ่ม (shrub) 
หรือไม้ต้นกึ่งไม้พุ่ม (shrubby tree) เช่น ตะครอง (Ziziphus cambodiana) และเปล้าหลวง (Croton oblongifolius) 
เป็นต้น เริ่มเข้ามาต้ังตัวได้ดีผสมผสานกับพันธุ์ไม้ท้องถิ่น (native species) แสดงให้เห็นว่า การกันพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์
ของสวนป่า มีศักยภาพสูงในการรองรับการต้ังตัวของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น (native species) และมีแนวโน้มฟื้นฟูเข้าใกล้เคียง
กับระบบนิเวศป่าธรรมชาติมากขึ้นในอนาคต 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพ (status) ของพรรณพืชท่ีส ารวจพบ ไม่พบพันธุ์ไม้ท่ีจัดอยู่ในสถานภาพถูก
คุกคาม (threatened) ตามการจัดของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ONEP, 2006) 
และ IUCN (2010) 

 ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่า (Wildlife diversity) 

ความหลากหลายของสัตว์ป่าท้ังส่ีกลุ่ม (สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม สัตว์เล้ือยคลาน สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
และนก) ในพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ พบจ านวนท้ังหมด 60 ชนิด กลุ่มนกพบจ านวนชนิดมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ สัตว์เล้ียง
ลูกด้วยนม สัตว์เล้ือยคลาน และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสัตว์ป่าท่ีส ารวจพบ ตามการจัดจ าแนกสถานภาพตามส านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 และ IUCN (2010) ไม่พบชนิดพรรณสัตว์ป่าที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
สถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด (least concern) 
หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient)  
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  สวนป่าฯ ได้ก าหนดพื้นท่ีอนุรักษ์รวมกันท้ังส้ิน 1,273.347 ไร่  คิดเป็น 11.86 % ของเนื้อท่ีสวนป่า
ท้ังหมด (10,734 ไร่) โดยแบ่งพื้นท่ีอนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1. พื้นท่ีสองฝ่ังล าห้วย (Stream Bank) 
  2. พื้นท่ีแนวกันชน (Buffer Zone) 
  3. พื้นท่ีป่ากึ่งธรรมชาติ (Semi-Forest) 
  4. พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

 พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

หมายถึง คุณค่าของส่ิงมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม ท่ีได้รับการพิจารณา
ว่ามีความโดดเด่นส าคัญมาก ท้ังในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์อย่างสูงนี้ 
จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพื่อการจัดการและติดตามเพื่อให้แน่ใจส่ิงท่ีได้รับ
การพิจารณาให้อยู่ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น  

จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพื้นท่ี HCV ในพื้นท่ีสวนป่าแม่สรอย ได้แบ่งพื้นท่ี 
HCV แต่ละประเภทความส าคัญ ดังนี้ 

1. HCV 5 Basic need of local communities: อ่างเก็บน้ าห้วยผากั้ง 
2. HCV 6 Cultural identity of local communities: ศาลเจ้าพ่อก้ังหลวง 
3. HCV 6 Cultural identity of local communities: ป่าช้า 
 

    
 
การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนป่าแม่สรอยได้จัดชุดส ารวจ และดูแลพื้นท่ี HCV โดยการ

บันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพื้นท่ี HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเสียหายต่อพื้นท่ี เพื่อ
น าไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขต่อไป 
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การจัดการและการตรวจติดตาม 
 

HCV Threats Analysis HCV Management  HCV Monitoring 

5. - Basic Need of local 
communities  
: อ่างเก็บน้ าห้วยผากั้ง 
  

- การบุกรุกเข้าไปตัดไม้ท าลายป่า 
- การแผ้วถางบริเวณรอบๆ แนวอ่างเก็บ
น้ าห้วยผากั้ง 

- ปิดป้ายประกาศห้ามตัดไม้ แผ้วถางป่า และ
แจ้งเตือน 
- ประชุม ช้ีแจง สร้างความเข้าใจ และขอความ
ร่วมมือกับราษฎรให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
อ่างเก็บน้ าห้วยผากั้ง 

- จัดเจ้าหน้าท่ีสวนป่า ตรวจลาดตระเวนพื้นท่ี 
HCV เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมบันทึกรายละเอียด
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นและรายงานเมื่อตรวจพบ 
 

- สารเคมีท่ีอาจตกค้างสะสมอยู่บริเวณ 
อ่างเก็บน้ าห้วยผากั้ง 

- งดเว้นการท าสวนป่า โดยเว้นระยะให้ห่างจาก
ขอบอ่างเก็บน้ าห้วยผากั้ง 
- ปลูกไม้พื้นเมืองตามแนวขอบล าห้วย เช่น ไผ่ 
ประดู่น้ า และหญ้าแฝก 
- งดเว้นการใช้สารปราบวัชพืชในช่วงฤดูฝน 
- งดใช้สารเคมีท่ีมีฤทธิ์ตกค้างทุกชนิด 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ า โดยการเก็บตัวอย่างน้ า
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ า ปีละ 1 ครั้ง  
หลังฤดูฝน 

- การชะล้างพังทลายตามแนวขอบ 
อ่างเก็บน้ าห้วยผากั้ง 

- ปลูกไม้คลุมดินตามแนวขอบล าห้วย เช่น ไผ่
บอนและหญ้าแฝก 
 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ า โดยการเก็บตัวอย่างน้ า
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ า ปีละ 1 ครั้ง  
หลังฤดูฝน 
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การจัดการและการตรวจติดตาม 
 

HCV Threats Analysis HCV Management  HCV Monitoring 

6 – Cultural identity of 
local communities 
: ศาลเจ้าพ่อก้ังหลวง 

- การลักลอบตัดไม้ - จัดท าแนวเขตให้ชัดเจน 
- หลีกเล่ียงการท าไม้ในบริเวณดังกล่าว 
- ห้ามแผ้วถางและเผาท าลายป่า 

จัดเจ้าหน้าท่ีสวนป่า ตรวจลาดตระเวนพื้นท่ี 
HCV พร้อมบันทึกรายละเอียดความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นและรายงาน เดือนละ 1 ครั้ง 

6 – Cultural identity of 
local communities 
: ป่าช้า  

- การบุกรุกเพื่อครอบครองพื้นท่ี 
- การลักลอบตัดไม้ 

- การจัดประชุม ช้ีแจง กับชุมชนเพื่อก าหนด
ข้อตกลงการใช้พื้นท่ีและแนวทางการอนุรักษ์ 
- จัดท าแนวเขตให้ชัดเจน 
- หลีกเล่ียงการท าไม้ในบริเวณดังกล่าว 

จัดเจ้าหน้าท่ีสวนป่า ตรวจลาดตระเวนพื้นท่ี 
HCV พร้อมบันทึกรายละเอียดความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นและรายงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
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ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามบริเวณศาลเจ้าพ่อผากั้ง มีไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน มี
โอกาสโดนลมพายุพัดท าให้เกิดการหักโค่นใส่ตัวศาลเจ้าพ่อผากั้งได้ งานสวนป่าฯ จึงได้ด าเนินการแก้ไขโดยการเอาไม้ยูคา
ลิปตัสท่ีมีโอกาสหักโค่นใส่ศาลเจ้าผากั้งออก เพื่อลดโอกาสและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ ส่วนพื้นท่ี HCV อื่นๆ ไม่
พบความเสียหานจากการประกอบกิจกรรมของงานสวนป่าฯ  

การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Site Inspection) 

  จากการส ารวจพื้นท่ีด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ก่อนการด าเนินกิจกรรมของสวนป่า
แม่สรอย ไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ท่ีหายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมท้ังพื้นท่ี HCV บริเวณพื้นท่ีแปลงท าไม้และทางงานสวนป่า
แม่สรอยได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 
2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพื้นท่ีสองฝ่ังล าห้วย (Stream Bank) 
3. สร้างฝายดักตะกอน และชะลอความชุ่มช้ืน บริเวณล าห้วยท่ีอยู่ในพื้นท่ีท าไม้ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นท่ี

ท าไม้ 
4. ปลูกหญ้าแฝกบริเวณท่ีเส่ียงต่อการพังทลายของดิน 
5. งดเว้นการตัดถนนป่าไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมือ่จ าเป็นต้องสร้างถนนป่าไม้    

ด้านสังคม 
ชุมชนรอบพื้นท่ีสวนป่าแม่สรอย ประกอบด้วย 3 ต าบล คือ ต าบลวังช้ิน,ต าบลสรอย และต าบลแม่พุง  

ซึ่งเป็นท่ีต้ังของส านักงานสวนป่าแม่สรอย และหมู่บ้านสวนป่าแม่สรอย อยู่ในเขตพื้นท่ีด้วย 
 * จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าแม่สรอย ไม่พบว่ามีชุมชนพ้ืนเมือง หรือชนเผาใดๆ ที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่
สวนป่าแม่สรอย  

นโยบายของสวนป่าแม่สรอยด้านสังคม 

 พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนป่าเป็นอันดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงานด้วย
ความเป็นธรรม 

 มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนป่าและคนงาน 

 ส่งเสริมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับคนงาน 

 สนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา 

 จ าหน่ายไม้สักของสวนป่าประมาณ 30% ให้กับชุมชนท้องถิ่นและหมู่บ้านป่าไม้ 

 สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 

 ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไม้ต่อเนื่อง 
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 มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น 

 มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนป่า 
 

ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพืน้ที่สวนป่าฯ 

กิจกรรมวันเด็ก  โรงเรียนบ้านวังกวางและโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่พุง 

  
 

 

ร่วมจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม เน่ืองในงานประเพณีประจ าปีของหมู่บ้าน บ้านป่าม่วง ม.9 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 
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ให้ความร่วมมือกับชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน มทบ.35  

 

 
ร่วมประชุม VTC การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปา่ ณ ที่ท าการอ าเภอวังชิ้น จ.แพร่ 
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ร่วมจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม เน่ืองในงานประเพณีประจ าปีของหมู่บ้าน บ้านสวนป่าแม่สรอย ม.14 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร ่

  
 

กิจกรรม วันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
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กิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและชุดสังฆทาน เน่ืองในวนัเข้าพรรษา 

  

 

เข้าร่วมกิจกรรม อบรมความปลอดภัยเลือ่ยยนต์ ณ สวนป่าวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร ่
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กิจกรรม จัดอบรมความปลอดภัยในสถานที่ท างาน ณ สวนป่าแม่สรอย ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร ่
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ร่วมกิจกรรม โครงการท้องถ่ินอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 2563 ณ บ้านแม่ต้ืด ม.6 ต.แม่พุง อ.วงัชิ้น จ.แพร่ 

  

ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ปลูกป่าเน่ืองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ สวนป่าแม่สรอย ม.14 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 

  
 



          22 กรกฎาคม 2565 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าแม่สรอย] 

 

  
 
 

ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ณ ส านักปฏิบัติธรรมบ่อน้ าพระฤาษี ต.แมเ่ก๋ิง อ.วังชิ้น จ.แพร ่
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ร่วมประชุมหมู่บ้าน ณ บ้านปางไฮ ม. 8 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 

  

 

แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ปี 

ล าดับ รายละเอียด 2565 2566 2567 2568 2569 

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

 
 

 
2,600 
294 

 
 

 
2,200 
282 

 
 

 
3,000 
433 

 

 
1,550 
253 

 
1,550 
323 

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

 
1 
1 
12 
100 
3 

 
1 
1 
12 
100 
3 

 
1 
1 
12 
100 
3 

 
1 
1 
12 
100 
3 

 
1 
1 
12 
100 
3 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พ้ืนที่ HCV (ครั้ง) 
- พ้ืนที่อนุรักษ์ (ไร่) 
- ต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 
- สถานีวัดการพังทลายของดิน (ครั้ง) 
- Site Inspection (ครัง้/ปี/กิจกรรม) 

 
3 

1,273 
17 
2 
2 

 
3 

1,273 
17 
2 
2 

 
3 

1,273 
17 
2 
2 

 
3 

1,273 
17 
2 
2 
 

 
3 

1,273 
17 
2 
2 
 

 
 
 
 



          22 กรกฎาคม 2565 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าแม่สรอย] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 
“เป็นผู้น ำกำรจัดกำรสวนป่ำเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน 

เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมไม้จำกป่ำปลูกในปี 2565” 
 

 
 
 



          22 กรกฎาคม 2565 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าแม่สรอย] 

 

 
 
 
 
 
ติดต่อ : ส านักงานสวนป่าแม่สรอย เลขท่ี 44 หมู่ 14 ต.แม่พุง อ.วังช้ิน จ.แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54160   
 โทร. 061 – 1043478 E-mail :  maesaroiphrae@gmail.com
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