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Maesin-Maesoong and Napoon Forest Plantation Management Summary 
บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 

สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่       

สวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน สังกัดองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตแพร่ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือบน 
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ เป็นสวนปุาโครงการ 1 (ปลูกโดยใช้งบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้) และโครงการ
ที่ 2 (ปลูกทดแทนตามเงื่อนไขสัมปทานการท าไม้) เริ่มปลูกสร้างแปลงสวนปุาไม้สัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึงปี พ.ศ. 2537 
รวม 8 แปลง พ้ืนที่ปลูก 6,199.30 ไร่  โดยแบ่งเป็นสวนปุาแม่สิน -แม่สู ง จ านวน 6 แปลง  
พ้ืนที่ปลูก 4,325.64 ไร่ และสวนปุานาพูน จ านวน 2 แปลง พ้ืนที่ปลูก 1,873.66 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนที่ดิน
เป็นสวนปุาตาม พ.ร.บ. สวนปุา พ.ศ. 2535  

ส านักงานสวนปุาแม่สิน-แม่สูง ตั้งอยู่ในพิกัดจากดาวเทียมระบบ UTM E 585016 N 1967673  
ที่ตั้ง ส านักงานสวนปุาแม่สิน-แม่สูง หมู่ที่ 3  ต าบลนาพูน  อ าเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่   อยู่ห่างจังหวัดแพร่ประมาณ  
73 กิโลเมตร  พ้ืนที่สวนปุาฯ ตั้งอยู่ในเขต ต.นาพูน 

 

แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของแปลงปลูกสร้างสวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 

(Sustainable Forest Plantation Management System) 
 

 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
นโยบายมุ่งเน้นให้สวนปุาในสักกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าวสู่ระบบการจัดการสวนปุาที่เป็นสากล
โดยการปลูกสร้างสวนปุา คุ้มครองรักษาบูรณะปุาไม้ เพ่ือประโยชน์แก่การปุาไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ 
ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดินสวนปุา โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิต ไม้
และบริการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไม้
ของประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มี
ปุาไม้เป็นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้าง
กลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุาเป็นฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่
เกษตรกรรอบเขตสวนปุาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม   

 การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความย่ังยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  

 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 

  - รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในสวนปุา 
  - ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนปุา 
  - ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในสวนปุา 
  - อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ 
  - ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ท้องถิ่น 
  - สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนปุา 
 

อัตราก าลังการบริหารจัดการงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 

 

 

 

 

 

 

 

นายอัครพงษ์ ปาุธน ู     
ผู้ช่วยหวัหน้างานสวนปุาฯ 

นางสาวประนอม  แก้วเกต ุ
 พนักงานบัญช ี

นายสุวัฒน์  มาแก้ว      
พนักงาน (ระดับ 2) 

นายนิบัติ อาดแก้ว  
พนักงานปฏบิัติการ (ชั้น 5) 

นายหนูพิน สงค์มา  
พนักงานปฏบิัติการสัญญาจ้าง 

นายอนุชิต เกษียร 
หัวหน้างานสวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 
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การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 

 1. ด้านเศรษฐกิจ 

  - พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด  6,199.31 ไร่ 
  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  0.57 ลบ.ม./ไร่/ปี 
  - ความเพ่ิมพูนทั้งปีของสวนปุาฯ 3.97 ลบ.ม./ไร่/ปี 
 * ข้อมูลดังกล่าว ได้จากการส ารวจปริมาณก าลังผลติของสวนป่าแมส่ิน-แม่สูงและนาพูน ประจ าปี 2557-2558* 

  การท าไม้ประจ าปี 2560 
   - สวนปุานาพูน แปลงปี 2527 เนื้อท่ี 264 ไร่  ปริมาตร 1,200 ลบ.ม 
 * การท าไม้ของสวนป่าแมส่ิน-แม่สูงและนาพูน ไม่เกินปริมาณความเพิ่มพูนท้ังปี เพ่ือให้เกิดการฟื้นตัวของป่า และท าการปลูก
เสรมิรอบตดัฟันที่ 2  หลังการท าไม้เสร็จ 

แผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 
ปีที่

ด าเนินการ 
แปลงป ี เนื้อที ่

(ไร่) 
ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

วิธีการ หมายเหตุ 

2560 2527 264 1,200 ตัดฟันรอบสดุท้ายเพื่อปลูกใหม ่ สวนปุานาพูน 

2561 2528 272 1,500 ตัดฟันรอบสดุท้ายเพื่อปลูกใหม ่ สวนปุานาพูน 

2562 2528 340 2,000 ตัดฟันรอบสดุท้ายเพื่อปลูกใหม ่ สวนปุานาพูน 

2563 2528 348 2,000 ตัดฟันรอบสดุท้ายเพื่อปลูกใหม ่ สวนปุานาพูน 

2564 2527 

 

425 2,500 ตัดฟันรอบสดุท้ายเพื่อปลูกใหม ่ สวนปุาแมส่ิน-แม่สูง 

 

 
2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
  พ้ืนที่สวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูนมีลักษณะเป็นภูเขาสลับล าห้วยมีความชันปานกลาง-มาก ที่ราบมี
น้อย สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 300 -  700 มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง ไม้ที่พบส่วนมากเป็น ไม้สัก 
ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้แดง เป็นต้น ทรัพยากรสัตว์ปุาที่พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ หนูท้องขาว กระรอก กระแต 
พังพอน สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ ตะกวด และงูชนิดต่าง ๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ได้แก่ กบนา เขียดจิก คางคกบ้านนก ได้แก่  
ไก่ปุา นกกางเขนดง นกแซงแซว นกปรอท นกกระปูด และนกเขา เป็นต้น 

สวนปุาฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 888.344 ไร่  คิดเป็น 14.33 % ของเนื้อที่สวนปุาทั้งหมด 
(6,199.31 ไร่) โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1.พื้นที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
  2.พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 
  3.พ้ืนที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 
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ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชที่ส ารวจพบไม่พบชนิดพรรณพืช และสัตว์ปุาที่ถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มสถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจัดของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ONEP, 2006) และ IUCN (2010) ตามผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่สวนปุา 
แม่สิน-แม่สูงและนาพูน (ส ารวจโดยศูนย์วิจัยปุาไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557) 

 ผลการตรวจสอบติดตาม พื้นที่อนุรักษ์ 

 งานสวนปุาแม่สิน-แม่สูง ได้ท าการหมายแนวเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ ติดปูายสื่อความหมาย และท าบันทึกการตรวจสอบ
ติดตามสภาพของพ้ืนที่อนุรักษ์  

 

 

  พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

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

จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่ HCV ในพ้ืนที่สวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 
ได้แบ่งพ้ืนที่ HCV แต่ละประเภทความส าคัญ ดังนี้ 

1. HCV 5 Basic need of local communities: ม่อนเสาหินพิศวง 
2. HCV 6 Cultural identity of local communities: ม่อนเสาหินพิศวง  
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การจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูนได้จัดชุดส ารวจ และดูแลพ้ืนที่ HCV 

โดยการบันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อ
พ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปูองกันและแก้ไขต่อไป 

ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามของพ้ืนที่ม่อนเสาหินพิศวง มีแนวโน้มของไฟปุาในช่วง 
ฤดูแล้ง งานสวนปุาฯจึงได้ท าการปูองกันไฟปุา โดยการท าแนวกันไฟ และตรวจตราปูองกันพื้นที่ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 
 

   

 
จากการตรวจสอบติดตามการพังทลายของดิน ตามสถานีตรวจวัดการพังทลายของดินในพ้ืนที่สวนปุาแม่สิน-แม่สูง 

แปลงปี 2534 ,2527 และสวนปุานาพูน แปลงปี 2527 ในการตรวจสอบติดตามพบว่าค่าการพังทลายของดินในพ้ืนที่ของ
สวนปุา ฯ อยู่ในระดับที่น้อยมาก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันของชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปุา เช่น ทรัพยากรน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นต้น 

 

 
ภาพการตรวจวัดการพังทลายของดิน ในพ้ืนที่สวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 

* แนวทางการป้องกัน และแก้ไขการพังทลายของดิน อยู่ในหัวข้อการส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จาก
การส ารวจด้วยแบบส ารวจ Site Inspection ทั้งก่อนและหลังการท าไม้ 
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การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม(SITE INSPECTION) ก่อนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
 การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ Site Inspection นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความเสี่ยง 

แนวโน้ม และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ที่มีการปฏิบัติงานของสวนปุา เช่น การปฏิบัติงานด้านการ
ท าไม้ การปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปุา และการสร้างถนนปุาไม้ ซึ่งงานสวนปุาแม่สิน -แม่สูงและนาพูน  
จะด าเนินการส ารวจ  Site Inspection ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงาน ปูองกันและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม  
  จากการส ารวจพื้นที่ด้วยแบบการส ารวจ Site Inspection ในการด าเนินงานด้านท าไม้ ปลูกสร้างสวนปุา 
และสร้างถนนปุาไม้ สรุปได้ว่า ไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้
และทางงานสวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูนได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพ่ือปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 
2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
3. ท าการตรวจวัดการพังทลายของดิน จ านวนสามจุดในพ้ืนที่สวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน  
4. งดเว้นการตัดถนนปุาไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนปุาไม้     

3.ด้านสังคม 
 ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ประกอบด้วย  1 ต าบล คือ ต าบลนาพูน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ส านักงานสวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน และแปลงปลูกสร้างสวนปุาจ านวน 8 แปลง  
 * จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าแมส่ิน-แม่สูงและนาพูน ไม่พบว่ามีชุมชนพ้ืนเมือง หรอืชนเผาใดๆ ที่เคยอาศัยอยู่
ในบริเวณพื้นท่ีสวนป่าแม่สิน-แม่สงูและนาพูน พื้นที่รอบสวนป่าแมส่นิ-แม่สูงและนาพูน 
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นโยบายของสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูนด้านสังคม 
-  พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนปุาเป็นอันดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงาน 

ด้วยความเป็นธรรม 
 -  มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนปุาและคนงาน 
 -  ส่งเสริมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 -  ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับคนงาน  

-  สนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา 
 -  จ าหน่ายไม้สักของสวนปุาประมาณ 20% ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
 -  สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
 -  มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น  
 -  มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น  
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนปุา 

ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพื้นที่สวนป่าฯ 
 

- เข้าร่วมงานวันต ารวจ ณ สภ.นาพูน 

    
 

- ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกับ สภ.นาพูน 
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- ร่วมประเพณีถวายเทียนพรรษา  

           
 

- ร่วมประเพณีถวายกัณฑ์เทศน์ เนื่องในวันออกพรรษา 

 
 

- ร่วมงานวันเด็ก 
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- ร่วมสร้างฝายชะลอน้ า / ดักตะกอน กับชุมชนรอบสวนป่า 

                   

                    

- ซ่อมแซมทางชักลากไม้ 
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แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ปี 

ล าดับ รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 

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

 
 

 
1,200 
273 

 
 

 
1,500 
264 

 
 

 
1,500 
272 

 
 

 
2,000 
340 

 
 

 
2,000 
348 

 
 
 

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

 
1 
1 
12 
100 
3 
48 

 
1 
1 
12 
100 
3 
48 

 
1 
1 
12 
100 
3 
48 

 
1 
1 
12 
100 
3 
48 

 
1 
1 
12 
100 
3 
48 

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

 
1 

888.34 
19 
12 
2 

 
1 

888.34 
19 
12 
2 

 
1 

888.34 
19 
12 
2 

 
1 

888.34 
19 
12 
2 

 
1 

888.34 
19 
12 
2 

 

 ผลการด าเนินงานของสวนป่าที่ผ่านมา 
สวนปุาแมส่ิน-แม่สูงและนาพูน มีการด าเนินงานได้ตามแผนการจัดการที่ได้ก าหนดไว้ ทุกประการ ท าให้มีความ

ยั่งยืนและสรุปผลการด าเนินงานในปี 2559 ดังนี้ 
1. ด้านเศรษฐกิจ  มีการจ าหน่ายไม้ให้กับราษฎร ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

  1.1 สถิติการจ าหน่ายไม้ ปี 2559 งานสวนปุานาพูน ด าเนินการท าไม้ และจ าหน่ายไม้สัก แปลงปี 2527 
โดยใช้ระบบ Final cutting ปริมาตรไม้สัก 1,379.59  ลบ.ม. รายได้ทั้งสิ้น 15,493,409 บาท โดยเงินลงทุน และค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานทั้งหมด เป็นเงิน 2,801,477.60 บาท (สรุปผลการด าเนินงานเมื่อ 31/12/2559) 
  1.2 การส ารวจปริมาณความเพิ่มพูน งานสวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ได้ด าเนินการส ารวจปริมาณ
ก าลังผลิต ทุก 3 ปี และวิเคราะห์ปริมาณความเพ่ิมพูนรายปีของทั้งสวนปุา คือ 3,410.74 ลบ.ม.ต่อปี (ด าเนินการส ารวจ 
และวิเคราะห์ปริมาณความเพ่ิมพูน เมื่อ ปี 2557-2558) 
  1.3 ผลผลิตเชิงพาณิชย์จากของป่าในพื้นที่สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน จากการส ารวจการใช้
ประโยชน์จากของปุาของ ชุมชนบริเวณรอบพื้นท่ีสวนปุา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 95 % 
และ จ าหน่ายเป็นสินค้า 5% ทั้งนี้ ชนิดของปุาส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่  
   - เห็ดสามารถบริโภคได้    ปริมาณ 1,000  ก.ก./ปี   มูลค่า 80,000  บาท/ปี    
   - พืชผักผลไม้ปุา   ปริมาณ 800  ก.ก./ปี   มูลค่า 40,000  บาท/ปี 
   - สมุนไพร   ปริมาณ 500  ก.ก./ปี   มูลค่า 25,000  บาท/ปี 
   - แมลงและสัตว์ขนาดเล็ก มูลค่า 20,000  บาท/ปี 
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 2. ด้านสิ่งแวดล้อม สวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ด าเนินการจัดท ากิจกรรมตามแผนการจัดการที่เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งควบคุม ปูองกันผลกระทบจากการด าเนินงานต่อ
สิ่งแวดล้อม และก าหนดแนวทางให้การปรับปรุง แก้ไข ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเงินประมาณ 30,000 บาท 

 2.1 การส ารวจผลกระทบ (Site inspection)  ก่อน – หลัง พ้ืนที่ด าเนินงาน ได้แก่ พ้ืนที่ท าไม้ พ้ืนที่
ปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 และการสร้างและซ่อมแซมถนนปุาไม้ จากการส ารวจโดยใช้แบบฟอร์มการส ารวจผลกระทบ                 
(Site inspection) ทั้งก่อนและหลังการด าเนินงาน พบว่าผลกกระทบจากการด าเนินงาน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ด าเนินงานดังกล่าว 

2.2 การส ารวจวัดการพังทลายของดิน ก่อน – หลัง พ้ืนการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินงาน ได้แก่ พ้ืนที่ท า 
ไม้ พื้นที่ปลูกเสริมรอบตัดฟันที่2 และการสร้างและซ่อมแซมถนนปุาไม้ พบว่าการพังทลายของดินทั้งก่อนและหลังของการ
ด าเนิน กิจกรรม อยู่ในระดับ น้อยมาก 
  2.3 การตรวจติดตามพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) งานสวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน
ด าเนินการติดปูายสื่อความหมายและตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เพ่ือปูองกันผลกระทบต่อพ้ืนที่ดังกล่าว จากการส ารวจพื้นที่ 
HCV ไม่พบความเสียหาย  หรือการบุกรุกต่อพ้ืนที่ 

 2.4 การส ารวจและวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน โดย
คณะนักวิจัยจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งไม่พบว่ามีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่เป็นชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ 
และมีความเสียงใกล้สูญพันธุ์   

 2.5 การตรวจติดตามต้นไม้อนุรักษ์ (Eternity Trees) งานสวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูนได้
ด าเนินการติดปูายสื่อความหมายบริเวณต้นไม้อนุรักษ์ และตรวจติดตาม ไม่พบความเสียหายต่อต้นไม้อนุรักษ์ 

 
3. ด้านสังคม งานสวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน มุ่งเน้นการจัดการสวนปุาโดยให้ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปุาได้แสดง

ความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือลดผลกกระทบจากการด าเนินงานของสวนปุา รวมถึงการ
ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับการด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆของทางชุมชนรอบสวนปุา ทั้งนี้จากการด าเนินงานด้าน
สังคมของงานสวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ไดใ้ช้งบประมาณไปทั้งสิ้นประมาณ 200,000 บาท ซึ่งงานสวนปุาแม่สิน-แม่
สูงและนาพูน ได้ด าเนินงาน และกิจกรรมด้านสังคม ดังนี้ 

 3.1 กระบวนการค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ด าเนินการค้นหาปีละครั้ง และในการ
ด าเนินการที่ผ่านมาพบว่า ชุมชน และหน่วยงานตอบพ้ืนที่สวนปุาจะได้เป็นผู้มีส่วนได้ จากการด าเนินงานของงานสวนปุา
แม่สิน-แม่สูงและนาพูน  

 3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการเข้าร่วมการด าเนินงาน และกิจกรรม ของชุมชนและ
หน่วยงานรอบพ้ืนที่สวนปุา พร้อมทั้งรายงานผลการเข้าร่วมส่งให้องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตแพร่รับทราบ 

 3.3 การแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างงานสวนป่ากับชุมชน ทั้งนี้งานสวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ได้เรียน
เชิญผู้น าชุมชนและหน่วยงานรอบพ้ืนที่สวนปุาร่วมประชุม หารือ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ ยข้อขัดแย้งระหว่าง



20 กุมภาพันธ์ 2560 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน] 
 

งานสวนปุาฯกับชุมชนและหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และผู้ปฏิบัติงานของงานสวนปุาฯ ให้รับทราบ
ระบบการด าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง 

 3.4 น าเสนอแผน และผลการด าเนินงานประจ าปี ได้ด าเนินการชี้แจงผลการด าเนินงานของงานสวนปุา
แม่สิน-แม่สูงและนาพูน และแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้ชุมชนและหน่วยงานรอบพ้ืนที่สวนปุา เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น และ
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบต่อสังคม 

3.5 การพิจารณาจ้างเหมางานให้กับชุมชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งสวัสดิการของผู้รับเหมาปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ งานสวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ได้ก าหนดนโยบายการจ้างเหมาด าเนินงานของงานสวนปุาฯ โดยพิจารณาจาก
ชุมชนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพ่ือสร้างงานและรายได้ พร้อมทั้งสวัสดิการของผู้รับจ้างเหมา ได้แก่ อุปกรณ์ที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานแต่ละประเภท เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ชุดยาปฐมพยาบาล 
รวมทั้งประกันภัยหมู่ของผู้ปฏิบัติงาน 

 3.6 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างเหมา ได้ด าเนินงานฝึกอบรมให้ความรู้ใน
ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฏิบัติงานแต่ละประเภท เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงที่ท าให้
เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างเหมา  

 3.7 การควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน งานสวนปุาแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ได้
ส่งตัวแทนของงานแต่ละประเภทฝึกอบรบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมี
นักวิชาการแรงงานช านาญการเป็น ผู้ให้ความรู้ในการฝึกอบรบ และงานสวนปุาฯได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย เพ่ือควบคุมและปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ และท าการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุ พร้อมทั้ง
ด าเนินการหาแนวทางปูองกัน และจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ 

 3.8 การคมนาคม ด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมถนนปุาไม้ เพ่ือใช้ในด าเนินกิจกรรมของทางสวนปุา 
และเพ่ือการสัญจรของชุมชนที่ใกล้เคียง 
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วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

“เป็นผู้น าการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.” 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ : ส านักงานสวนปุาแม่สิน-แม่สูง หมู่ 3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่   
สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น ตามกล่องรับข้อความของงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูนบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน


