
3 กุมภาพันธ์ 2564 [เอกสารเผยแพร่ การจดัการสวนป่าอย่างยัง่ยืน งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพนู] 
 

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

 

สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่       

สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นสวนป่าโครงการ 1 (ปลูกโดยใช้งบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม้) และโครงการท่ี 2 (ปลูกทดแทนตามเงื่อนไขสัมปทานการท าไม้) เริ่มปลูกสร้างแปลงสวนป่าไม้สัก ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2527 ถึงปี พ.ศ. 2537 รวม 8 แปลง พื้นท่ีปลูก 7,007.41 ไร่ โดยแบ่งเป็นสวนป่าแม่สิน-แม่สูง จ านวน 6 แปลง พื้นท่ี
ปลูก 4,848.47 ไร่ และสวนป่านาพูน จ านวน 2 แปลง พื้นท่ีปลูก 2,158.94 ไร่ ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนท่ีดิน
เป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่าพ.ศ. 2535  

ส านักงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง ต้ังอยู่ ในพิกัดจากดาวเทียมระบบ UTM E 585016 N 1967673  ท่ี ต้ัง 
ส านักงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง หมู่ท่ี 3  ต าบลนาพูน  อ าเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร่   อยู่ห่างจังหวัดแพร่ประมาณ 73 
กิโลเมตร  พื้นท่ีสวนป่าฯ ต้ังอยู่ในเขต ต.นาพูน 

แผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีต้ังของแปลงปลูกสร้างสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งมี
นโยบายมุ่งเน้นให้สวนป่าในสักกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ระบบการจัดการสวนป่าท่ีเป็น
สากลโดยการปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ 
ประกอบด้วย การพัฒนาท่ีดินสวนป่า โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิต
ไม้และบริการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการ
ใช้ไม้ของประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและธุรกิจ
บริการท่ีมีป่าไม้เป็นพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนา
ระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าและ
ยั่งยืน อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงาน
สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบเขตสวนป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม   

 การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความยั่งยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  

 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 

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

อัตราก าลังการบริหารจัดการงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิบัติ อาดแก้ว  
พนักงานปฏิบัติการ (ชั้น 5) 

นางสาวศิริวรรณ ประเสริฐ  
พนักงาน (ระดับ 2) 

นายพีรภัทร ทะรารัมย์ 
หัวหน้างานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 

นายสาธิต ฟูตุ้ย  
พนักงานปฏิบัติการ สัญญาจ้าง 
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การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน  

 1. ด้านเศรษฐกิจ  

  - พื้นท่ีให้ผลผลิตท้ังหมด  6,161.90 ไร่  
  - ความเพิ่มพูนเฉล่ีย (AYI)  0.69 ลบ.ม./ไร่/ปี  
 * ข้อมูลดังกล่าว ได้จากการส ารวจปริมาณก าลังผลิตของสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ประจ าปี 2562*  
  การท าไม้ประจ าปี 2564 
   - สวนป่าแม่สิน-แม่สูง แปลงปี 2527 เนื้อที่ 373 ไร่  ปริมาตร 2,500 ลบ.ม. 
 * การท าไม้ของสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ไม่เกินปริมาณความเพ่ิมพูนทั้งปี เพ่ือให้เกิดการฟ้ืนตัวของป่า และท าการปลูก
เสริมรอบตัดฟันที่ 2  หลังการท าไม้เสร็จ 

แผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 
ปีที่

ด าเนินการ 
แปลงป ี

เนื้อที่ 
(ไร่) 

ปริมาตร 
(ลบ.ม) 

วิธีการ หมายเหตุ 

2564 2527 373 2,500 ตัดฟันรอบสุดท้ายเพื่อปลูกใหม่ สวนป่าแม่สิน-แม่สูง 
2565 2527 221 2,500 ตัดฟันรอบสุดท้ายเพื่อปลูกใหม่ สวนป่าแม่สิน-แม่สูง 
2566 2527 242 2,500 ตัดฟันรอบสุดท้ายเพื่อปลูกใหม่ สวนป่าแม่สิน-แม่สูง 
2567 2528 250 2,500 ตัดฟันรอบสุดท้ายเพื่อปลูกใหม่ สวนป่าแม่สิน-แม่สูง 
2568 2528 253 2,500 ตัดฟันรอบสุดท้ายเพื่อปลูกใหม่ สวนป่าแม่สิน-แม่สูง 

 

 
2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
  พื้นท่ีสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูนมีลักษณะเป็นภูเขาสลับล าห้วยมีความชันปานกลาง-มาก ท่ีราบ
มีน้อย สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 300 - 700 มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง ไม้ท่ีพบส่วนมากเป็น ไม้
สัก ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้แดง เป็นต้น ทรัพยากรสัตว์ป่าท่ีพบสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม ได้แก่ หนูท้องขาว กระรอก 
กระแต พังพอน สัตว์เล้ือยคลาน ได้แก่ ตะกวด และงูชนิดต่าง ๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ได้แก่ กบนา เขียดจิก คางคกบ้าน
นก ได้แก่ ไก่ป่า นกกางเขนดง นกแซงแซว นกปรอท นกกระปูด และนกเขา เป็นต้น 

สวนป่าฯ ได้ก าหนดพื้นท่ีอนุรักษ์รวมกันท้ังส้ิน 706.98 ไร่  คิดเป็น 10.09 % ของเนื้อท่ีสวนป่า
ท้ังหมด (7,007.41 ไร่) โดยแบ่งพื้นท่ีอนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1.พื้นท่ีสองฝ่ังล าห้วย (Stream Bank) 
  2.พื้นท่ีแนวกันชน (Buffer Zone) 
  3.พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชท่ีส ารวจพบไม่พบชนิดพรรณพืช และสัตว์ป่าท่ีถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มสถานภาพท่ีถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจัดของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (ONEP, 2006) และ IUCN (2010) ตามผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีสวนป่า 
แม่สิน-แม่สูงและนาพูน (ส ารวจโดยศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557) 
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 ผลการตรวจสอบติดตาม พื้นที่อนุรักษ์ 

 งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง ได้ท าการหมายแนวเขตพื้นท่ีอนุรักษ์  ติดป้ายส่ือความหมาย และท าบันทึกการ
ตรวจสอบติดตามสภาพของพื้นท่ีอนุรักษ์  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV)  

หมายถึง คุณค่าของส่ิงมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม ท่ีได้รับการพิจารณา
ว่ามีความโดดเด่นส าคัญมาก ท้ังในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์อย่างสูงนี้ 
จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพื่อการจัดการและติดตามเพื่อให้แน่ใจส่ิงท่ี
ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น 

จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพื้นท่ี HCV ในพื้นท่ีสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนา
พูน ได้แบ่งพื้นท่ี HCV แต่ละประเภทความส าคัญ ดังนี้ 

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

HCV โดยการบันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพื้นท่ี HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความ
เสียหายต่อพื้นท่ี เพื่อน าไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขต่อไป 

ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามของพื้นท่ีม่อนเสาหินพิศวง มีแนวโน้มของไฟป่าในช่วง 
ฤดูแล้ง งานสวนป่าฯจึงได้ท าการป้องกันไฟป่า โดยการท าแนวกันไฟ และตรวจตราป้องกันพื้นท่ีดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
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จากการตรวจสอบติดตามการพังทลายของดิน ตามสถานีตรวจวัดการพังทลายของดินในพื้นท่ีสวนป่าแม่สิน-

แม่สูง แปลงปี 2534 ,2527 และสวนป่านาพูน แปลงปี 2527 ในการตรวจสอบติดตามพบว่าค่าการพังทลายของดินใน
พื้นท่ีของสวนป่า ฯ อยู่ในระดับท่ีน้อยมาก ซึ่งไม่กอ่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรท่ีเป็น
ปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของชุมชนรอบพื้นท่ีสวนป่า เช่น ทรัพยากรน้ าท่ีใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็น
ต้น 

 

 
ภาพการตรวจวัดการพังทลายของดิน ในพื้นท่ีสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 

* แนวทางการป้องกัน และแก้ไขการพงัทลายของดิน อยู่ในหัวข้อการส ารวจผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม ซึ่งได้
จากการส ารวจด้วยแบบส ารวจ Site Inspection ท้ังก่อนและหลังการท าไม้ 

 
การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม(SITE INSPECTION) ก่อนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

 การส ารวจผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม หรือ Site Inspection นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความ
เส่ียง แนวโน้ม และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการปฏิบัติงานของสวนป่า เช่น การปฏิบัติงาน
ด้านการท าไม้ การปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า และการสร้างถนนป่าไม้ ซึ่งงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน  
จะด าเนินการส ารวจ  Site Inspection ท้ังก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงาน ป้องกันและ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อม  
  จากการส ารวจพื้นท่ีด้วยแบบการส ารวจ Site Inspection ในการด าเนินงานด้านท าไม้ ปลูกสร้าง
สวนป่า และสร้างถนนป่าไม้ สรุปได้ว่า ไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ท่ีหายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพื้นท่ี HCV บริเวณพื้นท่ี
แปลงท าไม้และทางงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูนได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
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1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 
2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพื้นท่ีสองฝ่ังล าห้วย (Stream Bank) 
3. ท าการตรวจวัดการพังทลายของดิน จ านวนสามจุดในพื้นท่ีสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน  
4. งดเว้นการตัดถนนป่าไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมือ่จ าเป็นต้องสร้างถนนป่าไม้     

3.ด้านสังคม 
 ชุมชนรอบพื้นท่ีสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ประกอบด้วย  1 ต าบล คือ ต าบลนาพูน ซึ่งเป็นท่ีต้ังของ
ส านักงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน และแปลงปลูกสร้างสวนป่าจ านวน 8 แปลง  
 * จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ไม่พบว่ามีชุมชนพ้ืนเมือง หรือชนเผาใดๆ ที่เคย
อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน พ้ืนที่รอบสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน 

 

 
 

นโยบายของสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูนด้านสังคม 
-  พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนป่าเป็นอันดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงาน 

ด้วยความเป็นธรรม 
 -  มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนป่าและคนงาน 
 -  ส่งเสริมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 -  ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับคนงาน  

-  สนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา 
 -  จ าหน่ายไม้สักของสวนป่าประมาณ 20% ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
 -  สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
 -  มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น  
 -  มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น  
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนป่า 
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ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพืน้ที่สวนป่าฯ 
 

- ร่วมกิจกรรมมอบขนมเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรอบสวนป่าฯ 
-  

                   

  

  

 

 

 
 

 
- ร่วมงานพิธีเปิดป้ายห้องสมุดโรงเรียนบ้านนาปลาก้ัง หมู่ 3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร่วมงานเปิดป้ายที่ท าการผู้ใหญ่บ้านนาพูน หมู่ 2 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร ่
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- การร่วมกิจกรรมจิตอาสาพฒันาบริเวณม่อนเสาหินพิศวง  
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

- กิจกรรมด้านการส่งเสริมเกษตรกรรอบสวนป่าปลูกไม้เศรษฐกิจ 
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แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ปี 
 

       ผลการด าเนินงานของสวนป่าที่ผ่านมา 
       สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน มีการด าเนินงานได้ตามแผนการจัดการท่ีได้ก าหนดไว้ ทุกประการ ท าให้มีความ
ยั่งยืนและสรุปผลการด าเนินงานในปี 2563 ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ  มีการจ าหน่ายไม้ให้กับราษฎร ประชาชนท่ัวไป ได้ใช้ไม้ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย   
  1.1 สถิติการจ าหน่ายไม้ ปี 2563 งานสวนป่านาพูน ด าเนินการท าไม้ และจ าหน่ายไม้สัก แปลงปี 
2528  โดยใช้ระบบ Selection thinning ปริมาตรไม้สัก 2,136.04  ลบ.ม. รายได้ท้ังส้ิน 7,737,350 บาท โดยเงิน
ลงทุน และค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานท้ังหมด เป็นเงิน 7,371,891.48 บาท โดยคิดเป็นค่าจ้างแรงงานในพื้นท่ี 
3,486,709.60 บาท (สรุปผลการด าเนินงานเมื่อ 31/12/2563) 
  1.2 การส ารวจปริมาณความเพิ่มพูน งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ได้ด าเนินการส ารวจ
ปริมาณก าลังผลิต ทุก 3 ปี และวิเคราะห์ปริมาณความเพิ่มพูนรายปีของท้ังสวนป่า  คือ 3,488.96 ลบ.ม.ต่อปี 
(ด าเนินการส ารวจ และวิเคราะห์ปริมาณความเพิ่มพูน เมื่อ ปี 2562) 
  1.3 ผลผลิตเชิงพาณิชย์จากของป่าในพื้นที่สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน จากการส ารวจการใช้
ประโยชน์จากของป่าของชุมชนบริเวณรอบพื้นท่ีสวนป่า โดยการสอบถามผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี มีชนิดของป่า
หลักๆ ได้แก่ เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเก็บไปใช้ประโยชน์เพื่อการยังชีพในครัวเรือนเป็นหลัก
และเพื่อการจ าหน่าย ท าให้เกิดรายได้กับชุมชนประมาณ 50,000.-บาท/ป ี
    

2. ด้านสิ่งแวดล้อม สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ด าเนินการจัดท ากิจกรรมตามแผนการจัดการท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้เพื่อการอนุรักษ์สภาพส่ิงแวดล้อมท่ีสมบูรณ์ พร้อมท้ังควบคุม ป้องกันผลกระทบจากการด าเนินงาน
ต่อส่ิงแวดล้อม และก าหนดแนวทางให้การปรับปรุง แก้ไข ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อม เป็นเงินประมาณ 30,000 
บาท 

ล าดับ รายละเอียด 2564 2565 2566  2567 2568 

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

 
 

 
2,500 
348 

 
 

 
2,500 
373 

 
 

  
 2,500  

221  
 
 

 
2,500  
242  

 
 
 

 
2,500  
250 

 
 2. ด้านสังคม 

- กรมธรรม์อุบัติเหตุ (ปีละ) 
- ตกลงกับชุมชน(ครัง้) 
- 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 
- พ้ืนที่ HCV (ครั้ง) 
- พ้ืนที่อนุรักษ์ (ไร่) 
- ต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 
- สถานีวัดการพังทลายของดิน(ครั้ง) 
- Site Inspection(ครั้ง/ปี/กิจกรรม) 

 
1 
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15 
12 
2 

 
1 
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15 
12 
2 

 
1 
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1 
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15 
12 
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1 
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 2.1 การส ารวจผลกระทบ (Site inspection) ก่อน – หลัง พื้นท่ีด าเนินงาน ได้แก่ พื้นท่ีท าไม้ 
พื้นท่ีปลูกเสริมรอบตัดฟันท่ี 2 และการสร้างและซ่อมแซมถนนป่าไม้ จากการส ารวจโดยใช้แบบฟอร์มการส ารวจ
ผลกระทบ (Site inspection) ท้ังก่อนและหลังการด าเนินงาน พบว่าผลกกระทบจากการด าเนินงาน ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีด าเนินงานดังกล่าว 

2.2 การส ารวจวัดการพังทลายของดิน ก่อน – หลัง พื้นการด าเนินงาน พื้นท่ีด าเนินงาน ได้แก่ 
พื้นท่ีท าไม้ พื้นท่ีปลูกเสริมรอบตัดฟันท่ี2 และการสร้างและซ่อมแซมถนนป่าไม้ พบว่าการพังทลายของดินท้ังก่อนและ
หลังของการด าเนิน กิจกรรม อยู่ในระดับ น้อยมาก 
  2.3 การตรวจติดตามพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนา
พูนด าเนินการติดป้ายส่ือความหมายและตรวจติดตามพื้นท่ี HCV เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นท่ีดังกล่าว จากการ
ส ารวจพื้นท่ี HCV ไม่พบความเสียหาย หรือการบุกรุกต่อพื้นท่ี 

 2.4 การส ารวจและวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพนู 
โดยคณะนักวิจัยจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งไม่พบว่ามีชนิดพันธุพ์ืชและสัตว์ท่ีเป็นชนิดพันธุ์ใกล้
สูญพันธุ์ และมีความเสียงใกล้สูญพันธุ์   

 2.5 การตรวจติดตามต้นไม้อนุรักษ์ (Eternity Trees) งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูนได้
ด าเนินการติดป้ายส่ือความหมายบริเวณต้นไม้อนุรักษ์ และตรวจติดตาม ไม่พบความเสียหายต่อต้นไม้อนุรักษ์ 

 
3. ด้านสังคม งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน มุ่งเน้นการจัดการสวนป่าโดยให้ชุมชนรอบพื้นท่ีสวนป่าได้

แสดงความคิดเห็น พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อลดผลกกระทบจากการด าเนินงานของสวนป่า 
รวมถึงการส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับการด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆของทางชุมชนรอบสวนป่า ท้ังนี้จากการ
ด าเนินงานด้านสังคมของงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ได้ใช้งบประมาณไปท้ังส้ินประมาณ 200,000 บาท ซึ่ง
งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ได้ด าเนินงาน และกิจกรรมด้านสังคม ดังนี้ 

 3.1 กระบวนการค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ด าเนินการค้นหาปีละครั้ง และในการ
ด าเนินการท่ีผ่านมาพบว่า ชุมชน และหน่วยงานตอบพื้นท่ีสวนป่าจะได้เป็นผู้มีส่วนได้ จากการด าเนินงานของงานสวน
ป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน  

 3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการเข้าร่วมการด าเนินงาน และกิจกรรม ของชุมชนและ
หน่วยงานรอบพื้นท่ีสวนป่า พร้อมท้ังรายงานผลการเข้าร่วมส่งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่รับทราบ 

 3.3 การแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างงานสวนป่ากับชุมชน ท้ังนี้งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ได้
เรียนเชิญผู้น าชุมชนและหน่วยงานรอบพื้นท่ีสวนป่าร่วมประชุม หารือ เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อขัดแย้ง
ระหว่างงานสวนป่าฯกับชุมชนและหน่วยงาน พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และผู้ปฏิบัติงานของงานสวนป่าฯ ให้
รับทราบระบบการด าเนินงานไกล่เกล่ียข้อขัดแย้ง 

3.4 น าเสนอแผน และผลการด าเนินงานประจ าปี ได้ด าเนินการช้ีแจงผลการด าเนินงานของงาน
สวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน และแผนการด าเนินงาน เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานรอบพื้นท่ีสวนป่า เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็น และแนวทางการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม 

3.5 การพิจารณาจ้างเหมางานให้กับชุมชนในท้องถ่ิน  พร้อมทั้งสวัสดิการของผู้ รับเหมา
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูน ได้ก าหนดนโยบายการจ้างเหมาด าเนินงานของงานสวนป่าฯ โดย
พิจารณาจากชุมชนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างงานและรายได้ พร้อมท้ังสวัสดิการของผู้รับจ้างเหมา ได้แก่ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานแต่ละประเภท เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ชุดยาปฐมพยาบาล รวมทั้งประกันภัยหมู่ของผู้ปฏิบัติงาน 
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 3.6 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างเหมา ได้ด าเนินงานฝึกอบรมให้ความรู้
ในด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และการปฏิบัติงานแต่ละประเภท เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและลดความเส่ียง
ท่ีท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างเหมา  

 3.7 การควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน งานสวนป่าแม่สิน-แมสู่งและนาพูน 
ได้ส่งตัวแทนของงานแต่ละประเภทฝึกอบรบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมี
นักวิชาการแรงงานช านาญการเป็น ผู้ให้ความรู้ในการฝึกอบรบ และงานสวนป่าฯได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัย เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และท าการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุ พร้อมท้ัง
ด าเนินการหาแนวทางป้องกัน และจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ท่ีได้รับอุบัติเหตุ 

 3.8 การคมนาคม ด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมถนนป่าไม้ เพื่อใช้ในด าเนินกิจกรรมของทางสวน
ป่า และเพื่อการสัญจรของชุมชนท่ีใกล้เคียง 

 ระบบวนวัฒนว์ิธีของสวนป่าไม้สัก 
1. การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก  มีวิธีการด าเนินการดังนี้ คือ. 

1.1 รังวัดพื้นท่ีท่ีแน่นอน เพื่อทราบขอบเขตพื้นท่ีท่ีผลิตท่ีแน่นอนและวางแผนในการจัดการปลูก
ดูแลและเก็บเกี่ยว 

1.2 เตรียมพื้นท่ีปลูก โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า ไม้พื้นล่างท่ีจะเป็นปัญหาต่อการปลูกและการ
เจริญเติบโตของกล้าในอนาคต เช่นพวกไม้หนาม เถาวัลย์ เป็นต้น แล้วท าการเก็บริบ 

1.3 เตรียมกล้าไม้ โดยการน ากล้าท่ีผลิตซึ่งอาจจะผลิตจาก เมล็ด หรือ จากเหง้าท่ีผ่านการคัด
คุณภาพมีการเจริญเติบโตดี แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง 

1.4 ปักหลักหมายปลูก เพื่อให้ไม้สักท่ีท าการปลูกมีระยะการปลูกท่ีเท่ากัน  (2x2, 3x3, 4x4) และ
เป็นระเบียบ เป็นแถว สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ เกิดผลกระทบต่ า 

1.5 ปลูก (ดูแลหน่อหรือปลูกซ่อม)  
1.6 ปลูกซ่อม เมือ่ต้นสักท่ีปลูกไว้ในแปลงขาดหายไปซึงอาจเกิดจากการตาย จึงต้องท าการปลูกซ่อม

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

และไม้พื้นล่าง แล้วท าการใส่ปุ๋ยโดยการเจาะเป็นหลุมกว้างประมาณ 2 นิ้ว ลึกประมาณครึ่งฟุต แล้วหยอดปุ๋ยลงไป
แล้วกลบ แล้วท าการแต่งหน่อโดยการตัดเอาเถาวัลย์ออก 

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

1.9 ก าจัดวัชพืช ครั้งท่ี 3 โดยการก าจัดวัชพืชจ าพวกหญ้า เถาวัลย์ พวกไม้หนาม และไม้พื้นล่าง 
เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่กล้าไม้ 

1.10  ป้องกันไฟ การท าแนวกันไฟไว้รอบ ๆแปลงสัก และท าการชิงเผา คือ การเผาพวกวัชพืชออกใน
ขณะท่ีวัชพืชยังไม่โตและรกมากนัก ป้องกันการเกิดไฟไหม้แปลงสวนป่า ลดความรุนแรงของไฟในกรณีเกิดไฟไหม้และ
ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่ต้นสัก 

1.11  ซ่อมแซมทางตรวจการ แนวกันไฟ เพื่อรักษาคุณภาพพื้นท่ี และ ป้องกัน การพังทลายของถนน
ตรวจการ 

1.12  นับเปอร์เซ็นต์รอดตาย ความโต สต๊อกไม้ ติดตามความเจริญเติบโต อัตราการรอดตายของไม้
สักในแปลง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการพัฒนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างยั่งยืน 

1.13  ปีท่ี 2 ก าจัดวัชพืช แต่งหน่อ ปลูกซ่อม ป้องกันไฟ เพื่อบ ารุงรักษาส่งเสริมและติดตามการ
เจริญเติบโตของหมู่ไม้ 
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2. การตัดสางขยายระยะไม้สัก ( thinning ) 
 ใช้ Selection System ในระบบ Low thinning คัดเลือกต้นไม้ ท่ีมีลักษณะทรามและเล็ก
ออกมาใช้ประโยชน์ก่อน เหลือต้นไม้ลักษณะดีไว้ท าออกในรอบตัดฟันสุดท้าย โดยก าหนดรอบตัดฟัน (Rotation) ไว้ท่ี
อายุ 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  

 

 

วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
“เป็นผูน้ าการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพือ่ยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ : ส านักงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง หมู่ 3 ต.นาพูน อ.วังช้ิน จ.แพร ่  
สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น ตามกล่องรับข้อความของงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูงและนาพูนบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน
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