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Maeyom - Maepang Forest Plantation Management Summary 
บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน สวนป่าแม่ยม – แม่แปง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

                   

 
 

สวนป่าแม่ยม – แม่แปง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 

งานสวนปุาแม่ยม-แม่แปง  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตแพร่  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้   มีพ้ืนที่สวนปุา
ทั้งหมด  1,865  ไร่  เป็นโครงการ  1  จ านวน  885  ไร่  ที่เป็นโครงการที่องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ได้ลงทุนในการปลูก
สร้างสวนปุาเองทั้งหมด  และโครงการ  2  จ านวน  980  ไร่เป็นโครงการปลูกปุาทดแทนแบบเสริมสัมปทานซึ่งองค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม้ได้รับสัมปทานการท าไม้จากกรมปุาไม้โดยเริ่มปลูกตั้งแต่  ปี  2527  -  2528  สวนปุามีการจัดตั้ง
หมู่บ้านปุาไม้สวนปุาวังชิ้นขึ้นเมื่อปี  2527  มีการเริ่มตัดสางไม้เมื่อปี  2544  งานสวนปุาแม่ยม-แม่แปง  เป็นสวนปุาย่อย
ขึ้นตรงกับงานสวนปุาวังชิ้นอีกชั้นหนึ่ง   การด าเนินงานโดยมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น าในด้านการบริหารจัดการสวนปุาอย่าง
ยั่งยืนตามมาตรฐานการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน  เพ่ือให้ปุาไม้คงอยู่และเป็นปุาไม้เศรษฐกิจที่สร้างเงินสร้างรายได้ให้คงอยู่
คู่องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้และสร้างรายได้ให้ชุมชนรอบสวนปุาตลอดไป 
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมี
นโยบายมุ่งเน้นให้สวนปุาในสังกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ระบบการจัดการสวนปุาที่เป็นสากลโดย
การปลูกสร้างสวนปุา คุ้มครองรักษาบูรณะปุาไม้เพ่ือประโยชน์แก่การปุาไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ ประกอบด้วย 
การพัฒนาที่ดินสวนปุา โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิต ไม้และบริการ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของประเทศ
อย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีปุาไม้เป็น
พ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไก
การตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม
และพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุาเป็นฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบ
เขตสวนปุาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม   

การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความย่ังยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  
 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

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

 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่สวนปุา 
ล าดับที่      ชื่อ-สกุล     ต าแหน่ง 
1 นายปิยะ ฤทธิยา    หัวหน้างานสวนปุาวังชิ้น,แม่ยม-แม่แปง 
2 นายสุขสันต์  ทวีชีพ   ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ 
3 นายวิโรจน์ สุวรรณรินทร์   พนักงาน (ระดับ 2) 
4 นายสวัสดิ์ ใจปัน    พนักงานปฎิบัติการ (ชั้น 5) 
5 นางสาววิชุพร เขียวสี   พนักงาน (ระดับ 2) 
6 นายทองอยู่ จันทร์สา   พนักงานปฎิบัติการสัญญาจ้าง 
7 นายส าราญ ขุนจันทร์   พนักงานปฎิบัติการสัญญาจ้าง 
8 นายสุรชัย เดชโค้น   พนักงานปฎิบัติการ (ชั้น 5) 
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การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่ยม – แม่แปง 

 เป้าหมาย ( Goal ) 
เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ 
 1) ท าไม้สักสวนป่า  ประมาณ  2,500  ลบ.ม.  
        -  รายได้    21,250,000      บาท 
         -  รายจ่าย     2,600,000      บาท 
  2)  บ ารุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า     เนื้อที่   1,546   ไร่  งบประมาณ  250,966  บาท 
 
 เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
 1)  ส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางด้านชีวภาพในพื้นที่สวนป่า  เนื้อที่  1,865  ไร ่
 2)  อนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่า  
 
เป้าหมายด้านสังคม 
 1) สนับสนุนส่งเสริม   และให้ความรู้ด้านการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ แก่ชุมชนรอบสวนป่า 
                  และประชาชนทั่วไป 
 2) มุ่งจ้างแรงงานในท้องถิ่นใกล้เคียงสวนป่าเป็นอันดับแรก      เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ราษฏรใน 
                  ท้องถิ่น  ท าให้เศรษฐกิจในชุมชนรอบสวนป่าดีขึ้น 
 3) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความร่วมมือด้านต่างๆกับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ 
 4)ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่จังหวัดแพร่  
   
การท าไม้ ประจ าปี 2560 
   - แปลงปี 2528 เนื้อที่ 397  ไร่  ปริมาตร 2,500 ลบ.ม. 
   รวมทั้งหมด 2,500 ลบ.ม. 
 
การปลูกสร้างสวนป่า ประจ าปี 2560 
   

- สวนปุาแม่ยม – แม่แปง ด าเนินการปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 แปลงปี 2527/2560 เนื้อที่ 319 ไร่ 
พร้อมทั้งบ ารุงดูแลตามแผนการด าเนินงานจัดการสวนปุาสักแปลงปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 

- ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนปุาไม้สัก และปูองกันการลักลอบขโมยไม้ในพ้ืนที่สวนปุาฯ  
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การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Site Inspection) 
  จากการส ารวจพื้นที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ก่อนการด าเนินกิจกรรมของสวนปุา
วังชิ้น ไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้และทางงานสวนปุาแม่วัง
ชิ้น ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติ
ตามแนวทาง ดังนี้ 

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

ท าไม้ 
4. ปลูกหญ้าแฝกบริเวณที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 
5. งดเว้นการตัดถนนปุาไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนปุาไม้    
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 3.ด้านสังคม 
ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนปุาแม่ยม – แม่แปง ประกอบด้วย 1 ต าบล คือ ต าบลวังชิ้น 

 

                      
 

นโยบายของสวนป่าวังชิ้นด้านสังคม 

 พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนปุาเป็นอันดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงานด้วย
ความเป็นธรรม 

 มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนปุาและคนงาน 
 ส่งเสริมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับคนงาน 
 สนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา 
 จ าหน่ายไม้สักของสวนปุาประมาณ 30% ให้กับชุมชนท้องถิ่นและหมู่บ้านปุาไม้ 
 สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
 ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไม้ต่อเนื่อง 
 มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น 
 มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนปุา 
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ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพื้นที่สวนป่าฯ 
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ผลการด าเนินงานของสวนป่า ที่ผ่านมา 
สวนปุาวังชิ้น มีการด าเนินงานได้ตามแผนการจัดการที่ได้ก าหนดไว้ ทุกประการ ท าให้มีความยั่งยืน และ

สรุปผลการด าเนินงานในปี 2559 ดังนี้ 
1. ด้านเศรษฐกิจ  ผลการท าไม้สวนปุาแม่ยม – แม่แปง แปลงปี 2528 ปริมาตรรวมทั้งหมด  3,032.29 

ลบ.ม. มีการจ าหน่ายไม้ให้กับราษฎร ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างรายได้
ให้กับ สวนปุาแม่ยม – แม่แปง เป็นเงิน 17,707,293.74 บาท  มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน ทั้งสิ้น 
4,669,119 บาท  

 2. ด้านสิ่งแวดล้อม สวนปุาแม่ยม – แม่แปง ด าเนินการจัดท ากิจกรรมตามแผนการจัดการ ที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมเช่น กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ า การปูองกันไฟปุา การปลูกไม้ปุา ไม้ผลเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
สวนปุา มีการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ และพ้ืนที่ของสวนปุาจ านวน  1,865  ไร่ เป็นต้น  

3. ด้านสังคม สวนปุาแม่ยม – แม่แปง ได้มีกิจกรรมที่บริการด้านสังคม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น การท าประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น การจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานชุมชนรอบ
สวนปุาให้มีงานและมีรายได้ โดยสรุป มีการจ้างงานในท้องถิ่นและสร้างรายได้ประมาณ 3.1 ล้านบาท ในการจัดการสวน
ปุาอย่างยั่งยืน ทั้งสามด้าน โดยสรุป มีความส าเร็จ และยั่งยืน ตามท่ีได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ทุกประการ 
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วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

 “เป็นผู้น าการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.” 
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