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Maesaikham Forest Plantation Management Summary 

บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน สวนป่าแม่ทรายค า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

สวนป่าแม่ทรายค า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง 

สวนป่าแม่ทรายค า เป็นสวนป่าโครงการที่ 1 (ปลูกโดยงบประมาณ
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)  ได้ด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าในปี พ.ศ. 
2514-2535 จ านวน 17 แปลง พ้ืนที่ที่ขึ้นทะเบียนรวมทั้งสิ้น 15 ,902 ไร่ ได้
จดทะเบียนขึ้นเป็นสวนป่า ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2536 มีการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบสวน
ป่าแม่ตุ๋ย เริ่มด าเนินการท าไม้สักมาจ าหน่ายตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน 

ส านักงานสวนป่าแม่ทรายค าอยู่ระหว่างเส้นทางสาย ล าปาง-แจ้ห่ม หมู่ 14 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ล าปาง  
ห่างจากตัวเมืองจังหวัดล าปาง 24 กิโลเมตร ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 360 เมตร (ณ ส านักงานฯ) 
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.3 องศา ต่ าสุด 26.8 องศา พื้นที่ท้ังหมดอยู่ในเขตต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
พิกัด 47 Q E 558644  N 2043670 

 

 
 

แผนที่แสดงพื้นที่การด าเนินกิจกรรมของงานสวนป่าแม่ทรายค า ประจ าปี 2565 
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 

(Sustainable Forest Plantation Management System) 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมี
นโยบายมุ่งเน้นให้สวนป่าในสังกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ระบบการจัดการสวนป่าที่เป็นสากล
โดยการปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาบูรณะป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่การป่าไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ 
ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดินสวนป่า โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิต
ไมแ้ละบริการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้
ไม้ของประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเ พ่ิมและธุรกิจ
บริการที่มีป่าไม้เป็นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนา
ระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและ
ยั่งยืน อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงาน
สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบเขตสวนป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม   
 
 การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความย่ังยืน 3 ประการ 

 - ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  
 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
 

 วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
  - รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในสวนป่า 

  - ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนป่า 
  - ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในสวนป่า 
  -อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ 
  - ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ท้องถิ่น 
  - สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนป่า 
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อัตราก าลังการบริหารจัดการงานสวนป่าแม่ทรายค า 

   

 

 

 

 

 

นายอนุชิต  เกษียร 
หัวหน้างาน (ระดบั 6 ) งานสวนป่าแม่ทรายค า  

นางสุดารัตน์ แก้วสามัคคี 
พนักงาน (ระดับ 5) 

นายณรงค์  ณ วันเพ็ญ 

พนักงานปฏิบัติการ (ชั้น 5) 

นายเชิด ก าลังกล้า 

  พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 

นายจรูญ โกวฤทธิ์ 
  พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 

นายอุดร เต็มรัก 

พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 
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การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่ทรายค า 

 
 1. ด้านเศรษฐกิจ  

  - พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด  13,768.366  ไร่ 

  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  0.12 ลบ.ม./ไร่/ปี 

  - ความเพ่ิมพูนทั้งปีของสวนป่าฯ    1,652.2 ลบ.ม./ป ี

* ข้อมูลดังกล่าว ได้จากการส ารวจปริมาณก าลังผลติของสวนป่าแมท่รายค า ประจ าปี 2562 
 

1.1 การท าไม้ประจ าปี 2564 
  - แปลง 2543/2515 เนื้อท่ี 784.73 ไร่  ปริมาตร 1,033.25 ลบ.ม. 

  รวมทั้งหมด 1,033.25 ลบ.ม. 
 

* การท าไม้ของสวนป่าแม่ทรายค าไม่เกินปริมาณความเพิ่มพูนท้ังปี เพ่ือให้เกิดการฟื้นตัว
ของป่า และมีการปลูกเสริมรอบตดัฟันที่ 2 (ปลูกใหม่ทดแทนทันที) หลังการท าไม้เสร็จ 
 

 

แผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่ทรายค า 
 

ปีท่ีด าเนินการ แปลงปี เนื้อที่(ไร่) ปริมาตร(ลบ.ม.) วิธีการตัดสาง 

 
 

2563 
 

2549/2526 926.23 1,500.00 thinning 1 

 
2534 263.14 500.00 selection 

 2548/2525 566.64 100.00  
 

2564 
 

2543/2515 772.37 1,100.00 thinning 2 

 
 

2565 2550/2519 772.368 1,000.00 thinning 1 
2544/2521 419.721 300.00 thinning 1 

 
2566 2554/2517 17.81 5.00 Final cutting 

 2545/2514 340.60 200.00 thinning 2 

 2548/2517 485.23 600.00 Final cutting 

 
2567 2552/2518 172.51 200.00 thinning 1 

 2548/2520 404.78 300.00 thinning 1 

 2554/2517 17.81 10.00 thinning 2 
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1.2 การปลูกสร้างสวนป่า ประจ าปี 2565 

   สวนป่าแม่ทรายค าได้ด าเนินการปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 แปลงปี 2565/2515 เนื้อที่ 503 ไร่ 

พร้อมทั้งบ ารุงดูแลตามแผนการด าเนินงานจัดการสวนป่าไม้สักแปลงปลูกเสริม (รอบตัดฟันท่ี 2) 

  ได้ด าเนินการดูแลตามแผนการด าเนินงานจัดการสวนป่าสักแปลงปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2  และ

ป้องกันการลักลอบขโมยไม้ในพ้ืนที่สวนป่าแม่ทรายค าดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิงานปลูกเสริมไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2) ระยะ 5 ปี ของงานสวนป่าแม่ทรายค า อ.อ.ป.เขตล าปาง 
 

ล าดับ 
ปีทีปลูกเสริม 

รอบตัดฟันที่ 2 
แปลงปี 

ปลูกสร้าง
เดิม 

พื้นที่ปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 
(ไร่) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
 

2564 2520 284.98 657,460.00.- 
2 2565 2515 503 2,233,493.00.- 
3 2566 - - ไม่มีแผนปลูก 
4 2567 - - ไม่มีแผนปลูก 
5 2568 2517 503.04 2,233,497.60.- 

 

 2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

  พ้ืนที่สวนป่าแม่ทรายค าสวนใหญ่เป็นที่ราบเชิงภูเขา สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 440-660 เมตร
สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักปัจจุบันพับว่ามีป่าเต็งรังกันไว้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ มีพรรณไม้ตามธรรมชาติที่
ส าคัญได้แก่ สัก แดง ประดู่ป่า เต็ง รัง ยางพลวง ชิงชัน และอ่ืนๆ ทรัพยากรสัตว์ป่าที่พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ 
กระแตเหนือ หมูป่าหมาจิ้งจอก กระต่ายป่า สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ ตะกวด แย้ กิ้งก่าหัวแดง และงูชนิดต่างๆสัตว์ครึ่ง
บกครึ่งน้ า ได้แก่ กบนา คางคกบ้านเขียดจะนา สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ป่า นกกางเขนดง นกแซงแซว นกปรอท นกกระปูด และ
นกเขา เป็นต้น 
 

  สวนป่าแม่ทรายค าได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 1,611.634 ไร่  คิดเป็น 10.135 % ของเนื้อ
ที่สวนป่าทั้งหมด (15,902 ไร่) โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1.พ้ืนทีอ่นุรักษ ์จ านวน 1,610.604 ไร่   

  2.พ้ืนที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) จ านวน 1.03 ไร่ 
   

การตรวจสอบติดตามด้านสิ่งแวดล้อม งานสวนป่าแม่ทรายค าได้ท าการหมายแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ติดป้าย
สื่อความหมาย และท าบันทึกการตรวจสอบติดตามสภาพของพ้ืนที่อนุรักษ์ และงานสวนป่าฯ ได้ก าหนดต้นไม้อนุรักษ์ 
พร้อมทั้งติดป้ายให้ทราบอย่างชัดเจน และท าการบันทึกดูแลตรวจสอบติดตาม 
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ชื่อแผนงาน ตัวช้ีวัด สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
การตรวจสอบ
พ้ืนที่อนุรักษ์
และไม้อนุรักษ์ 

1. ความเสียหาย
ของพ้ืนที่อนุรักษ์
และไม้อนุรักษ์ 
2. ข้อมูลการใช้
ประโยชน์พื้นที่
อนุรักษ์ (HCV 6)  

- การตรวจสอบพื้นท่ีศาลเจ้าแม่มุ่ย – เจ้าแม่ซิ่ว มี
การใช้ประโยชน์บวงสรวงประจ าปีปีละ 1 ครั้ง ไม่
พบความเสียหาย 
-การตรวจสอบไม้อนุรักษ์ประจ าเดือน จ านวน 16 
ต้น ไม่ได้รับความเสียหาย 
-จากการตรวจวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้
อนุรักษ์ประจ าปี พบว่ามีการเจริญเติบโตปกต ิ 

ปัญหาและอุปสรรค 
    - ต้นไม้อนุรักษ์บางต้นในฤดู
ฝนอาจเข้าไปดูแลยาก 
    - ต้นไม้บางชนิดเช่นประดู่ 
มะค่าโมง เสี่ยงต่อการถูก
ลักลอบตัดเนื่องจากเป็นที่
ต้องการต่อตลาดไม้เถื่อน 
 ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
    - ไม่มี 

- การหมายแนวเขตและการติดป้ายสื่อความหมายบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ 
… 

….  
…. 

- การติดป้ายสื่อความหมายต้นไมอ้นุรักษ์และการตรวจติดตามผล 
 

….   
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การตรวจสอบติดตามการพังทลายของดิน ตามสถานีตรวจวัดการพังทลายของดินในพ้ืนที่สวนป่า 

แม่ทรายค า แปลงปี 2514 ในการตรวจสอบติดตามพบว่าค่าการพังทลายของดินในพ้ืนที่ของสวนป่าทรายค า อยู่ใน
ระดับท่ีน้อยมาก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของชุมชนรอบพ้ืนที่สวนป่า เช่น ทรัพยากรน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นต้น  

 

ชื่อแผนงาน ตัวช้ีวัด สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
การตรวจสอบ
การพังทลาย
ของดิน 
 

1. ข้อมูลการตรวจวัด
การพังทลายของดิน 
ในพ้ืนที่สวนป่าโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
การชะล้างพังทลายของ
กรมพัฒนาที่ดิน 
ไม่เกินชั้น 3 (ปานกลาง) 

1. สวนป่าแม่ทรายค าได้ด าเนินการตรวจสอบทุก
เดือนจากการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยการชะล้าง
พังทลายของสวนป่าแม่ทรายค าเปรียบเทียบกับ
กรมพัฒนาที่ดินแล้วพบว่าไม่เกินค่าการชะล้าง
พังทลายของดินตามท่ีกรมท่ีดินก าหนดไว้ 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี 

 
 ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
- จึงเห็นควรคงใช้แผนงาน

การตรวจสอบการพังทลาย
ของดินรูปแบบเดิมต่อไป 

 
 

….   
 

ภาพสถานีตรวจวัดการพังทลายของดินและตรวจวัดการพังทลายของดิน 

2.1 พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

พ้ืนที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV)หมายถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้าน
วัฒนธรรมและสังคม ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความโดดเด่นส าคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือใน
ระดับโลก ซึ่งคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์อย่างสูงนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือ
แผนเพื่อการจัดการและติดตามเพ่ือให้แน่ใจสิ่งที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการ
พัฒนาไปในทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น  
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จากการส ารวจและประชุมกับชุมชนไดล้งความเห็นในการก าหนดพ้ืนที่ HCV ในพ้ืนที่สวนป่าแม่ทรายค า

แบ่งพ้ืนที่ HCV แต่ละประเภทความส าคัญ ดังนี้ 
1. HCV 6 Cultural identity of local communities : ศาลเจ้าแม่มุ่ย – เจ้าแม่ซิ่ว 

… .  

แผนการจัดการและการตรวจติดตาม ทางงานสวนป่าแม่ทรายค าได้จัดชุดส ารวจ และดูแลพ้ืนที่ HCV 

โดยการบันทึกลงในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย 

ต่อพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขต่อไป 

HCV Threats Analysis HCV Management HCV Monitoring 
1.HCV 6 Cultural identity of 
local communities : ศาลเจ้า
แม่มุ่ย – เจ้าแม่ซิ่ว 

- จัดประชุมชี้แจงกับชุมชุน
เพ่ือก าหนดข้อตกลงเรื่อง
แนวทางการอุนรักษ์ 
-จัดท าแนวเขตให้ชัดเจน 

- จัดประชุมชี้แจงกับชุมชุน
เพ่ือก าหนดข้อตกลงเรื่อง
แนวทางการอุนรักษ์ 
-จัดท าแนวเขตให้ชัดเจน 
หลี ก เ ลี่ ย งก า รท า ไม้ ใ น
บริเวณดังกล่าว ห้ามแผ้ว
ถางท าลายป่า และป้องกัน
ไฟป่า 

ด าเนินการตรวจติดตาม
โดยวิธีการสอบถามผู้น า
ชุมชน และใช้ชุดตรวจตรา
ป้องกันฯ เข้าตรวจพ้ืนที่ว่า
สามารถใช้ประโยชน์ ได้
ตามปกติหรือไม่ และเสี่ยง
กับปัญหา ไฟป่ าหรื อ ไม่
พร้อมทั้งท าความสะอาด
บริเวณทุกครั้งที่เข้าตรวจ 
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ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามไม่พบความเสียหาย และผลกระทบจากการประกอบ

กิจกรรมของงานสวนป่าแม่ทรายค า จากปัจจัยภายนอกต่อพ้ืนที่ HCV คือ ศาลเจ้าแม่มุ่ย - เจ้าแม่ชิ่ว มีแนวโน้มของไฟ
ป่าในช่วงฤดูแล้ง งานสวนป่าแม่ทรายค าจึงได้ท าการป้องกันไฟป่า โดยการท าแนวกันไฟ และตรวจตราป้องกันพ้ืนที่
ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ทาง  สวนป่าแม่ทรายค าได้ร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ศาลเจ้าแม่มุ่ย – เจ้าแม่ชิ่ว
เพ่ือเป็นการเพ่ิมต้นไม้ภายในพื้นที่ HCV เพ่ือในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 

แบบสรุปผลการด าเนินงานตามแผนตรวจสอบติดตาม ประจ าปี 2564 
 

ชื่อแผนงาน ตัวช้ีวัด สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
12.  การตรวจ
ติดตาม HCV 

1. ก าหนดตัวชี้วัด
ในเชิงคุณค่า,  
เชิงคุณภาพ 
 

1. HCV 6 – ศาลเจ้าแม่มุ่ย – เจ้าแม่ซิ่ว เนื้อท่ี 1 
ไร่ ด าเนินการตรวจติดตามโดยวิธีการสอบถาม
ผู้น าชุมชน และใช้ชุดตรวจตราป้องกันฯ เข้าตรวจ
พ้ืนที่ว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติหรือไม่ 
และเสี่ยงกับปัญหาไฟป่าหรือไม่พร้อมทั้งท าความ
สะอาดบริเวณทุกครั้งที่เข้าตรวจ 

 ปัญหาอุปสรรค 
- ไม่มี 
ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 

     -     ไม่มี 

 

2.2 การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (SITE INSPECTION) ก่อนการท าไม้ 
 

           การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ Site Inspection นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ 
ความเสี่ยง แนวโน้ม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ที่มีการปฏิบัติงานของสวนป่า  
เช่น การปฏิบัติงานด้าน การท าไม้ การปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า และการสร้างถนนป่าไม้ ซึ่งงานสวนป่า  
แม่ทรายค าได้ด าเนินการส ารวจ Site Inspection ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงาน 
ป้องกันและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม 
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จากการส ารวจพ้ืนที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 

2564 ในการด าเนินงานด้านท าไม้ ปลูกสร้างสวนป่าและสร้างถนนป่าไม้ สรุปได้ว่าไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก
ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่แปลงท าไม้และพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนป่างานสวนป่าแม่ทรายค าได้ก าหนด
แนวทางการจัดการเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
 

1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) โดยท าการคัดเลือกไมบ้ริเวณใกล้ทางตรวจการเอาไว้โดยไม่
ท าไม้ออก 

2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 

3. สร้างฝายดักตะกอน และชะลอความชุ่มชื้น บริเวณล าห้วยที่อยู่ในพ้ืนที่ท าไม้ รวมทั้งบริเวณใกล้

พ้ืนที่ท าไม้ 

4. งดเว้นการตัดถนนป่าไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนป่าไม้ 
 

 

….    
 

ภาพแนวกันชน (Buffer Zone) และการสร้างฝายดักตะกอนบริเวณล าห้วยที่อยู่ในพ้ืนที่ท าไม้ 

ผลการตรวจสอบติดตาม 

ชื่อแผนงาน ตัวช้ีวัด สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
การตรวจสอบ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท้ัง
ก่อนและหลัง
กิจกรรม (Site 
Inspection)..
... 

1. การ
เปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมหลัง
การท ากิจกรรม 
 

1. ในช่วงปีที่ผ่านมาสวนป่าแม่ทรายค าด าเนิน
กิจกรรมท าไม้แปลงปี 2543/2515 กิจกรรมปลูกเสริม
รอบตัดฟันที่ 2 แปลงปี 2564/2520 ได้ตรวจสอบ
ติดตามการตรวจสอบผลกระทบทางสังคมสิ่งแวดล้อม
ทั้งก่อนและหลังกิจกรรม (Site Inspection) แล้ว 
พบว่า การด าเนินกิจกรรมไม่ส่งผลกระทบทางด้านลบ 
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาและอุปสรรค 
    -  
ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
    - ไม่มี 

-  
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 3.ด้านสังคม 
 

 ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนป่าแม่ทรายค าส่วนใหญ่อยู่ในต าบลนิคมพัฒนา ซึ่งเปน็ที่ตั้งของส านักงานสวนป่าแม่ทราย
ค า และหมู่บ้านที่อยู่รอบสวนป่าแม่ทรายค ามีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ปัจจุบันหมอนไม้ชั่วคราวตั้งอยู่ที่บริเวณแปลงป ี
2527 และอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของหมู่ที่ 14 บ้านวังเงิน จากการส ารวจและสอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าแม่ทรายค า
พบว่าไม่มีชุมชนพ้ืนเมืองอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่สวนป่าแม่ทรายค าเลย 

3.1 นโยบายของสวนป่าแม่ทรายค าด้านสังคม 

- พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนป่าเป็นอันดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงาน 

  ด้วยความเป็นธรรม 

 -  มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนป่าและคนงาน 

 -  จัดสวัสดิการด้านอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 -  ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับคนงาน 

 -  สนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา 

 -  จ าหน่ายไม้สักของสวนป่าให้กับชุมชนท้องถิ่นและหมู่บ้านป่าไม้ตามนโยบายขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 -  สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 

 -  ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไม้ต่อเนื่อง 

 -  มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น 

 -  มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 

 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนป่า 

ชื่อแผนงาน ตัวช้ีวัด สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
 
การเก็บข้อมูล
การใช้ประโยชน์
ของชุมชนจาก
สวนป่า 
 

 
1. ข้อมูลการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีสวนป่า 
2. ข้อมูลการจ้างงาน 
3. ข้อมูลการเก็บหา
ของป่า(เพื่อยังชีพ) 
 

 
1.ปี 2564 สวนป่าแมท่รายค ามีกจิกรรม ท าไม้แปลง 
2543/2515 เนื้อท่ี 784 ไร่ ปริมาตรที่ท าไม้ออก 830.1 ลบ.
ม. รายได้ 8.99 ล้านบาท รายจา่ย  1 ล้านบาท, งานปลูก
เสรมิรอบตดัฟันท่ี 2 แปลง 2564/2520 เนื้อท่ี 284 ไร่   
2. สวนป่า ได้จ้างงานชุมชนรอบสวนป่า จ านวน  37  คน  
ผู้ชาย 19 คนผู้หญิง 18 คน 
    2.1 งานท าไม้ ผู้ชาย 8 คน ผู้หญิง 2 คน รวม 10 คน 
     2.2 งานสวนป่า ผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 14 คน รวม 17 คน 
     2.3 งานส านักงาน ผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 2 คน รวม 5 คน 
     2.4 งานตรวจตราป้องกันผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 0 คน รวม 
5 คน 

 
ปัญหาอุปสรรค 
    ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. การเก็บหาของป่าไมส่ามารถ
ตรวจสอบปริมาณการเก็บอย่างทัว่
พื้นที ่โดยหลักได้จากการสอบถาม 
 
การน าไปปรับปรุงแผนการจดัการ  
1. เห็นควรก าชับการท าบันทึก
ข้อตกลงท าความเข้าใจกับชุมชน 
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ชื่อแผนงาน ตัวช้ีวัด สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
3. สวนป่า ได้เก็บสถิติการเก็บหาของป่า (เพื่อยังชีพ) พบว่า
ส่วนใหญ่จะเก็บหาตามฤดูกาล เช่น หน่อไม้ เห็ด ไข่มดแดง 
และจ าพวกแมลง  
4. ได้ด าเนินการชี้แจงประชาสัมพนัธ์ให้กับผู้น าชุมชนรอบสวน
ป่า ในวาระการประชุมผู้น าชุมชน  

เรื่องการท าบันทึกการเขา้ใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีสวนป่าทุกครั้งท่ี
เข้าหาของป่าหรือใช้ประโยชน์ 

 
 
 

 
3.2 ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคมและชุมชนรอบพื้นที่สวนป่าแม่ทรายค า 
 

- ร่วมโครงการ ชิงเก็บลดเผา จังหวัดล าปาง สวนป่าแม่ทรายค า  ต าบลนิคมพัฒนา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2564 

 

…    
 

- ร่วมบริจาคน้ าดื่มและเครื่องวัดความดันโลหิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลนิคมพัฒนา 
อ าเภอเมือง จังวัดล าปางประจ าปี 2564 

 

…    

- จัดกิจกรรมอบรมโครงการ การอัดใบไม้ แก่ชุมชนบ้านวังเงิน หมู่ 14 ต าบลนิคมพัฒนา 
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 อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ณ สวนป่าแม่ทรายค า ประจ าปี 2564 

…. …  

- ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานสวนป่าแม่ทรายค า ประจ าปี 2564 กับองค์การเทศบาลบ้านสา 
ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  

…. …  

- มอบทุนการศึกษา แก่โรงเรียนรอบพ้ืนที่สวนป่าแม่ทรายค า 

…. …  

-  
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- ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนรอบพ้ืนที่สวนป่าฯ 

…. …  

 

- กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจ าปี 2564 แก่วัดในพ้ืนที่นิคมพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

   
- จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ณ สวนป่าแม่ทรายค า ประจ าปี 2564 
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แผนการจัดการสวนป่าแม่ทรายค า ระยะยาว 5 ปี 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 2564 2565 2566 2567 2568 

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

 
 

 
1,100.00 
284.98 

 
 

 
1,300.00 

503 
 
 

 
1,205.00 

- 
 
 

 
1,234.19 

605 
 
 

 
1,327.11  

 
 

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

 
1 
1 
12 
90 
3 

 
1 
1 
12 
90 
3 

 
1 
1 
12 
90 
3 

 
1 
1 
12 
90 
3 

 
1 
1 
12 
90 
3 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พ้ืนที่ HCV  
- พ้ืนที่อนุรักษ์ (ไร่) 
- ต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 
- สถานีวัดการพังทลายของ
ดิน(ครั้ง) 
- Site Inspection (ก่อนแล
หลังการด าเนินงาน) 

 
1 

1,610.604 
16 
3 
 
5 

 
1 

1,610.604 
16 
3 
 
5 

 
1 

1,610.604 
16 
3 
 
5 

 
1 

1,610.604 
16 
3 
 
5 

 
1 

1,610.604 
16 
3 
 
5 

ผลการด าเนินงานของสวนป่าที่ผ่านมา 
 

 สวนป่าแม่ทรายค า มีการด าเนินงานได้ตามแผนการจัดการที่ได้ก าหนดไว้ทุกประการ เพ่ือให้มีความยั่งยืน 

โดยสรุปผลการด าเนินงานในปี 2564 ดังนี้ 
 

  1. ด้านเศรษฐกิจ ผลการท าไม้แปลงปี 2543/2515 ปริมาตรรวม 1,033.25 ลบ.ม. มีการจ าหน่ายไม้

ให้กับราษฎรประชาชนทั่วไปได้ใช้ไม้ท่ีถูกต้องตามกฎหมายสร้างรายได้ให้กับสวนป่าแม่ทรายค าเป็นเงิน 8,988,055.81 

บาท และมีค่าใช้จ่ายในการลงทนุและใช้ในการด าเนินงานทั้งด้านการท าไม้ งานปลูกสร้างสวนป่าและบ ารุงสวนป่าแปลง

เก่ารวมเป็นเงิน 2,534,340.30 บาท 

 2. ด้านสิ่งแวดล้อม สวนป่าแม่ทรายค า ด าเนินการจัดท ากิจกรรมตามแผนการจัดการที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น 12 กิจกรรมเช่น การป้องกันไฟป่า การปลูกต้นไม้เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่สวนป่า และ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราป้องกันรักษาพ้ืนที่ HCV และพ้ืนที่ของสวนป่าจ านวน 15,902 ไร่  
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 3 ด้านสังคม สวนป่าแม่ทรายค าได้มีกิจกรรมที่บริการด้านสังคมเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

ในท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น การท าประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้นการจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานชุมชนรอบสวน

ป่าให้มีงานและมีรายได้ โดยสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ด้านสังคมเป็นเงินประมาณ 125,000.00 บาท ในการจัดการสวนป่า

อย่างยั่งยืน ทัง้สามด้านโดยสรุปมีความส าเร็จและยั่งยืน ตามท่ีได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ทุกประการ 
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สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคม 
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วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
 

“เป็นผู้น าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ในปี 2565” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ : ส านักงานสวนป่าแม่ทรายค า หมู่ 14 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52000  

   โทร. 083-9003143 Email : maesaicome_forest@hotmail.co.th  

**สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ที่กล่องรับข้อความของงานสวนป่าแม่ทรายค าบริเวณส านักงานสวนป่าแม่ทรายค า** 

mailto:maesaicome_forest@hotmail.co.th

