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เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 

Forest Stewardship Council (FSC) 
 
 
 

 

งานสวนป่าทุ่งเกวียน 
 
 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจย่ังยืน 

วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 
“เป็นผู้น าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน      

เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ในปี 2565” 
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Thungkwain plantation management summary 
สรุปการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน งานสวนทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

 
งานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง (อ.อ.ป.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังท่ีส าคัญประการหนึ่งก็คือ ปลูก
สร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ สวนป่าทุ่งเกวียน เป็นสวนป่า
โครงการท่ี 1 เริ่มด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าสัก ต้ังแต่ปี 2510 ใช้ระบบหมู่บ้านป่าไม้เป็นแรงงาน มีพื้นท่ี   
สวนป่าจ านวน 16 แปลง ได้ขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า (สป.3) เล่มท่ี 21 ฉบับท่ี 46 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2547 
เนื้อที่ 15,127 ไร่ และพื้นท่ีตาม GPS เนื้อท่ี 15,024 ไร่ เริ่มตัดสางเพื่อจ าหน่ายต้ังแต่ปี 2538 ท่ีต้ังส านักงาน 
ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 6 ถนนสายล าปาง - เชียงใหม่ กิโลเมตรท่ี 26 - 27 ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
52190 พิกัด UTM 47Q 526518 E  2027668 N  ห่างจากอ าเภอห้างฉัตร ประมาณ 16 กิโลเมตร ห่างจาก
อ าเภอเมืองล าปาง ประมาณ 30 กิโลเมตร 

 

 
แผนท่ีแสดงการจ าแนกการใช้ประโยชน์พื้นท่ี 

งานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง (อ.อ.ป.) 
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แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 
 

ล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ รายละเอียด/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณงาน 
1 แผนการจัดการ 

ด้านเศรษฐกิจ 
- แผนการท าไม้สักสวนป่า 

- จ านวนเนื้อที่ 
- ปริมาตร 

- แผนการจ าหน่ายไม้ 
- ปริมาตร 
- เป้าหมาย (รายได้) 

- แผนการด าเนินงานด้านสวนป่า 
- การปลูกสร้างสวนป่า 
- การบ ารุงดูแลสวนป่าแปลงเก่า 

- ความสูญเสียของเนื้อไม้ 
- ความเพิ่มพูนของเนื้อไม ้
- ผลประกอบการ 

 
พื้นท่ีท าไม้ (ไร่) 
ปริมาตร (ลบ.ม.) 
 
ปริมาตร (ลบ.ม.) 
รายได้ (ล้านบาท) 
 
พื้นท่ีปลูกใหม่ (ไร่) 
พื้นท่ีดูแลรักษา(ไร่) 
ร้อยละท่ีสูญเสีย 
ลบ.ม./ไร่/ป ี
ร้อยละของต้นทุน 

 
600.22 
1,400 

 
1,400 
10.2 

 
263.93 
11,391 
10% 
0.43 
30% 

2 แผนการจัดการด้าน
สังคม 
- สิทธิของคนงาน 
 
 
- สิทธิของชุมชน
ท้องถิ่น 
 

 
 
- คุ้มครองความปลอดภัยการท างาน 
- สวัสดิการพื้นฐาน (อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย,ยา ฯลฯ) 
- การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ 
- การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นท่ี 
- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 
- การจ้างแรงงานในท้องถิ่น 
- รับฟังความคิดเห็น แก้ไขข้อขัดแย้ง 
- การใช้ประโยชน์ท่ีดินรอบสวนป่า 

 
 
กรมธรรม์อุบัติเหตุ 
รายการสวัสดิการ 
 
จ านวนคน 
ข้อตกลงชุมชน 
จ านวนครั้ง 
สัดส่วนแรงงาน 
จ านวนครั้ง 
ร้อยละของต้นทุน 

 
 
1 
3 
 

50 
5 
12 

65:35 
12 

60% 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม 
 

- อนุรักษ์ต้นไม้ดีมีค่า 
- การพังทลายของดิน 
- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
- ป้องกันพื้นท่ีเกษตรขอบแปลง 
- พื้นท่ีอนุรักษ์ในสวนป่า 
- ผลกระทบก่อนและหลังท าไม้ 
- ความหลากหลายทางชนิดพันธ์พืช 
- ความหลากหลายทางชนิดพันธ์สัตว์ 
- พื้นทีท่ีมีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ 
(HCV) 
- ฝายดักตะกอนชะลอความเร็ว 
- การป้องกันไฟป่า 
- การป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลาย
ป่า 

จ านวนไม้อนรุักษ ์
จ านวนสถานี 
ร้อยละ 
ร้อยละผลกระทบ 
จ านวนไร ่
พื้นท่ีท าไม้ (ไร่) 
 

ร้อยละเทียบธรรมชาติ 
 

ร้อยละเทียบธรรมชาติ 
 

จ านวน 
 
จ านวนฝาย 
ร้อยละไฟไหม ้
จ านวนคดี 

27 
3 

60% 
5% 

2991 
600.22 

30 
20 
5 
 

10 
15 
0 
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การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าทุ่งเกวียน แบ่งการท างานออกเป็น    
3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ 
 
  ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

สวนป่าทุ่งเกวียน ได้ก าหนดพื้นท่ีอนุรักษ์รวมท้ังส้ิน 2,991.648 ไร่ คิดเป็น 19.91 % ของเนื้อที่สวนป่า
ท้ังหมด พื้นท่ีตาม GPS จ านวน 15,024 ไร่ โดยแบ่งพื้นท่ีอนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
 1. พื้นท่ีสองฝ่ังล าห้วย (Stream bank) 
 2. พื้นท่ีแนวป้องกันรอบนอก (Buffer zone) 
 3. พื้นท่ีป่าธรรมชาติ (Natural forest) 

4. พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ (Forest conservative area) 
5. พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (High conservation value area ; HCV) 

พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (High conservation value area ; HCV) 
 

หมายถึงคุณค่าของส่ิงมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม ท่ีได้รับการ
พิจารณาว่ามีความโดดเด่นส าคัญมาก ท้ังในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่ง คุณค่าเพื่อการ
อนุรักษ์อย่างสูงนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพื่อการจัดการและ
ติดตามเพื่อให้แน่ใจส่ิงท่ีได้รับการพิจารณาให้อยู่ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น 

จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพื้นท่ี HCV ในพื้นท่ีสวนป่าทุ่งเกวียน ได้จัดว่า
สวนป่าทุ่งเกวียนมีพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) อยู่ในบริเวณขอบเขตพื้นท่ี และอยู่ติดกับขอบเขต
สวนป่า ได้แก่  

ฝายชะลอความชุ่ม
ชื่น 

พื้นที่ป่าธรรมชาติ 

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่แนวป้องกันรอบนอก 
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1. HCV 5 Basic needs of local communities: พื้นท่ีบริเวณขอบอ่างเก็บน้ าแม่สัน แปลงปี 2516 
พื้นท่ี 45.697 ไร,่ พื้นท่ีบริเวณขอบอ่างเก็บน้ าของศูนย์ช้าง แปลงป ี2517 พื้นท่ี 103.727 ไร,่ 
พื้นท่ีบริเวณขอบอ่างเก็บน้ าแม่ปอน แปลงปี 2514,2515 พื้นท่ี 16.80 ไร ่ 

2. HCV 6 Cultural identity of local communities : ฌาปนสถานของหมู่บ้านป่าไม้หมู่ท่ี 6 พื้นท่ี 
0.38 ไร ่และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พื้นท่ี 20.79 ไร ่ 

 

   
 
การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อการติดตาม ช่วงเวลาที่ติดตาม 
ติดตามตรวจสอบอนุรักษ์ดินและน้ า ส.ค. - ก.ย. 
ฝายชะลอความชุ่มช้ืน พ.ค. – ก.ค. 
การป้องกันไฟป่า ต.ค. – เม.ย. 
การตรวจสอบต้นไม้อนุรักษ ์ ทุกๆ 3 เดือน 
การตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมก่อนการท าไม้ ก่อนท าไม้ 1 เดือน 
การตรวจสอบผลกระทบ ส่ิงแวดล้อมหลังการท าไม้ หลังการท าไม้ 1 เดือน 
การป้องกันการลักลอบตัดไม้และดูแลพื้นท่ีอนุรักษ์ ทุกวัน 
การอนุรักษ์พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าสูง ทุกครั้งท่ีมีกิจกรรม 

 
 
ด้านสังคม 
 

ชุมชนรอบพื้นท่ีสวนป่าทุ่งเกวียน ประกอบด้วย 2 ต าบล คือ ต าบลเวียงตาล และต าบลแม่สัน สวนป่า
ทุ่งเกวียน จึงมีนโยบายและแผนการจัดการด้านสังคม เพื่อใหสั้งคมเกิดความยั่งยืนต่อไปดังนี้ 

1.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางด้านสังคมท่ีดี ของชุมชนท้องถิ่น 
2.  เพื่อสืบสานด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนท้องถิ่นรอบ ๆ สวนป่า 

ฌาปนสถาน ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
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3.  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร และส่วนราชการในท้องถิ่น ในการวางแผน  
บริหารจัดการสวนป่า และการใช้ประโยชน์พื้นท่ีสวนป่า 

4.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสวนป่ากับชุมชนท้องถิ่น 
5.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนในบทบาทและกิจกรรมการด าเนินงานของสวนป่า 

 
นโยบายเพื่อสังคมยั่งยืนของงานสวนป่าทุ่งเกวียน 

1. นโยบายการจ้างงานและคนงานสวนป่าทุ่งเกวียน 
2. นโยบายเกี่ยงกับสิทธิตามวัฒนธรรมและสิทธิตามกฎหมาย   
กับชุมชนท้องถิ่นต่อทรัพยากรป่าไม้ในสวนป่าทุ่งเกวียน  
ภายใต้ข้อตกลงท่ียอมรับร่วมกันท้ัง 2 ฝ่าย 
1. นโยบายด้านความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียง 

ของสวนป่า 
แผนการจัดการด้านสังคม 

1. สิทธิของคนงาน 
2. คุ้มครองความปลอดภัยการท างาน  
3. สวัสดิการพื้นฐาน (อุปกรณ์ความปลอดภัย ยา การประกันภัยอุบัติเหตุ)  
4. การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ 

สิทธิของชุมชนท้องถิ่น  
1. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นท่ี  
2. กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์  
3. การจ้างแรงงานในท้องถิ่น  
4. รับฟังความคิดเห็น แก้ไขข้อขัดแย้ง 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 

การประชุมร่วมกับผู้น าชุมชนรอบสวนป่า ร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ 
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   ด้านเศรษฐกิจ 
 

1. สนับสนุนประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตไม้จากสวนป่า 
2. เพื่อให้สวนป่ามีความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ โดนมีปริมาณผลผลิตต่อหน่วยอยู่ ในระดับเกณฑ์

มาตรฐาน และมีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อการวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ในระยะยาวและยั่งยืน 
4. เพื่อบริหารจัดการพื้นท่ีโดยใช้ระบบวนวัฒน์ (Silviculture system) ท่ีเหมาะสมกับสภาพ

ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีสวนป่า 
5. เพื่อการใช้ระบบการส ารวจข้อมูลสวนป่าท่ีทันสมัย ประหยัด และถูกต้องแม่นย า 
6. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไทย และข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยได้ลงนามไว้ในด้าน 
 

แผนการด าเนินงานของสวนป่าทุ่งเกวียน ประจ าปี 2564 
ด้านงานปลูกสร้าง 

แผนการปลูกแปลงปี 2523 จ านวน 263.93 ไร่ 
ด้านงานท าไม้ 

แผนการท าไม้ประจ าปี 2564 
แปลงท าไม้ตัดสางรอบสุดท้ายแบบ Selection thinning 

-  แปลงป ี2525 เป้าหมายปริมาตร 800 ลบ.ม. พื้นท่ี 277.84 ไร่ 
แปลงท าไม้ตัดสางแบบ thinning ครั้งท่ี 1 

- แปลงป ี2549/2514 เป้าหมายปริมาตร 600 ลบ.ม. พื้นท่ี 322.38 ไร่ 
  

ปริมาตรรวม 1,400 ลบ.ม. พื้นท่ีท าไม้ 600.22 ไร่ 
คาดการรายได้ในปี 2564 ประมาณ 10,200,000 บาท 
 

แผนการด าเนินงาน 
 

ป ี *ท าไม้ (ลบ.ม.) ปลูกเสริมสวนป่ารอบตัดฟันที่สอง (ไร่) 
2564 1,400.00 263.93 
2565 2,200.00 277.84 
2566 2,700.00 456.62 
2567 2,000.00 - 
2568 2,600.00 - 

หมายเหตุ *การท าไม้ของสวนป่าไม่เกินปริมาณความเพิ่มพูนรายปี ไม่เกินศักยภาพพื้นท่ี และท าการปลูกเสริม
สวนป่ารอบตัดฟันท่ีสองหลังท าไม้เสร็จ 

 
 
 
 
 

อบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 



เมษายน 2564 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนป่าอยา่งยั่งยืน งานสวนป่าทุ่งเกวียน] 
 

                                  
อัตราก าลังงานสวนป่าทุ่งเกวียน 
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นางสาวสุพรรณิกา สุทธคุณ 
ผู้ช่วยฯ งานสวนป่าทุ่งเกวียน 

 

   นายมานะ ก้อใจ 
พนักงานปฏิบัติการ 

  

นายปรีชา จริยา 
ลูกจ้างเหมา 

นางสาวกัลยากร ชุ่มธิ 
เสมียน 

นายประสงค์ จันติลา 
พนักงานปฏิบัติการ 

นายดนัย ถือแก้ว 
ลูกจ้างเหมา 

 

เศรษฐกิจย่ังยืน 

วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 
“เป็นผู้น าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน      

เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ในป ี2565” 

นายมณี  เรืองยศ 
ลูกจ้างเหมา 

 

นายสัมฤทธ์ิ พัฒนโชติ 
หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน 

 

นายอุเทน หมื่นมูล 
พนักงานปฏิบัติการ 

 

นางสาววิภาวดี อุตส่าห์ 
พนักงานด้านบัญชี 

 

นายราชัน  สุขเกษม 
พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 

นายสมนึก จ าใจ 
ลูกจ้างเหมา 

นายแดง  ปงเสด 
ลูกจ้างเหมา 

นายสวิง เสมอถุง 

ลูกจ้างเหมา 
 


