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บทสรุปผู้บริหาร 
……………………………………………………. 

 
1. วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

“เป็นผู้น าจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากปุาปลูก ในปี 2565” 

2. พันธกิจ 
2.1 พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า 

2.2 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ 

2.4 วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ 

2.5 ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์  
ตามศักยภาพ  สร้างก าไรพอเลี้ยงองค์กร ไม่เป็นภาระต่อรัฐ 

2.6 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน 

2.7 สงวน อนุรักษ ์บริบาลช้างไทยและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.8 พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 

3. เป้าประสงค์ 

3.1 พัฒนาและบริหารสวนปุาไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่พอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เพื่อเป็น 
ผู้น าในการจัดการสวนปุาไม้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเชี่ยน 

3.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้  ผลิตภัณฑ์ไม้  ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้และลด
ต้นทุนการผลิตรวมทั้งพัฒนาการตลาดเชิงรุกมีการกระจายสินค้าและเพิ่มจุดจ าหน่ายเพื่อเพิ่มยอดจ าหน่ายสินค้า 

3.3 แก้ปัญหาสภาพคล่อง มีแหล่งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไม้  และบุคลากรมีความสามารถในการ
บริหารและวิเคราะห์ทางการเงิน 

3.4 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

3.5 ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลก าไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
3.6 ชุมชนรอบสวนป่ามีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และการบริบาลช้างไทยให้ช้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ 

4. ยุทธศาตร์ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือ ที่ กค 0805.1/ว.709 ลงวันที่ 11 
มิถุนายน  2564 แจ้งว่าคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติรับทราบการขยายระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจที่จะสิ้นสุดในปี 2564 ไปอีก 1 ปี โดยจะสิ้นสุดในปี 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการบังคับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และรายงานการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ปี 2565  ให้รัฐวิสาหกิจยังคงต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจทั้ง 5 ด้านของ
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจฯ และให้เพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) 
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(พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) , เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580)  

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  สาขาทรัพยากรธรรมชาติ  ของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

และแผน DE 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) (พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ ได้แก ่เศรษฐกิจ 

ชีวภาพ (Bio Economy) , เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy))  
มาประกอบการด าเนินงาน 

 

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ 
อ.อ.ป. 

ปี 2561 – 2565 และแผนการด าเนินงานของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2564 รวม 10 แผนงาน โดยก าหนด
เป็นตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2564 ประกอบด้วย 

4.1 โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุม และแปรรูปไม้มีค่า (แผนงานเชิงสังคม) 
4.2 กิจกรรมการปลูกสร้างสวนปุาเพื่อฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาต้นน้ า (แผนงานเชิงสังคม) 
4.3 กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย (แผนงานเชิงสังคม) 
4.4 กิจกรรมการจัดท าแปลงสาธิตบ ารุงไม้เศรษฐกิจ (แผนงานเชิงสังคม) 
4.5 กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่สวนปุาเศรษฐกิจ (แผนงานเชิงพาณิชย์) 
4.6 โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า (แผนงานเชิงพาณิชย์) 
4.7 โครงการร่วมด าเนินงานกับภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกไม้เศรษฐกิจ/อุตสาหกรรมไม้/

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) (แผนงานเชิงพาณิชย์) 
4.8 กิจกรรมการจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ( Sustainable Forest Management : SFM) 

(แผนงานเชิงพาณิชย์) 
4.9 กิจกรรม จัดท าระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ ( Chain of Custody : CoC) 

(แผนงานเชิงพาณิชย์) 
4.10 โครงการศูนย์การเรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่งไพร (แผนงานเชิงสังคม) 
สาหรับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ในปี 2565 ยังคงด าเนินการต่อเนื่องตามโครงการ/แผนงาน 

ที่ยังไม่เสร็จสิ้น เพ่ือให้เสร็จสิ้นตามแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ   
อ.อ.ป. ปี 2561 -2565 ซึ่งต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นบรรลุเปูาหมาย ในปี 2565 และเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) (พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 
Economy), เศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)) มาใช้ใน
การด าเนินงาน 

 



บทสรุปผู้บริหาร หน า 3 

 

5 กลยุทธ์ของ อ.อ.ป. 
5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

1. กลยุทธ์ที่ 1 ทบทวนบทบาทท่ีเหมาะสมกับบริบทองค์กรเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 
2. กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ของประชาชน รวมถึงสร้าง/แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับประชาชน 
3. กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือน าองค์ความรู้ใช้ประโยชน์ 
4. กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอาชีพทางเลือก สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยการ 

ปลูกปุาเศรษฐกิจ 
5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

1. กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. กลยุทธ์ที่ 6 จัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ 

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
1. กลยุทธ์ที่ 7 ฟื้นฟูฐานะองค์กรและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน 
2. กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุงพัฒนาและขยายการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 
3. กลยุทธ์ที่ 9 บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพ่ิมเติม 
4. กลยุทธ์ที่ 10 เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต 

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0  และแผน DE 

1. กลยุทธ์ที่ 11 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของ อ.อ.ป. 

2. กลยุทธ์ที่ 12 ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล 
5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

1. กลยุทธ์ที่ 13 ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและ
ภาระกิจตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ 

2. กลยุทธ์ที่ 14 เสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) (พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิต ิได้แก่ 

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy), เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) มาประกอบการด าเนินงาน 

1. กลยุทธ์ที่ 15 ด ารงวิถีชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) อ.อ.ป. ได้จัดท า
แผนด าเนินงาน ปี 2565 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรจุเปูาหมายที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ  สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี พ.ศ. 2561 - 2566 

6. แผนที่ยุทธศาสตร์ 
ออป.เหนือบน ไดจ้ัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Maps) ตามแนวทางระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) และระบบประเมินผลเชิงดุลยภาพ 
(Balanced Scorecard : BSC) ที่พิจารณาถึงความสมดุลของมุมมองทั้ง 4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน 
(Financial) มุมมองด้านลูกค้า  (Customer) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และ
มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning & Growth) เพ่ือการปฏิบัติและการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 7. แผนผังปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ของ ออป.เหนือบน ปี 2565 
 

แผนปัจจัยขับเคล่ือนมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  EVA / EP ของ  ออป.เหนือบน ประจ าปี 2565 แผนใหม่
ขายไม สักสวนป่า, เศษไม  (4000+4006+4035) 243,828,000.00          

.+รายได ชดเชยพท.สวนป่า (4317) 0.00 Nopat ขายไม ป่านอกโครงการ (4037+4040) 5,925,000.00              

.+ดอกเบีย้จ่าย (6000) -                         Nopat งบก าไรขาดทุน ขายไม สักสวนป่าแปรรูป (4041+404302+404310+4052) 88,771,680.00            

.-ก าไรจากการจ าหน่าย (4342) -                         Nopat รายได รวม ขายเศษยางพารา (4092) 3,050,000.00              

ภาษเีชิงเศรษฐศาสตร์ 20% adjust .+ค่าเผ่ือหนี้สังสัยจะสูญ (1201,120051 เพิ่ม/ลดจากปีก่อน) -                         Nopat 626,018,252.00                ขายไม แปรรูป (ซ้ือมาขายไป) (4097) 204,000,000.00          

18,991,770.64                            (+) .-ค่าเผ่ือสินค าช ารุด(1439 เพิ่ม/ลดจากปีก่อน) 6,714,562.21 Nopat ขายผลิตภณัฑ์, อัด, อบ, ไส, ซอย(4072+4073+4300+4301+4302) 62,405,000.00            

18,991,770.64                            .-ค่ากจิกรรมช่วยเหลือสังคม (5949,5957) 6,010,288.00         Nopat รายได จากการท่องเที่ยว/ทท./(4356+4303+43293+43294+43295) 11,056,500.00            

.-ค่าใช จ่ายจากการบริจาค (5952) -                         Nopat รายได เงนิอุดหนุนรัฐบาล (4330) -                              

รวม 12,724,850.21 รายได ค่าเช่า(4315) 1,690,400.00              

adjust รายได จากการจ าหน่ายไม อัดประสาน (ตามโครงการ) -                              

(-) รายได อ่ืนๆ 5,291,672.00              

(-) 75,967,082.57                            (4312+4318+4327+4340+4342+4360+43296+4307+43081+4334+41001+4308+4068+4076+4086+4087+40894+4371+4372+4374+4379) ต นทุนขาย

NOPAT NOPBT NET  PROFIT ค่าใช จ่ายรวม ต นทุนขาย (5620) 223,829,060.00          ไม ซุงสักป่านอกโครงการ 2,168,210.00      

75,967,082.57                            94,958,853.21                             82,234,003.00                                                                 543,784,249.00                คชจ.จากการด าเนินการอ่ืนๆ (ซ้ือ ขายไม แปรรูป) 181,800,000.00          ไม ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ 1,427,522.00      

ก าไรขาดทุนหลังหักภาษี ก าไรขาดทุนก่อนหักภาษี ก าไรขาดทุนสุทธิ คชจ.จากการให บริการ อัด อบ ไส (5925+5926+5927+5928) 51,000.00                   ไม ซุงสักสวนป่า 101,055,436.00  3,432,017.00        รวมแล ว

EP คชจ.จากการท่องเที่ยว (5929) 6,849,516.00              ยางพารา 3,735,900.00      

56,780,078.71     ค่าใช จ่ายขายและบริหาร (5700-5899) 120,033,713.00          ไม สักสวนป่าแปรรูป 63,798,900.00    

ดอกเบีย้จ่าย คชจ.เงนิอุดหนุนรัฐบาล (5919) -                              ผลิตภณัฑ์+ไม ประสาน 51,643,092.00    

56,780,078.71     WACC Kd (D-E)=0% -                                   ต นทุนขาย (ตามโครงการ) -                              รวมต นทุนขาย 223,829,060.00  

6.78% Ke(E/D+E)=6.78% ค่าใช จ่ายอ่ืนๆ 11,220,960.00            คชจ.อ่ืนๆ

ต นทุนเงนิทุน (5901+5902+5906+5907+5911+5913+5914+5917+5920+5924+5931+5932+5933+5934+5949+5950+5952+5953+5954+5957+5958+5962) หน้ีสงสยัจะสูญ -                   

19,187,003.86                            Invested capital                                                                                                     เพิ่มค่าเผ่ือมลูค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ คชจ.CSR 6,010,288.00   

19,187,003.86                            (X) เงนิทุนที่ใช สินทรัพย์รวม 1,783,083,146.71     งบดุล คชจ.เบด็เตลด็อ่ืนๆ (รวมคชจ.บริการอ่ืน) 5,210,672.00   

282,994,157.18                           สินทรัพย์หมุนเวียน รวมคชจ.อ่ืนๆ 11,220,960.00 

282,994,157.18                           162,940,947.36                                                                                 

   (1000-14241+14301-14380)+1439+1440+(1503-1601)  เพิ่มประมาณการมลูค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ

(+) .+ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 31,336,730.99       (1201) ปรับปรุง (-)    adjust

(+) .+ค่าเผ่ือสินค าช ารุดและเส่ือมคุณภาพ 6,714,562.21         (1439) ปรับปรุง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

(-) .-หนี้สินระยะส้ันไม่มดีอกเบีย้ 24,976,107.48       ( 2100 - 2907) งบดุล 1,620,142,199.35                                                                              

(-) .-หนี้สินระยะยาวไม่มดีอกเบีย้ 176,738,397.59     (2911 - 2928) งบดุล (-)    adjust

(-) .-ทรัพย์สินที่ไม่ก่อให เกดิรายได 245,495,464.40 (1741-1750) (14251-14262+1700-1845)-1850
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8. เป้าหมายการด าเนินงาน  ปี  2565 

8.1 เป้าหมายแผนด าเนินงานด้านงบประมาณรายได้-รายจ่าย                      หน่วย : บาท 
 

รายการ รายได ้ รายจ่าย 

จากการประกอบธรุกิจ     

  ผลผลิตจากสวนปา่     

  
•  ไม้สักป่านอก 4,200,000            2,168,210 

  
•  ไม้กระยาเลยปา่นอก 1,725,000            1,427,521 

 
 

•  ไม้สัก 243,828,000         101,055,437 

 
 

•  ยางพารา (ยางก้อนถว้ย) 3,050,000            3,735,902 

 
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

  
 

 
 

•  ไม้แปรรูปสักสวนป่า        88,771,680           63,798,899 

 
 

•  ผลิตภัณฑ์-เครื่องเรือน          62,171,000           51,643,093 

 
 

•  บริการรักษาเนื้อไม้               234,000                  51,000 

 
ธุรกิจบริการ   

 
 

•  การท่องเท่ียว           11,056,500            6,849,515 

 
 

•  การซ้ือ - ขายไม้แปรรูป       204,000,000          181,800,000 

 
การด าเนินงานอื่น ๆ   

 
 

•  ผลพลอยได้สวนป่า 3,640,670                3,640,670 

 
 

•  ค่าเช่า 1,690,400 - 

 
 

•  รายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน 60,000 - 

 
 

•  ค่าธรรมเนียมธนาคาร                31,000                   160,000 

 
 

•  ค่าใช้จ่าย CSR -             6,010,289 

 
 

•  ค่าใช้จ่าย FSM/FSC -                 1,400,000    

 
 

•  ค่าขนส่ง             1,560,000 - 

 
 

•  ค่าเบ็ดเตล็ด                - - 

  •  การรับจ้างบริการอื่น - - 

  • ภาษีซื้อส่วนเฉลีย่ที่ขอคืนไม่ได้ -                        10,000 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย -           25,422,890    

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -           94,610,824 

รวมทั้งสิ้น 626,018,250 543,784,250 

ก าไร (ขาดทุน)สุทธ ิ 82,234,000 
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8.2 เป้าหมายแผนด าเนินงานด้านการลงทุน 

8.2.1 งบลงทุนขออนุมัติรายปี                                หน่วย : บาท 
 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ท่ีดิน -   
2. สิ่งก่อสร้าง 

 
  

  

2.1 สร้างใหม่ 
2.2 ต่อเติมเปล่ียนแปลง 
  2.2.1 ห้องน้ าคนพิการและห้องปัสสาวะชาย ขนาดพื้นท่ีใช้สอย 7.5 ตร.ม. /1 แห่ง 
  2.2.2 ทางลาดเอียงจุดท่ี 1 ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย 22.52 ตร.ม. /1 แห่ง 

 
  

 
316,000 
100,000 
87,000 

  

    2.2.3 ทางลาดเอียงจุดท่ี 2 ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย 19.85 ตร.ม./1 แห่ง   129,000  
3. เครื่องจักรอุปกรณ์     -   

4.  

3.1 เครื่องจักรอุปกรณ์ 
 
หมวดลงทุนอื่นๆ 
4.1 ค่าจ้างเขียนแบบกลุ่มส่ิงก่อสร้างของโครงการจัดต้ังตลาดซ้ือขายไม้เศรษฐกิจ 

4. 

  

 
 

516,000 
 

 

      
รวม 832,000  

 

8.2.2 การลงทุนปลูกสร้างสวนป่า                                        หน่วย : บาท 
 

รายการ พื้นที่(ไร่) จ านวนเงิน (บาท) 

 3. เครื่องจักรอุปกรณ์   

   3.1 เครื่องจักรอุปกรณ์  - 

 4. ค่าใช้จ่ายท าการ      

 4.1 ดูแลสวนปุาแปลงเก่า       

      (1) ไม้สัก                  297,583    49,777,000               

      (2) ไม้ยางพารา  1,389 3,278,000                 

      (3) ไม้ยูคาลิปตัส  3,007 590,000 

      (4) ไม้อื่น ๆ  24,381 2,346,000 

 4.2 ปลูกเสริมสวนปุาไม้สัก (รอบตัดฟนัที่ 2)  5,445 24,035,000 

4.3 รื้อปลูกใหม่   

      (1) ไม้อื่น ๆ 100 1,279,000 

 4.4 ค่าใช้จ่ายอ านวยการ   15,100,000 

รวมงบท าการ  96,405,000 

 รวมทั้งสิ้น  331,905 97,237,000 
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8.3  เป้าหมายแผนด าเนินงานด้านงบประมาณอุดหนุนรัฐบาล   หน่วย : บาท 

 

 วงเงิน

 งบประมาณ

(ต.ค.64-ก.ย.65)

แผนงานที ่3 : แผนงานพืน้ฐานด านการสร างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิตที ่2 : พืน้ทีป่่าเพ่ือการอนุรักษ์

กจิกรรมที ่1 : ปลูกสร างสวนป่าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าต นน า้ล าธาร

การด าเนินงาน : 14,118,200.00                         

1.  การปลูกขยายแปลงใหม ่ ปี  2565  พ้ืนท่ี  1,300  ไร่ 5,070,000.00                           
2.  การบ ารุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า  พ้ืนท่ี  11,435  ไร่ 9,048,200.00                           
กจิกรรมที ่2 : ปลูกหวายและไผ่ในพืน้ทีส่วนป่า เพ่ือส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุ จ านวน 300 ไร่

การด าเนินงาน : 1,782,000.00                           

1.  การปลูกขยายแปลงใหม ่ ปี  2565  พ้ืนท่ี  300  ไร่ 1,170,000.00                           
2.  การบ ารุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า  พ้ืนท่ี  600  ไร่ 612,000.00                              
กจิกรรมที ่3 : อนุรักษ์พนัธุกรรมไม ดั้งเดิมหายากในพืน้ทีส่วนป่า จ านวน 95 ไร่

การด าเนินงาน : 95,000.00                                

1.การบ ารุงรักษาและอนุรักษพ์นัธุกรรมไมด้ั้งเดิมหายากในพ้ืนท่ีสวนป่า  (แปลงปี 2562) พ้ืนท่ี 55 ไร่ 55,000.00                                
2. การบ ารุงรักษาและอนุรักษพ์นัธุกรรมไมด้ั้งเดิมหายากในพ้ืนท่ีสวนป่า (แปลงปี 2560)  พ้ืนท่ี 40 ไร่ 40,000.00                                
แผนงานที ่5 : แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป องกนัทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม เศรษฐกจิเพ่ือเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล อม อย่างยั่งยืน

กจิกรรมที ่1 : ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไม เศรษฐกจิ 999,600.00                              

1.  ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไมเ้ศรษฐกิจ  ปีท่ี 1  (  -  ไร่ )

2.  การบ ารุงรักษาส่งเสริมเกษตรกรปลูกไมเ้ศรษฐกิจ  ปีท่ี 2-3  ( 980 ไร่ ) 999,600.00                              
กจิกรรมที ่2 : จัดท าแปลงสาธิตการปลูกบ ารุงไม เศรษฐกจิ

การด าเนินงาน : 869,300.00                              

1.  จดัท าแปลงสาธิตการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ  ปีท่ี 1  ( - ไร่ )

2.  การบ ารุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ  ปีท่ี 2-5  ( 600 ไร่ ) 869,300.00                              
รวมทั้งส้ิน 17,864,100.00                         

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กจิกรรม
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9. การบริหารจัดการ 
9.1 การปลูกสร้างสวนปุา 

1. พัฒนาพื้นที่สวนปุาไม้เศรษฐกิจในพื้นที่สวนปุาของ ออป.เหนือบน 
2. มาตรฐานการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน – ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (FSC-CoC)  

และระบบการจัดการปุาไมอ้ย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC 

9.2 การจัดจ าหน่ายไม้จากสวนปุา 
1. ไม้สักสวนปุา  ไม้ปุานอกโครงการ และไม้ของกลาง ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจ าหน่ายไม้ของ

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) ลงวันที่ 1 มกราคม 2556 และหลักเกณฑ์การจ าหน่ายไม้สักสวนปุา
ล่วงหน้าขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ พ.ศ. 2563  

2. ไม้แปรรูป ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจ าหน่ายไม้สักสวนปุาแปรรูปองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 

3. ผลิตภัณฑ์ไม้และค่าบริการด้านอุตสาหกรรมไม้  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคาสินค้า
ผลิตภัณฑ์และค่าบริการด้านอุตสาหกรรมไม้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

9.3 งานท่องเที่ยวสวนปุา 
1. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
2. ส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ารับบริการ 
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสถานที่พัก การบริการ เพ่ือเป็นจุดขายให้ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย และ

สามารถแบ่งปันได้ในตลาดการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก/ส่งเสริมการตลาดเก่าและใหม่ 
 - ร่วมงาน ROAD SHOW/ หน่วยงานด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน 
 - จัดท า Promotion เพ่ือจูงใจการใช้บริการท่องเที่ยว 
 - พัฒนาแฟนเพจ/เว็ปไซต์ 
5. การจัดท าโครงการคิดนอกกรอบเพ่ือสร้างรายได้ให้ อ.อ.ป. 

9.4 การบริหารบุคลากร 

1. การจัดวางต าแหน่งบุคลากรในหน่วยงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษา ฝึกอบรมเพ่ิมเติมให้มีความรู้   ความสามารถ

เหมาะสมกับต าแหน่งงาน  และเป็นไปตามสมรรถนะสายงาน 
3. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขาย ในระดับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้างานลงมา

(ยกเว้นพนักงานปฏิบัติการ)  
4. การประเมินบุคลากรเป็นไปตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินสมรรถนะ

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ พ.ศ. 2563 

10. การด าเนินงานตามระบบประเมินผล   
10.1 การท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานระหว่าง อ.อ.ป. กับ ออป.เหนือบน และท าบันทึก

ข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานระหว่าง ออป.เหนือบน กับ ออป.เขต/ส่วนงาน ในสังกัด โดยมีเกณฑ์การ
วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามกรอบงบประมาณ ประจ าปี 2565 ของแต่ละ ออป.เขต/ส่วนงาน โดยมีการ
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ติดตามประเมินผล  รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่าง อ.อ.ป. กับ ออป.เหนือบน ประจ าทุกเดือน  และน าเข้า
ที่ประชุมประจ าเดือนเพ่ือติดตามอย่างใกล้ชิด 

10.2 การประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามระบบ EVM โดยมีการค านวณค่า EP และ
วิเคราะห์ค่ารายงาน EP ทุกไตรมาส ให้แก่ อ.อ.ป. และด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การสร้างก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์  ประจ าปี 2565  (Strategic Improvement Plan : SIP) 

11. กิจกรรมด้านบริการสังคม 
- ส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นปลูกไม้เศรษฐกิจ   
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นรอบเขตสวนปุา/สมาชิกหมู่บ้านปุาไม้ สนับสนุนการ            
  สร้างงาน สร้างรายได้  โดยใช้สวนปุาเป็นฐานในการด าเนินงาน 
- สนับสนุนการจัดการสวนปุาตามแนวทางการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน 
 

12. ความเสี่ยง 
- ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี 2565 ขององค์การ

อุตสาหกรรมปุาไม ้

13. ประมาณการทางการเงิน  

 13.1 เปรียบเทียบงบก าไร (ขาดทุน)  ปี พ.ศ. 2565                        หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2565 

รายได้รวม 626,018,250 
รายจ่ายรวม 543,784,250 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 82,234,000 
  

  

13.2 ประมาณการกระแสเงินสดปี  2565                                           หน่วย : ล้านบาท   
 

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

เงินสดรับ 156.504 156.504 156.505 156.505 626.018 

เงินสดจ่าย 135.946 135.946 135.946 135.946 543.784 

เงินสดรับ      

มากกว่า (น้อยกว่า) 20.558 20.558 20.559 20.559 82.234 
เงินสดจ่าย      
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 13.3 ประมาณการด้านการลงทุน                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 

รายการ   งบลงทุนทีไ่ด้รับ   * เป้าหมายเบิกจ่าย  

1. การปลูกสรา้งสวนปาุปลูก/บ ารุง 96.405 96.405 

2. งบทรัพยส์ินสวนปุา - - 

3. งบขออนุมัติรายป ี 0.832 0.832 

รวมทั้งสิ้น 97.237 97.237 
 

 * เปูาหมายการเบิกจ่าย ควบคุมการเบิก-จ่าย งบท าการสวนปุา 100 เปอร์เซ็นต์ของ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ส่วนงบทรัพย์สินสวนปุา และงบขออนุมัติรายปีเบิกจ่าย 100 เปอร์เซ็นต ์
 

14. แหล่งเงินทุน รายได้จากการด าเนินงานประจ าปี 2565 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
15.1 สวนปุาของ ออป.เหนือบน เป็นสวนปุาที่มีการบริหารจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบของสวน

ปุาในหน่วยงาน อ.อ.ป. 
15.2 สวนปุาเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
15.3 สวนปุาเป็นแหล่งช่วยส่งเสริม และพัฒนาสังคมในท้องถิ่น เป็นฐานการด าเนินงานตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 
16.4 สวนปุาช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 
16.5 การลงทุนในสวนปุามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อเกิดประสิทธิผลตามแผนและ

เปูาหมายที่ได้วางไว้ 
16.6 สามารถสร้างรายได้ และผลก าไรอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



ค ำน ำ  
……………………………………………………. 

 
 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (ออป.เหนือบน) ได้จัดท าแผนการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงาน โดยได้รวบรวมข้อมูล ของทุก ออป.เขต และส่วนงานต่าง ๆ ในสังกัด  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานประจ าปี 2565 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของหน่วยงาน สอดคล้องกับงบประมาณรายได้-
รายจ่าย และงบประมาณลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ประจ าปี 2565   
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี 

ความส าเร็จตามแผนการด าเนินงาน นอกเหนือจากการวางแผนระบบการด าเนินงานและการ
ควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ออป.เหนือบน และผสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก อ.อ.ป. อีกทั้งนโยบายสนับสนุนส่งเสริมของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ ออป.เหนือบน สามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  

 
 
 

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ภำคเหนือบน 
              องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 
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บทที่  1 
สถานภาพ ออป.เหนือบน 

สถานการณ์ปัจจุบัน 

1)  ความเป็นมา 

1. เมื่อปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงเศรษฐการ
พุทธศักราช 2476 ได้ก าหนดให้จัดตั้ง กองท าไม้ ขึ้นเป็นราชการส่วนกลาง สังกัดกรมปุาไม้ โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบการท าไม้สักของรัฐบาล มีหลวงประเสริฐวนศาสตร์ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง  "ผู้ดูแลการท าไม้ของ
รัฐบาล" เป็นคนแรก ประจ าอยู่ ณ ที่ล าปาง 

2. ต่อมาในปี พ.ศ.2482 บริษัทบอร์เนียว จ ากัด และบริษัทหลุยส์ ตี เลียว โนเวนส์ ซึ่งเป็นผู้รับ
สัมปทานปุาไม้ สัญญาอายุสัมปทานได้สิ้นสุดลง กรมปุาไม้จึงตกลงซื้อที่ดิน ที่ท าการและอาคารต่าง ๆ ของทั้ง
สองบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ถนนท่ามะโอ ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นที่ท าการของผู้ดูแลปุาไม้ 

3. พ.ศ.2485 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมปุาไม้ซึ่งสังกัดกระทรวง
เกษตราธิการ พุทธศักราช 2485 ก าหนดให้ตั้ง "กองท าไม้" ขึ้นเป็นราชการบริหารส่วนกลาง  ของกรมปุาไม้ ซึ่ง
มีแผนกท่ีขึ้นตรง 2 แผนก คือ 
          - แผนกท าไม้ ที่ท าการอยู่ที่ล าปาง 
          - แผนกขายไม้ ที่ท าการอยู่ที่กรุงเทพฯ 
            ในสมัยนั้นการท าไม้สักของรัฐบาลได้ขยายกว้างขวางขึ้น ได้รับปุาไม้สักเพ่ิมขึ้นหลายปุา และ
เนื่องจากกองท าไม้เป็นหน่วยราชการสังกัดกรมปุาไม้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการท าไม้จึงต้องใช้จ่ายภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ ท าให้เป็นอุปสรรคในด้านการเงินที่ล่าช้า และไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควร 

4. ในปี พ.ศ. 2490 รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ฝุายพันธมิตรเป็นเงินจ านวนมาก นอกจากนี้จะต้องจ่ายเงินในการบูรณะประเทศบ้านเมือง ซึ่งได้รับความ
เสียหายจากภัยสงคราม รัฐบาลจึงได้ตกลงใจที่จะท าปุาไม้สักเสียเอง เมื่อท าไม้สักมากขึ้นจะมอบให้กรมปุาไม้
เป็นผู้ท าไม้เองเช่นแต่ก่อน จะเป็นการไม่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากกรมปุาไม้มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และอีก
ประการหนึ่งการท าการค้าแบบราชการมีพิธีรีตองมาก จึงเป็นการยากที่จะแข่งขันกับบริษัทชาวต่างประเทศ 
ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ยุบ "กองท าไม้" ในสังกัดกรมปุาไม้ แล้วจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) ขึ้นมา
แทน โดยให้รับโอนกิจการของกองท าไม้ทั้งหมดมาด าเนินการ รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ อีกบางส่วน 

5. องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2490 เป็น
ต้นมา เมื่อก่อตั้ง อ.อ.ป. ขึ้นแล้วก็มีความจ าเป็นที่จะต้องแยกส่วนงานให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. จึงได้จัดตั้ง "แผนกไม้สัก" ขึ้นที่จังหวัดล าปาง (อ.อ.ป. ปัจจุบัน) เพ่ือควบคุมรับผิดชอบการ
ท าไม้สักของรัฐบาลในภาคเหนือ ทั้งนี้ แผนกไม้สักมีผู้จัดการคนแรก คือ หลวงวิบูลย์ ธรรมบุตร ในขณะนั้น
ผู้บังคับบัญชาของแผนกไม้สัก คือ ฝุายท าไม้ โดยมีคุณหลวงช านาญวนกิจ เป็นผู้อ านวยการฝุายคนแรก ขึ้นตรง
ต่อผู้อ านวยการใหญ่ อ.อ.ป. กรุงเทพฯ 
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6. แผนกไม้สักได้ก าหนดให้ตั้งอยู่ที่บ้านท่ามะโอ ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดย
ใช้สถานที่และอาคารซึ่งเป็นของกองท าไม้เดิมเป็นที่ท าการของแผนกไม้สัก ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดล าปางเป็น
ศูนย์กลางท าไม้สักของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมของภาคเหนือ 

7. ในปี พ.ศ. 2499 มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของ อ.อ.ป. โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. 
พ.ศ. 2499 ให้ อ.อ.ป. เป็นนิติบุคคลอยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตร 

8. ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2503 เกี่ยวกับนโยบายการท าไม้มี
ข้อความโดยย่อว่า  "ไม้สักและไม้ยางเป็นทรัพยากรอันมีค่าของชาติ ควรที่จะจัดการท าไม้ทั้งสองอย่างนี้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติมากที่สุด"  จึงมอบให้ อ.อ.ป. เป็นผู้ท าไม้ออกแต่ผู้เดียว ซึ่งเป็นการสะดวกในการ
ควบคุมและปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้ท าลายปุา และยังท าให้รัฐบาลสามารถควบคุมราคาไม้ในตลาดให้อยู่ใน
ระดับเหมาะสมและควบคุมการท าไม้ออกแต่ละปีได้ตามความต้องการของรัฐบาล และเพ่ือให้งานของ อ.อ.ป. 
ได้ผลตามความมุ่งหวังของรัฐบาล อ.อ.ป. กรุงเทพฯ จึงได้ออกค าสั่งที่ 151/2503 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2503 
ให้ปรับปรุงงานของแผนกไม้สัก จังหวัดล าปาง ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เรียกว่าระบบสาขา โดยแบ่งแยกออกเป็น 5 
สาขา คือ 
               - สาขาเชียงใหม่ 
               - สาขาตาก 
               - สาขาล าปาง 
               - สาขาแพร่ 
               - สาขาพิษณุโลก 

9. ในปี พ.ศ. 2504 แผนกไม้สักได้ย้ายที่ท าการซึ่งเดิมอยู่ริมฝั่งแม่น้ าวังมุมถนนปุาไม้ ตรงข้ามกับ
ปุาไม้เขตล าปาง ไปอยู่ที่ถนนท่ามะโอ หน้าวัดประตูต้นผึ้ง ซึ่งก่อสร้างส านักงานใหม่เป็นตึกชั้นเดียว เหตุที่ต้อง
สร้างส านักงานใหญ่เนื่องจากส านักงานเก่าเป็นอาคารไม้เก่าแก่ทรุดโทรมมาก และต่อมาในปี พ.ศ.2510 ฝุาย
ท าไม้ภาคเหนือได้ก่อสร้างตึก 2 ชั้นเพิ่มเติมอีก 1 หลัง โดยก่อสร้างติดกับด้านหลังตึกที่ท าการชั้นเดียวหลังเดิม 
ด้วยเงินงบประมาณ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถว้น) 

10. ในปี พ.ศ. 2507 อ.อ.ป. ได้มีค าสั่งที่ 19/2507 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2507 ปรับปรุงงานท าไม้
และล่องแพไม้ เป็นแผนกไม้สักเพ่ิมขึ้นอีก 1 สาขา คือ สาขานครสวรรค์ รวมเป็น 6 สาขา โดยมีอาณาเขต
ควบคุมของแผนกไม้สัก โดยถือเอาจังหวัดที่มีไม้สักในขณะนั้น รวมทั้งสิ้น 16 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี , 
ชัยนาท , นครสวรรค์ , ก าแพงเพชร , พิจิตร , เพชรบูรณ์ , สุโขทัย , ตาก , พิษณุโลก , อุตรดิตถ์ , แพร่ , น่าน 
, เชียงราย , ล าพูน , เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 

11. เนื่องจากแผนกไม้สักเป็นส่วนที่สืบเนื่องมาจากราชการของรัฐส่วนหนึ่ง จึงถือว่าแผนกไม้สัก
เป็นราชการส่วนหนึ่งของรัฐ แต่ในขณะนั้นแผนกไม้สักเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐ และได้เปลี่ยนแปลงชื่อไปตาม
เหตุการณ์และภาวะการณ์ของบ้านเมือง ดังนี้ 
                11.1 เมื่อปี พ.ศ. 2490 เป็นปีที่รัฐบาลจัดตั้ง อ.อ.ป. ส่วนงานของแผนกไม้สักที่ล าปางเรียกว่า 
แผนกไม้สัก มีผู้บริหารงาน เรียกว่า ผู้จัดการแผนกไม้สัก 
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                11.2 ในปี พ.ศ. 2509 โดยอนุมัติของคณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้
เรียกชื่อว่ากองท าไม้ภาคเหนือ แทนแผนกไม้สักเดิม และมีผู้บริหารเรียกว่า "ผู้อ านวยการกอง กองท าไม้
ภาคเหนือ" 
                11.3 ในปี พ.ศ. 2519 โดยมติคณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้เรียกชื่อ
ว่า "ฝุายท าไม้ภาคเหนือ" แทน "กองท าไม้ " ภาคเหนือเดิม และมีผู้บังคับบัญชา คือ "หัวหน้าฝุายท าไม้
ภาคเหนือ" 
                11.4 ในปี พ.ศ. 2534 โดยมติคณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้เรียกชื่อ
ว่า "ฝุายอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือ" แทนฝุายท าไม้ภาคเหนือเดิม และมีผู้บังคับบัญชาคือ "หัวหน้าฝุาย
อุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือ" 
                11.5 ในปี พ.ศ. 2545 โดยมติคณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบและ
กรอบอัตราก าลังส่วนงานของ อ.อ.ป. โดยให้เรียกชื่อว่า ส านักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนปุาภาคเหนือ แทน
ฝุายอุตสาหกรรมปุาไม้เดิม และมีผู้บังคับบัญชา คือ "ผู้อ านวยการส านักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนปุา
ภาคเหนือ" 
                11.6  ในปี พ.ศ. 2549 โดยมติคณะกรรมการ อ.อ.ป. ได้ปรับบทบาทการด าเนินงานของ     
อ.อ.ป. โดยเพ่ิมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้มากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก "ส านักงานอนุรักษ์
และพัฒนาสวนปุาภาคเหนือ" เป็น "ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน"   และมีผู้บังคับบัญชา 
คือ "ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ" 

ปัจจุบันได้ เปลี่ ยนชื่ อ  "ส านักส่ ง เสริมและพัฒนาไม้ เศรษฐกิจภาคเหนือ"  มาเป็น            
"องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน"  และมีผู้บังคับบัญชา คือ "ผู้อ านวยการส านักองค์การอุตสาหกรรม
ปุาไม้ภาคเหนือบน" 

2)  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา   
รายได้จากการด าเนินธุรกิจของ ออป.เหนือบน คือธุรกิจปุาไม้ ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้แปรรูปและ

ครุภัณฑ-์ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว  และรายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

งบก าไร (ขาดทุน)  ปี พ.ศ. 2562-2564                            หน่วย : ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมาย  
ผลการ

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย  

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย  
ผลการ

ด าเนินงาน 

รายได้รวม (ลบ.) 565.77 636.92 641.06 605.75 603.82 546.11 

รายจ่ายรวม (ลบ.) 468.28 510.57 525.93 547.45 540.44 469.15 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลบ.) 97.49 126.35 115.14 58.30 63.38 76.96 

 

 

 
แผนภาพแสดง เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้ – รายจ่าย ปี 2562-64  และผลการด าเนินงาน ปี 2562-64 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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สรุปผลการด าเนินงานในปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ปริมาณผลิต รายได้ ต้นทุน ปริมาณผลิต รายได้ ต้นทุน ปริมาณผลิต % ของ ปริมาณจ าหน่าย % ของ % ของ

ม.3/ตัน/ฟ.3/คน (ล้านบาท) การขาย (ล้านบาท) ม.3/ตัน/ฟ.3/คน (ล้านบาท) การขาย (ล้านบาท) ม.3/ตัน/ฟ.3/คน เป้าหมาย ม.3/ตัน/ฟ.3/คน เป้าหมาย เป้าหมาย

1. ผลผลิตไมน้อกโครงการ (ม.3) 3,850.000         17.575     8.820                       4,460.000              17.588     13.166                     3,925.121              101.951 5,201.361          10.287                   58.492    3,925.121                 101.951                 

2. ไมส้กัสวนป่า (ม.3) 36,440.000       17.575     159.090                   37,130.000            256.365   128.367                   36,667.146            100.623 36,378.676       214.115                83.519    36,667.146               100.623                 

3. ไมย้คูาลิปตสั (ตนั) -                     -           -                          -           -                          #DIV/0! -                      -                         #DIV/0! -                             #DIV/0!

3. ไมส้วนป่าอ่ืนๆ (ม.3) -                     -           -                           -                          -           -                          #DIV/0! -                      -                         #DIV/0! -                             #DIV/0!

3. ยางพารา (ตนั) 57,000.000       1.425       2.792                       42,160.000            1.053       2.226                       83,084.000            145.761 83,084.000       1.541                     146.420 83,084.000               145.761                 

 - ยางพาราแผน่ดิบ -                     -           -                           -                          -           -                           -                          -          -                      -                         -          -                             #DIV/0!

 - น ้ายางพารา -                     -                                      - -                          -           -                           -                          -          -                      -                         -          -                             #DIV/0!

 - เศษยาง/ยางกอ้นถว้ย 57,000.000       1.425       2.792                       42,160.000            1.053       2.226                       83,084.000            145.761 83,084.000       1.541                     146.420 83,084.000               145.761                 

รวมด้านป่าไม้ 97,290.000       36.575     170.702                   83,750.000            275.005   143.758                   123,676.267         147.67 124,664.037     225.943                82.16   123,676.267             86,030.64       

4. ธุรกิจอุตสาหกรรมป่าไม ้(ฟ.3) 178,400.000     161.721   70.998                     168,769.740         160.431   67.520                     160,557.990         89.999    139,112.050     148.131                92.333    160,557.990             89.999                    

5. ธุรกิจบริการท่องเท่ียว (คน) 16,000.000       -           6.531                       16,000.000            8.200       1.490                       23,818.000            148.863 23,818.000       6.105                     74.448    23,818.000               148.863                 

6. ซ้ือขายไมแ้ปรรูป -                     107.000   -                           -                          106.500   99.580                     -                          #DIV/0! 216,035.406     179.131                168.198 -                             #DIV/0!

7. รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ -                     -           -                           11,134,633.330    11.135     8.767                       12,214,880.280    #DIV/0! -                      12.215                   109.702 12,214,880.280       #DIV/0!

8. รายไดอ่ื้น ๆ -                     9.037       -                           2,233,400.000      2.233       3.336                       2,244,173.120      #DIV/0! -                      2.244                     100.482 2,244,173.120         #DIV/0!

รวม ทัง้สิน้ 291,690.00  314.33  248.23            13,636,553.07 563.50  324.45            14,767,105.66 108.29 503,629.49   573.77          101.82 14,767,105.66   4,551,407.80   

(มกราคม -ธันวาคม 2562) (มกราคม -ธันวาคม 2562) (มกราคม -ธันวาคม 2562)

รายได้ (ล้านบาท)

 การผลิต - จ าหน่าย สินค้าทีส่ าคัญ

ผลการด าเนินงาน ของ ออป.เหนือบน (มกราคม -ธันวาคม   2562)

รายการ

เป้าหมายทั้งปี เป้าหมาย ผลการผลิต ผลการจ าหน่าย ต้นทุนการผลิต/ขาย

(มกราคม - ธันวาคม  2562) (มกราคม -ธันวาคม 2562)
ผลการด าเนินงาน 

ม.3/ตัน/ฟ.3/คน
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สรุปผลการด าเนินงานในปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ปริมาณผลติ รายได้ ต้นทนุ ปริมาณผลติ รายได้ ต้นทนุ ปริมาณผลติ % ของ ปริมาณจ าหน่าย % ของ ผลการด าเนินงาน % ของ

ม.3/ตัน/ฟ.3/คน (ลา้นบาท) การขาย (ลา้นบาท) ม.3/ตัน/ฟ.3/คน (ลา้นบาท) การขาย (ลา้นบาท) ม.3/ตัน/ฟ.3/คน เป้าหมาย ม.3/ตัน/ฟ.3/คน เป้าหมาย (ลา้นบาท) เป้าหมาย

1. ผลผลิตไมน้อกโครงการ (ม.3) 750.000                3.325                      5.012                   750.000                  3.325                  5.012                             1,840.90              245.45              2,192.34            244.89             7,365.06     7.39                 147.52         

2. ไมสั้กสวนป่า (ม.3) 18,650.000           223.809                  73.728                 18,650.000             223.809              73.728                           35,552.35             190.63              37,315.34           195.01             87.13        115.21              156.26         

3. ไมยู้คาลิปตัส (ตัน) -                    -                 -                   -           -             

3. ไมส้วนป่าอืน่ๆ (ม.3) -                    -                 -                          -                   -           -             

3. ยางพารา (กก.) 97,400.000           2.240                      4.902                   97,400.000             2.240                  4.902                             52,499.60             53.90                52,499.60           1.06                47.19        1.82                 37.04           

 - ยางพาราแผ่นดิบ -                        -                          -                      -                    -                 -                          -                   -           -             

 - น ้ายางพารา -                        -                                                     - -                    -                 -                          #DIV/0! #DIV/0! #VALUE!

 - เศษยาง/ยางกอ้นถ้วย 97,400.000           2.240                      4.902                   97,400.000             2.240                  4.902                             52,499.60             53.90                52,499.60           1.06                47.19        1.82                 37.04           

รวมด้านป่าไม้ 116,800.000         229.374                  83.643                 116,800.000           229.374              83.643                           89,892.850             76.96                92,007.280           440.955              192.24       124.420               148.75         

4. ธุรกจิอตุสาหกรรมป่าไม ้(ฟ.3) 294,270.750         228.228                  145.038               294,270.750           228.228              145.038                         124,629.33           42.35                108,422.22         78.25              34.29        71.95                49.61           

5. ธุรกจิบริการท่องเท่ียว (คน) 4,000.000             1.892                      2.042                   4,000.000               1.892                  2.042                             18,818.00             470.45              18,818.00           8.42                445.24       3.89                 190.31         

6. ซื อขายไมแ้ปรรูป -                        174.640                  160.356               -                    174.640              160.356                         492,762.44           #DIV/0! 492,762.44         250.91             143.67       226.43              141.20         

7. รายได้จากการด้าเนินงานอืน่ ๆ -                        -                          7.111                   -                         -                      7.111                             -                     #DIV/0! -                   1.23                #DIV/0! 2.04                 28.66           

8. รายได้อืน่ ๆ -                        1.615                      4.267                   -                         1.615                  4.267                             -                     #DIV/0! -                   2.11                130.77       0.62                 14.61           

รวม ทัง้สิน้ 415,070.75         635.75                402.46             415,070.75          635.75             402.46                      726,102.62           174.93              712,009.94         781.88             122.99       429.35              106.68         

(มกราคม - ธนัวาคม  2563) (มกราคม - ธนัวาคม  2563) (มกราคม - ธนัวาคม  2563)

รายได้ (ลา้นบาท)

 การผลิต - จ าหน่าย สินค้าที่ส าคัญ
ผลการด าเนินงาน ของ ออป.เหนือบน (มกราคม - ธนัวาคม   2563)

รายการ

เป้าหมายทัง้ปี เป้าหมาย ผลการผลิต ผลการจ าหน่าย ต้นทนุการผลิต/ขาย
(มกราคม - ธนัวาคม  2563) (มกราคม - ธนัวาคม  2563)

 

 

 



 
 

7 
 

ปริมาณผลติ รายได้ ต้นทนุ ปริมาณผลติ รายได้ ต้นทนุ ปริมาณผลติ % ของ ปริมาณจ าหน่าย % ของ ผลการด าเนินงาน % ของ

ม.3/ตัน/ฟ.3/คน (ลา้นบาท) การขาย(ลา้นบาท) ม.3/ตัน/ฟ.3/คน (ลา้นบาท) การขาย (ลา้นบาท) ม.3/ตัน/ฟ.3/คน เป้าหมาย ม.3/ตัน/ฟ.3/คน เป้าหมาย (ลา้นบาท) เป้าหมาย

1. ผลผลิตไมน้อกโครงการ (ม.3) 1,150            5.225      3.325                     1,150.000     5.225      3.325                            1,817.37       158.03       1,969.33        172.25            3,296.64 8.67              260.63   

2. ไมสั้กสวนป่า (ม.3) 38,280          193.864  166.849                 38,280.000   193.864  166.849                        38,054.46     99.41         37,984.54      217.16            112.02   126.89           76.05     

3. ไมยู้คาลิปตัส (ตัน) -            -        -        

3. ไมส้วนป่าอืน่ๆ (ม.3) -            -        -        

3. ยางพารา (กก.) 63,000.000   2.520      4.178                     63,000.000   2.520      4.178                            52,499.60     83.33         52,499.60      1.06               41.95     1.82              43.46     

 - ยางพาราแผ่นดิบ -                -         -                        -             -        -                          -            -        -        

 - น ้ายางพารา -                -                                    - -             -                                   - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE!

 - เศษยาง/ยางกอ้นถ้วย 63,000       2.520      4.178                     63,000.000   2.520      4.178                            153,089.14   243.00       153,089.14     3.61               143.24   2.89              69.15     

รวมด้านป่าไม้ 102,430.000 201.609  174.352                 102,430.000 201.609  174.352                        92,371.432    90.18         92,453.470     390.467             193.68   137.375            78.79     

4. ธุรกจิอตุสาหกรรมป่าไม ้(ฟ.3) 407,399.123 208.166  209.396                 407,399.123 208.166  209.396                        130,605.66   32.06         132,781.31     69.16              33.23     106.88           51.04     

5. ธุรกจิบริการท่องเท่ียว (คน) 19,500.000   11.057    6.964                     19,500.000   11.057    6.964                            14,693.00     75.35         14,693.00      26.98              243.98   6.85              98.40     

6. ซื อขายไมแ้ปรรูป -                174.828  157.500                 -             174.828  157.500                        243,933.01   #DIV/0! 243,933.01     171.90            98.32     154.31           97.97     

7. รายได้จากการด้าเนินงานอืน่ ๆ -                6.675      6.175                     -                6.675      6.175                            -             #DIV/0! -               26.98              404.13   4.05-              65.61-     

8. รายได้อืน่ ๆ -                1.483      0.160                     -                1.483      0.160                            -             #DIV/0! -               4.49               302.66   4.11              2,565.69 

รวม ทัง้สิน้ 529,329.12   603.82   554.55               529,329.12   603.82   554.55                     481,603.10   90.98         483,860.79    689.97            114.27   405.47           73.12     

(มกราคม - ธนัวาคม  2564) (มกราคม - ธนัวาคม  2564) (มกราคม - ธนัวาคม  2564)

รายได้ (ลา้นบาท)

 การผลิต - จ าหน่าย สินค้าที่ส าคัญ
ผลการด าเนินงาน ของ ออป.เหนือบน (มกราคม - ธนัวาคม   2564)

รายการ

เป้าหมายทัง้ปี เป้าหมาย ผลการผลิต ผลการจ าหน่าย ต้นทนุการผลิต/ขาย
(มกราคม - ธนัวาคม  2564) (มกราคม - ธนัวาคม  2564)

 

  หมายเหตุ :  เปูาหมาย ม.ค. - ธ.ค. 2562-64  หน่วยการผลิต และเปูาหมายการจ าหน่าย เป็นประมาณการตามงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจ าปี 2562-64  และผลการด าเนินงานรวบรวมจาก
การรายงานผลการด าเนินงานตาม Web Application 
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เป้าหมายรายได้ – รายจ่าย ปี 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพแสดง เปูาหมายรายได้ – รายจ่าย ประจ าปี 2565 ของ ออป.เหนือบน 

3) สถานะปัจจุบันขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (ออป.เหนือบน )  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564* 2565** รายการ
ทรัพย์สิน 1,490.36            1,571.42            1,551.01            1,661.45             1,700.02              1,783.08              ทรัพย์สิน
หนี สิน 1,409.35            1,355.27            1,424.66            1,603.15             1,623.06              1,623.89              หนี สิน
ส่วนทุน 81.00                216.15              126.35               58.30                 76.96                 159.19               ส่วนทุน

  
ข้อมูลจากงานบัญชี ออป.เหนือบน 

 
 
 

รายการ เป้าหมายปี 2565 

รายได้รวม (ลบ.) 626.018 
รายจ่ายรวม (ลบ.) 543.784 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลบ.) 82.234 
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แผนภาพแสดง สถานะทางการเงินของ ออป.เหนือบน 
 
 

 4) บุคลากรปัจจุบัน          หน่วย: คน 
 

บุคลากร 2565 
1. พนักงาน 159 
2. พนักงานปฏิบัติการ 67 

3. พนักงานสญัญาจา้ง/พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 53 

รวม 271 

ระดับ
 1 - 4  4 - 5  5 - 6  6 - 7  8 - 9 (02) (03) (04) (05) (06) พนักงาน พปก.

1 ผู้บริหาร 3 3 3
2 ส.อก. 8 4 4 1 17 2 2 1 1 20
3 ส.ผป. 3 4 4 1 12 12
4 ส.บสผ. 5 2 1 8 1 8 1 10 3 3 21
5 ส.ธอ. 8 1 4 1 14 1 1 1 2 3 18
6 ออป.เขตแพร่ 17 6 11 1 35 10 5 15 1 6 7 57
7 ออป.เขตล้าปาง 15 9 12 1 37 8 8 16 1 11 12 65
8 ออป.เขตเชียงใหม่ 22 7 12 1 42 1 3 1 16 6 27 6 6 75

78 33 47 7 3 168 1 3 3 44 20 71 3 29 32 271

ข้อมลู ณ วันที ่14 มนีาคม 2565

รวม

อัตราก าลงัขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ที่ หน่วยงาน รวม
ช้ัน

รวม
สญัญาจา้ง

รวม รวมทัง้สิน้

 

 

หน่วย : ล้าน
บาท 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 การแบ่งหน่วยการด าเนินงาน 

หน่วยงานการผลิต  
ประกอบด้วย 3 เขต 1 ส่วนงาน 
 1. องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตล าปาง 

2. องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตชียงใหม่ 
3. องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตแพร่ 
4. ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ 
 

หน่วยงานสนับสนุน 
ประกอบด้วย 3 ส่วนงาน  

1. ส่วนอ านวยการ 
 2. ส่วนแผนงานและประเมินผล 
 3. ส่วนบริการจัดการสวนปุาและผลผลิต 
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 

    

 

ส่วนอ านวยการ 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

งานบัญชกีารเงนิ 
 

งานบริหารบุคคล 
 

งานพัสด ุ

 
 

ส่
ว
น
แ
ผ
น
ง
า
น
แ
ล
ะ

   

 

ส่วนแผนงานและ
ประเมินผล 

งานแผนงานและ
ประเมนิผล 

งานวิจัยและพัฒนา 

งานส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจ 

งานการตลาดและ
สารสนเทศ 

   

 

ส่วนบริการจัดการ 

สวนปุาและผลผลิต 

งานบริหารจัดการ
ผลผลิต 

 

งานบริหารยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล 

 

งานช่างกล 

     

 

ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรมไม ้

งานบริหารทั่วไป 

งานบัญชกีารเงนิ 

งานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

งานแปรรูปไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง 

งานแปรรูปไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ 

            

 

ออป.เขตแพร่ 

งานบริหารทั่วไป 

งานบัญชกีารเงนิ 

งานแผนงานและ
ประเมนิผล 

งานสวนปุาวังชิ้น 
แม่ยม – แม่แปง 

งานสวนปุาแม่สนิ -  
แม่สูง 

งานสวนปุาแม่สรอย 

งานสวนปุาแม่มาน 

งานสวนปุาเด่นชัย 

งานสวนปุาขุนแม่ค าม ี

งานสวนปุา 
แม่ค าปอง - แม่สาย 

งานสวนปุานครน่าน 

งานสวนปุาแม่แฮด 

            

 

ออป.เขตล าปาง 

งานบริหารทั่วไป 

งานบัญชกีารเงนิ 

งานแผนงานและ
ประเมนิผล 

งานสวนปุาทุ่งเกวียน 

งานสวนปุาแม่มาย 

งานสวนปุา 
แม่ทรายค า 

งานสวนปุาแม่สกุ 

งานสวนปุาเวียงมอก 

งานสวนปุาแม่พริก-แม่
สะเลียม 

งานสวนปุาแม่เมาะ 

งานสวนปุาแม่จาง 

งานสวนปุาแม่ยาว- 

แม่ซ้าย 

          

 

ออป.เขตเชียงใหม่ 

งานบริหารทั่วไป 

งานบัญชกีารเงนิ 

งานแผนงานและ
ประเมนิผล 

งานสวนปุา 
แม่หอพระ 

งานสวนปุาแม่ลี ้

งานสวนปุาแม่แจ่ม 

งานสวนปุาบ้านหลวง 

งานสวนปุาแม่หาด- 

แม่กอ้ 

งานสวนปุาไชยปราการ 

งานสวนปุาเชียงดาว 

งานสวนปุาโครงการ 

บ้านวัดจนัทร ์
งานสวนปุาดอยบ่อหลวง 

งานสวนปุาหลวงสัน
ก าแพง 

งานสวนปุาแมอุ่คอ 

งานสวนปุาแมอุ่มลอง 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านัก 

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
ภาคเหนือบน 

 

 

หัวหน้าฝุายบริหาร 

 

 

หัวหน้าฝุายจัดการสวนปุา 

 

หัวหน้าฝุายจัดการผลผลิต
และอุตสาหกรรมไม้ 
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การแบ่งกลุ่มธุรกิจ 

ธุรกิจปุาไม้ 
ได้แก่  การบริหารจัดการสวนปุาแบบครบวงจร การปลูกสร้างสวนปุา การส่งเสริมและพัฒนาไม้

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ฯลฯ  ปัจจุบัน องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือบน  มีพ้ืนที่รับผิดชอบในท้องที่
ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่  ล าปาง เชียงราย พะเยา ล าพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน  

มีสวนป่าในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 59 สวนป่า ดังนี้ 

สังกัดองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตล าปาง จ านวน 17 สวนปุา คือ 
สวนปุาทุ่งเกวียน , สวนปุาแม่มาย , สวนปุาแม่ต๋า , สวนปุาแม่ทรายค า , สวนปุาแม่ตุ๋ย , สวนปุา

แม่สุก , สวนปุาเวียงมอก , สวนปุาแม่วะ , สวนปุาแม่ทาน , สวนปุาแม่พริก-แม่สะเลียม , สวนปุาแม่เมาะ , สวนปุาแม่จาง , 
สวนปุาแม่ยาวแม่ซ้าย , หน่วยจัดการปุาไม้ที่ ชร.14 , หน่วยจัดการปุาไม้ที่ ชร.21 , โครงการปุาห้วยสักและปุา
กกฝั่งขวา และหน่วยจัดการต้นน้ าแม่สลอง 

สังกัดองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตเชียงใหม่  จ านวน 24  สวนปุา คือ 
สวนปุาแม่หอพระ , สวนปุาสะเมิง , สวนปุาแม่ลี้ (โครงการ1) , สวนปุาแม่ลี้ (โครงการ 5) , สวน

ปุาแม่ตืน-แม่แนต , โครงการฯปุาแม่หาด , สวนปุาแม่แจ่ม , สวนปุาแม่หาด-แม่ก้อ , สวนปุาบ้านวงษา , 
โครงการฯปุาแม่ลี้ , สวนปุาบ้านหลวง , สวนปุาแม่หลักหมื่น , สวนปุาแม่ใจ-แม่อาย , สวนปุาไชยปราการ , 
สวนปุาดอยเชียงดาว , สวนปุาปางไม้แดง , สวนปุาแม่อุคอ , สวนปุาแม่อุมลอง , สวนปุาสาละวิน ,          
สวนปุาแม่ธิ-แม่สาร  สวนปุาแม่ธิ-แม่ตีบ , สวนปุาโครงการบ้านวัดจันทร์ , สวนปุาดอยบ่อหลวง และสวนปุา
หลวงสันก าแพง 

สังกัดองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตแพร่ จ านวน 18  สวนปุา คือ  
สวนปุาวังชิ้น , สวนปุาแม่ยม-แม่แปง , สวนปุาแม่สิน-แม่สูง , สวนปุานาพูน , สวนปุาแม่สรอย , 

สวนปุาแม่มาน , สวนปุาแม่ก๋อน-แม่สาย , สวนปุาแม่จั๊วะ , โครงการฯปุาแม่แย้ง-แม่สาง , โครงการฯ ปุาแม่มาน , 
สวนปุาเด่นชัย , สวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย , สวนปุานครน่าน , สวนปุาน้ าปัว-น้ าพาง , สวนปุาแม่แฮด , สวน
ปุาโรงเรียนปุาไม้ , สวนปุาแม่แคม-แม่สอง และสวนปุาโครงการฯปุาแม่ยมตะวันตก 
มีพื้นที่ดูแลสวนป่าแปลงเก่า จ านวน  326,360  ไร่ , ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2) จ านวน  
5,445 ไร่ และรื้อปลูกใหม่ไม้อ่ืน ๆ จ านวน 100 ไร่ 

ธุรกิจบริการ  

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือบน (ออป.เหนือบน) ให้บริการท่องเที่ยวสวนปุาเชิงอนุรักษ ์
การบริการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรในการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
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บทที่ 2 
ทิศทาง ออป.เหนือบน 

 
วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
     “เป็นผู้น าจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากปุาปลูกในปี 2565” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาที่ดินสวนปุาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์พ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจตามศักยภาพ
สวนปุา 

2. ส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ 
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ 
5. ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้เกิด

ประโยชน์ตามศักยภาพ สร้างก าไรพอเลี้ยงองค์กร ไม่เป็นภาระต่อรัฐ 
6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุาเป็นฐาน 
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟ้ืนฟูทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาและบริหารสวนปุาไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่พอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือ

เป็น   ผู้น าในการจัดการสวนปุาไม้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเชี่ยน 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าไม้และ       
ลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งพัฒนาการตลาดเชิงรุกมีการกระจายสินค้าและเพ่ิมจุดจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมยอดจ าหน่าย
สินค้า 

3. แก้ปัญหาสภาพคล่อง มีแหล่งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่าไม้และบุคลากรมีความสามารถใน
การบริหารและวิเคราะห์ทางการเงิน 

4. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพ 

5. ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลก าไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

6. ชุมชนรอบสวนปุามีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และการบริบาลช้างไทยให้ช้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นสามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ 
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เป้าหมาย 
ด้านการปลูกสร้างสวนปุา 

รายการ พื้นที่(ไร่) จ านวนเงิน (บาท) 

 4.1 ดูแลสวนปุาแปลงเก่า       

      (1) ไม้สัก                  297,583    49,777,000               

      (2) ไม้ยางพารา  1,389 3,278,000                 

      (3) ไม้ยูคาลิปตัส  3,007 590,000 

      (4) ไม้อื่น ๆ  24,381 2,346,000 

 4.2 ปลูกเสริมสวนปุาไม้สัก (รอบตัดฟนัที่ 2)  5,445 24,035,000 

4.3 รื้อปลูกใหม่   

      (1) ไม้อื่น ๆ 100 1,279,000 

 4.4 ค่าใช้จ่ายอ านวยการ   15,100,000 

รวมงบท าการ  96,405,000 

 รวมทั้งสิ้น  331,905 97,237,000 
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ด้านก าไร        หน่วย : บาท 
 

รายการ รายได ้ รายจ่าย 

จากการประกอบธรุกิจ     

  ผลผลิตจากสวนปา่     

  
•  ไม้สักป่านอก 4,200,000            2,168,210 

  
•  ไม้กระยาเลยปา่นอก 1,725,000            1,427,521 

 
 

•  ไม้สัก 243,828,000         101,055,437 

 
 

•  ยางพารา (ยางก้อนถว้ย) 3,050,000            3,735,902 

 
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

  
 

 
 

•  ไม้แปรรูปสักสวนป่า        88,771,680           63,798,899 

 
 

•  ผลิตภัณฑ์-เครื่องเรือน          62,171,000           51,643,093 

 
 

•  บริการรักษาเนื้อไม้               234,000                  51,000 

 
ธุรกิจบริการ   

 
 

•  การท่องเท่ียว           11,056,500            6,849,515 

 
 

•  การซ้ือ - ขายไม้แปรรูป       204,000,000          181,800,000 

 
การด าเนินงานอื่น ๆ   

 
 

•  ผลพลอยได้สวนป่า 3,640,670                3,640,670 

 
 

•  ค่าเช่า 1,690,400 - 

 
 

•  รายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน 60,000 - 

 
 

•  ค่าธรรมเนียมธนาคาร                31,000                   160,000 

 
 

•  ค่าใช้จ่าย CSR -             6,010,289 

 
 

•  ค่าใช้จ่าย FSM/FSC -                 1,400,000    

 
 

•  ค่าขนส่ง             1,560,000 - 

 
 

•  ค่าเบ็ดเตล็ด                - - 

  •  การรับจ้างบริการอื่น - - 

  • ภาษีซื้อส่วนเฉลีย่ที่ขอคืนไม่ได้ -                        10,000 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย -           25,422,890    

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -           94,610,824 

รวมทั้งสิ้น 626,018,250 543,784,250 

ก าไร (ขาดทุน)สุทธ ิ 82,234,000 
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ด้านการผลิต 
1. ผลิตไม้สักปุานอก  ปริมาตรประมาณ      700  ลบ.ม. 
2. ผลิตไม้กระยาเลยปุานอก  ปริมาตรประมาณ      450  ลบ.ม. 
3. ผลิตไม้สักสวนปุา    ปริมาตรประมาณ  41,392  ลบ.ม.  
4. ผลิตยางพารา     ปริมาตรประมาณ          122,000   ก.ก. 
5. ผลิตไมแ้ปรรูปซุงสักสวนปุา  ปริมาตรประมาณ   95,731      ลบ.ฟ.  

             รวม ปริมาตรประมาณ 41,392 ลบ.ม./ 122,000 ก.ก./ 95,731 ลบ.ฟ. 

          ด้านการบริหารจัดการ 
1. การปลูกสร้างสวนปุา 
    1) พัฒนาพื้นที่สวนปุาไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่สวนปุาของ ออป.เหนือบน 
    2) มาตรฐานการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน - ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (FSC-CoC)  

และระบบการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC 
2. การจัดจ าหน่ายไม้จากสวนปุา 

       1) ไม้สักสวนปุา  ไม้ปุานอกโครงการ และไม้ของกลาง ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การ
จ าหน่ายไม้ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) ลงวันที่ 1 มกราคม 2556 และหลักเกณฑ์การจ าหน่ายไม้
สักสวนปุาล่วงหน้าขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ พ.ศ. 2563 
       2) ไม้แปรรูป ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจ าหน่ายไม้สักสวนปุาแปรรูปองค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม้ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 
  3) ผลิตภัณฑ์ไม้และค่าบริการด้านอุตสาหกรรมไม้  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การก าหนด
ราคาสินค้าผลิตภัณฑ์และค่าบริการด้านอุตสาหกรรมไม้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560   

3. งานท่องเที่ยวสวนปุา 
1) ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
2) ส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ารับบริการ 
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสถานที่พัก การบริการ เพ่ือเป็นจุดขายให้ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย 

และสามารถแบ่งปันได้ในตลาดการท่องเที่ยว 
4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก/ส่งเสริมการตลาดเก่าและใหม่ 
 - ร่วมงาน ROAD SHOW/ หน่วยงานด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน 
- จัดท า Promotion เพ่ือจูงใจการใช้บริการท่องเที่ยว 
 - พัฒนาแฟนเพจ/เว็ปไซต์ 
5) การจัดท าโครงการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างรายได้ให้ อ.อ.ป. 

4. การบริหารบุคลากร 
1) การจัดวางต าแหน่งบุคลากรในหน่วยงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในงานที่

รับผิดชอบ 



 
 

17 
 

2) ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษา ฝึกอบรมเพ่ิมเติมให้มีความรู้  
ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งงาน  และเป็นไปตามสมรรถนะสายงาน 

3) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขาย ในระดับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน 
ลงมา (ยกเว้นพนักงานปฏิบัติการ)  

4) การประเมินบุคลากรเป็นไปตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมิน
สมรรถนะส าหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ พ.ศ. 2563   
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์สถานภาพ ออป.เหนือบน และสภาวะทางการตลาด 
 

วิเคราะห์  SWOT  Analysis 

สถานภาพภายใน 

จุดแข็ง (Strength) 
1. มีฐานการผลิต (สวนปุา) ที่ให้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคกระจายอยู่ทั่ว 

               ภาคเหนือบน รวม 8 จังหวัด 
2. บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางด้านปุาไม้ ที่มีประสบการณ์  

และความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานปลูกสร้างสวนปุาเศรษฐกิจ และปุาอนุรักษ์ 
3. มีสวนปุาที่มีมาตรฐานการจัดการสวนปุาในระบบสากล มีระบบการตรวจรับรอง  

   

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ที่จะน าไปลงทุนปลูกสร้างสวนปุาและธุรกิจใหม่ๆ 
2. เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการท าไม้มีสภาพเก่า /ช ารุด ล้าสมัย 
3. การด าเนินการผลิตสินค้ามีต้นทุนสูง 
4. ไม้สักสวนปุาในพื้นที่สวนปุาบางแห่ง มีคุณภาพต่ าเนื่องจากเนื้อไม้ถูกแมลงท าลายเป็นรู  
    และระบาดในวงกว้าง  การแก้ปัญหา เป็นไปได้ยาก  
 

สถานภาพภายนอก 

โอกาส (Opportunity)  
1. เป็นหน่วยงานของรัฐ ทีไ่ด้รับอนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปลูกสร้างสวนปุาและด าเนิน

ธุรกิจด้านการปุาไม้ อุตสาหกรรมไม้ และธุรกิจบริการท่องเที่ยว 
    การปลูกปุา/การส่งเสริมเกษตรกรปลูกปุาเศรษฐกิจ และการจ าหน่ายผลผลิตจากสวนปุา 
2. เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีพ้ืนที่ปุาปลูกเป็นจ านวนมากของประเทศ จึงเป็นแหล่งดูดซับ  
    ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ส าคัญ สามารถต่อยอดไปในเรื่องของ Carbon Credit ได้ 

ข้อจ ากัด (Threat) 
 1. การด าเนินงานอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ การก ากับดูแลของหน่วยงานราชการ                           
             ท าให้ขาดความคล่องตัวในการด าเนินการ 

2. การขออนุญาตด าเนินการกับหน่วยงานภายนอก มีระเบียบขั้นตอนหลายขั้นตอน ล่าช้า 
 3. ผลผลิตของสวนปุาเอกชนในท้องถิ่น ออกสู่ตลาดมากขึ้น ท าให้มีการแข่งขันทางการตลาด 

4. การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ท าให้ต้นทุนการบริหารสูงขึ้น เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ 
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การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor  Analysis)  

ตลาดไม้สวนป่า 
 คู่แข่งขันทางตรง : สวนปุาไม้สักเอกชน เป็นคู่แข่งทางตรงที่ส าคัญ เนื่องจากสามารถผลิตออกจ าหน่ายได ้

ในราคาต่ ากว่าราคาขายของ อ.อ.ป. และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจ าหน่ายได้คล่องตัวกว่า อ.อ.ป. 
คู่แข่งขันทางอ้อม : ไม้เศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ และ/หรือเจ้าของกิจการวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ ชนิดอื่นที่

มีความทันสมัย แข็งแรง และเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม 
ตลาดท่องเที่ยว 
คู่แข่งขันทางตรง : ส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการด้านรีสอร์ท ที่อยู่ใกล้กับบริเวณสวนปุา ที่เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ซึ่งมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ความคล่องตัวในการตัดสินใจ และ
ความพร้อมในการให้บริการ ผู้ใช้บริการนิยมใช้บริการด้านการจัดประชุมสัมมนา 

คู่แข่งขันทางอ้อม : แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความเป็นธรรมชาติ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
ใช้สถานที่พักแรม 

วิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน (Five Force Model) 

การแข่งขันในตลาดไม้สวนป่า 

คู่แข่งขันรายใหม่ (Potential entry) การเข้ามาในตลาดไม้สวนปุา การเข้ามาของภาคเอกชนท าได้
ไม่ง่ายนัก เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูงในการปลูกสร้างสวนปุา แต่ปัจจุบันมีการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนปุา
เศรษฐกิจภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ และศักยภาพการลงทุนส่วนของ
เอกชนเอง ท าให้การเข้ามาในตลาดไม้ง่ายกว่าเดิม   

อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Power of buyer) ผู้ซื้อมีอ านาจการต่อรองสูงกว่า ประกอบกับ ภาวะ
เศรษฐกิจที่ซบเซา มีสวนปุาของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาด และแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2564  ชะลอ
ตัวจากปัจจัยหลายๆด้าน รวมถึงการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 : COVID 19 ท าให้ตลาดยังคงเป็นของผู้ซื้อ 
ผู้ซื้อจึงสามารถเลือกซื้อได้ง่าย และพยายามกดราคาลง ท าให้ ออป.เหนือบน จ าเป็นต้องขายในราคาลดลง
เพ่ือให้มีรายได้ ช่องทางในการด าเนินการซื้อ เมื่อประมูลตามราคาที่ต้องการไม่ได้ ก็สามารถยื่นค าขอซื้อได้ใน
ภายหลัง และการขอซื้อแบบมีเปอรเ์ซ็นต์ส่วนลด   
 อ านาจการต่อรองต่อ ผู้ออกใบอนุญาต/กรมป่าไม้ ออป.เหนือบน มีอ านาจการต่อรองต่ า เนื่องจาก
การด าเนินการผลิตของสวนปุา โครงการ 4 และ 5 จะต้องขอรับใบอนุญาตในการท าไม้สวนปุาจากทางราชการ 
ซึ่งบางครั้งการอนุญาตใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนาน ท าให้มีการคลาดเคลื่อนกับก าหนดระยะเวลา และความ
แน่นอนในการท าไม้ของแต่ละแผนงาน   

สินค้าทดแทน (Substitute Product) ไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นและ/หรือวัสดุก่อสร้างชนิดอ่ืน 
 การแข่งขันระหว่างธุรกิจ ยังไม่รุนแรง เนื่องจากความได้เปรียบด้านการเป็นรัฐวิสาหกิจท าให้ได้รับความ
เชื่อถือทั้งจากทางภาครัฐ และเอกชน  และการผลิตไม้สวนปุาของภาคเอกชนปัจจุบันยังมีไม่มากนัก แต่ในอนาคต 
ควรมีการวิเคราะห์ และมีแผนการตลาดรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และพิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน
ของหน่วยงานของ อ.อ.ป. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว สะดวกต่อการท าการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเปูาหมายด้วย หรือ
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การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ไม้ท่อน เป็นไม้แปรรูป หรือเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ เพิ่มเพ่ิมทางเลือกแก่กลุ่มลูกค้า และ
ความหลากหลายของกลุ่มตลาด 

การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
คู่แข่งขันรายใหม่  (Potential entry) การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ เข้ามาประกอบการได้

ไม่ง่าย เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง ด้านการจัดท าสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือแหล่งพักผ่อนทาง
ธรรมชาติท าได้ไม่ง่าย รวมถึงต้นทุนในการออกแบบ และการจัดสร้างบ้านพักรับรองของผู้เข้าใช้บริการต้องใช้
เงินลงทุนค่อนข้างสูง ตลอดจนสถานที่ดังกล่าวต้องมีศักยภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย และใกล้แหล่งพักผ่อน
ทางธรรมชาติใกล้เคียง หรือจุดท่องเที่ยวหลาย ๆ แห่งด้วย 

อ านาจการต่อรองของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีอ านาจการต่อรองน้อย เนื่องจากนโยบายราคาที่ได้ตั้ง
ไว้เป็นมาตรฐาน จะลดราคาให้เฉพาะช่วงพนักงานของรัฐ กลุ่มลูกค้าประจ า และพนักงานของ อ.อ.ป. เท่านั้น  
ดังนั้น เมื่อผู้ใช้บริการไม่สามารถต่อรองราคาได้อย่างที่ต้องการ บางรายอาจหันไปใช้บริการของคู่แข่งแทน  

อ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์ / ผู้รับเหมา /หน่วยงานรัฐ       

* ด้านการจัดสร้างที่พัก ราคาวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับกลไกของตลาด ไม่สามารถต่อรอง
ได้มากนัก 

*  การปรับพื้นทีใ่ห้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ปุาสงวน ต้องได้รับใบอนุญาตใช้พ้ืนที่จากกรมปุาไม้ 
สถานที่ให้บริการทดแทน สถานที่ให้บริการทดแทนเป็น รีสอร์ท โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ อื่นภายในจังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดใกล้เคียง 
 การแข่งขันระหว่างธุรกิจ การแข่งขนัในส่วนของการจัดการให้บริการ โรงแรม รีสอร์ท โดยเฉพาะช่วง
เทศกาลค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดอ่ืนๆทางภาคเหนือตอนบน
เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ท าให้มีนักท่องเที่ยว นิยมเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเป็น
จ านวนมาก ผู้ให้บริการด้านสถานที่พักแรม หรือ รีสอร์ท ต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ หรือกิจกรรมที่
ผู้ใช้บริการสนใจ จนเห็นความคุ้มที่จะเข้าพักก็จะสามารถครองใจผู้ใช้บริการได้ และกลับมาใช้บริการซ้ าอีก 
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บทที่  4 
แผนกลยุทธ ์  

 
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของแผนการด าเนินงาน ปี 2564 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือบน     

ได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ดังนี้ 
 

แผนกลยุทธ์ 

มุมมองท่ี 1 ด้านการเงิน 
กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผลผลิตและการขาย  

- ส ารวจ/รวบรวมข้อมูลการจัดการผลผลิตของ ออป. เหนือบน และ 
เกณฑ์การจ าหน่ายไม้สวนปุา/ผลผลิตสวนปุา 
- รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนปุาและการท าไม้ 

      - วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม 
- จัดท าต้นทุนการปลูกสร้างสวนปุา 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนปุาของ อ.อ.ป. 
- ด าเนินงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไม้ 

วัตถุประสงค์เพื่อ 
- มีวิธีการการจัดการผลผลิตและการขาย ที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นมาตรฐาน 
- มีมาตรฐานการวิเคราะห์ต้นทุนการลงทุนปลูกสร้างสวนปุา 

มุมมองท่ี 2 ด้านลูกค้า  
มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า   
กลยุทธ์พัฒนาการประสิทธิภาพการตลาด 

- จัดท าฐานข้อมูลลูกค้า ออป.เหนือบน 
- การตลาดเชิงรุก  โดยการเพ่ิมยอดขายจากการดึง “ลูกค้า” มาเป็นของเรา ด้วยเพ่ิมแรงจูงใจ 

หรือส่วนแบ่งทางการการตลาดให้กับภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมทุนหรือเป็นตัวแทนในการจ าหน่ายสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ 

- ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พัฒนารูปแบบการผลิต การออกแบบสินค้า และพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  น าผลิตภัณฑ์ใหม่ Product Champion ออกจ าหน่ายได้จริงตามเปูาหมายที่
ก าหนด : ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมของ อ.อ.ป.  

 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 
 2) การน าผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมของ อ.อ.ป. ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2564 ออกจ าหน่าย 
- การจัดท าโครงการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างรายได้ให้ อ.อ.ป.  
- การส่งออกสินค้าไม้ไปจ าหน่ายต่างประเทศ : สามารถจัดหาสินค้าเพ่ือส่งออกไปจ าหน่าย

ต่างประเทศไดค้รบถ้วนตามที่ ส.ธต. แจ้งรายการ 
- การระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า (ขายไม้ล่วงหน้า) : สามารถระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า (ขายไม้

ล่วงหน้า) ได้อย่างน้อย 1 ราย  มีวงเงินในการท าสัญญาจ านวน ≥ 10 ล้านบาท 
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วัตถุประสงค์เพื่อ 
- สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาด พัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
 

กลยุทธ์ส่งเสริม และพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการสวนป่า 
- จัดตั้งกองทุนสาธารณประโยชน์ให้สวนปุา 
- ส่งเสริมราษฎรในการปลูกปุาเศรษฐกิจ ในพ้ืนที่รอบเขตสวนปุา 

วัตถุประสงค์เพื่อ 
- สามารถเข้าถึง ช่วยเหลือ และสานสัมพันธภาพกับชุมชนท้องถิ่น 
- เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน 

มุมมองท่ี 3 ด้านกระบวนการภายใน  
เป็นการปรับปรุงพัฒนากระบวนการภายใน   
กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาระบบวนวัฒน์ที่เหมาะสม 

- รวบรวมระบบวนวัฒน์ รายชนิดไม้ที่ใช้ในปัจจุบัน 
         - คัดเลือกวนวัฒน์วิธีที่เหมาะสมกับแต่ละชนิดไม้ 
         - จัดท าระบบวนวัฒน์ของสวนปุา ออป.เหนือบน  

วัตถุประสงค์เพื่อ 
- มีระบบวนวัฒน์ที่เหมาะสม  

มุมมองท่ี 4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  
มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  การพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และระบบงาน  

- ร่วมกับ อ.อ.ป. ในการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้ในระบบงานตามหัวข้อ 
                  ที ่อ.อ.ป. เห็นชอบก าหนด และ/หรือหน่วยงานอื่นที่จัดข้ึน 

- การจัดสรรพนักงานที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบงานในต าแหน่งหน้าที่ ที่เหมาะสม 
                  กับความรู้ความสามารถ 
                - การพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนพนักงาน ให้มีศักยภาพในการด าเนินงานได้หลากหลาย 
                  เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์มีจ ากัด  

วัตถุประสงค์เพื่อ 
- สามารถพัฒนาศักยภาพพนักงาน ให้มีความรู้ด้านการด าเนินงานที่หลากหลาย 
- พนักงานแต่ละคนสามารถด าเนินงานแทนกันได ้
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บทที่  5 
แผนการตลาด 

 

แนวทางการด าเนินการด้านการตลาด 

1. ธุรกิจป่าไม้  และธุรกิจอุตสาหกรรม 
ด้านผลิตภัณฑ์/สินค้า 
ไม้สักสวนป่า(ท่อน) เป็นไม้ขนาดเล็ก (อายุ 15 – 30 ปี) เหมาะส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ และงาน

ก่อสร้าง ปลูกตามระบบการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นการผลิตไม้สัก คุณภาพดี ลดจ านวนไม้สักที่
เป็นรูแมลงท าลายเนื้อไม้  

ไม้สักสวนป่า (แปรรูป) ไมส้ักสวนปุาแปรรูป และการบริการรักษาเนื้อไม้ อบไม้ อัดน้ ายาไม้ และ   ไส
ไม้ รับการแปรรูปไม้ตามค าสั่งของลูกค้า น าเศษไม้ที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปไม้มาสร้างมูลค่าเพ่ิมโดย
จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไม้         

 

ด้านราคา ราคามุ่งรายได้จากการขาย  (ยอดการขาย) การตั้งราคาตามคุณภาพของไม้ โดยการให้กลุ่ม
ลูกค้าท าการประมูล เพ่ือความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยก าหนดราคาตามสภาวะการแข่งขัน 

 

การจัดจ าหน่าย  
1. ไม้สักสวนปุา  ไม้ปุานอกโครงการ และไม้ของกลาง ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจ าหน่ายไม้ของ

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) ลงวันที่ 1 มกราคม 2556 และหลักเกณฑ์การจ าหน่ายไม้สักสวนปุา
ล่วงหน้าขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ พ.ศ. 2563  

2. ไม้แปรรูป ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจ าหน่ายไม้สักสวนปุาแปรรูปองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 

3. ผลิตภัณฑ์ไม้และค่าบริการด้านอุตสาหกรรมไม้  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคาสินค้า
ผลิตภัณฑ์และค่าบริการด้านอุตสาหกรรมไม้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

การส่งเสริมการตลาด 
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ แผ่นพับ Website การปิดประกาศ และส่งประกาศให้ลูกค้า

ประจ าตามท่ีอยู่ (จากทะเบียนข้อมูลลูกค้าที่ได้จัดเก็บไว้) 
การขายโดยใช้พนักงานขาย คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตอบค าถามเก่ียวกับสินค้า และ

ปิดการขายได้ ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
การส่งเสริมการขาย การให้ส่วนลดในส่วนราชการ  ผู้มีอุปการคุณ โดยลดราคาตามคุณภาพของไม้ขายตรง 

จัดส่งจดหมายแจ้งลูกค้า ระบบออนไลน์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์แจ้งข่าวสารลูกค้า เข้าพบลูกค้าโดยตรง  การจ่าย
ค่าตอบแทนและการการให้ส่วนลดทางการตลาด 

กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย  
ไม้สักสวนป่า(ท่อน) สหกรณ์ค้าไม้ในพ้ืนที่ทางภาคเหนือตอนบน ผู้ประกอบการด้านการผลิต

เฟอร์นิเจอร์ ประชาชนทั่วไป และบางส่วนเป็นกลุ่มลูกค้าเปูาหมายกับภูมิภาคอ่ืนๆ 
ไม้สักสวนป่า (แปรรูป) สหกรณ์ค้าไม้ในพ้ืนที่ทางภาคเหนือตอนบน ผู้ประกอบการด้านการผลิต

เฟอร์นิเจอร์ ประชาชนทั่วไป ติดต่อศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง 
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2. ธุรกิจการบริการท่องเที่ยว 
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ    
  1. งานสวนป่าโครงการบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่  จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 18 สิงหาคม 2524 เพ่ือสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชฯ  รัชกาลที่ 9  เพ่ือช่วยเหลือราษฎรชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ต าบลบ้านจันทร์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยความร่วมมือ  จาก 12 หน่วยงานที่ตั้ง องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (โครงการบ้านวัดจันทร์)  ตั้งอยู่ในเขต
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา  จ. เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1265 บ้านแหมืองแร่  - อ.กัลยาณิวัฒนา จาก          
จ.เชียงใหม่ ประมาณ 165 กิโลเมตรทางหลวง การเดินทางจาก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางที่สะดวก
และใช้เวลาน้อยที่สุด 

ปัจจุบันได้พัฒนาพ้ืนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง  เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่รู้จักและชื่นชอบของนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงามอากาศเย็นสบาย
ตลอดปี เป็นปุาสนสองใบและสามใบธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมื่อปี 2553 มีบ้านพักและลานกางเต้นไว้บริการ 

ในแต่ละปี ช่วงเวลาในเดือน  มกราคม-กุมภาพันธ์  และ พฤศจิกายน-ธันวาคม  เป็นช่วงเวลาที่
นักท่องเที่ยวมาเท่ียวมากที่สุดเนื่องจากเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นเหมาะแก่การพักผ่อน ท าให้นักท่องเที่ยวจึง
เลือกเดินทางเข้าพักและใช้บริการของทางสวนปุาโครงการบ้านวัดจันทร์ 

  2. สวนป่าดอยบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นสวนปุาโครงการที่ 5 โดยได้รับมอบพ้ืนที่สวน
ปุาที่ปลูก      โดยงบประมาณของกรมปุาไม้ ตามค าสั่งกรมปุาไม้ ที่ 324/2548 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 
ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ โดยคณะกรรมการรับมอบพ้ืนที่สวนปุาที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมปุาไม้
ตามค าสั่ง  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ ที่ 73/2548 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 โดยมีพ้ืนที่ที่รับมอบ จ านวน 
12,350 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูกทั้งหมดเป็น ไม้สน สามใบ จ านวน 15 แปลง สวนปุาดอยบ่อหลวง ตั้งอยู่ในเขตปุา
สงวนแห่งชาติขุนแม่ลาย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ส านักงานเลขที่ 62 หมู่ 9 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.
เชียงใหม่ ห่างจากอุทยานแห่งชาติออบหลวง 20 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 145 
กิโลเมตร ปัจจุบันได้พัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่สูง จากระดับน้ าทะเล 1 ,150 
เมตร ท าให้มสีภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งการคมนาคมสะดวก จึงมีความสามารถที่จะพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีจึงเหมาะแก่การพักผ่อนนักท่องเที่ยวจึงเลือกเดินทางเข้าพักและ
ใช้บริการบ้านพักของสวนปุาดอยบ่อหลวงตลอดทั้งปี  และในช่วงเวลาเดือนธันวาคม ของทุกปี  เป็นช่วงเวลาที่
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุด  

  3. สวนป่าแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ 
1. ผจญภัยกับเรือคายัค ท่านจะได้รับความสนุกตื่นเต้นท่ามกลางกระแสน้ าที่ไหลเชี่ยว ด าเนินการโดย

ชุมชนรอบสวนปุา 
2. เดินปุาศึกษาธรรมชาติ  
3. เป็นสถานที่ส าหรับจัดค่ายเยาวชนศึกษาและพัฒนาสติฐานอารมณ์ เพ่ือให้มีสมาธิ สร้างความ

แข็งแกร่งให้กับร่างกาย 
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4. สถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอแม่แจ่มและใกล้เคียง นอกเหนือจากเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกที่มีชื่อแล้ว      
อ.แม่แจ่ม ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก โดยเฉพาะวัดส าคัญที่มีอายุเก่าแก่ เช่น วัดพุทธเอ้น ซึ่งมีโบสถ์ตั้งอยู่
กลางน้ า วัดปุาแดด ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรียงร้อยเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ โดยฝีมือช่างชาวไทยใหญ่ 
น้ าตกแม่ปาน น้ าตกห้วยทรายเหลือง และท่ีอ่ืน ๆ 
          ในช่วงฤดูหนาว คือ เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ของทุกปี เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม และเข้า
พักในสวนปุาแม่แจ่มมากท่ีสุด  

 4. สวนป่าสาละวิน จังหวัดแม่อ่องสอน ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต.ปุาแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
ทางหลวงหมายเลข  108 สายฮอด-แม่สะเรียง ห่างจากถนนใหญ่ เพียง 13 กม. สภาพทั่วไป เป็นสวนปุาที่มี
ธารน้ าร้อนไหลผ่านบริเวณสวนปุา เหมาะส าหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีบ้านพักและอ่างน้ าร้อน
ส าหรับแช่เท้าและแช่ตัว มีทัศนียภาพที่งดงาม 

แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ น้ าพุร้อนแม่อุมลองหลวง เป็นธารน้ าร้อนธรรมชาติที่มีต้นก าเนิดจากภูเขาที่   มี
ความร้อนใต้พิภพสูง จุดที่เป็นต้นก าเนิดของธารน้ าร้อนมีลักษณะเป็นบ่อน้ าโดยมีน้ าไหลออกมาจากซอกหิน
เป็นบ่อๆ มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 79 องศาเซลเซียสสามารถต้มไข่ได้ แต่ละบ่ก็จะไหลรวมกันมาเป็นล าธาร
น้ าอุ่นและไหลลงสู่ล าห้วยแม่สะเรียงแหล่งน้ าร้อนดังกล่าวยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มากเนื่องจากยังไม่มีการ
ปรับแต่งสภาพบ่อและบริเวณบ่อเท่าใดนัก ปัจจุบันสถานที่นี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
อ าเภอแม่สะเรียง แต่ยังอยู่ในช่วงก าลังปรับปรุงซึ่งจะมีบ้านพัก มีโรงเรือนแช่น้ าแร่ อ่างแช่เท้า ให้บริการ 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุ แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ Website และจัดท าแผนงานสร้าง

รายไดจ้ากแหล่งท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก/ส่งเสริมการตลาดเก่าและใหม่ 
 - ร่วมงาน ROAD SHOW/ หน่วยงานด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน 
 - จัดท า Promotion เพ่ือจูงใจการใช้บริการท่องเที่ยว 
 - พัฒนาแฟนเพจ/เว็ปไซต์ 
การส่งเสริมการขาย ให้ส่วนลดกบัพนักงานของรัฐที่แสดงบัตร 25% และพนักงานของ อ.อ.ป. 50% 

 

กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย 
กลุ่มนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ที่นิยมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และหน่วยงานข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ บริษัท/ห้างร้าน ที่มีการจัดการประชุมสัมมนานอกสถานที่ โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในการ
เข้าพักได้ประมาณ 2 – 10 คน/วัน  

หากเขียนแผนการตลาดตามหลัก 4 P (Product , Price , Place , promotion) ธุรกิจท่องเที่ยว ยัง
ขาดด้านราคา กับการจ าหน่าย              ใช้หลักเกณฑ์การจองบ้านพัก 
 
 
 
 



 
 

26 
 

บทที่  6 
แผนการบริหารจัดการ 

 

แผนการผลิต  
แผนการผลิตสินค้า และบริการของ ออป.เหนือบน เพ่ือสร้างรายไดแ้ละผลก าไรในปี 2564  ดังนี้ 

ธุรกิจปุาไม้ 

รายการ 
การผลิต (ลบ.ม.)/

(ลบ.ฟ.)/(กก.) 
จ าหน่าย (ลบ.ม.)/

(ลบ.ฟ.)/(กก.) 
ประมาณ

รายได้(บาท) 
ต้นทุนผลติ/ทุนขาย

(บาท) 
ประมาณการก าไร
(ขาดทุน)(บาท) 

1. ไม้ป่านอก 
     

  - ไมส้ัก 700 700 4,200,000 2,168,210 2,031,790 
  - ไม้กระยาเลย 450 450 1,725,000 1,427,521 297,479 
2. ไม้สวนป่า 

 
    

  - ไมส้ัก 41,392 27,092 243,828,000 101,055,437 142,772,563 
  - ไม้ยางพารา 122,000 122,000 3,050,000 3,735,902 (685,902) 
3. ธุรกิจอุตสาหกรรม      
  - ไม้แปรรูป 95,731 92,471 88,771,680 63,798,899 24,972,781 
  - ผลติภณัฑ ์ 112,560 107,960 62,171,000 51,643,093 10,527,907 
  - บริการรักษาเนื้อไม ้ 5,400 5,400 234,000 51,000 183,000 

 
 ธุรกิจบริการ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่สวนปุา ออป.เหนือบน ปัจจุบันมีความพร้อมในการให้บริการ 3 แห่ง 
 

รายการ 
ประมาณการรายได้

(บาท) 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
ประมาณการก าไร
(ขาดทุน) (บาท) 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 11,056,500 6,849,515 4,206,985 
 

 

ธุรกิจอ่ืนๆ 

ซื้อมา - ขายไป ด าเนินการตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ  
 

รายการ 
ประมาณการรายได้

(บาท) 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
ประมาณการก าไร 
(ขาดทุน)(บาท) 

ธุรกิจซื้อขายไม้แปรรูป 204,000,000 181,800,000 22,200,000 
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แผนการจัดจ าหน่าย     
โดยวิธีประกาศประมูล และแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ การประมูล แก่กลุ่มลูกค้าการขายตรงหลัง

ประมูล ตามค าขอสั่งซื้อของลูกค้า การขายตรงในท้องถิ่น และการจ่ายค่าตอบแทนและการให้ส่วนลดทางการ
ตลาดเพื่อส่งเสริมการจ าหน่าย 

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ  
ก าหนด/จัดให้มีการควบคุม ตรวจสอบ ทบทวน ติดตามผลการด าเนินงานตามเปูาหมาย  โดยใช้

งบประมาณท าการประจ าปี  งบประมาณลงทุนประจ าปี งบประมาณอุดหนุนรัฐบาล  แผนปฏิบัติการ/แผนการ
ด าเนินงาน และตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี  เป็นเปูาหมายในการด าเนินงาน
ประจ าปี 2565 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
บันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานระหว่าง ออป.เหนือบน กับ อ.อ.ป. ประจ าปีบัญชี 2565 

1. การด าเนินงานตามนโยบาย 
 1.1 การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจเพ่ือสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน  
แปลงปี  2563-2564 
 1.2 การปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนปุาเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์   
 1.3 การบริหารสินค้าคงคลัง    

2. ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน   
 2.1 ตัวชี้วัดทางการเงิน   

2.1.1 การบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)   
2.1.2 มูลค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) 
2.1.3 รายได้จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    
2.1.4 รายได้การซื้อขายไม้แปรรูป  
2.1.5 รายได้จากการจ าหน่ายด้านอุตสาหกรรมไม้   
2.1.6 การบริหารสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  (สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องใช้ส านักงาน และ

ยานพาหนะ)   
2.1.7 การจัดท าโครงการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างรายได้ให้ อ.อ.ป.  
2.1.8 การลดต้นทุนการขายสินค้าและบริการของ อ.อ.ป.  

 2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน   
2.2.1 แผนงาน/โครงการตามภารกิจของหน่วยงาน   

 1) การจัดการผลผลิตจากสวนปุา 
- ไม้สักสวนปุา (จ านวน 41,392 ลบ.ม.) รวมส่งหน่วยงาน 
- ยางพารา (จ านวน 122,000 ก.ก.)  

  2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนปุาของ อ.อ.ป.   
2.2.2 ระดับความส าเร็จของการรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
2.2.3 การด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

  1) อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม 
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  2) การด าเนินงานด้านการปลูกสร้างสวนปุา 
- งานพัฒนาปลูกเสริมไม้สัก (จ านวน 5,445 ไร่) 
- งานรื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้อ่ืนๆ (จ านวน 100 ไร่) 

 3) การด าเนินงานด้านการดูแลรักษาสวนปุา 
- ดูแลสวนปุาแปลงเก่า (จ านวน 326,360 ไร่)  

  4) ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมของ อ.อ.ป. 
  5) การปลูกสร้างสวนปุาเพื่อฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาต้นน้ า ปี 2565 
  6) การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

3. การพัฒนาทักษะ ความรู้ และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน 
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บทที่ 7 
แผนการเงิน 

 
แผนการลงทุน 

 การลงทุนปลูกสร้างสวนป่า (งบประมาณลงทุน 2565)                                  หน่วย : บาท 

 

รายการ พื้นที่(ไร่) จ านวนเงิน (บาท) 

4. ค่าใช้จ่ายท าการ 
4.1 ดูแลสวนปุาแปลงเก่า   

    

      (1) ไม้สัก                  297,583    49,777,000               

      (2) ไม้ยางพารา  1,389 3,278,000                 

      (3) ไม้ยูคาลิปตัส  3,007 590,000 

      (4) ไม้อื่น ๆ  24,381 2,346,000 

 4.2 ปลูกเสริมสวนปุาไม้สัก (รอบตัดฟนัที่ 2)  5,445 24,035,000 

4.3 รื้อปลูกใหม่   

      (1) ไม้อื่น ๆ 100 1,279,000 

 4.4 ค่าใช้จ่ายอ านวยการ   15,100,000 

รวมงบท าการ  96,405,000 

 รวมทั้งสิ้น  331,905 97,237,000 
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ก าไร (งบประมาณรายได้-รายจ่าย ปี 2565)                               หน่วย : บาท 
รายการ รายได ้ รายจ่าย 

จากการประกอบธรุกิจ     

  ผลผลิตจากสวนปา่     

  
•  ไม้สักป่านอก 4,200,000            2,168,210 

  
•  ไม้กระยาเลยปา่นอก 1,725,000            1,427,521 

 
 

•  ไม้สัก 243,828,000         101,055,437 

 
 

•  ยางพารา (ยางก้อนถว้ย) 3,050,000            3,735,902 

 
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

  
 

 
 

•  ไม้แปรรูปสักสวนป่า        88,771,680           63,798,899 

 
 

•  ผลิตภัณฑ์-เครื่องเรือน          62,171,000           51,643,093 

 
 

•  บริการรักษาเนื้อไม้               234,000                  51,000 

 
ธุรกิจบริการ   

 
 

•  การท่องเท่ียว           11,056,500            6,849,515 

 
 

•  การซ้ือ - ขายไม้แปรรูป       204,000,000          181,800,000 

 
การด าเนินงานอื่น ๆ   

 
 

•  ผลพลอยได้สวนป่า 3,640,670                3,640,670 

 
 

•  ค่าเช่า 1,690,400 - 

 
 

•  รายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน 60,000 - 

 
 

•  ค่าธรรมเนียมธนาคาร                31,000                   160,000 

 
 

•  ค่าใช้จ่าย CSR -             6,010,289 

 
 

•  ค่าใช้จ่าย FSM/FSC -                 1,400,000    

 
 

•  ค่าขนส่ง             1,560,000 - 

 
 

•  ค่าเบ็ดเตล็ด                - - 

  •  การรับจ้างบริการอื่น - - 

  • ภาษีซื้อส่วนเฉลีย่ที่ขอคืนไม่ได้ -                        10,000 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย -           25,422,890    

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -           94,610,824 

รวมทั้งสิ้น 626,018,250 543,784,250 

ก าไร (ขาดทุน)สุทธ ิ 82,234,000 
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ประมาณการทางการเงิน 

 เปรียบเทียบงบก าไร (ขาดทุน)  ปี  256   หน่วย : ล้านบาท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ประมาณการด้านการลงทุน ปี 65                                                              หน่วย : ล้านบาท 
 

รายการ   งบลงทุนทีไ่ด้รับ   * เป้าหมายเบิกจ่าย  

1. การปลูกสรา้งสวนปาุปลูก/บ ารุง 96.405 96.405 

2. งบทรัพยส์ินสวนปุา - - 

3. งบขออนุมัติรายป ี 0.832 0.832 

รวมทั้งสิ้น 97.237 97.237 
 
 
 

* เปูาหมายการเบิกจ่ายงบท าการสวนปุา(การปลูกสร้างสวนปุาปลูก/บ ารุง) และงบขออนุมัติรายปี เท่ากับ 100 
เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  
 

ประมาณการกระแสเงินสดปี  2565                                                      หน่วย : ล้านบาท   
 

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

เงินสดรับ 156.504 156.504 156.505 156.505 626.018 

เงินสดจ่าย 135.946 135.946 135.946 135.946 543.784 

เงินสดรับ      
มากกว่า(น้อยกว่า) 20.558 20.558 20.559 20.559 82.234 

เงินสดจ่าย      

 

 

รายการ เป้าหมายปี 2565 

รายได้รวม (ลบ.) 626.018 
รายจ่ายรวม (ลบ.) 543.784 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ลบ.) 82.234 
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บทที่  8 
การบริหารแผนงาน การประเมินผล และทบทวนแผน 

 

เพ่ือให้แผนงาน และการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ปี  2565 บรรลุเปูาหมายที่ได้วางไว้องค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม้ภาคเหนือบน (ออป.เหนือบน) ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการบริหารแผนและการประเมินผล 
ดังนี้ 

การตรวจสอบภายใน        
ให้มีการวางแผนในรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการตรวจสอบ และแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

หน่วยงานในสังกัด และการรายงานพร้อมปิดการตรวจสอบ 
 
การบริหารแผนและประเมินผล 

ให้ทุกส านักงาน ในสังกัด ออป.เหนือบน จัดท าแผนธุรกิจประจ าปี พร้อมแผนปฏิบัติการ และออป.
เหนือบน ตรวจสอบผลการด าเนินงานของแต่ละ ออป.เขต เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ และแผนปฏิบัติการ  
พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรค  และประเมินผลให้ผู้บริหาร 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สวนปุาของ ออป.เหนือบน เป็นสวนปุาที่มีการบริหารจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบของ 
   สวนปุาในหน่วยงาน อ.อ.ป. 
2. สวนปุาเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3. สวนปุาเป็นแหล่งช่วยส่งเสริม และพัฒนาสังคมในท้องถิ่น เป็นฐานการด าเนินงานตาม 
   แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สวนปุาช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 
5. สามารถสร้างรายได้ และผลก าไรอย่างต่อเนื่อง 

การทบทวนแผน 
จัดให้มีการพิจารณา ทบทวนแผนปฏิบัติการทุกไตรมาส เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจของทุก ออป.เขต ศึกษาปัญหา 

อุปสรรค และวางแนวทางการแก้ไข 
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บทที่  9 
การบริหารจัดการสวนป่าตามมาตรฐาน FSC 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากในปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางที่สามารถจัดการสวนปุาโดยสามารถใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ ควบคู่ไปกับการดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
ท าให้ผู้ซื้อไม้หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่ต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ปุาไม้ที่ได้มีการรับรองการจัดการฯ 
มั่นใจและมีแหล่งจ าหน่ายที่เชื่อถือได้  รวมทั้งตอบสนองข้อก าหนดของนานาประเทศ ที่น ามาใช้ในตลาดการค้า
สินค้าไม้ด้วยเหตุนี้ อ.อ.ป. จึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการสวนปุาเศรษฐกิจ  ตามแนวทางการจัดการ
สวนปุาอย่างยั่งยืน ของ FSC (Forest Stewardship Council) ให้สวนปุาของ อ.อ.ป. ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน เพ่ือเป็นโอกาสในการจ าหน่ายไม้ ดังนั้น ออป.เหนือบน จึงได้ก าหนดให้สวนปุาในสังกัด ด าเนินการ
ตามระบบการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล (FSC) จ านวน 15 สวนปุา เพ่ือเข้ารับการตรวจ
รับรองตามมาตรฐานการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  
 1. ออป.เขตเชียงใหม่ 3  สวนปุา  ได้แก่  สวนปุาแม่แจ่ม , สวนปุาแม่หอพระ  และสวนปุาแม่ลี้  
 2. ออป.เขตล าปาง 5 สวนปุา  ได้แก่  สวนปุาทุ่งเกวียน , สวนปุาแม่มาย , สวนปุาแม่จาง   
สวนปุาแม่เมาะ และสวนปุาแม่ทรายค า 
 3. ออป.เขตแพร่ 7 สวนปุา ได้แก่  สวนปุา, สวนปุาวังชิ้น,  สวนปุาแม่สิน-แม่สูง ,แม่สรอย สวนปุาแม่
แฮด , สวนปุาแม่ค าปอง-แม่สาย และสวนปุานครน่าน 
 รวมทั้งสิ้น 15 สวนป่า 
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 วัตถุประสงค์ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนปุา  ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในพ้ืนที่
สวนปุา 

2. อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์ ที่ใกล้สูญพันธุ์ หายากและถูกคุกคาม 
3. ส่งเสริมความสมดุล ด้านการกระจายของชั้นอายุไม้ เพ่ืออนุรักษ์ระบบนิเวศ ค านึงถึงการรักษา

สัดส่วนที่เหมาะสมของปุาไม้ที่มีอายุมากๆ ในพ้ืนที่สวนปุา 
4. เพ่ือก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ในพื้นที่สวนปุาไว้อย่างน้อยประมาณ 10% ของพ้ืนที่รวมสวนปุา 
5. การอนุรักษ์พ้ืนที่ที่ทราบว่าจะเป็นแหล่งก าเนิดของพืช/สัตว์ ที่ใกล้สูญพันธุ์ และหายาก (นอกเขต

พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีก าหนด) และพ้ืนที่วางไข่ และผสมพันธุ์ของสัตว์ปุา 
6. การคุ้มครองและฟ้ืนฟู ถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์ (The Preservation and Restoration of 

Habitats) 
7. เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ า [ Water Management ]ที่เหมาะสมเพ่ืออนุรักษ์ ปรับปรุงคุณภาพ

ดิน และปูองกันการพังทลายของดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
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8. เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูการจัดการแปลงปลูกและการฟ้ืนฟูหลังการโค่นล้มไม้ (Regeneration Stand 
Management and Felling) 

9. เพ่ือการจัดการสวนปุาในบริเวณที่อยู่ติดกับพ้ืนที่เกษตร ปูองกันและลดผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญในด้านสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะของภูมิทัศน์ดั้งเดิม 
 

ด้านสังคม 
1. ส่งเสริมสถานภาพทางด้านสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ของชุมชนท้องถิ่น 
2. เพ่ือจรรโลงและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ดีของคนงาน

และชุมชนท้องถิ่นรอบสวนปุา 
3. เพ่ือยอมรับสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามขนบธรรมเนียมประเพณีในการเป็นเจ้าของการใช้ประโยชน์

การจัดการพ้ืนที่และทรัพยากรต่างๆ ของชนพ้ืนเมือง ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสวนปุา 
4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสวนปุากับชุมชนท้องถิ่น 
5. เพ่ือสร้างบทบาท และตอบแทนสังคม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกับชุมชน 

 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. สนับสนุนประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์และการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตไม้จากสวนปุา 
2. เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและผลผลิตในระดับสูงสุดของไม้ ในขณะที่จะต้องคุ้มครองดูแลด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพไปในเวลาเดียวกันด้วย 
3. เพ่ือก าหนดให้สวนปุามีความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ โดยมีปริมาณผลผลิตต่อหน่วยอยู่ ในระดับ

เกณฑ์มาตรฐาน 
4. เพ่ือการวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ในระยะยาวและยั่งยืน 
5. เพ่ือคัดเลือกใช้ระบบวนวัฒนที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่

สวนปุา 
6. เพ่ือคัดเลือกใช้ระบบ และเทคนิคการท าไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. เพ่ือการใช้ระบบการส ารวจข้อมูลสวนปุาที่ทันสมัย ประหยัด และถูกต้องแม่นย า 
8. เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายไทย และข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยได้ลงนามไว้      

(Compliance with Thai Laws and International Agreements) 
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  4. ขั้นตอนและกิจกรรมด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65

1. การด าเนินงานตามระบบการจัดการสวนป่าอยา่งยัง่ยนื
1.1 จัดท้าแผนด้าเนินงานประจ้าป ี65 15 สวนปา่,ออป.เขตทุกเขต,ส.ผป.

1.2 จัดท้าแผนการตรวจติดตาม (Monitoring plan) ทั ง 3 ด้าน 15 สวนปา่,ออป.เขตทุกเขต,ส.ผป.

1.3 จัดท้าเอกสารเผยแพร่การจัดการสวนปา่อย่างย่ังยืน 15 สวนปา่,ออป.เขตทุกเขต,ส.ผป.

(Public Summary)แล้วน้าขอ้มูลฯ ลงเวปไซต์ ออป.เหนือบน

1.4 ด้าเนินการตามแผนด้าเนินงานประจ้าป ี2565 และแผนตรวจติดตาม 15 สวนปา่,ออป.เขตทุกเขต,ส.ผป.

ทั ง 3 ด้าน

1.5 สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน  ปญัหาอปุสรรคแนวทางแกไ้ขและขอ้เสนอแนะ 15 สวนปา่,ออป.เขตทุกเขต,ส.ผป.

ให ้ส.ผป.ภายในสิ นเดือน

2. การตรวจรับรองการจัดการสวนป่าอยา่งยัง่ยนื
2.1 จัดท้าสัญญาจ้างหน่วยตรวจรับรอง(CB) ประจ้าป ี2565 ออป.เหนือบน

2.2 หน่วยตรวจรับรอง(CB) ตรวจประเมินการจัดการสวนปา่ ฯ ประจ้าป ี2565 15 สวนปา่,ออป.เขตทุกเขต,ส.ผป.

2.3 รายงานผลการตรวจรับรองให ้อ.อ.ป. ทราบ ส.ผป.

ตามหลักเกณฑ์การจ้างหน่วยตรวจรับรองฯ (ค้าส่ัง อ.อ.ป. ท่ี 16/63) 

ข้ันตอนและกิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ
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5. งบประมาณ :  งบประมาณลงทนุ ประจ าปี 2565 และงบประมาณรายได-้รายจ่าย ประจ าปี 2565 
 

6. ระบบวนวัฒน์ 
 6.1 เปูาหมายการปลูกและบ ารุงสวนปุา 

1. มีต้นไม้เต็มพ้ืนที่ อัตราการรอดตาย ไม่ต่ ากว่า 90 % 
2. การเจริญเติบโตของต้นไม้ดีในปีที่ 1 ให้มีความสูงเฉลี่ย มากกว่า 80 ซม. AYI เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

จากเดมิ 10 - 20 % 
3. คุณภาพลักษณะของไม้ดีเยี่ยมรูปทรงและเนื้อไม้เป็นที่ต้องการของตลาด 

 

 6.2 การปลูกเสริมรอบตัดฟันท่ี 2 (ปีที่ 1)  
 การปลูกเสริมไม้สักในรอบตัดฟันที่ 2  เป็นการปลูกเสริมในแปลงไม้สักหลังการตัดหมดในรอบตัดฟันที่ 
1  โดยปลูกเสริมกับหน่อที่แตกจากตอไม้สักท่ีตัดฟัน  เพือ่ให้ได้ปริมาณต้นสักจ านวน 100 ต้นต่อไร่  มีกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. การส ารวจพ้ืนที่ปลูก - ด าเนินการในระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม โดยใช้เครื่องมือ 
GPS ด าเนินการส ารวจ แยกรายละเอียดต่างๆในแต่ละหน่วยจัดการ (Management Unit) ซึ่งประกอบด้วย 
ถนน ล าห้วย พ้ืนที่ว่างเปล่าใช้ประโยชน์ไม่ได้ พ้ืนที่ที่สามาถน ามาปลูกได้จริงๆ พ้ืนที่อนุรักษ์ (Conservation 
Zone) และพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value Zone) แล้วจัดท าแผนที่แสดง
รายละเอียดต่างๆ หมายปักหลักแนวเขต และจัดท าปูายประจ าในแต่ละหน่วยจัดการ  

2. การซ่อมแซมถนนปุาไม้ ด าเนินการในระหว่างเดือน ธันวาคม – มกราคม 
3. การเตรียมพ้ืนที่ปลูก ด าเนินการในระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ประกอบด้วยกิจกรรมที่

จะต้องด าเนินการดังนี ้
  3.1 การถางวัชพืช ในพ้ืนที่ที่จะปลูก แบบทั่วทั้ งพ้ืนที่ แต่มีการอนุรักษ์ไม้อนุรักษ์ต่างๆ 
(Eternity Trees) ที่เป็นไม้สัก และไม้กระยาเลยต่างๆ ไว้ในพ้ืนที่หน่วยจัดการ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   - ไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์  (Endangered  Tree) 
   - ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable Tree) ไม้หายาก (Rare Tree) และไม้ที่ถูก
คุกคาม (Threatening  Tree)   
   - ไม้ผลไม้ (Fruit Tree) 
   - ไม้ขนาดใหญ่ และไม้อายุมาก 
   - ไม้ที่เป็นที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์ปุา 
  3.2 การเก็บริบรวมกอง จะเก็บริบรวมกองแยกย่อยเป็นกองเล็กๆ ไว้ระหว่างแถวของตอไม้สัก
เดิม เพื่อง่ายสะดวกต่อการก าจัดท าลายวัชพืช และการปักหลักหมายปลูก ตามล าดับ 

4. การเตรียมหลักและปักหลักหมายปลูก ด าเนินการในระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน          
มีหลักเกณฑ์ในการด าเนินการดังนี้ 
   - ความยาวหลัก 80 – 100 ซม. กว้างประมาณ 1 นิ้ว 
   - เตรียมให้จ านวนพอดี กับจ านวนไม้ที่ปลูก 
   - เตรียมเป็นมัด  มัดละ  50  เล่ม 
   - ปักหลักในแนวเดิม แถวเดิม ระยะเดิม 
   - กรณีท่ีหลักตรงกับหน่อเดิม หรือใกล้กับต้นไม้ใหญ่  ไม่ต้องปัก  
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   - การปักหลักควรหันหน้าหลักที่ทาสีไปในทางเดียวกัน 
 5. การเตรียมกล้าไม้ ด าเนินการในระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน  มีรายละเอียดการ

ด าเนินงานดังนี้ 
   - ควรคัดเลือกใช้เหง้าขนาดกลาง 
   - ใช้ถุงด า ขนาด 2.5” x 8”  
   - ใช้อัตราส่วนผสมของ ดิน ต่อ แกลบเผา ต่อปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน 4-6  : 1 : 1 
   -  กรอกดินในถุงให้แน่น 
   -  เรียงถุงให้มีระยะห่างระหว่างกลุ่มแถวละประมาณ 70 ซม. เพ่ือความสะดวกใน
การท างาน 
   - วางแนวตาข่ายพรางแสง ในทิศ เหนือ-ใต้  และล้อมเรือนเพาะช า  เพ่ือปูองกันสัตว์เลี้ยง 
   - ใช้ตาข่ายพรางแสงชนิด 50 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือไม่ให้กล้าไม้โตเร็วจนเกินไป 
   - การช าเหง้าไม้สักลงในถุง 
 เริ่มรับเหง้าไม้สักจากศูนย์ผลิตฯ ประมาณกลางเดือน มีนาคม รดน้ าให้ชุ่มทิ้งไว้ก่อน 1 คืน  การช า
เหง้าให้ใช้ไม้แหลมทิ่มน า และช าให้ส่วนของเหง้าอยู่ใต้ผิวดินทั้งหมด ในระยะแรกให้รดน้ าทุกวันหรือตามความ
เหมาะสม ไม่ให้แฉะเกินไป ภายหลังจากการเริ่มเปิดตาข่ายพรางแสงแล้ว ให้รดน้ าวันเว้นวัน 
   - การดูแลกล้าไม้สัก รดน้ าผสมยาฆ่าเชื้อราทุกๆ 10 วัน รดน้ าผสมปุ๋ยยูเรียทุกๆ 10 
วัน (น้ า 20 ลิตร/ปุ๋ย 1 ช้อนโต๊ะ) การเรียงถุงให้เรียงถุงให้ชิดในตอนแรก เมื่อกล้าไม้แตกใบคู่ที่ 2 ก็ให้ขยาย
ระยะห่างระหว่างแถว และเม่ือแตกใบคู่ท่ี 3 จนโตเต็มที่ก็ให้ตัดใบให้เหลือ ½ ของใบ 

6. การเตรียมหลุมและการขุดหลุมปลูก ด าเนินการในระหว่างเดือน เมษายน ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   - ขุดหลุมดินให้มีขนาด 30 * 30 * 30 ซม. (ประมาณ 2 หน้าจอบ) 
   - การขุดหลุมให้ยึดด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก 
   - ในกรณีที่เป็นพ้ืนที่ลาดชัน ไม่ควรขุดหลุมทิ้งเอาไว้ 
   - รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกและโดโลไมท์ 
   - ปุ๋ยรองก้นหลุม ต้องหมักนานกว่า 2 เดือน เพ่ือให้แห้ง และปูองกันปลวกเข้าท าลาย 

7. การเตรียมดินส าหรับปลูกและวัสดุรองก้นหลุม ด าเนินการในระหว่างเดือน เมษายน
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
   - ส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ธาตุอาหารและลักษณะทางกายภาพ ที่กรมพัฒนาที่ดินใน
ท้องที่  
   - การผสมดินปลูก ควรเอาดินด้านบนลงหลุมก่อน ส่วนดินด้านล่างให้ผสมกับปุ๋ยหมัก 
   - การใช้ปุ๋ยคอก ควรหมักผสมปูนขาวจนมีลักษณะคล้ายดิน และเตรียมการก่อน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 
   - ใส่วัสดุรองก้นหลุม ในปริมาณประมาณ 1 กก. 

8. การขนส่งกล้าไม้ ด าเนินการดังนี้ 
   - การขนส่งกล้าไม้ ควรเคลื่อนย้ายให้น้อยที่สุด เพ่ือลดความบอบช้ าของกล้าไม้ 
   - ภาชนะท่ีใช้ขนส่งกล้าไม้  ให้ใช้ตะกร้าที่มีความสูงของขอบด้านบนมากกว่าความสูง         
ของกล้าไม้ และมีความจุสามารถขนส่งกล้าไม้ได้จ านวน 10 - 15 กล้า 
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   - การยกกล้าไม้ ไม่ควรจับที่ต้นกล้า แต่ให้จับที่ถุงของกล้าไม้ 
9. การปลูก ด าเนินการในระหว่างเดือน พฤษภาคม  

   - ขนาดกล้าไม้ท่ีน าไปปลูก จะต้องมีความสูงระหว่าง 20-30 ซม.  
   - ลักษณะล าต้นสมบูรณ์แข็งแรง  ควรตัดใบประมาณ ½ ใบ  
   - การกรีดถุง ให้กรีดข้ึนประมาณ 1/3 ของถุง จ านวน 2 รอย ห่างกัน 2 นิ้ว 
   - การฉีกถุงระวังอย่าให้ดินแตก (กรณีดินแตกไม่ควรน าไปปลูก) 
   - การปลูกควรใช้อัตราส่วนของ คนงานปลูก จ านวน 3 คน ต่อ คนงานขนกล้าไม้ 1 
คน (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพภูมิประเทศ) 
   การปลูกด้วยกล้า 
   - การปลูกควรวางกล้าไม้ไว้กลางหลุม ตั้งให้ตรง โดยให้ส่วนบนของถุงกล้าไม้อยู่ต่ า
กว่าปากหลุมประมาณ 1 นิ้ว 
   - ให้น าดินปากหลุมที่เตรียมไว้ กลบแล้วอัดให้แน่น 
   - ในกรณีที่ปลูกแล้ว ปรากฏว่าหลักหมายปลูก อยู่ห่างจากหลุม ก็ให้เลื่อนหลักฯ เข้า
มาให้ติดใกล้กับกล้าไม้ท่ีปลูก 
   - ให้น าถงุกล้าไม้ ที่ฉีกออกแล้ว ครอบไว้บนหลักที่ปลูก เพ่ือง่ายต่อการตรวจนับ 

 10. การดายวัชพืชด าเนินการ 3 ครั้ง ดังนี้  
   10.1 ดายวัชพืชครั้งที่ 1 (ดายวงกลม) เพ่ือง่ายต่อการใส่ปุ๋ย ลดการรบกวนของวัชพืช 
พร้อมพรวน ดินรอบล าต้นในรัศมี 50 ซม. ในช่วง พฤษภาคม – มิถุนายน 
   10.2 ดายวัชพืชครั้งที่ 2 (ดายทั่วพื้นท่ี) เพ่ือเปิดแสง ลดการรบกวนจากวัชพืช ในช่วง 
มิถุนายน – กันยายน 
   10.3 ดายวัชพืชครั้งที่ 3 (ดายกองกลาง) เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิง และปูองกันไฟ 
ในช่วง ตุลาคม – ธันวาคม 
ข้อแนะน า : 1. ในกรณีที่ขาดแคลนคนงาน ให้ใช้เครื่องตดัหญ้าแทน  
           2. ในพ้ืนที่ที่มีวัชพืชหนาแน่น รุนแรง   อาจพิจารณาดายวัชพืชมากกว่า 3 ครั้ง 
           3. ควรจัดล าดับความส าคัญ การดายวัชพืช ในพื้นที่ท่ีมี วัชพืชรุนแรงมากท่ีสุดก่อน 
  11. การใส่ปุ๋ย ด าเนินการในระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 
   - ให้ใส่ปุ๋ย ยูเรีย สูตร 46-0-0 หรือ 21-0-0  
   - ครั้งที่ 1 ใส่พร้อมการปลูก ปริมาณ 15 กรัมต่อต้น (ครึ่งช้อนแกง) โรยรอบๆ ต้น 
ข้อแนะน า :  ควร ใส่ปุ๋ยช่วงที่มีฝนตกชุก หรือมีฝนตกชุกก่อนการใส่ปุ๋ย 
   - ครั้งที่ 2 ใส่พร้อมกับการดายวงกลม โดยเจาะรูดินข้างล าต้น จ านวน 2-3 รู ในรัศมี
15  ซม. และใส่ปุ๋ยประมาณ 15 กรัม ต่อต้น (ครึ่งช้อนแกง) 
   - ครั้งที่ 3 ใส่ห่างจากครั้งที่ 2 ประมาณ 15 วัน - 1 เดือน 
  12 การปลูกซ่อม ด าเนินการในระหว่างเดือน มิถุนายน เพ่ือให้ได้ต้นไม้สักเต็มพ้ืนที่ปลูก โดย
จะด าเนินการเพียง 1 ครั้ง พร้อมกับการดายวงกลม 
  13. การแต่งหน่อและเกลาตอ ด าเนินการในระหว่างเดือน เมษายน – กันยาน 
   - ควรใช้คนงานที่มีความช านาญ และได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี 
   - ให้คงเหลือหน่อไว้เพียง 1 หน่อ เพ่ือลดการแย่งชิงอาหาร 
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   - ควรเลือกหน่อที่เกิดจากใต้ดิน มีลักษณะดี ต้นตรง ไว้  
   - กรณีที่หน่อมีการโค้งงอ ยอดหัก หรือมีเพลี้ยแปูงเข้าท าลายให้ตัดทิ้ง เพ่ือให้มีการ
แตกใหม ่
 
 6.3 การบ ารุงรักษาสวนปุาไม้สัก ปีที่ 2 - 6 ด าเนินการในระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 
  1. การแต่งหน่อ เกลาตอ มีหลักเกณฑ์ดังนี้                                   
     - ลิดเฉพาะกิ่งที่ท ามุมแหลมกับล าต้น ใช้เลื่อยหรือมีด  
      - ลิดกิ่งให้เหลือทรงพุ่มไว้ประมาณ 2/3 ของล าต้น  
   - แต่งหน่อโดยตัดหน่อท่ีเกิดใหม่ทิ้ง ยกเว้นในกรณีที่หน่อเดิมไม่สมบูรณ์ให้เลือกหน่อ
ที่เกิดขึ้นใหม่แทน 
  2. การดายวัชพืช ด าเนินการรวม 3 ครั้ง ดังนี้                                                                     
        2.1 ดายวัชพืชครั้งที่ 1 ( ทั่วพื้นที่ )               
        2.2 ดายวัชพืชครั้งที่ 2 ( ทั่วพื้นที่ )  
        2.3 ดายวัชพืชครั้งที่ 3 ( กองกลาง ) 
       3  การใส่ปุ๋ย 
      - ให้ใส่ในปีที่ 2 จ านวน 2 ครั้ง 
      - ใส่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน  
 

 6.4 การบ ารุงรักษาสวนปุาไม้สัก อายุ 7 – 30 ปี ท าความสะอาดสวนปุาปีละ 1 ครั้ง ดายวัชพืชตาม
สภาพความจ าเป็นของพ้ืนที่ 
 

 6.5 การตัดสางขยายระยะ  
 การตัดสางขยายระยะที่ต้องการไม้ซุงขนาดใหญ่ ต้องใช้การตัดสางขยายระยะถึง 3 ครั้ง  จากครั้งแรก
เหลือไม้ครึ่งหนึ่งของการปลูกครั้งแรก ครั้งที่สอง ตัดลงไปอีก 50% ของไม้ที่เหลือ และครั้งที่สาม ตัดลงไปอีก 
50% ของไม้ที่เหลือทั้งหมด หรือ ท าให้เหลือไม้ทั้งหมดประมาณ 22-50 ต้น/ไร่  โดยท าการตัดสางขยายระยะ
แบบ Low Thinning เป็นการตัดสางครั้งแรก เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างของไม้สักสวนปุาให้มีทั้งคุณภาพและ
ปริมาณไม้ที่เหลือหลังการตัดฟันที่ดีส าหรับในการตัดฟันครั้งต่อไป เพราะจะตัดไม้ที่ถูกบดบังออกเป็นส่วนใหญ่ 
ในครั้งที่ สอง หรือสามเป็นการตัดสางแบบเลือกตัด (Selection thinning) เราก็จะพิจารณาดูเรือนยอด
เสียก่อนว่า ควรจะตัดไม้ต้นไหน เหลือ ต้นไหน และการตัดต้นไม้ก็จะเปิดช่องว่างขึ้นในระหว่างเรือนยอด ที่จะ
ให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่ได้มีโอกาสขยายทั้งทางเรือนยอดและเรือนราก จ านวนของต้นไม้ทั้งหมดในพ้ืนที่นั้นไม่มี
ความส าคัญเพราะว่า จ านวนต้นไม้นั้นจะไม่เป็นสิ่งชี้ของเรือนยอด ถ้าการตัดสางขยายระยะได้เริ่มตั้งแต่
ตอนต้นๆ และ    ตัดมาเป็นระยะสม่ าเสมอ การกระจายของล าต้นไม้ในเนื้อที่นั้นก็จะเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ  
ส่วนในการตัดฟันครั้งสุดท้ายสวนปุา จะเลือกการตัดฟันแบบตัดหมด แต่จะคงเหลือแม่ไม้ ไม้ดีมีค่าไว้ ประมาณ 
3-5 ต้นต่อไร่ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในด้านความหลากหลายทางชั้นอายุไม้ การใช้เป็นแหล่งเมล็ดไม้ เพ่ือการ
กระจายพันธุ์ หรือใช้เป็นที่อยู่ของสัตว์ปุาบางชนิดที่อาศัยบนต้นไม้ใหญ่ รวมทั้งเพ่ือเป็นการลดผลกระทบจาก
กระแสการต่อต้านการเปิดพ้ืนที่เพ่ือท าการปลูกสร้างสวนปุา และเป็นการปรับภูมิทัศน์ของแปลงปลูกสร้างสวน
ปุาให้เหมาะสม อีกทางหนึ่ง 

ปีที่ 4 – 6 
 

ปีท่ี 2 – 3 
พ.ค.- ธ.ค. 
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  6.5.1 ช่วงเวลาท าการตัดสางขยายระยะ สวนปุาก าหนดช่วงเวลาท าการตัดสางขยายครั้งแรก 
เมื่อต้นไม้มีอายุ 15 ปี ครั้งที่สองอายุ 25 ปี และตัดสางครั้งสุดท้ายที่ต้นไม้มีอายุ 30 ปี 
  6.5.2 วิธีหรือเทคนิคต่างๆในการตัดสางขยายระยะ ที่ใช้ในสวนปุา มีดังนี้  
   (1) Low Thinning คือ การตัดสางขยายระยะต้นไม้ที่มีชั้นเรือนยอดที่อยู่ด้านล่าง 
เรือนยอดไม่เจริญ ถูกง า ถูกบดบัง หรือที่ตายแล้วออกก่อน แล้วจึงตัดเรือนยอดที่เหนือขึ้นไปจนถึงเรือนยอด
เด่น การตัดสางวิธีนี้สามารถน าไปร่วมกับวิธีอ่ืนๆ ได้ เป็นการตัดไม้ลักษณะทรามออกก่อน เพ่ือให้ไม้ดีๆ ที่เหลือ 
มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น low thinning เป็นการตัดสางขยายระยะวิธีเก่าแก่ที่สุด บางทีเรียกว่า thinning 
from below เพราะวิธีนี้เลือกตัดไม้ที่มีเรือนยอดต่ า หรือที่อยู่ล่างๆ 
   (2) Selection Thinning คือ การตัดไม้ที่มีเรือนยอดเด่นที่สุด หรือ ต้นที่มีการ
เจริญเติบโตดีที่สุดออก เพ่ือช่วยให้ไม้ที่เหลือที่มีเรือนยอดรองๆ ลงไป มีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ผลดีของวิธีนี้ 
คือสามารถขายไม้ที่ได้จากการตัดสางได้เงินมากกว่าวิธีอ่ืน แต่ต้องค านึงถึงว่ าหมู่ไม้ที่เหลือว่าเป็นหมู่ไม้ที่มี
ลักษณะดี ไม่ใช่ไม้ลักษณะทรามที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งหากทิ้งไว้ให้เจริญเติบโตต่อไป อาจท าให้ใน
รอบตัดฟันสุดท้ายเหลือแต่ไม้ที่มีลักษณะไม่สวยงาม การเจริญเติบโตไม่มี ล าต้น คดงอ หรืออ่ืนๆ ที่ท าให้ไม่
สามารถท ารายได้มากเทา่ไรนัก 
 การตัดสางขยายระยะ ท าให้มีช่องว่างระหว่างต้นมากขึ้น รากและเรือนยอดสามารถแผ่ขยายออกไปได้ 
ซึ่งส่งผลให้ต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดของต้นไม้มีความสัมพันธ์กับผกผันกับความหนาแน่นของต้นไม้ จ านวน
ต้นไม้น้อยลงต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดของต้นไม้มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกับเรือนยอดและเรือนราก  คือ
เรือนยอดแผ่ขยายมากขึ้นต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการเนื้อไม้  ท าอย่างไรให้ต้นไม้มีขนาด
ใหญม่ากขึ้น  ซึ่งราคาไม้ที่มีขนาดใหญ่จะมีราคาสูงมากกว่าไม้ขนาดเล็กกว่าหลายเท่า  และลักษณะการเติบโต
ของต้นไม้ เมื่อต้นไม้ขึ้นหนาแน่น ยังไม่มีการตัดสางขยายระยะ เนื่องจากยังขายไม้ไม่ได้ราคา การเติบโตใน
ช่วงแรกเมื่อต้นไม้ขึ้นหนาแน่นต้องตัดสางขยายระยะ มิเช่นนั้น ต้นไม้จะไม่เติบโต ถึงขายไม้ไม่ได้ เนื่องจากไม้มี
ขนาดเล็ก และข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์  
หมายเหตุ : ส าหรับแปลงปลูกสร้างสวนปุาที่มีการระบาดของโรคและแมลงที่รุนแรง เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์โรคและแมลงเจาะล าต้นไม้สัก สามารถปรับแผนการตัดไม้สักออก เพ่ือปูองกันการระบาดของโรค
และแมลง โดยสวนปุาจะตัดไม้สักในส่วนของแม่ไม้และไม้สักในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนปุาออกทั้งหมด และ
พิจารณาปลูกไมด้ีมีค่าชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ทดแทนพ้ืนที่อนุรักษ์เดิม 
 

 6.6 การแตกหน่อ 
 หลังจากการตัดต้นไม้ออกจากพ้ืนที่ ต้นไม้ใหม่จะแตกขึ้นใหม่จากตอในรอบตัดฟันต่อไป  โดยปกติแล้วไม้ที่
เกิดจากการแตกหน่อจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าต้นไม้ที่ปลูกจากเมล็ด  และตัดฟันได้ในระยะเวลาสั้นกว่ารอบตัด
ฟันโดยปกติ ข้อได้เปรียบของการแตกหน่ออีกข้อหนึ่งคือค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากมีความจ าเป็นน้อยหรือไม่ต้องมี
การเตรียมพ้ืนที่ก่อนการปลูก  ความสามารถในการแตกหน่อขึ้นกับชนิดของต้นไม้และสภาพการตัดฟัน   
 การแตกหน่อของไม้สัก 
 ต้นสักเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถสะสมอาหารไว้ในรากแก้วจนโตเป็นเหง้าเหมือนหัวมัน 
และมีพลังในการส่งล าต้นสักขึ้นได้อย่างมาก การที่จะส่งล าต้นได้สูงเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารในเหง้าที่
สะสมไว้ จึงได้มีการใช้ประโยชน์จากลักษณะนี้ในการตัดชิดตอมาเป็นวิธีการปรับปรุงสวนสัก เหตุผลที่ตัดชิดตอ
มักมาจากการที่สวนสักถูกไฟไหม้บางส่วน การเติบโตไม่สม่ าเสมอ การที่ล าต้นคดงอกิ่งก้านมากไม่สวยงาม 
ดังนั้นในการปรับปรุงสวนสักด้วยวิธีนี้จึงต้องตัดชิดตอ (สูงจากดินประมาณไม่เกินหนึ่งคืบ (10 เซนติเมตร))  
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ฤดูกาลที่ควรตัด คือฤดูแล้งก่อนฝนตก เพ่ือให้ต้นสักเตรียมตัวส่งล าต้นทันทีที่ได้รับฝนแรก ซึ่งในทางวิชการปุา
ไม้ยอมรับทั่วไปว่า ต้นสักท่ีแตกขึ้นจากวิธีการนี้ได้ล าต้นที่เปลาตรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (ธงชัย, 2535) 
 การแตกหน่อของไม้สักจะดีมากหลังการตัดฟันแบบวิธีการตัดหมด ส่วนในการตัดสางขยายระยะท าให้
เกิดระบบการจัดการไม้เรือนยอด 2 ชั้นในสวนปุาไม้สักในอนาคต เนื่องจากไม้สักเป็นไม้ที่แตกหน่อ (Coppice) 
ได้ดีมากหลังการตัดฟัน คือ สามารถแตกหน่อใหม่ได้ 100% (บุญวงศ์ และคณะ , 2535) และหน่อส่วนใหญ่
เจริญเติบโตได้เร็วมาก หน่อไม้สักอายุ 10 ปี ที่โตเร็วที่สุด จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 6.8 เซนติเมตร และสูงที่สุด
ถึง 6.5 เมตร โดยเกิดจากตอที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก 27.5 เซนติเมตร (สมศักดิ์ และคณะ, 2518) ทั้งนี้การ
ตัดไม้สักให้แตกหน่อใหม่ ต้องเป็นการตัดหมดให้ตอสูงจากพ้ืนดินไม่เกิน 60 เซนติเมตร และต้นสักที่ใช้ระบบ
ตัดฟันแบบนี้ ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกประมาณ 30 เซนติเมตร (หรือประมาณ 20 ปี) รวมทั้งตัดฟันให้
เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มฤดูฝน และภายหลังการตัดฟันจะต้องปูองกันไฟปุาให้ได้ผล 
 ความสามารถในการแตกหน่อของไม้สักอายุ 17 ปี หลังการตัดสางขยายระยะในสวนปุา ไม่ส่งผลต่อ
ความหนาแน่นของไม้สักแต่ส่งผลต่อค่าความโตและความสูงของหน่อ เมื่อหน่อไม้สักมีอายุ 1 ปี ส่วนในการตัด
หมดความโตและความสูงของหน่อไม้สักจะมีค่าสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ วิธีการตัดขยายระยะแบบ 2:2  
mechanical thinning 1:1 mechanical thinning และ low thinning ตามล าดับ  

7.ระบบการท าไม้ 
 7.1 ระบบการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Harvesting System) 
 การเก็บเกี่ยวผลผลิต (การท าไม้) ของสวนปุา เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะที่มีผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่แปลงสวนปุาที่ปลูกน้อยที่สุด เก็บเก่ียวภายใต้แผนการจัดการอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ไม่เกินปริมาณความ
เพ่ิมพูนรายปี โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  การโค่นล้ม (Falling) โค่นล้มไม้สักที่ได้ส ารวจคัดเลือกและท าเครื่องหมายไว้แล้ว ด้วยเลื่อยยนต์
หรือเลื่อยมือ โดยการจ้างเหมาแรงงานจากราษฎรใกล้เคียงสวนปุา การปฏิบัติงานได้พยายามให้มีผลกระทบต่อ
ต้นไม้ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด 
 2.  การชักลากไม้ (Loading) หลังจากโค่นล้มและตัดปลายไม้ออกแล้ว จะใช้ช้างหรือรถแทรกเตอร์ล้อ
ยางชักลากออกมาไว้บริเวณริมทางตรวจการ เพ่ือให้รถยนต์บรรทุกไม้เข้าไปลากขนมายังหมอนไม้  
 3.  การหมายตัดทอน (Bucking)  
  3.1 ตัดทอนในบริเวณหมอนไม้ถาวร เพ่ือง่ายต่อการตรวจวัดแยกขนาดและคัดคุณภาพของไม้ 
ลูกค้าเข้ามารับไม้ได้สะดวก 
  3.2 ตัดทอนบริเวณริมทางตรวจการ ในกรณีที่ไม้มีขนาดใหญ่หรือยาวเกินกว่าจะลากขนเข้า
หมอนไม้ได้ โดยยึดตามขนาดมาตรฐานของ อ.อ.ป. และความต้องการของตลาด 
 4.  การจัดเรียงไม้ในหมอนไม้ 
  4.1 จัดเรียงตามกลุ่มขนาดความโตของท่อนไม้ 
  4.2 จัดเรียงโดยแยกคุณภาพไม้   
  4.3 จัดแบ่งออกเป็นกองประมาณ 6-7 ลบ.ม. เพ่ือสะดวกต่อการขายและการบรรทุกของ
รถยนต์แต่ละคัน 
 5.  ปริมาณไม้ที่น าออก (Annual cut)  
  5.1 ท าไม้ออกตามแผนงานที่ได้รับอนุญาตให้ท าออกรายปี 
  5.2 ปริมาณไม้ที่ท าออกรายปีจะไม่เกินปริมาณความเพ่ิมพูนรายปี 
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 7.2 เทคนิคการล้มและตัดทอนไม้สัก  
  1 การวางแผนการปฏิบัติงาน การตัดไม้หรือการล้มไม้สัก ในสวนปุาที่ปลูกไว้ (Man-made 
forests) เพ่ือน าไม้สักที่โตได้ขนาดหรือมีอายุครบรอบตัดฟันออกมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ แต่ละครั้งไม่
ว่าจะเป็นการตัดโดยวิธีเลือกตัด (Selection cutting) ตัดโดยวิธีตัดหมด (Clear cutting) หรือเลือกตัดเฉพาะ
ต้นขนาดเล็กออกก็ตาม การตัดไม้ออกแต่ละครั้ง ย่อมเป็นบริเวณกว้าง และมีต้นไม้ที่ถูกตัดออกเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้ การวางแผนล่วงหน้าเป็นพิเศษจะช่วยให้การท างานสะดวกขึ้น ท าให้ก ารท างานง่ายขึ้น 
ปลอดภัยกว่า และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งส าคัญประการแรกที่ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีก็คือ “แผนที่” 
  2. การเตรียมการล้มไม้ ฤดูล้มไม้ที่เหมาะสมคือฤดูฝน เพราะเป็นฤดูที่มีดินอ่อนกล้าไม้ไม่แตก
ง่าย ต้นไม้หรือพืชอ่ืน ที่เสียหายเพราะการล้มไม้ฟ้ืนตัวได้ง่าย ดังนั้นฤดูล้มไม้ในประเทศไทยจึงมักจะเริ่มต้นกัน
ในเดือน มิถุนายน ซึ่งเป็นต้นฤดูฝน ไม่ควรล้มไม้ในเวลาที่มีอากาศร้อนและดินแห้งแข็ง ในเวลาที่มีอากาศร้อน
นั่น เนื้อไม้จะเปราะมากกว่าปกติ ถ้าล้มไปกระทบดินแข็งด้วยแล้วจะท าให้ไม้แตกเสียหายได้ง่ายขึ้น การล้มไม้  
เป็นงานที่มีอันตรายมากที่สุด ในการปฏิบัติงานซึ่งต้องการคนงานที่มีความช านาญและต้องการวางแผนการ
ท างานอย่างรอบคอบ การล้มไม้เป็นหมู่ควรจะต้องก าหนดระยะห่างของคนงานที่เข้าล้มไม้ไว้ให้มากพอสมควร
เพ่ือไม่ให้ต้นไม้ล้มลงมาทับพนักงานล้มไม้คนอื่นๆ โดยค านวณระยะทางล้มของต้นไม้จากความยาวของต้นไม้ 2 
ต้น ส าหรับในปุาที่ไม่สามารถเห็นต้นไม้ ได้ชัดเจนควรก าหนดระยะทางเผื่อไว้เท่ากับความยาวของต้นไม้ 4 ต้น 
การก าหนดทิศทางของต้นไม้ที่จะล้ม ควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางที่จะบังคับให้ต้นไม้ล้มหรือ
การใช้ลิ่ม การเอนของต้นไม้ ลม สิ่งกีดขวางทางล้มของต้นไม้และสิ่งกีดขวางบนพ้ืนดิน นอกจากนั้นควรมอง
หาทางหลบภัยในขณะที่ไม้ล้มไว้ด้วย เมื่อได้ก าหนดทิศทางล้มของต้นไม้ไว้แล้ว เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
ควรวางไว้ในด้านตรงข้ามกับทิศทางที่ต้นไม้ล้มข้างหลังต้นไม้ ท าการแผ้วถางพ้ืนที่รอบๆต้นไม้  ที่จะท าการโค่น
ให้เตียน ถางทางหลบภัย ขณะที่ต้นไม้ล้มลงให้เตียนไว้ 2 ทาง และไกลพอที่คิดว่าปลอดภัย และทางวิ่งหลบภัย
ทั้งสองด้านนี้ ควรท ามุมทางด้านข้างกับแนวด้านหลังของต้นไม้ 45 องศา รอบๆ โคนต้นไม้ที่ท าการโค่นล้ม ควร
ใช้มีดหรือขวานถากเปลือก ตามแนวรอบๆ บริเวณที่จะตัดให้เรียบก่อนเพ่ือเป็นการปูองกันไม่ให้โซ่เลื่อยทื่อเร็ว
เกินไป  
  3. การล้มไม้ขนาดเล็ก ไม้ขนาดเล็ก เช่น ไม้ตัดสางขยายระยะ (Thinning) โดยปกติจะใช้
พนักงานเลื่อยยนต์เข้าด าเนินการเพียงคนเดียว ส่วนการลิดกิ่งหรือตัดทอนกิ่งไม้นั้น จะใช้ขวานโดยใช้คนงาน
เป็นหมู่ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การตัดทอนกิ่งไม้นี้ ถ้าคนงานรู้จักวิธีใช้เลื่อยยนต์แล้ว จะได้เปรียบกว่าการใช้ขวาน
มาก ต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่โคนต้น ประมาณ 60 ซ.ม. และมีรูปทรงปกติ จะสามารถบังคับให้ต้นไม้
ล้มไปในทิศทางที่ต้องการได้ง่าย หลังจากที่พนักงานล้มไม้ได้ก าหนดทิศทางการล้มไม้ของต้นไม้แล้ว และถาง
วัชพืชบริเวณโคนต้น และท าทางหลบภัยในขณะไม้ล้มไว้แล้ว ก็ใช้เลื่อยยนต์ท าบากหน้าก่อน การบากหน้าควร
บากให้ลึกเข้าไปในเนื้อไม้ ประมาณ 1/5-1/4 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ และพยายามบากหน้าให้ชิดดิน 
เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ให้มากที่สุด นอกจากนั้น การตัดไม้ที่เหลือตอไว้สูง อาจจะท าให้ไม่สะดวกใน
การปฏิบัติงานในภายหลังได้เหมือนกัน 
  การท าบากหน้า ควรใช้เลื่อยยนต์ ตัดเป็นแนวเฉียง 45 องศาก่อน แล้วจึงตัดตามแนวนอน 
โดยพยายามให้แนวนอนพบกับแนวเฉียงเป็นเส้นตรง การท าบากหน้า ควรให้หันหน้าไปตามทิศทางการล้มของ
ต้นไม้ เป็นมุม 90 องศา การบากหน้ามีความส าคัญส าหรับการล้มไม้มาก ถ้าเราท าบากหน้าไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ก็อาจจะท าให้ทิศทางการล้มของต้นไม้ ไม่เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ การท าลัดหลังจะต้อง
พยายามให้อยู่ในแนวนอน และแนวอยู่สูงกว่าแนวของบากหน้า ประมาณ 2.5-5 ซ.ม. ถ้าต้นไม้ที่ท าการล้มมี
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ขนาดเล็กกว่าใบเลื่อย การลัดหลังสามารถท าได้ง่าย โดยการใช้เลื่อยยนต์ลัดหลังเพียงครั้งเดียวและด้านเดียว 
แต่ถ้าต้นไม้มีขนาดใหญ่กว่า การลัดหลังจะต้องใช้เลื่อยยนต์ตัดหลายครั้งและหลายด้าน 
  4 การล้มไม้ขนาดใหญ่  
             ต้นไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวมากกว่า 2 เท่าของความยาวของใบเลื่อยการบากหน้าจะต้อง
ท าจาก 2 ด้าน และเพ่ือปูองกันไม่ให้ต้นไม้หนีบใบเลื่อยจะต้องบากหน้าตามแนวนอนก่อน แล้วจึงบากหน้าตาม
แนวเฉียงลงมาตัดกับแนวนอนภายหลัง ต่อไปใช้ปลายใบเลื่อยตัดเนื้อไม้เข้าไปให้ถึงศูนย์กลางของล าต้น โดยตัด
เข้าไปทางด้านของบากหน้า ระดับเดียวกับแนวนอนของบากหน้าโดยให้มีแกนกลาง เหลืออยู่ทั้ง 2 ด้านของ
ต้นไม้หนาอย่างน้อย 5 ซ.ม. แล้วจึงท าการลัดหลัง การลัดหลังจะต้องอยู่ในระดับความสูงกว่าแนวนอนของบาก
หน้า ไม่น้อยกว่า 10-20 ซ.ม. ส าหรับต้นไม้ที่มีพูพอนขนาดเล็ก ไม่ควรตัดพูพอนออกก่อน เพราะจะมีความ
ปลอดภัยมากกว่า ถ้าเราปล่อยพูพอนไว้เช่นนั้น ถ้ามีความต้องการที่จะต้องตัดพูพอนออก เพ่ือความสะดวกใน
การขนย้าย ก็สามารถท าได้สะดวกกว่า เมื่อได้โค่นไม้ล้มลงแล้ว แต่ถ้าใบเลื่อยสั้นเกินไปที่จะท าการโค่นล้มไม้
เหมือนกนั ซึ่งการตัดพูพอนออกก่อนในกรณีนี้จะช่วยท าให้การล้มไม้ง่ายขึ้น 
  5. การล้มไม้เอน  
  ถ้าต้นไม้ที่จะท าการล้ม เอนทิ้งน้ าหนักของล าต้นไปทางเดียวกันกับที่จะท าการล้ม เทคนิค
ดังต่อไปนี้ จะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแตกร้าวของเนื้อไม้ และเลื่อยยนต์ถูกไม้หนีบ ส าหรับไม้ ขนาดเล็ก 
หลังจากท าการบากหน้าแล้ว การลัดหลัง จะต้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยท าลัดหลังทางด้านข้างทั้ง 2 ด้าน
เสียก่อน แล้วจึงท าการลัดหลังส่วนที่เหลือภายหลัง 
  ส าหรับไม้ขนาดใหญ่ การท าบากหน้าต้องไม่ลึกมากกว่า 1/4 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ 
มิฉะนั้น ใบเลื่อยจะถกูไม้หนีบได้ แล้วการท าการลัดหลังจะต้องใช้ปลายใบเลื่อยตัดเจาะเข้าไปทางด้านข้างของ
ล าต้นด้านหนึ่งก่อน ถ้าเป็นไม้ขนาดใหญ่ จะต้องใช้ปลายใบเลื่อยตัดเจาะเข้าไปทางด้านข้างอีกด้านหนึ่งด้วย 
เนื้อไม้ส่วนที่เหลือ ให้ใช้เลื่อยยนต์ตัดเป็นมุมทแยงลงมายังแนวที่ท าลัดหลังไว้ก่อน 
             การล้มไม้ที่เอนประมาณ 30 องศา สามารถท าได้โดยท าบากหน้า ให้หันไปตามทิศทางที่จะให้
ไม้ล้ม มุมของบากหน้าทางด้านที่ไม้เอนจะต้องเล็กกว่ามุมของบากหน้าทางด้านของทิศทางที่ไม้ล้ม และใช้ลิ่มใส่
ทางด้านท่ีไม้เอน เพ่ือตอกช่วยบังคับทิศทางการล้มของไม้ด้วย 
  6. การล้มไม้ 
  การล้มไม้ การลิดกิ่ง และการทอนไม้ ควรท าโดยพนักงานชุดเดียวกัน โดยท างานต่อเนื่องกัน
ไป ให้เสร็จเรียบร้อยเป็นต้นๆ ไปในระหว่างท าการทอนไม้ หรือลิดกิ่งไม้ ที่มีขนาดใหญ่ พนักงาน เลื่อยยนต์ควร
จะต้องระมัดระวังและสังเกตดูว่า ใบเลื่อยจะถูกไม้หนีบหรือไม่ หรือไม้ซุงที่ก าลังตัดทอนอยู่นั้น เมื่อตัดขาดแล้ว 
จะกลิ้งมาทับพนักงานได้หรือไม่ ขณะปฏิบัติงาน พนังงานเลื่อยยนต์ ควรจะเลือกยืนทางด้านที่ปลอดภัยเสมอ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา 
  ส าหรับไม้ขนาดเล็ก พนักงานเลื่อยยนต์ไม่จ าเป็นต้องมีผู้ช่วยการทอนไม้ขนาดเล็กบางทีเรา
สามารถใช้เลื่อยยนต์ทอนไม้ขาดได้ทีเดียว โดยไม่ต้องยกเลื่อยยนต์หลายครั้งและใช้ลิ่มเพียงอันเดียวก็เป็นการ
เพียงพอ ส าหรับปูองกันไม่ให้ใบเลื่อยถูกไม้หนีบ ส าหรับไม้ขนาดใหญ่ มีความจ าเป็นต้องมีผู้ช่วยคอยให้ความ
ช่วยเหลือ ในการหมายไม้ที่จะตัดทอนร่วมกับพนักงานเลื่อนยนต์ และลูกมือจะต้องท าการแผ้วถางบริเวณที่จะ
ปฏิบัติงานให้เตียน เพ่ือความสะดวกในการท างานด้วย ขณะปฏิบัติงาน ผู้ช่วยต้องคอยดูโดยใกล้ชิดและใช้ลิ่ม
ช่วย หรือใช้เลื่อยยนต์แทน เมื่อพนักงานเลื่อยยนต์เหนื่อย  
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กรณีท่ีไม้มีขนาดใหญ่เกินกว่าใบเลื่อย การทอนไม้จ าเป็นต้องท าหลายๆ ด้าน ซึ่งต้องมีการเคลื่อนย้ายเลื่อยยนต์
หลายครั้ง โดยวิธีการตัดทอนดังกล่าวนี้สามารถตัดทอนไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางโตกว่า 2 เท่าของความยาวใบ
เลื่อย การใช้ลิ่มมีความจ าเป็นมาก เพ่ือปูองกันไม่ให้ไม้หนีบใบเลื่อย ส าหรับไม้ที่มีขนาดใหญ่มาก อาจจะต้องใช้
ลิ่ม 2 อัน เพ่ือปูองกันไม่ให้ไม้บิดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ซึ่งจะท าให้ไม้หนีบใบเลื่อย ก่อนที่การทอนไม้จะ
เสร็จสิ้นลง เมื่อพิจารณาเห็นว่า ไม้เริ่มจะหนีบใบเลื่อย ให้รีบใส่ลิ่มเสียก่อน เมื่อตัดไม้เข้าไปลึกพอควร  
 

 7.3 การปูองกันอันตรายจากการล้มและตัดทอนไม้ 
 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความปลอดภัยในการล้มไม้และตัด
ทอนไม้ไว้ ดังนี้ 
 1. ในบริเวณที่มีการล้มไม้ควรปิดประกาศหรือติดเครื่องหมายเตือนให้ทราบโดยเปิดเผยและก าหนด
อาณาเขตบริเวณท่ีล้มไม้โดยชัดเจน 
 2. ในกรณีที่ล้มไม้ข้างถนนหรือริมทางรถไฟ จะล้มได้ก็ต่อเมื่อได้มีการปูองกันอันตรายให้แก่ ผู้สัญจรไป
มาเรียบร้อยแล้ว 
 3. ไม่ควรให้ผู้อ่ืนซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณท่ีจะล้มตามที่ประกาศหรือเตือนไว้ในข้อ 1 
 4. หัวหน้างานจะต้องรู้ว่าคนงานก าลังล้มหรือตัดทอนไม้อยู่ ณ ที่ใดเพ่ือความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น 
 5. ให้ตัดเถาวัลย์หรือสายระโยงรยางค์ที่ยึดต้นไม้ที่จะล้มและต้นไม้ใกล้เคียงออกเสียก่อน 
 6. เมื่อจะล้มไม้ต้นใดต้องไม่มีคนงานหรือบุคคลอ่ืนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ระยะปลอดภัยที่จะยอมให้
คนอ่ืนเข้ามาได้คือระยะ 2 ช่วงความสูงของต้นไม้ที่ล้มนั้นเป็นอย่างน้อย 
 7. การล้มไม้ควรอยู่ในความควบคุมของผู้มีความช านาญ 
 8. คนงานล้มไม้หรือคนงานตัดทอนไม้ ไม่ว่าจะท างานคนเดียวหรือท างานเป็นกลุ่มก็ดี ควรจะท างาน
ห่างกันอย่างน้อย 2 ช่วงความสูงของต้นไม้ที่สูงที่สุดในกลุ่มของต้นไม้ที่จะล้ม 
 9. ไม่ควรปล่อยให้มีการล้มไม้โดยโดดเดี่ยวห่างไกลกันจนไม่ได้ยินสียงตะโกนเรียกของเพ่ือนที่ล้มไม้
กลุ่มอ่ืน 
 10. คนงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับการล้มไม้หรือเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการล้มไม้หรือท างานอ่ืนในบริเวณที่มี
การล้มไม้ควรสวมหมวกนิรภัย 
 11. ไม่ควรท าการล้มไม้บริเวณใกล้เคียงกับสายไฟฟูาแรงสูงหรือสายไฟฟูาอ่ืนๆ นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่
ไฟฟูามาปูองกันและให้ความปลอดภัยเสียก่อน หรือการล้มไม่นั้นอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้มีความรู้ความ
ช านาญ 
 ในการที่ต้องล้มหรือตัดทอนไม้ในพ้ืนที่ที่เป็นลาดเขาชัน องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ก าหนดให้
มีความระมัดระวังเก่ียวกับความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องมากข้ึน ดังนี้ 
 1. บนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมาก เช่นในท้องที่ที่เป็นภูเขา  การก าหนดเขตอันตรายทางด้านลาดเขา
ควรมีอาณาเขตกว้างขวางขึ้น และควรมีเครื่องหมายแสดงเขตอันตรายให้มองเห็นได้ชัดเจน  ระยะปลอดภัย
ระหว่างต้นไม้ท่ีตัดแต่ละต้นควรจะกว้างอย่างน้อย 50 เมตร 
 2. ถ้าหากเขตอันตรายบนลาดเขามีทางหรือรางรถไฟผ่าน ทางหรือทางรถไฟนั้นควรจะได้ล้อมรั้วเสีย
ทั้ง 2 ด้าน และถ้าหากจะจัดคนคอยให้สัญญาณแก้ผู้คนหรือยวดยานที่จะผ่านไปมาได้ก็จะช่วยให้เกิดความ
ปลอดภัยขึ้น 
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 3. การตัดไม้หรือทอนไม้บนลาดเขา คนงานควรจะได้สวนรองเท้าชนิดหนาซึ่งสามารถทนทานต่อการ
กระทบกระแทกได ้
 4. การล้มไม้บนลาดเขาชัน ต้นไม้ทุกต้นที่ล้มควรล้มลงเขา 
 5. ต้นไม้ที่จะล้มต้นใดอยู่บนลาดเขาซ่ึงเห็นว่ามีอันตรายมากควรเว้นไว้ 
 6. การล้มไม้หรือทอนไม้เป็นกลุ่มบนลาดเขา  ไม่ควรให้คนงานคนใดคนหนึ่งล้มไม้หรือทอนไม้ทาง
ด้านบน ไม้ที่ล้มหรือทอนจะไหลลงมาเป็นอันตรายแก่คนข้างล่างได้ 
 7. บนลาดเขาชันควรจะท าที่กันไม้ซุงไว้  โดยใช้ไม้ซุงที่ตัดต้นแรกๆผูกติดกับตอไม้โซ่หรือเชือก เป็น
การปูองกันไม้ซุงต้นต่อๆไปไม่ให้ไหลลงข้างล่าง 
 8. การทอนไม้บนเขา โดยเฉพาะการทอนไม้ด้วยเครื่องมือพ้ืนเมือง  ควรหาทางปูองกันปลายไม้ที่ตัด
จะไหลเลื่อนมาทับคนตัดเสียก่อนด้วย 
 

 7.4 การท าทางลากขนไม้ในปุา 
 เนื่องจากการท าไม้ในสวนปุามีปริมาณไม้ที่ท าออกไม่คุ้มกับการลงทุน ดังนั้นการตัดทางเพ่ือขนส่งไม้
จากสวนปุา จึงท าได้แต่เพียง ทางล าลอง ซึ่งมีอายุเพียง 1 ปี และต่อลากขนในฤดูแล้งซึ่งมีเวลาเพียง 4 เดือน 
พอฝนตกลงมาทางดังกล่าวก็ใช้ไม่ได้เมื่อจะเข้าท าไม้ในปีใหม่ต้องซ่อมแซม หรือท ากันใหม่ ฉะนั้นการลากขนไม้
ในสวนปุาต้องรีบท าให้เสร็จภายในฤดูแล้งเพียง 4 เดือนโดยพยายาม  ลากขนไม้จากสวนปุาออกมากองไว้ริม
ทางตรวจการหลัก ให้เสร็จก่อนฤดูฝนจะมาถึง เมือไม้มาถึง   ริมทางตรวจการหลัก แล้วก็สามารถวิ่งได้ตลอดปี  
 เทคนิคในการตัดทางหรือกรุยทาง การขนส่งไม้โดยรถยนต์ตามสมควร ในการตัดทางลากขนไม้ มักจะ
ประสบปัญหาในเรื่องหล่มหรือที่ที่มีน้ าขังอยู่เสมอ ให้หาทางระบายน้ าออกโดยขุดเป็นร่องเล็กๆ พอให้น้ าไหล
ออกได้ ถ้าไม่มีทางระบายน้ าออกจะใช้วิธีวิดน้ าช่วย ถ้าเป็นหล่มมากๆ  ควรวาง ลูกระนาด คือตัดไม้ท่อนเล็กๆ 
วางเรียงขวางถนนแล้วใช้ท่อนไม้บังคับริมลูกระนาดทั้งสองข้างไว้ในการตัดทางบนเขาไม่ควรให้มีความลาดชัน
เกิน 12% และทางชันในระดับนี้ไม่ควรให้มีระยะทางยาวเกิน 50 เมตร  ถ้ายาวเกินไปจะเป็นเหตุให้รถยนต์
หมดก าลังกลางทางจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  (ความลาดชันบนเขาที่เหมาะส าหรับทางลากไม้คือความลาดชัน  6 
%) ถ้าชัน 8 หรือ 10 %  เมื่อมีฝนตกลงมาน้ าฝนจะไหลเร็วเซาะทางเป็นร่องท าให้ขาดได้ง่าย  ถ้าความชันต่ า
เกินไปคือ 3 หรือ 4 % เมื่อมีน้ าฝนตกลงมาน้ าฝนจะไหลช้าและซึมลงไปในดินท าให้เกิดเป็นหล่มได้ง่าย ในกรณี
ที่จ าเป็นต้องตัดทางที่มีความลาดชันตั้งแต่ 6 % ขึ้นไป ควรท าร่องระบายน้ าขวางถนนทุกๆ 50-100 เมตร การ
ท าร่องระบายน้ าให้ใช้ไม้เหลี่ยมขนาดหน้า 5 X10  ซ.ม.ยาวตามความกว้างของถนนสองอัน วางเป็นคู่ห่างกัน
ราว 5 ซม. ไม้ท าร่องน้ านี้ด้านล่างเชื่อมติดกันด้วยไม้เหลี่ยมเล็กๆ 3-4 แห่ง  น าไม้วางขวางถนนโดยขุดฝังถนน
ใต้ผิวของไม้ได้ระดับกับพื้นถนน การฝังให้ปลายข้างหนึ่งลาดเอียงไปทางด้านนอกของลาดเขาเล็กน้อยร่องน้ าที่
ท าขึ้นนี้จะคอยดักเอาน้ าฝนที่ไหลลงมาตามถนนให้ไหลไปตามร่องออกไปให้พ้นถนน ทางเลี้ยวโค้งหักบนเขา
ควรให้กว้างพอสมควร มิฉะนั้นจะลากขนไม้ยาวไม่ได้  และหาทางตัดเส้นหนึ่งเพ่ือให้รถเปล่าที่เสร็จจากการ
ขนส่งไม้หลีกการสวนทางกับรถบรรทุกไม้บนทางโค้งทางเบี่ยงนี้แม้ว่าจะชันเล็กน้อยรถตัวเปล่าก็พอจะขึ้นได้ ใน
การสวนทางกันบนเขารถบรรทุกไม้ต้องมีสิทธิในเส้นทางนั้น (Right of way) ก่อนรถอ่ืนเสมอ เวลาสวนทางกัน
รถหนักหรือรถบรรทุกไม้ต้องอยู่ด้านในของภูเขา ส่วนรถตัวเปล่าต้องอยู่ด้านริมนอกของภูเขาทั้งนี้เพ่ือปูองกัน
อุบัติเหตุอันเกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทางชักลากไม้บางแห่งอาจเป็นทายเมื่อรถลากไม้ผ่านบ่อยครั้งทรายก็จะเป็นร่อง
ลึกมากขึ้น ในกรณีเช่นนี้ควรใช้ไม้ไผ่ขัดแตะวางทาบบนทรายนั้นเพื่อให้รถผ่านไปมาสะดวก ถนนที่มีทรายหรือมี
ฝุุนมากเมื่อฝนตกลงมาจะเกิดเป็นหล่มได้ง่ายกว่าถนนธรรมดา ดังนั้น หน่วยงานที่มีการลากขนไม้โดยรถยนต์
มากๆ มักจะมีรถบรรทุกน้ าประจ าหน่วยคอยรดน้ า เช้าและเย็น จะท าให้ถนนแน่นช่วยให้ลากขนไม้สะดวกขึ้น 
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รถบรรทุกน้ าควรราดถนนที่ต้องการลากขนไม้ผ่านหมู่บ้านไว้เสมอเพ่ือเป็นการช่วยบรรเทาฝุุนมิให้ไปรบกวน
ชาวบ้านอันจะท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญและบางครั้งอาจเป็นอุปสรรคในการลากขนไม้ของเราไปด้วย ใน
การตัดทางชักลากส าหรับหน่วยงานใหญ่หากมีแทรกเตอร์ตีนตะขาบสัก 1 คันช่วยตัดทาง และมีรถเกรด 
(Motor grader) ส าหรับช่วยปรับปรุงเส้นทางชักลากให้เรียบอยู่เสมอก็จะช่วยให้การชักลากไม้มีประสิทธิภาพ
ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ และลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก 
 ทางชักลากไม้ที่ผ่านล าห้วยที่มีน้ าควรท าสะพานข้ามเสมอไม่ควรปล่อยให้รถลากไม้วิ่งผ่านไปในน้ า 
เพราะน้ าจะเข้าไปในห้ามล้อ ท าให้ห้ามล้อไม่อยู่ จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ถ้าเป็นห้วยเล็กๆ ควรถมห้วยแล้วฝังท่อ
ให้น้ าผ่าน ถังน้ ามัน 200 ลิตรเปล่าๆ ซึ่งไม่ใช้ท าประโยชน์อย่างอ่ืน อาจน ามาใช้ท าท่อระบายน้ าได้ดี ส าหรับล า
ห้วยใหญ่ การท าสะพานลากไม้ชั่วคราวโดยใช้ไม้ทั้งต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ราว 30 ซม. เรียงกันขวางล า
ห้วยเป็นสองแถว แถวละ 4-5 ต้น เว้นตรงกลางเป็นช่องไว้ ไม้ทั้งสองแถวนี้วางบนท่อนไม้ซึ่งฝังขวางไว้ทั้ง 2 ฝั่ง
ล าห้วยอีกทีหนึ่งแล้วยึดไม้ทั้งหมดให้ติดกัน ด้วยสลิงเหล็กรูปตัวยู ถากผิวบนของหัวไม้ตอนบนให้เรียบสัก
เล็กน้อยก็จะท าให้รถวิ่งได้สะดวกขึ้น  ไม้ท่อนทั้ง 2 แถวให้เรียงกันให้พอดีกับช่วงล้อพ่วงส่วนตรงกลางที่เว้น
ช่องไว้ก็เพราะไม่มีประโยชน์และเป็นการประหยัดไม้ได้หลายต้นด้วย  การท าสะพานเช่นนี้ท าได้ไว เ สีย
ค่าใช้จ่ายน้อย และได้ผลดีพอสมควร  บางครั้งอาจจะทนทานเกิน 1 ปี ในกรณีที่ไม้ท าสะพานหายากจะใช้ไม้ที่
จะลากขนมาท าสะพาน    โดยปกติการเตรียมงานชักลากจะต้องเริ่มเตรียมกันตั้งแต่ปลายฤดูฝน คือราวเดือน
ตุลาคม เพ่ือให้การสร้างทางและสะพานเสร็จเรียบร้อยและชักลากได้ทันในฤดูแล้ง 
 

8. มาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 1. ทรัพยากรดิน 

- มาตรการปูองกันแก้ไข 
  (1) หลีกเลี่ยงการไถพรวนและตัดฟันในพื้นท่ีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
  (2) หลังจากปลูกเสริมไม้สักแล้วส่งเสริมการปลูกพืชแซมที่เกื้อกูลกันระหว่างแถวควบคู่ไป
พร้อมกัน 
  (3) บ ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมี ในแปลงปลูก เพ่ือให้ไม้สักที่ปลูกเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว 
  (4) หรือส่งเสริมการเกิดขึ้นของไม้พ้ืนล่างในพ้ืนที่แปลงปลูกอายุ 7 ปีขึ้นไปเพ่ือให้เกิดความ
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ 

- การติดตามตรวจสอบ  
  ติดตามตรวจสอบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  การปลูกสัก ตามตารางที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน และให้มีด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ  
 2. อุทกวิทยาน้ าผิวดินและแหล่งน้ า 

- มาตรการปูองกันแก้ไข 
    ในการด าเนินงานของการสวนปุาแม่มายจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้ านอุทก
วิทยาและแหล่งน้ า แต่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเพ่ิมความสามารถในการเก็บกักน้ าในช่วงฤดูแล้ง  โดยเป็น
แนวทางของฝายน้ าล้น ที่เป็นฝายในลักษณะแบบฝายชั่วคราว ในพ้ืนที่สวนปุาที่มีการคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีลักษณะ
ภูมิประเทศมีความเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อทางด้านอุทกวิทยาและแหล่งน้ าน้ าผิวดินตามธรรมชาติใน
พ้ืนที่สวนปุา 
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- การติดตามตรวจสอบ   
มีมาตรการในการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยาเป็นรายเดือน เช่น ข้อมูลปริมาณน้ าและระดับน้ าในฝายและ
ในล าห้วย เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงมาตรการแก้ไขและลดผลกระทบ  
 

 3. คุณภาพน้ าผิวดิน 
- มาตรการปูองกันแก้ไข 

  จากคุณภาพน้ าที่ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์พบมีบางดัชนีคุณภาพน้ าที่มีค่าเกินมาตรฐาน
คุณภาพน้ าผิวดินเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่ของคุณภาพน้ าผิวดินในล าห้วยมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าที่ก าหนด และเพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าผิวดินของล าห้วยในพ้ืนที่สวน
ปุา มีการเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดินเป็นระยะ และการด าเนินการของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกปุา  หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในพ้ืนที่สวนปุา  หากจ าเป็นต้องใช้ใช้สารเกษตรอินทรีย์หรือ
สารเคมีที่มาจากธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพน้ าผิวดินน้อย 

- การติดตามตรวจสอบ 
  การเก็บข้อมูลด้านคุณภาพน้ าผิวดิน จะประกอบด้วยข้อมูลคุณภาพน้ าด้าน ความเป็นกรด - 
ด่าง (pH) ความขุ่นของน้ า ไนเตรท ฟอสเฟต และปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในน้ า ในล าห้วยและแหล่งน้ าผิวดิน
ที่มีการด าเนินการปรับปรุงหรือจัดสร้างเพ่ิมเติมตามมาตรการปูองกันแก้ไขและลดผลกระทบ ด้วยชุดตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าส าหรับภาคสนาม โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเป็นรายปี 
 

 4. ทรัพยากรปุาไม้ 
- มาตรการปูองกันแก้ไข 

  (1) เลือกใช้วิธีการ หรือเครื่องมือในการตัดฟันต้นไม้ออก ที่ส่งผลต่อไม้วัยรุ่นน้อยที่สุด 
  (2) ไม่รบกวนพื้นที่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นไม้จะมีการฟื้นตัวมากท่ีสุด 
  (3) มีการปลูกไม้ทดแทนในพ้ืนที่ที่มีการท าไม้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  

- การติดตามตรวจสอบ  
  (1) ตรวจสอบและดูแลพรรณไม้ ที่เป็นของท้องถิ่นและพ้ืนที่ ให้คงอยู่  
  (2) เก็บข้อมูลความหลากหลายของปุาไม้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้ทราบแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลง โดยลักษณะข้อมูลที่เก็บเป็นตัวชี้วัดที่สามารถบอกถึงสถานะปัจจุบันของทรัพยากรได้รายปี 
 

 5. ทรัพยากรสัตว์ปุา  
- มาตรการปูองกันแก้ไข 

  (1) ปูองกันการลักลอบการล่าสัตว์ปุาในพ้ืนที่สวนปุา 
  (2) การตัดฟันต้นไม้ออกมีการส ารวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการท าไม้ ระมัดระวังการ
กระทบต่อที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา 
  (3) ไม่ใช้สารเคมีในกิจกรรมปลูกปุา 
  (4) เลือกใช้ช้างและยานพาหนะท่ีก่อผลกระทบต่อความอัดแน่นของพ้ืนดินน้อยที่สุด 
  (5) รณรงค์ให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบได้เข้าใจถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สัตว์ปุา 
  (6) ปลูกไม้ทดแทนในพ้ืนที่ที่มีการท าไม้ออก และเว้นช่วงเวลาการท าไม้ให้พ้ืนที่สวนปุาได้
 6. ฟ้ืนฟูตัวเองตามธรรมชาติ 
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- การติดตามตรวจสอบ 
  (1) ตรวจสอบและดูแลพันธุ์สัตว์ที่เป็นของท้องถิ่นและพ้ืนที่ให้คงอยู่โดยอย่างสม่ าเสมอทั้งปี 
  (2) ประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการความส าคัญของการอนุรักษ์สัตว์ปุา 
  (3) เก็บข้อมูลสัตว์ปุาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้ทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง  
 

 7. นิเวศวิทยาทางน้ า 
- มาตรการปูองกันแก้ไข 

  ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ าของสวนปุาแม่มายมีระดับที่รุนแรงในช่วงฤดูแล้ง แต่ก็เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในพ้ืนที่ของช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่ช่วงฤดูฝนสามารถตรวจพบสิ่งมีชีวิต
กลับคืนมาในระบบนิเวศ 

- การติดตามตรวจสอบฯ  
  เนื่องจากการติดตามและตรวจสอบด้านระบบนิเวศวิทยาทางน้ า มีการด าเนินการที่ค่อนข้าง
ยุ่งยากและความยากของการวิเคราะห์ผลที่ต้องใช้ผู้ช านาญการ สวนปุาจะได้ส่งตัวอย่างน้ าให้กับทางสถาบันที่
ช านาญเพื่อช่วยวิเคราะห์ผล โดยด าเนินการตรวจติดตามใน 2 ช่วง (ช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน) ฤดูกาลละ 1 ครั้ง  
 

 ด้านสังคม 
 1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

- มาตรการปูองกันแก้ไข 
    ปูองกันและบ ารุงรักษาปุาธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นท่ีสวนปุา รวมทั้งสร้างทัศนคติในการรักษาปุา
ของชุมชน 

- การติดตามตรวจสอบ  
  ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบๆสวนปุาอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้ทราบ
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงปีละ 1 ครั้ง 
 

 2. น้ าและการใช้น้ า  
- มาตรการปูองกันแก้ไข 

  (1) ส่งเสริมให้ประชากรในชุมชนปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่อยู่อาศัย ทั้งนี้สวนปุาสนับสนุนในเรื่องของ
กล้าไม้และวิชาการปุาไม้ให้กับชุมชน 
  (2) สร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กับชุมชน เช่น ฝายกักน้ าขนาดเล็ก โดยด าเนินการร่วมกับ
ชุมชน 
  (3) จัดการปุาไม้ด้วยระบบวนวัฒน์วิทยา ที่มีการก าหนดรอบตัดอย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยง
การท าไม้ในพ้ืนที่ลาดชันสูง 
  (4) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการด าเนินการจัดการไม้ตามหลักวิชาการปุาไม้ ให้กับชุมชน
ทีอ่าศัยอยู่โดยรอบยอมรับในวิธีการปฏิบัติ  

- การติดตามตรวจสอบ  
  ติดตามผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือน ามาประเมินผลและปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงาน 
 3. การคมนาคม 

- มาตรการปูองกันแก้ไข 
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  (1) ให้บริการชุมชนรอบๆ ด้านการคมนาคม เช่น การส ารวจเส้นทางคมนาคม การปรับพ้ืนผิว
ถนนทางลูกรังจุดที่ทรุดโทรมด้วยเครื่องจักรกล  
  (2) ท าความสะอาดบริเวณสองข้างถนนบริเวณสวนปุาเป็นประจ าและต่อเนื่อง   

- การติดตามตรวจสอบ 
  ติดตามตรวจสอบเส้นทางตรวจการณ์สวนปุา หากพบว่ามีการทรุดโทรม ต้องรีบด าเนินการ
แก้ไขให้สามารถใช้ทางได้ทันที 
 
 4. สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

- มาตรการปูองกันแก้ไข 
  (1) พิจารณาการจ้างงานหมู่บ้านสมาชิก และชุมชนท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ติดเขตพ้ืนที่สวนปุาเป็น
ล าดับแรก ทั้งนี้จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและการยอมรับให้กับการด าเนินงานของสวนปุาในทางอ้อม 
  (2) จัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น กิจกรรมอบรมค่ายเยาวชนรักษ์ปุาในวันเด็ก   
กิจกรรมปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ตามสถานที่ส าคัญๆ ในชุมชนตามวันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น จัดกิจกรรม
จากความตั้งใจจริง และด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ตลอดทั้งมีการติดตามและประเมินผลอยู่เป็น
ประจ า 
  (3) ด าเนินงานในเชิงรุกและพยายามประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก 
จะมีผลกระทบอย่างไรต่อชุมชนที่อยู่รอบสวนปุา  ด าเนินการโครงการเชิงรุก คือการสร้างความเข้าใจเรื่องการ
จัดการสวนปุาอย่างยั่งยืนมิใช่การท าลายปุา 
  (4) เพ่ิมศักยภาพและขยายขอบเขตการด าเนินงานของสวนปุาได้รับประโยชน์และชุมชนได้รับ
ประโยชน์ เช่น โครงการวนเกษตร 

- มาตรการติดตามตรวจสอบฯ  
  ควรมีการติดตามผลการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
 
 5. การสาธารณสุขและโภชนาการ 

- มาตรการปูองกันแก้ไข 
  (1) จัดการฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น , ความ
ปลอดภัยในการท างาน, เทคนิคการล้มไม้ เป็นต้น 
  (2) จัดสวัสดิการด้านสาธารณสุขให้กับคนงาน เช่น ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และยาสามัญเพ่ือ
การปฐมพยาบาลในเบื้องต้น 
  (3) มาตรการหรือแผนการปูองกันอุบัติภัยจากการท างาน 
  (4) ช่วยเหลือด้านยานพาหนะตามความจ าเป็น เพ่ือรับ-ส่ง สมาชิกในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆ 
พ้ืนที่สวนปุา กรณีเจ็บปุวยและขาดแคลนทุนทรัพย์    
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