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การตรวจประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง (High Conservation Values) ของกลุ่มสวนป่า 

จ านวน 5 ต  าบล ในอ าเภอสะเดา จงัหวดั สงขลา มีพื้นที่ทั้งหมด 1,030 ไร่ (164.8 แฮกแตร์) 

ผลจากการตรวจพสูิจน์ พบวา่ ไม่มีพื้นที่ที่เขา้ลกัษณะและมีคุณสมบติัเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการ

อนุรักษสู์ง(HCVs) อยูใ่นบริเวณขอบเขตพื้นที่สวนยางพาราในเขตอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

ถึงแมว้า่ในพื้นที่ดงักล่าวจะไม่พบลกัษณะพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง (HCVs) แต่เน่ืองจาก

สภาพพื้นที่ใน อ. สะเดา ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นป่าดงดิบและมีแหล่งน ้ าธรรมชาติ ดังนั้นทางทีมผูต้รวจ

ประเมินก็ไดมี้การแนะน ากลุ่มสมาชิกให้มีความตระหนักและใส่ใจในเร่ืองการป้องกนัสารเคมีปนเป้ือนสู่

แหล่งน ้ า การควบคุมปริมาณการใช ้และการไม่ใชส้ารเคมีตอ้งห้ามตามที่กฏระเบียบ FSC-FM ก าหนดไว ้

ทั้งน้ียงัรวมถึงการป้องกันการพงัทลายของดินส าหรับแปลงสวนยางที่มีการปลูกใกล้คลองสาธารณะ

ประโยชน์ ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพื้นทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ ให้คงอยู่และอ านวย

ประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ และดา้นสังคมกบัสวนป่า และชุมชนทอ้งถ่ิน

นั้นๆตลอดไป 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. บทสรุป ส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
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การประเมินพื้นที่ที่มีคุณคา่ดา้นการอนุรักษสู์งจดัท าขึ้นระหวา่งเดือนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ. 

2560 เพือ่ใหก้ารจดัการสวนป่าของกลุ่มการจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ดเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

มาตรฐาน FSC โดยใช ้Common Guidance for the Identification of High Conservation Values และ

Common Guidance for the Management & Monitoring of High Conservation Valuesโดย HCVRN และ 

Guidelines for the application of IUCN Red List of Ecosystems Categories and Criteria version 1.0 โดย 

IUCN เป็นเคร่ืองมือในการประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าในการอนุรักษสู์ง 

การประเมินพื้นที่ที่มีคุณคา่ในการอนุรักษสู์ง (HCV) มีวตัถุประสงคเ์พือ่การระบุและบ่งช้ีพื้นที่ที่มี

คุณค่าในการอนุรักษสู์งในพื้นที่สวนยางพาราของสมาชิกกลุ่มการจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด เพือ่การ

จดัท าแผนการแนะน าการด าเนินการและการควบคุมดูแลเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินกิจกรรมภายในพื้นที่

สวนยางพาราจะไม่สร้างผลกระทบในเชิงลบแก่พื้นที่ที่มีคุณค่าในการอนุรักษสู์ง และเพือ่การด าเนิน

กิจกรรมของกลุ่มการจดัการสวนป่าสยามไฟเบอร์บอร์ดสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดการรับรองมาตรฐาน FSC 

โดยการประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าในการอนุรักษด์ าเนินการโดย  นางสาวศรีสุดา เกล้ียงค าหมอ  นางทิพยส์รวง 

จนัวดี และ นายอานนท ์เพชรณรงค ์โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากบริษทั สยามไฟเบอร์บอร์ด   

กลุ่มการจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด ก่อตั้งขึ้นเม่ือ มกราคม 2560 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่การ

ด าเนินการบริหารจดัการแปลงสวนยางพาราของสมาชิกของกลุ่มการจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด โดย

เร่ิมรับสมคัรสมาชิกเขา้ร่วมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 – สิงหาคม 2560 โดยมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 316 

แปลง พื้นที่รวมประมาณ 3,092 ไร่ 

บริษทั สยามไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั ด าเนินการผลิตแผน่ใยไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลางจากไม้

ยางพารา โดยเร่ิมด าเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยโรงงานตั้งอยูท่ี่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซ่ึงบริษทัมีความ

มุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามหลกัการและเกณฑม์าตรฐานในการจดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยนื ตามมาตรฐานสากล

ของสวนป่า รวมถึงก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืของธุรกิจ โดยยดึหลกัความย ัง่ยนืทั้ง 3 องคป์ระกอบ ทั้งในดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสงัคม 
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3.Description of the assessment area 

การตรวจประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษสู์งน้ี เป็นการตรวจประเมินทั้งภายในเขต
พื้นที่สวนยางพารา และบริเวณโดยรอบสวนยางพาราในอ าเภอสะเดา จงัหวดั สงขลา ของกลุ่มจดัการป่าไม้
บริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด  จ  านวน 97 แปลง พื้นที่ รวมประมาณ 1030 ไร่ 164.8 เฮกแตร์ ประกอบดว้ย: 

1. ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 77 แปลง เน้ือที่  643.0ไร่,102.88 แฮกแตร์ 

2. ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 21 แปลง เน้ือที่  313.00 ไร่,50.08 แฮกแตร์ 

3. ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แปลง เน้ือที่  12.0 ไร่,1.92 แฮกแตร์ 

4. ต าบลปาดงัเบซาร์ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 2 แปลง เน้ือที่  47.0 ไร่,7.52 แฮกแตร์ 

5. ต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แปลง เน้ือที่  22.0 ไร่, 3.52 แฮกแตร์ 

HCV Assessment Team 

ทีมผูต้รวจประเมิน เป็นผูต้รวจประเมินที่ไดผ้่านการอบรมหลกัสูตร HCV Assessors ของ Wild 

Asia ประกอบดว้ย นาง ทิพยส์รวง จนัวดี นางสาว ศรีสุดา เกล้ียงค าหมอ และ นายอานนท ์เพชรณรงค ์มี

ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะในดา้นพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง (HCVs) และผูเ้ช่ียวชาญใน

ดา้นป่าไม ้พชืประจ าถ่ิน และ GIS Specialist  

Table 1: Details of HCV Assessment Team 

Name ALS License Institution Role Expertise 

Tipsuang 

Janwadee 
ALS2017-034 

SiamFibreboard 

Co.,Ltd. 

HCV Assessment 

Team Leader 
HCV Assessor 

Srisuda 

Kliangkhummo 

 

Provisional 
SiamFibreboard 

Co.,Ltd. 
HCV Assessor HCV Assessor 

Arnon 
Petnarong 

ALS2017-035 
SiamFibreboard 
Co.,Ltd. 

HCV Assessor HCV Assessor 

Jirawat 

Ramkaew 
- 

SiamFibreboard 

Co.,Ltd. 
Field Survey Team Field Survey Expert 

Rattana - PSU 
GIS 
Specialist 

GIS  
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E-mail address ของทีมตรวจประเมิน 

1. นางสาวศรีสุดา เกล้ียงค าหมอ e-mail: earn_tanya@hotmail.com  

2. นางทิพยส์รวง จนัวดี              e-mail: tipsuang@siamfibreboard.com 

3. นายอานนท ์เพชรณรงค ์       e-mail: arnonpet332@gmail.com 

Timeline /ระยะเวลาการประเมนิ 

HCV Assessment Phase Dates Activity 
Assessment/การประเมินผล กรกฎาคม – กนัยายน 

พ.ศ. 2560 
เขา้ประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษ์
สูง 

Reporting/รายงานผล 
19 กุมภาพนัธ ์2561 สรุปรายงานเป็นเล่ม 
08 มีนาคม 2561 ส่งรายงานส าหรับทบทวนที่ส านกังาน

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสงขลา 
 

4.วธิีการตรวจประเมิน HCVs (High Conservation Value Methodology) 

การตรวจประเมินพื้นที่ HCVs ในคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการในพื้นที่จริง (On-site Assessment) ในพื้นที่

สวนยางพาราของ บริษทัสยามไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั มีวธีิการตรวจประเมิน ดงัน้ี  

4.1 การเดินเทา้เขา้ตรวจสอบพสูิจน์ในแปลง                            

4.2 การสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ิน อาทิเช่น ก านนัทอ้งที่ที่สวนยางพาราตั้งอยู ่ 

4.3 การสมัภาษณ์ชาวบา้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นที่รอบๆสวนยางพารา  

4.4 สอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ที่ของสวนยางพารา  

4.5 ตรวจสอบขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

4.6 ตรวจสอบขอ้มูลจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของ Intact Forest Landscape 

 ขั้นตอนของการตรวจประเมินพื้นที่ HCVs ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 4 ขั้นตอน คือ 
(1) การตรวจพสูิจน์พื้นที่ HCVs (HCV Identification) 

(2) การวเิคราะห์ภยัคุกคาม HCVs (HCV Threat Analysis) 

(3) การจดัการพื้นที่ HCVs (HCV Management) 

mailto:earn_tanya@hotmail.com
mailto:tipsuang@siamfibreboard.com
mailto:arnonpet332@gmail.com
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(4) การตรวจสอบติดตามพื้นที่ HCVs (HCV Monitoring) 

 

5.สภาพภูมิประเทศและความส าคญัด้านการอนุรักษ์ 

5. สภาพภูมปิระเทศและความส าคญัด้านการอนุรักษ์  

                  (Landscape Context and Conservation Significance) 

      สวนป่ายางพารา อ าเภอ สะเดา 

      สภาพภูมิประเทศและความส าคญัดา้นการอนุรักษ ์

  5.1 ขนาดและที่ตั้ง  

  สวนป่ายางพารา อ าเภอ สะเดา มีเน้ือที่ทั้งหมด 1,030 ไร่ (164.8 แฮกแตร์) อยูใ่น 
ต  าบล ท่าโพธ์ิ, ต  าบล ทุ่งหมอ, ต  าบล พงัลา, ต  าบลปริก และ ต าบลปาดงัเบซาร์ อ าเภอสะเดาตั้งอยู่
ทางทิศใตข้องจงัหวดั พิกดัดาวเทียม (GPS) 6 38 19 N,100 25 26 E โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัเขต
การปกครองขา้งเคียงต่อไปน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอคลองหอยโข่งและอ าเภอหาดใหญ่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกบัอ าเภอจะนะและอ าเภอนาทว ี
 ทิศใต้ ติดต่อกบัรัฐเกดะห์ (ประเทศมาเลเซีย) 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกบัรัฐปะลิส (ประเทศมาเลเซีย) อ าเภอควนโดน และอ าเภอ ควนกาหลง 
         (จงัหวดัสตูล) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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5.2 สภาพภูมิประเทศ  

อ าเภอสะเดามีสภาพพื้นที ่ เป็นที่ราบทางทิศเหนือ  มีเทือกเขาทางดา้นทิศใต ้ ทิศ

ตะวนัออก  และทิศตะวนัตก  ท าใหมี้ลกัษณะภูมิประเทศแบบแอ่งกระทะ  ลกัษณะทางภูมิศาสตร์

ดงักล่าว  ท าใหค้ลองสายต่างๆ  ของอ าเภอหาดใหญ่  มีตน้ก าเนิดจากคลองของอ าเภอสะเดา  โดย

อ าเภอสะเดามีพื้นที่เป็นดงัน้ี 

ที่ราบ             ร้อยละ ๔๕ ของพื้นที่ทั้งหมด 

ภูเขา              ร้อยละ ๔๕ ของพื้นที่ทั้งหมด 

พื้นน ้ า            ร้อยละ   ๕ ของพื้นที่ทั้งหมด 

อ่ืนๆ               ร้อยละ   ๕ ของพื้นที่ทั้งหมด 

1) สวนยางพารา ต.ทุ่งหมอ้ อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา เนินเขาดา้นทิศตะวนัตก ป่าเดิม
เป็นป่าดิบช่ืน ประชากรเกือบทั้งหมดมีอาชีพท าสวนยางพารา มีหมู่บา้นทั้งหมด 7 หมู่บา้น 
ประกอบดว้ยหมู่บา้น หมู่1 บา้นทุ่งหมอ , หมู่2 บา้นคลองทราย , หมู่3 บา้นตน้โก , หมู่4 บา้น
คลองร า , หมู่5 บา้นท่าสะทอ้น , หมู่6 บา้นบางกม , หมู่7 บา้นบางควาย เน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 
58,800 ไร่ มีล าคลองไหลผา่นสองสาย 
เขตพืน้ที่ 
ทิศเหนือ ติดกบั ต  าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง และ ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอสะเดา 

จงัหวดั 
สงขลา 
ทิศใต ้ติดกบั ต  าบลปริก , ต าบลปาดงัเบซาร์ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  
ทิศตะวนัออก ติดกบั ต  าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  
ทิศตะวนัตก ติดกบั ต  าบลปาดงัเบซาร์ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

2) สวนยางพารา ต.ท่าโพธ์ิ อ.สะเดา จ.สงขลา ลกัษณะเป็นพื้นที่ราบสลบัที่ดอน เป็นเนินสูงๆต ่าๆ   
พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยป่าดงดิบ และสวนยางพารา มีแหล่งน ้ าธรรมชาติไหลผา่นหมู่บา้น ไดแ้ก่ 
คลอง 4 แห่ง (คลองหร า,คลองปลกัใหญ,่คลองอู่ตะเภา,คลองแกว้และคลองพรุบวั)พรุ 1 แห่ง,ล าน ้ า 
สระน ้ า 3 แห่ง,บึง หนองและอ่ืนๆ 5 แห่ง สภาพของดินเหมาะแก่การท าการเกษตร เป็นป่าไมเ้ขต
ร้อนในบริเวณเขาวงัชิงและพรุบวัของหมู่ 4 บา้นโคกเนียนตก มีหมู่บา้นทั้งหมด 8 หมู่บา้น 
ประกอบดว้ยหมู่บา้น หมู่1 บา้นสองพีน่อ้ง , หมู่2 บา้นท่าโพธ์ิออก , หมู่3 บา้นท่าโพธ์ิตก , หมู่4 
บา้นโคกเนียนตก , หมู่5 บา้นโคกเนียนออก , หมู่6 บา้นหน าคอก , หมู่7 บา้นเขาวงัชิง , หมู่8 บา้น
ทุ่งยาว 

3) สวนยางพารา ต.ปาดงัเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา พื้นที่โดยทัว่ไปเป็นที่ราบลุ่มและที่เชิงเขา มีพื้นที่
ส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยป่าดงดิบ และสวนยางพารา มีแหล่งน ้ าธรรมชาติไหลผา่นหมู่บา้นมีหมู่บา้น
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ทั้งหมด 10 หมู่บา้น ประกอบดว้ย หมู่บา้นหมู่1 บา้นตน้พยอม , หมู่2 บา้นปาดงัเบซาร์ , หมู่3 บา้น
ท่า 
ข่อย , หมู่4 บา้นชายควน, หมู่5 บา้นนา, หมู่6 บา้นเขารูปชา้ง, หมู่7 บา้นทุ่งไมด้ว้น, หมู่8 บา้นส่ี 
      แยกพฒันา (ตะโล๊ะ) , หมู่9 บา้นควนขนั , หมู่10 บา้นลอ๊ก 
4) สวนยางพารา ต.พงัลา  อ.สะเดา  จ.สงขลา จ.สงขลา พื้นที่โดยทัว่ไปเป็นที่ราบลุ่มและที่เชิงเขา 

มีพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยป่าดงดิบ และสวนยางพารา มีแหล่งน ้ าธรรมชาติไหลผา่นหมู่บา้นมี
หมู่บา้นทั้งหมด 7  หมู่บา้น ประกอบดว้ย หมู่บา้นหมู่1 บา้นพงัลาตก , หมู่2 บา้นพงัลาออก , หมู่
3 บา้นระตะ , หมู่4 บา้นแม่น ้ า , หมู่5 บา้นคลองแงะ , หมู่6 บา้นคลองผา่น , หมู่7 บา้นม่วงก็อง 

5)  สวนยางพารา ต.ปริก    อ.สะเดา  จ.สงขลา พื้นที่โดยทัว่ไปเป็นที่ราบลุ่มและที่เชิงเขา มีพื้นที่
ส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยป่าดงดิบ และสวนยางพารา มีแหล่งน ้ าธรรมชาติไหลผา่นหมู่บา้นมี
หมู่บา้นทั้งหมด 11หมู่บา้น ประกอบดว้ย หมู่บา้นหมู่1 บา้นใหม่ , หมู่2 บา้นทุ่งออก , หมู่3 บา้น
ตลาดปริก , หมู่4 บา้นตะเคียนเภา , หมู่5 บา้นปริกใต ้, หมู่6 บา้นปริกตก , หมู่7 บา้นปริกใต,้ หมู่
8 บา้นหวัถนน , หมู่9 บา้นยางเกาะ , หมู่10 บา้นควนเสม็ด , หมู่11 บา้นทุ่งหลุมนก 
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5.3 ทรัพยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 

  ป่าเดิมเป็นป่าดิบช้ืน พบเห็นล าหว้ยสาธารณะประโยชน์ และเหมืองน ้ าสาธารณะ

ประโยชน์มีอยูท่ ัว่ไปรวมถึงคลองร านอ้ยและคลองจ าไหลที่มีน ้ าไหลผา่นตลอดทั้งปี พื้นที่ปลูกสวนยางพารา

จึงมีแหล่งน ้ าเป็นที่อยูอ่าศยัและแหล่งหากินของสตัวป่์าขนาดเล็กได ้ 

 โดยลกัษณะทรัพยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในแต่ละพื้นที่ของแต่ละต าบลในเขตอ าเภอสะเดา 

พบวา่มีความแตกต่างกนัดงัน้ี คอื  

(1) ต  าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 77 แปลงเน้ือที่  643.0 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซวนกกวกั จ  านวนนอ้ยอาศยัอยู ่  

(2) ต  าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 22 แปลง เน้ือที่  313.0 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่ 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(3) ต  าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แปลงเน้ือที่  12.0 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(4) ต  าบลปาดงัเบซาร์ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 2 แปลงเน้ือที่  47.0 ไร่ 

 -  ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

 -   มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(5) ต  าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แปลงเน้ือที่  22.0 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่
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6. HCV outcomes and justifications 

ทางผูต้รวจประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง (High Conservation Values) มีการระบุค  า

จ  ากดัความ “HCV Present หมายถึง มีปรากฏ, “HCV Potential หมายถึง น่าจะมีปรากฏ, “HCV Absent” 

หมายถึง ไม่ปรากฏ อา้งถึงการให้ค  าจ  ากดัความค าศพัท ์จาก RSPO และจากผลการประเมินไม่พบพื้นที่ที่มี

คุณค่าดา้นการอนุรักษสู์งทั้ง 6 ชนิด  ของกลุ่มสวนป่า จ  านวน 5 ต  าบล ในอ าเภอสะเดา จงัหวดั สงขลา ซ่ึง

พื้นที่ทั้งหมด 1,030 ไร่ (164.8 แฮกแตร์) ดงัแสดงในตารางที่ 3 

Table 3- Summary findings of HCV assessment 
 

HCV 

 

Definition Present Potential Absent 

1 

Concentrations of biological diversity including 

endemic species, and rare, threatened or endangered 

(RTE) species that are significant ant global, 

regional or national levels 

- - 
Not 

Present 

2 

Large landscape-level ecosystems and ecosystem 

mosaics that are significant at global, regional or 

national levels and that contain viable populations of 

the great majority of the naturally occurring species 

in natural patterns of distribution  and abundance 

- - 
Not 

Present 

3 
Rare, threatened or endangered ecosystems, habitats 

or refugia 
- - 

Not 

Present 

4 

Basic ecosystem services in critical situations 

including protection of water catchments and control 

of erosion of vulnerable soils and slopes 

- - 
Not 

Present 

5 

Sites and resources fundamental for satisfying the 

basic necessities of  local communities or 

indigenous peoples (for example fore livelihoods, 

health, nutrition, water), identified through 

engagement with these communities or indigenous 

peoples. 

- - 
 Not 

Present 

6 

Sites, resources, habitats and landscapes of global or 

national cultural, archaeological or historical 

significance, and/or of critical cultural, ecological, 

economic or religious/sacred importance for the 

traditional cultures of local communities or 

indigenous peoples, identified through engagement 

with these local communities or indigenous peoples  

- - 
Not 

Present 
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HCV 1 – Globally, regionally or nationally significant concentrations of biodiversity values 

HCV 1.1 Protected Areas 

 Absent/ไม่ปรากฏ 

HCV 1.2 Critically Endangered Species 

 Absent/ไม่ปรากฏ 

 

HCV1.3 Concentrations of threatened or endangered or endemic species 

 Absent/ไม่ปรากฏ 

 

HCV 1.4 Critical Temporal Concentrations 

 Absent/ไม่ปรากฏ 

HCV 2 – Important natural landscapes or processes 

 Absent/ไม่ปรากฏ 

HCV 3 – Rare or endangered ecosystems 

 Absent/ไม่ปรากฏ 

HCV 4 – Areas providing basic services of nature 

 Absent/ไม่ปรากฏ 

HCV 4.1 - Watershed protection 

 Absent/ไม่ปรากฏ 

HCV 4.2 - Erosion control 

 Absent/ไม่ปรากฏ 

HCV 4.3 - Barriers to the spread of fire 

 Absent/ไม่ปรากฏ 

HCV 5 – Natural resources critical for meeting the needs of local people 

 Absent/ไม่ปรากฏ 

HCV 6 – Areas and species critical to local communities’ traditional cultural 

identity 

 Absent/ไม่ปรากฏ 
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7. Stakeholder Consultations 

รายช่ือราษฎร ตามกระบวนการมส่ีวนร่วมและ จากการสัมภาษณ์ 

ณ.ต าบลท่าโพธ์ิ และ ต าบล ทุ่งหมอ้ คร้ังที่ 2 วนัที่ 16 ตุลาคม 2560 

สถานที่  วดัยางทอง บา้น สองพีน่อ้ง ต  าบล ทุ่งหมอ้ อ าเภอ สะเดา 

 

        (1) นางเกยรู กลา้ใจ 

        (2) นายประสาท บุญศรี 

        (3) นายนราธิป กลา้ใจ 

        (4) ก านนั ประทีป ประกอบบุญ ก านนัต าบลทุ่งหมอ้  

        (5) ก านนั สมมาตร สุขขวด ก านนัต าบลท่าโพธ์ิ 

        (6) นายณะธีร์ จิตตโ์สภา ผูใ้หญ่บา้นปาดงัเบซาร์ บา้นท่าข่อย หมู่ 3  

        (7) นายกิจจา อุไรรัตน์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 1 ต าบลพงัลา  

        (8) นายกมล หมดัเลียด ก านนัต าบลปริก 

        (9) นายอวยชยั สุวรรณรัตน์ 

        (10) นาง ช่ืน หนูแกว้ 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

รายงานผลการประชุมกระบวนการมส่ีวนร่วมกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ของกลุ่มสมาชิกสวนยางพาราในเขตอ าเภอสะเดา 

ณ.ต าบลท่าโพธ์ิ และ ต าบล ทุ่งหม้อ คร้ังที ่2 วนัที ่16 ตุลาคม 2560 

สถานที ่ วดัยางทอง บ้าน สองพีน้่อง ต าบล ทุ่งหมอ อ าเภอ สะเดา เวลา 14: 00 น. 

หวัขอ้เร่ือง 

 เปิดประชุม 

 แนะน าสมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม ้ของบริษทัสยามไฟเบอร์บอร์ด 

 การรับฟังความคิดเห็น 

 ถาม-ตอบ 

 ปิดประชุม 

รายงานการประชุม 

คุณ ทิพยส์รวง จนัวดี ผูจ้ดัการกลุ่มป่าไม ้กล่าวค าตอ้นรับสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพือ่ร่วมแสดง 

ความคิดเห็นในการจดัท าโครงการการจดัการป่าไม ้ สยามไฟเบอร์บอร์ด และไดมี้การแนะน าตวัแทนของ

กลุ่มการจดัการป่าไมท้ี่มีการดูแลสมาชิกของกลุ่มทั้งหมด 10 คน รับผิดชอบในการดูแลสมาชิกของกลุ่มป่า

ไมพ้ื้นที่อ  าเภอคลองหอยโข่ง อ าเภอสะดา อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอเมืองสงขลา อ าเภอนาทวี อ  าเภอควนลัง 

อ าเภอรัตภูมิและอ าเภอควนเนียง รวมมีสมาชิกของกลุ่มทั้งส้ิน 153 สมาชิก  
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ข้อแสดงความคดิเห็นจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย: 

No. ผูมี้ส่วนไดเ้สีย แสดงความคิดเห็น ปัญหาที่ตอ้ง 
การใหแ้กไ้ข 

ขอ้เสนอแนะ 

1 ผูใ้หญ่บา้น ปาดงัเบซาร์ 
บา้นท่าขอ้ย หมู่ 3           
นาย ณะธีร์ จิตตโ์สภา 

-ชาวบา้นจะได้
ประโยชน์อะไรจาก
โครงการที่บริษทั
จดัท าขึ้น ในกรณีที่
ไม่ไดส้มคัรเป็น
สมาชิก 

 1.ตอ้งการความอนุเคราะห์ 
ในการช่วยงบสนบัสนุน
กิจกรรม 
ของโรงเรียน วดั ชุมชน และ
หมู่บา้น          
 2.ขอความอนุเคราะห์
สนบัสนุน  
น ้ า ส าหรับอุปโภคและ 
บริโภคในช่วงหนา้แลง้ 

2. ก านนั ต  าบล ปริก หมู่ 3  
นายกมล หมดัเลียด 

-ผูสู้งอายใุนหมู่บา้นที่
สมคัรเขา้ร่วม
โครงการดงักล่าวจะ
ไดรั้บผลประโยชน์
ใดบา้งจากบริษทั เช่น 
มีเงินเล้ียงดู เหมือน
รัฐบาลหรือไม่ 

-ถนนที่ช ารุด สาเหตุการพงัมา
จากรถ 
ขนไมย้างพารา 
-ราคาน ้ ายางสดทีตกต ่า ทาง
กลุ่มจะ 
มีแนวทางช่วยเหลือสมาชิก
อยา่งไร 

 

3. อบต. ต  าบลปริก   -การมาจ่ายภาษีที่ดินใหก้บั
สมาชิกของกลุ่มควรมีการ
จดัเตรียมขอ้มูลมาใหค้รบ 
เพราะมีบางแปลงที่ไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกทางเจา้ของสวนตอ้ง
จ่ายเอง  

4. นายเทพชยั คงเทพ                
ว.พาณีชย ์(เทพชยั) บริษทั
ผูรั้บเหมาท าไม ้

  -ใหท้างกลุ่มมาด าเนินการ
เคลียเสน้ทางในการน าไม้
จดัส่งบริษทั เพือ่ลดการมี
ปัญหากบัชุมชนและ อบต 
ของหมู่บา้น 
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No. ผูมี้ส่วนไดเ้สีย แสดงความคิดเห็น ปัญหาที่ตอ้งการใหแ้กไ้ข ขอ้เสนอแนะ 
5. เจา้อาวาส วดัยางทอง 

พระครูบณัฑิตธรรม
ลงัการ  

  -ขอใหท้างกลุ่มช่วยเป็นภาระใน
การช่วยเหลือบริจาคอาหารน ้ า
ด่ืมใหก้บัพระสงฆใ์นช่วงน ้ า
ท่วม 
 

6 ผูอ้  านวยการโรงเรียน
วดัสองพี ่นอ้ง                   
นายสุเจต บุญโสภา 

-ทางโครงการน่าจะมี
ทุนการศึกษามอบใหก้บั
ลูกหลานของกลุ่มสมาชิก 

 -ขอความอนุเคราะห์ในการจดั
กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียน เช่น 
การทาสีใหม่ใหอ้าคารโตะ๊ เกา้อ้ี  

7. ผูอ้  านวยการโรงเรียน
บา้นทุ่งต  าเสา 

  -ขอความอนุเคราะห์ในการ
บริจาคอุปกรณ์กีฬาใหเ้ด็กๆ 
-อนุเคราะห์อาหารกลางวนัให้
เด็กที่ยากจน 

8. นายเกยรู และ นาย
นราทีป กลา้ใจ 

 -เร่ืองการจดัหาอุปกรณ์ PPE 
ส าหรับการใส่ฉีดพน่สารเคมี 
เพราะทางสมาชิกคงจะไม่ไป
ซ้ือมาสวมใส่ 

ควรมีการจา้งแรงงานลูกหลาน
ของสมาชิกสวนยาง 

9. นายประสาท  บุญศรี
สมาชิก ต.ท่าโพธ์ิ 
สะเดา 

-แปลงที่ท  าการปลูกยางมี 1 
สวนที่มีการปลูกติดคลองอู่
ตะเภา ตอ้งเป็นพื้นที่ HCVF 
หรือไม่ 

-การพงัทลายของแนวริมคลอง 
-การยกระดบัราคาน ้ ายางใหก้บั
ชาวบา้น 

เสียงดงัขณะท าการตดัโค่นไม ้                             
-ฝุ่ นบนถนนขณะทีมี่การขนยา้ย
ไม ้                           
-ควนัรถบรรทุก                              
-เศษขี้ ดินท าใหถ้นนสกปรก 

10. 
 
 
 

นาย ประวทิย ์ทนง
ประดิษประธาน
ประชาคมรักษป่์าตน้
น ้ าผาด า อ าเภอคลอง
หอยโข่ง 

-ตามความเขา้ใจ ถา้ พื้นที่ที่
เป็น HCVF หมายถึงการ
ดูแลรักษาสภาพความอุดม
สมบูรณ์ในความเป็นป่าไว ้
หากมีการปลูกสวนยางใน
พื้นที่ดงักล่าว ก็แสดงวา่ 
สวนยางทีชาวบา้นไม่ไดมี้
สิทธิครอบครองในพื้นที่เขา
วงัพา ก็เป็นพื้นที่ HCVF 
ดว้ยหรือไม่ 

 แนะน าใหท้างกลุ่มป่าไมจ้ดัหา
กลา้ไม ้มาร่วมปลูกป่าในพื้นที่
เขาวงัพา 
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PHOTO DOCUMENT 

เอกสารรูปภาพ 

No
. 

Date/วนัที่ รายละเอียด/Description รูป/Photo 

1. 08/12/2560 
 

ประชุมปรึกษาหารือ สมาชิก 
กลุ่มจดัการป่าไม ้เขต อ.สะเดา 
สงขลา 

 
2. 22/01/2561 ประชุมปรึษาหารือกบัสมาชิก 

กลุ่มจดัการป่าไม ้ต  าบล ปาดงัเบ
ซาร์ อ าเภอ สะเดา 

 
 

3. 22/12/2560 ประชุมปรึษาหารือกบัสมาชิก 
กลุ่มจดัการป่าไม ้(เพิม่เติม) เขต 
อ.หาดใหญ่,อ.สะเดา  
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4. 17/2/2560 ประชุมปรึกษาหารือกบั
ประชาคมอนุรักษผ์าด า เร่ือง การ
ปลูกป่าทดแทน 
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8. บทสรุป (Conclusions) 
 จากการตรวจประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์งของกลุ่มสมาชิกสวนยางพาราในอ าเภอ

สะเดา จ านวน 5 ต าบล ไดแ้ก่ ต  าบล ท่าโพธ์ิ ต  าบลทุ่งหมอ้ ต  าบล ปริก ต  าบล ปาดงัเบซาร์ และ ต าบล พงัลา 

รวม 97แปลง พื้นที่ทั้งหมด 1030 ไร่  พบวา่ ลกัษณะทัว่ไปโดยส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นพื้นที่ราบ พชืที่พบ

โดยส่วนใหญ่เป็นพชืที่ขึ้นตามพื้นที่ช่ืน สตัวท์ี่พบส่วนใหญ่จะเป็นสตัวท์ี่พบโดยทัว่ไปในทุกภาคของ

ประเทศไทย ดา้นการใชป้ระโยชน์ ชุมชนมีการใชป้ระโยชน์ในพื้นที่สวนยางพารา เช่น การปลูกกลว้ย การ

ปลูกสปัปะรด แซม การเก็บหาหน่อไม ้และการท าการเกษตร  

 จากการตรวจพสูิจน์และคน้หาของคณะผูต้รวจประเมิน ไม่ปรากฏพบพื้นที่ HCVs ในแปลงสวน

ยางพาราของสมาชิกในเขตอ าเภอสะเดา และจากการตรวจสอบจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของ Intact 

Forest Landscape แลว้ไม่ปรากฏวา่มีอยูห่รือครอบคลุมพื้นที่แปลงสวนยางพาราสมาชิกของกลุ่มจดัการป่า

ไม ้SFC แต่อยา่งใด 

ถึงแมว้า่ในพื้นที่ดงักล่าวจะไม่พบลกัษณะพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง (HCVs) แต่เน่ืองจาก

สภาพพื้นที่ใน อ. สะเดา ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นป่าดงดิบและมีแหล่งน ้ าธรรมชาติ ดังนั้นทางทีมผูต้รวจ

ประเมินก็ไดมี้การแนะน ากลุ่มสมาชิกให้มีความตระหนักและใส่ใจในเร่ืองการป้องกนัสารเคมีปนเป้ือนสู่

แหล่งน ้ า การควบคุมปริมาณการใช ้และการไม่ใชส้ารเคมีตอ้งห้ามตามที่กฏระเบียบ FSC-FM ก าหนดไว ้

ทั้งน้ียงัรวมถึงการป้องกันการพงัทลายของดินส าหรับแปลงสวนยางที่มีการปลูกใกล้คลองสารธรณะ

ประโยชน์ ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพื้นทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ ให้คงอยู่และอ านวย

ประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ และดา้นสังคมกบัสวนป่า และชุมชนทอ้งถ่ิน

นั้นๆตลอดไป 
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