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การตรวจประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง (High Conservation Values) ของกลุ่มสวนป่า 

จ านวน 16 ต  าบล ใน อ าเภอหาดใหญ่, อ าเภอควนเนียง,อ าเภอเทพา,อ าเภอบางกล ่า,อ  าเภอเมืองสงลา,อ าเภอ 

รัตภูมิ ของจงัหวดัสงขลา มีพื้นที่ทั้งหมด 680 ไร่ (108.8 แฮกแตร์) 

ผลจากการตรวจพสูิจน์ พบวา่ ไม่มีพื้นที่ที่เขา้ลกัษณะและมีคุณสมบติัเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการ

อนุรักษสู์ง(HCVs) อยูใ่นบริเวณขอบเขตพื้นที่สวนยางพาราในเขตอ าเภอหาดใหญ่, อ าเภอควนเนียง, อ าเภอ

เทพา, อ  าเภอบางกล ่า, อ  าเภอเมืองสงขลา, อ  าเภอ รัตภูมิ ของจงัหวดัสงขลา  

ถึงแมว้า่ในพื้นที่ดงักล่าวจะไม่พบลกัษณะพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง (HCVs) แต่เน่ืองจาก

สภาพพื้นที่ดงักล่าวเป็นป่าดงดิบและมีแหล่งน ้ าธรรมชาติ ดงันั้นทางทีมผูต้รวจประเมินก็ได้มีการแนะน า

กลุ่มสมาชิกใหมี้ความตระหนกัและใส่ใจในเร่ืองการป้องกนัสารเคมีปนเป้ือนสู่แหล่งน ้ า การควบคุมปริมาณ

การใช ้และการไม่ใชส้ารเคมีตอ้งหา้มตามที่กฏระเบียบ FSC-FM ก าหนดไว ้ทั้งน้ียงัรวมถึงการป้องกนัการ

พงัทลายของดินส าหรับแปลงสวนยางท่ีมีการปลูกใกลค้ลองสาธารณะประโยชน์ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูพื้นทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ ให้คงอยู่และอ านวยประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อมด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ และดา้นสงัคมกบัสวนป่า และชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆตลอดไป 
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การประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์งจดัท าขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 

2560 เพื่อให้การจดัการสวนป่าของกลุ่มการจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ดเป็นไปตามขอ้ก 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 

การประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าในการอนุรักษสู์ง (HCV) มีวตัถุประสงคเ์พื่อการระบุและบ่งช้ีพื้นที่ที่มี

คุณค่าในการอนุรักษสู์งในพื้นที่สวนยางพาราของสมาชิกกลุ่มการจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด เพื่อการ

จดัท าแผนการแนะน าการด าเนินการและการควบคุมดูแลเพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินกิจกรรมภายในพื้นที่

สวนยางพาราจะไม่สร้างผลกระทบในเชิงลบแก่พื้นที่ที่ มีคุณค่าในการอนุรักษ์สูง และเพื่อการด าเนิน

กิจกรรมของกลุ่มการจดัการสวนป่าสยามไฟเบอร์บอร์ดสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดการรับรองมาตรฐาน FSC 

โดยการประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าในการอนุรักษด์ าเนินการโดย  นางสาวศรีสุดา เกล้ียงค าหมอ  นางทิพยส์รวง 

จนัวดี และ นายอานนท ์เพชรณรงค ์โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากบริษทั สยามไฟเบอร์บอร์ด   

กลุ่มการจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด ก่อตั้งขึ้นเม่ือ มกราคม 2560 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ด าเนินการบริหารจดัการแปลงสวนยางพาราของสมาชิกของกลุ่มการจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด โดย

เร่ิมรับสมคัรสมาชิกเขา้ร่วมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 – สิงหาคม 2560 โดยมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 316 

แปลง พื้นที่รวมประมาณ 3,092 ไร่ 

บริษทั สยามไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั ด าเนินการผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้

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

มุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามหลกัการและเกณฑม์าตรฐานในการจดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยนื ตามมาตรฐานสากล

ของสวนป่า รวมถึงก่อให้เกิดความย ัง่ยนืของธุรกิจ โดยยดึหลกัความย ัง่ยนืทั้ง 3 องคป์ระกอบ ทั้งในดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสงัคม 
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3.Description of the assessment area 

การตรวจประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษสู์งน้ี เป็นการตรวจประเมินทั้งภายในเขต
พื้นที่สวนยางพารา และบริเวณโดยรอบสวนยางพาราในทอ้งที่ อ  าเภอ เมืองสงขลา, หาดใหญ่, บางกล ่า, ควน
เนียง, รัตนภูมิ, นาหม่อม, เทพา, นาทวี  จงัหวดั สงขลา ของกลุ่มจดัการป่าไมบ้ริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด  
จ  านวน 94 แปลง พื้นที่ รวมประมาณ 680 ไร่ 108.8 เฮกแตร์ ประกอบดว้ย: 

1. อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 43 แปลง เน้ือที่  341ไร่,54.56 แฮกแตร์ 

2. อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จ านวน 18 แปลง เน้ือที่  82 ไร่,13.12 แฮกแตร์ 

3. อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จ านวน 12 แปลง เน้ือที่  129 ไร่, 20.64 แฮกแตร์ 

4. อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา จ านวน 4 แปลง เน้ือที่  23 ไร่, 3.68 แฮกแตร์ 

5. อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา จ านวน 1 แปลง เน้ือที่ 8ไร่, 1.28 แฮกแตร์ 

6. อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา จ านวน 21 แปลง เน้ือที่  60 ไร่, 9.6 แฮกแตร์ 

7. อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แปลง เน้ือที่ 27 ไร่, 4.32 แฮกแตร์ 

8. อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา จ านวน 1 แปลง เน้ือที่ 10 ไร่, 1.6 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 
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Jirawat 

Ramkaew 
- 

SiamFibreboard 

Co.,Ltd. 
Field Survey Team Field Survey Expert 

Rattana - PSU 
GIS 
Specialist 

GIS  

 

E-mail address ของทีมตรวจประเมิน 

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

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

3. นายอานนท ์เพช็รณรงค ์       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 

mailto:earn_tanya@hotmail.com
mailto:tipsuang@siamfibreboard.com
mailto:arnonpet332@gmail.com
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 ขั้นตอนของการตรวจประเมินพื้นที่ HCVs ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 4 ขั้นตอน คือ 
(1) การตรวจพสูิจน์พื้นที่ HCVs (HCV Identification) 

(2) การวเิคราะห์ภยัคุกคาม HCVs (HCV Threat Analysis) 

(3) การจดัการพื้นที่ HCVs (HCV Management) 

(4) การตรวจสอบติดตามพื้นที่ HCVs (HCV Monitoring) 

5.สภาพภูมิประเทศและความส าคญัด้านการอนุรักษ์ 

5. สภาพภูมปิระเทศและความส าคญัด้านการอนุรักษ์  

                  (Landscape Context and Conservation Significance) 

      สวนป่ายางพารา อ าเภอ หาดใหญ่ 

      สภาพภูมิประเทศและความส าคญัดา้นการอนุรักษ ์

  5.1 ขนาดและที่ตั้ง  

 (1) ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา จ านวน 6 แปลงเน้ือที่  9 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไปเป็นพื้นที่ราบ สลบักบัเนินเต้ีย 

(2) ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา จ านวน 15 แปลงเน้ือที่  51 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 

(3) ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 2 แปลงเน้ือที่  5 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 

(4) ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 18 แปลงเน้ือที่  70 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ สลบักบัเนินเต้ีย 

(5) ต าบลทุ่งต  าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 10 แปลงเน้ือที่  207 ไร่ลกัษณะ
ทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 

(6) ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 1 แปลงเน้ือที่  6 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ สลบักบัเนินเต้ีย 
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(7) ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 6 แปลงเน้ือที่  36 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 

(8) ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 6 แปลงเน้ือที่  17 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 

(9) ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา จ านวน 4 แปลงเน้ือที่  23 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ สลบักบัเนินเต้ีย 

(10) ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จ านวน 17 แปลงเน้ือที่  74 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 

(11) ต าบลบางเหลียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จ านวน 1 แปลงเน้ือที่  8 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 

(12) ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา จ านวน 1 แปลงเน้ือที่  8 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ สลบักบัเนินเต้ีย 

(13) ต าบลทุ่งขม้ิน อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แปลงเน้ือที่  27 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ สลบักบัเนินเต้ีย 

(14) ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จ านวน 2 แปลงเน้ือที่  10 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 

(15) ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จ านวน 10 แปลงเน้ือที่  119 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 

(16) ต าบลฉาง  อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา จ านวน 1 แปลงเน้ือที่  10 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 



9 
 

 

 

 

 

 

 



10 
 

5.2 สภาพภูมิอากาศ  

  จงัหวดัสงขลาอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของมรสุมที่พดัประจ าเป็นฤดูกาล 2 ชนิดคือ ฤดูมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นลมจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ที่พดัเอามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมา
สู่ประเทศไทยระหวา่งกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม หรือในช่วงฤดูฝน ทาให้จงัหวดั
สงขลามีฝนชุกทัว่ไป ส่วนมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นลมจากทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่พดัเอามวลอากาศเยน็และแห้งจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยระหว่าง
กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ ์ท  าใหจ้งัหวดัสงขลามีอากาศเยน็ลงและมีฝนชุกต่อเน่ือง
อีกระยะหน่ึง เน่ืองจากมรสุมน้ีพดัพามวลอากาศช้ืนจากอ่าวไทยมาปะทะชายฝ่ังบริเวณพื้นที่ราบ
ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออก ซ่ึงเป็นดา้นรับลมจึงมีปริมาณฝนมากกวา่พื้นที่ดา้นตะวนัตก โดยเฉพาะ
ในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยีส่ารสนเทศและการส่ือสาร  

5.3 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

  ป่าเดิมเป็นป่าดิบช่ืน พบเห็นล าห้วยสาธารณะประโยชน์ และเหมืองน ้ าสาธารณะ

ประโยชน์มีอยูท่ ัว่ไปรวมถึงคลองร านอ้ยและคลองจ าไหลที่มีน ้ าไหลผา่นตลอดทั้งปี พื้นที่ปลูกสวนยางพารา

จึงมีแหล่งน ้ าเป็นที่อยูอ่าศยัและแหล่งหากินของสตัวป่์าขนาดเล็กได ้ 

 โดยลกัษณะทรัพยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในแต่ละพื้นที่ของแต่ละต าบลในทอ้งที่ อ  าเภอ 

เมืองสงขลา, หาดใหญ่, บางกล ่า, ควนเนียง, รัตนภูมิ, นาหม่อม, เทพา, นาทว ี จงัหวดั สงขลา พบวา่มีความ

แตกต่างกนัดงัน้ี คือ  

(1) ต  าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา จ านวน 6 แปลงเน้ือที่  9 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซวนกกวกั จ  านวนนอ้ยอาศยัอยู ่  

(2) ต  าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา จ านวน 15 แปลง เน้ือที่ 51 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(3) ต  าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 2 แปลงเน้ือที่  5 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(4) ต  าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 18 แปลงเน้ือที่  70 ไร่ 

 -  ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 
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 -   มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(5) ต  าบลทุ่งต  าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 10 แปลงเน้ือที่  207 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(6) ต  าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 1 แปลงเน้ือที่  6 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(7) ต  าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 6 แปลงเน้ือที่  36 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(8) ต  าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 6 แปลงเน้ือที่  17 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(9) ต  าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา จ านวน 4 แปลงเน้ือที่  23 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(10) ต  าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จ านวน 17 แปลงเน้ือที่  74 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

  (11) ต  าบลบางเหลียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จ านวน 1 แปลงเน้ือที่  8 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

  (12) ต  าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา จ านวน 1 แปลงเน้ือที่  8 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

  (13) ต  าบลทุ่งขม้ิน อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แปลงเน้ือที่  27 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่
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  (14) ต  าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จ านวน 2 แปลงเน้ือที่  10 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่ 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

  (15) ต  าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จ านวน 10  แปลงเน้ือที่  119 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

  (16) ต  าบลฉาง   อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา จ านวน 1  แปลงเน้ือที่  10 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 16 ต  าบล ใน อ าเภอหาดใหญ่, อ าเภอควนเนียง

,อ าเภอเทพา,อ าเภอบางกล ่า,อ  าเภอเมืองสงลา,อ าเภอ รัตภูมิ ของจงัหวดัสงขลา มีพื้นที่ทั้งหมด 680 ไร่ (108.8 

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 

2.  รายช่ือราษฎร ตามกระบวนการมส่ีวนร่วม และ จากการสัมภาษณ์ 

ณ.ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง คร้ังที่ 1 วนัที่ 14 ธนัวาคม 2560 

สถานที่  ศาลาเอนกประสงค ์ บา้น หนองในบวั ต าบล รัตภูมิ อ าเภอ ควนเนียง 

 

        (1) นายจู๋ ศรีวรรณ 

        (2) นางปรียนนัท ์ทนงาน 

        (3) นางพษิ พรหมเมศร์ 

        (4) นายนอม จนัทรา  

        (5) ก านนั ประจวบ คงขวญั ก านนัหมุ่ 1 ต าบลรัตภูมิ 

        (6) นายสมศกัด์ิ เทพกุล ก านนัหมู่ 8 ต าบลรัตภูมิ 

        (7) นายลือศกัด์ิ ณ ชาตรี ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 10 ต าบลรัตภูมิ 

        (8) นายเอกชยั มีงาน ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 5 ต าบล รัตภูมิ 

        (9) นางชิต แกว้มณี 

        (10) นายสง ศรีวรรณ 

        (11) นายเคล้ิม พรหมเมศร์ 

         (12) นางสาวเสาวนีย ์ตรีรัตน์  
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รายช่ือราษฎร ตามกระบวนการมส่ีวนร่วม และ จากการสัมภาษณ์ 

ณ.ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ คร้ังที ่1 วนัที ่07 ธันวาคม 2560 

สถานที ่ ศูนย์เดก็เลก็ ต าบล ท่าข้าม อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 

        (1) นาย อิบร่อหีม บินหมาน 

        (2) นายเจะ๊ระว ิหมวดรอหีม 

        (3) นางโสม หมดัชะบูรณ์ 

        (4) นายขยุสิน สายสล า 

        (5) นายสุรเชษ บิลสนั ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 5 ต าบล ท่าขา้ม 

        (6) นายมนสัว ีและเจริญ 

        (7)นายสุรินทร์ บิลสนั 

        (8) นายธญัญา หีมเจริญ 

         (9) นางนิภา ไพบูลยส์มบิ  
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รายงานผลการประชุมกระบวนการมส่ีวนร่วมกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ของกลุ่มสมาชิกสวนยางพาราในเขตอ าเภอหาดใหญ่, อ าเภอควนเนียง,อ าเภอเทพา, 

อ าเภอบางกล า่,อ าเภอเมอืงสงขลา,อ าเภอ รัตภูม ิของจงัหวดัสงขลา 

สถานที:่ หมู่ที ่2 ต าบล ทุ่งต าเสา อ.ควนลงั, ต าบล ท่าข้าม อ.เมอืงสงขลา, 

อ าเภอควนเนียง 

วนัที่: 07-มถิุนายน-2560, 07-ธันวาคม-2560 และ 14-ธันวาคม-2560 เวลา: 14:00 

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 ปัญหาที่ตอ้งการใหแ้กไ้ข ขอ้เสนอแนะ 
1 ผูใ้หญ่บา้น  บา้นหนองบวั 

ม.5 ต  าบลท่าขา้ม สงขลา 
นายสุรเชษฐ ์บิลสนั 

 -การก าจดัขยะ                       
-ฝุ่ นจากการขนส่งไม ้

-ขอความอนุเคราะห์ถงั
ขยะแยกประเภท จ านวน 
50 ถงั                                 
-ขณะทีมี่การขนยา้ยไม้
กรุณาขบัรถชา้ๆเพือ่ลด
การเกิดฝุ่ น 

2. ก านนั ต  าบล พะวง หมู่ 6
นายณรงค ์เพชรรัตน์ 

  1.ตอ้งการความอนุเคราะห์
ในการช่วยงบสนบัสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน วดั 
ชุมชน และหมู่บา้น          
2.ขอความอนุเคราะห์
สนบัสนุน น ้ า ส าหรับ
อุปโภคและบริโภคในช่วง
หนา้แลง้ 

3. เจา้ของรับซ้ือน ้ ายางในพื้นที่ 
อ  าเภอเมืองสงขลา 

 1.ราคาน ้ ายางตกลงมาก 
และน ้ ายางก็คุณภาพต ่า 

1. ตอ้งการความช่วยเหลือ
ในการยกระดบัราคาน ้ า
ยางให้เกษตรกรและผูรั้บ
ซ้ือ  

4. หวัหนา้ฝ่ายกองช่าง จาก 
อบต ท่าขา้ม 

 -สภาพถนนจะพงัมาก
กรณีที่รถบรรทุกไม ้10 
ลอ้ 6 ลอ้วิง่ผา่น                           
- เศษดิน เศษไมท้ี่ตกตาม
ถนน ขาดผูรั้บผดิชอบใน
การจดัการ 

-ควรควบคุมน ้ าหนกัใน
การบรรทุกไม่ควรใหเ้กิน
กฏหมายที่ก  าหนด 
 

5. เจา้อาวาส ส านกัสงฆว์เิวก
วนาราม 
พระอาจารยน์รากร ติกขวโีร 
 

  -ขอใหท้างกลุ่มเป็น
เจา้ภาพกฐิน 1 พุม่ ทุกๆปี 
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No. ผูมี้ส่วนไดเ้สีย แสดงความคิดเห็น ปัญหาที่ตอ้งการให้
แกไ้ข 

ขอ้เสนอแนะ 

6 นางวนัดี สุขกา 
ชาวสวนยางรอบๆแปลง
สมาชิก 

  -เสียงดงัขณะท าการตดัโค่น
ไม ้                                        
-ฝุ่ นบนถนนขณะทีมี่การขน
ยา้ยไม ้                                   
-ควนัรถบรรทุก                     
-เศษขี้ ดินท าใหถ้นนสกปรก 

7. ผูอ้  านวยการโรงเรียน
บา้นทุ่งต  าเสา 

เสียงดงัจากเคร่ืองจกัรที่ใช้
ในการตดัไมพ้ื้นที่สวนยาง
ใกลโ้รงเรียน 

 จะตอ้งก าหนดช่วงเวลาใน
การตดัไม ้ใหช้ดัเจน              
-ขอความอนุเคราะห์ในการ
บริจาคอุปกรณ์กีฬาใหเ้ด็กๆ 

8. ส านกังานส่ิงแวดลอ้ม
ภาค 16 

  ฝากใหท้างกลุ่มดูแลเร่ืองการ
ใชส้ารเคมีในพื้นที่สวน
ยางพาราไม่ใหส่้งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มแหล่งน ้ า และ
การรักษาแหล่งน ่าที่ไหลผา่น
สวนป่า ไม่ใหส้กปรกรวมถึง
การพงัทลายของดิน 

9. นายไพโรจน์ นคัรา  
ผอ. ส่วนจดัการปลูกป่า
ชุมชน 

  ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 13 (สงขลา) หมู่ 1 ต  าบล
ฉลุง พร้อมสนบัสนุนตน้กลา้
ใหใ้นกรณีที่ทางกลุ่มมีความ
ตอ้งการน าไปปลูกในพื้นที่
ส่งเสริมการปลูกป่า 

10. 
 
 
 

นายสุชาติ แสงนวลน่ิม 
ผุใ้หญ่บา้นหมู่ 5 ต าบล 
พะตง อ าเภอ หาดใหญ่ 

  แนะน าใหท้างกลุ่มป่าไมเ้ขา้
ร่วมโครงการบวชป่า ของเขต
หา้มล่า เขาแหลง 
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PHOTO DOCUMENT 

เอกสารรูปภาพ 

No
. 

Date/วนัที่ รายละเอียด/Description รูป/Photo 

1. 07/6/2560 
 

ประชุมปรึกษาหารือกบัสมาชิก
หมู่ 2 ทุ่งต  าเสา อ าเภอ ควนลงั  

 
2. 11/08/2560  

 
 
 
 
 
 
 
13/6/2560 

 

นายธนิตย ์หนูยิม้ ผูอ้  านวยการ
ส านกับริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 
(สงขลา)เป็นประธานพธีิเปิด
กิจกรรมโครงการ บวชตน้ไม้
เพือ่อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มพื้นที่เขต
หา้มล่าสตัวป่์าเขาเหรง ทอ้งที่ ม.
5 บา้นทุ่งจงั ต.พะตง อ.หาดใหญ่ 
 จ.สงขลา 
-ประชุมกบัเจา้หนา้ที่ป่าไม ้เขต
หา้มล่าเขาแหลง,เจา้หนา้ที่ป่า
ชุมชน และผูใ้หญ่บา้นหมู่ 5 ต.
พะตง เร่ืองโครงการ บวชป่า 

 

 
3. 07/12/2560 ประชุมปรึกษาหารือกบัสมาชิก 

เขตต าบลท่าขา้ม อ.เมือง สงขลา 
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4. 14/12/2560 ประชุมหารือกบั สมาชิก กลุ่ม
จดัการป่าไม ้เขต อ.ควนเนียง จ.
สงขลา 
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8. บทสรุป (Conclusions) 
 จากการตรวจประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์งของกลุ่มสมาชิกสวนยางพาราใน 

อ าเภอหาดใหญ่, อ าเภอควนเนียง,อ าเภอเทพา,อ าเภอบางกล ่า,อ  าเภอเมืองสงขลา,อ าเภอ รัตภูมิและอ าเภอนา

ทว ีของจงัหวดัสงขลา รวม 94 แปลง มีพื้นที่ทั้งหมด 680 ไร่ (108.8 แฮกแตร์) พบว่าลกัษณะทัว่ไปโดยส่วน

ใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ พืชที่พบโดยส่วนใหญ่เป็นพืชที่ขึ้นตามพื้นที่ช่ืน สัตวท์ี่พบส่วนใหญ่จะเป็น

สตัวท์ี่พบโดยทัว่ไปในทุกภาคของประเทศไทย ดา้นการใชป้ระโยชน์ ชุมชนมีการใชป้ระโยชน์ในพื้นที่สวน

ยางพารา เช่น การปลูกกลว้ย การปลูกสปัปะรด 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

References/อ้างองิ 

1. Proforest(2008), Good practice guidekines for High Conservation Value assessments. 

2. HCV RESOURCE NETWORK(2013), Common Guidance for the IDENTIFICATION of HIGH 

CONSERVATION VALUES. 

3. HCV RESOURCE NETWORK(2014), Common Guidance for the MANAGEMENT & 

MONITORING of HIGH CONSERVATION VALUES. 

4. IUCN(2016), Guidelines for the application of IUCN Red List of Ecosystems Categories and 

Criteria 

 

 


