
 

รายงานการตรวจประเมินพืน้ท่ีท่ีมีคณุค่าด้านการอนุรกัษ์สงู 

[High Conservation Value Area Assessments Report] 
 

SiamFibreboard Co.,Ltd.  
Songkhla, Thailand 
 

M A R C H  2 9 ,  2 0 1 8  
 

Name of Lead Assessor: Arnon Petnarong 

ALS licence type(s) : Provisional (ALS2017‐035) 

Contact information of Lead Assessor: arnonpet332@gmail.com 

Commissioning organisation: Siam Fibreboard Forest Management Group 

Contact  details:  417/112  –  113  Karnjanavanich  Rd.,  Tambol  Patong,  Amphur  Hatyai,  Songkhla, 

90230, Thailand. Tel : (+66)7429 1111   

Dates of Assessment: September ‐ December 2017 

Size of Assessment area:  222.32 ha 

Land Use: Rubberwood Plantation  

Certification Scheme: FSC FM 

HCV management areas:  0 ha 

 

 

 

 

Report by: ARNON  PETNARONG , SRISUDA KLIANGKHUMMO and TIPSUANG JANWADEE 

 

 



 

สารบญั 

                                                                                    
 

1. บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร (Executive Summary)                                 
2. บทนํา (Introduction)                                                                                     
3. พืน้ท่ีท่ีมีคณุค่าด้านการอนุรกัษ์สงู                                                      
     ( High Conservation Value Area ) 
4. รายละเอียดพืน้ท่ีท่ีทาํการประเมิน                                                      
5. คณะผูต้รวจประเมิน                                                              
6. ขัน้ตอนการประเมิน                                                                            
7. สภาพภมิูประเทศและความสาํคญัด้านการอนุรกัษ์                             
     (Landscape Context and Conservation Significance)                             
8. ผลการตรวจพิสจูน์พืน้ท่ีท่ีมีคณุค่าด้านการอนุรกัษ์สงู                            
     (HCV Outcomes and Justification)                                                            
9. กระบวนการปรึกษาผูมี้ส่วนได้เสีย  
10. การจดัการ (Management) และการตรวจสอบติดตาม                     
    (Monitoring) พืน้ท่ี HCVs 
11. บทสรปุ (Conclusions)                                                                                
12. ภาคผนวก (Annexes)                                       
13. บรรณานุกรม                                 

                                                                  
      

1 
1 
2 

 
5 
5 
6 
8  

 
12 

 
15  
17  

 
19  
20  
22 

 
 
  

  
 



1 
 

1. บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

การตรวจประเมินพืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่ด้านการอนรัุกษ์สงู (High Conservation Values: HCVs) 

ของบริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จํากัด ประกอบด้วย แปลงสวนยางพารา จํานวน 119 แปลง เนือ้ท่ีรวม

ประมาณ 1,389  ไร่ 2 งาน ( 222.32 เฮกแตร์ ) จากการตรวจพิสจูน์พืน้ท่ีผลปรากฎไม่พบว่ามีพืน้ท่ีท่ีเข้า

ลกัษณะและมีคณุสมบตั ิเป็นพืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่ด้านการอนรัุกษ์สงู (HCVs) อยู่ในขอบเขตพืน้ท่ีสวนยางพารา

ของบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั  

ถึงแม้ในพืน้ที่แปลงสวนยางพาราจะไม่ปรากฎการมีอยู่ของ HCVs แต่เนื่องจากในพืน้ที ่

อําเภอคลองหอยโข่งมีแหล่งนํา้สําคัญตามธรรมชาติกระจาย และผู้ ตรวจประเมินได้ตระหนักถึง

ความสําคญัของสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่จึงได้พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมให้สวนยางพารามีการจัดการ 

(Management) และตรวจสอบติดตาม (Monitoring) พืน้ที่สวนยางพาราและแนะนําแนวทาง เพื่อการ

ปกป้องและฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมของแปลงสวนยางพาราและสิ่งแวดล้อมโดยรอบแปลงสวนยางพาราจาก

การดําเนินกิจกรรมต่างๆในแปลงสวนยางพารา เช่นการปกป้องแหล่งนํา้ธรรมชาติจากการปนเปือ้นจาก

การฉีดพ่นสารเคมีในแปลงสวนยางพารา และการป้องกันการเสื่อมสภาพหรือการพังทลายของหน้าดิน 

เป็นต้น  

 

2. บทนํา (Introduction & Background) 

 

 การประเมินพืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่ในการอนรัุกษ์สงูจดัทําขึน้ระหวา่งเดือนกนัยายน – ธนัวาคม พ.ศ. 

2560 เพ่ือให้การจดัการสวนป่าของกลุม่การจดัการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ดเป็นไปตามข้อกําหนดของ

มาตรฐาน FSC โดยใช้ Common Guidance for the Idenfification 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 เป็นเคร่ืองมือในการประเมินพืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่ในการอนรัุกษ์สงู 

 การประเมินพืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่ในการอนรัุกษ์สงู(HCV)มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการระบแุละบง่ชีพื้น้ท่ีท่ีมี

คณุคา่ในการอนรัุกษ์สงูในพืน้ท่ีสวนยางพาราของสมาชกิกลุม่การจดัการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด เพ่ือการ

จดัทําแผนการแนะนําการดําเนินการและการควบคมุดแูลเพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนินกิจกรรมภายในพืน้ท่ี

สวนยางพาราจะไมส่ร้างผลกระทบในเชิงลบแก่พืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่ในการอนรัุกษ์สงู และเพ่ือการดําเนิน
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กิจกรรมของกลุม่การจดัการสวนป่าสยามไฟเบอร์บอร์ดสอดคล้องตามข้อกําหนดการรับรองมาตรฐาน 

FSC โดยการประเมินพืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่ในการอนรัุกษ์ดําเนินการโดยนายอานนท์ เพชรณรงค์ ซึง่ผา่นการ

อบรมหลกัสตูร HCV Assessor ท่ีจดัโดย Wild Asia โดยได้รับการสนบัสนนุจากบริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด 

จํากดั 

กลุม่การจดัการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด จดัตัง้ขึน้เม่ือ มกราคม 2560 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการ

ดําเนนิการบริหารจดัการแปลงสวนยางพาราของสมาชกิของกลุม่การจดัการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด โดย

เร่ิมรับสมคัรสมาชิกเข้าร่วมตัง้แตเ่ดือน มถินุายน 2560 – สิงหาคม 2560 โดยมีจํานวนสมาชกิทัง้หมด 316 

แปลง พืน้ท่ีรวมประมาณ 3,092 ไร่ 

รายงานฉบบันีไ้ด้รับการสนบัสนนุโดยบริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

ข้อมูลเพ่ือการตดิต่อ 

กลุม่การจดัการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด 

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90230 โทร 074-291111 

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั ดําเนินการผลิตแผน่ใยไม้อดัความหนาแนน่ปานกลางจากไม้

ยางพารา โดยเร่ิมดําเนนิกิจการตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 โดยโรงงานตัง้อยูท่ี่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึง่บริษัทมี

ความมุง่มัน่ในการปฏิบตัิตามหลกัการและเกณฑ์มาตรฐานในการจดัการสวนป่าอยา่งยัง่ยืน ตาม

มาตรฐานสากลของสวนป่า รวมถึงก่อให้เกิดความยัง่ยืนของธรุกิจ โดยยดึหลกัความยัง่ยืนทัง้ 3 

องค์ประกอบ ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสงัคม 

 

 

 

 



3 
 

3. รายละเอียดพืน้ที่ที่ทาํการประเมนิ (Description of Assessment Area) 

 พืน้ท่ีการประเมิน HCV ของกลุม่การจดัการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ดครอบคลมุพืน้ท่ีสวน

ยางพาราของสมาชิกท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ี อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา มีพืน้ท่ีรวม 1,389 ไร่ (222.32 ha) จาก

แปลงสมาชิก 119 แปลง โดยแบง่ประเภทได้ดงันี ้ 

1. แปลงท่ีมีอายตุ้นยางพาราไมถึ่ง 7 ปี ซึง่ยงัไมส่ามารถกรีดนํา้ยางได้จํานวน 22 แปลง พืน้ท่ีรวม 

258 ไร่  

2. แปลงท่ีมีอายตุ้นยางพาราตัง้แต ่7-24 ปีซึง่สามารถกรีดนํา้ยางพาราได้จํานวน 74 แปลง พืน้ท่ีรวม 

621 ไร่  

3. แปลงท่ีมีอายตุ้นยางพาราตัง้แต2่5 ปีขึน้ไปซึง่สามารถตดัได้จํานวน 40 แปลง พืน้ท่ีรวม 503 ไร่  

 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีอาํเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
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4. คณะผู้ตรวจประเมิน (HCV Assessment Team) 

ทีมผู้ตรวจประเมินพืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่ในการอนรัุกษ์โดยมีนายอานนท์ เพชรณรงค์ จากบริษัท สยามไฟ

เบอร์บอร์ด จํากดัซึง่ผา่นการอบรมเป็น HCV Assessment Team Leader ประกอบด้วยผู้ตรวจ และ

ผู้ เช่ียวชาญในด้านป่าไม้ พืชประจําถ่ิน และ GIS Specialist  

 

ตารางท่ี 1 : รายละเอียดคณะผู้ตรวจประเมิน 

Name ALS License Institution Role Expertise 

Arnon 

Petnarong 
ALS2017-035 

SiamFibreboard 

Co.,Ltd. 

HCV Assessment 

Team Leader 
HCV Assessor 

Tipsuang 

Janwadee 
ALS2017-034 

SiamFibreboard 

Co.,Ltd. 

HCV Assessor HCV Assessor 

Srisuda 

Kliangkhummo 
Provisional 

SiamFibreboard 

Co.,Ltd. 

HCV Assessor HCV Assessor 

Potjana  

Janvadee 
- 

SiamFibreboard 

Co.,Ltd. 
Field Survey Team Field Survey Expert 

Rattana  

Thongyoy 
- PSU 

GIS 

Specialist 
GIS  

 

E-mail address ของทีมตรวจประเมิน 

1. นายอานนท์ เพชรณรงค์ e-mail : arnonpet332@gmail.com 

2. นางสาวศรีสดุา เกลีย้งคําหมอ  e-mail: earn_tanya@hotmail.com  

3. นางทพิย์สรวง จนัวดี               e-mail: tipsuang@siamfibreboard.com 

 

 

 

 

mailto:arnonpet332@gmail.com�
mailto:earn_tanya@hotmail.com�
mailto:tipsuang@siamfibreboard.com�
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5. ขัน้ตอนการประเมนิ (Methods) 

 ขัน้ตอนการประเมนิได้มีการรวบรวมข้อมลูจากทัง้ข้อมลูปฐมภมูแิละข้อมลูทตุยิภมู ิโดยทําการ

สํารวจและรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานตา่งๆเป็นขัน้แรกก่อนเพ่ือเป็นแนวทางในการลงสํารวจพืน้ท่ีจริงและเก็บ

ข้อมลูภาคสนาม 

 เพ่ือให้การดําเนินการประเมิน HCV มีประสิทธิผลและได้รับข้อมลูท่ีเป็นจริงทางทีมผู้ประเมินได้

ดําเนินการแบง่วิธีการการประเมิน HCV ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสํารวจข้อมลูจากเอกสารทางวิชาการและฐานข้อมลูทัว่ไป เชน่ โฉนดท่ีดนิ แผนท่ีภาพถ่ายทาง

อากาศ ฐานข้อมลูจากสถานวิจยัสารสนเทศภมูิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม คณะ

การจดัการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ฐานข้อมลูจาก Global Forest Watch และ 

Intact Forest Landscapes 

2.  การเดนิเท้าเข้าตรวจสอบพิสจูน์ในแปลง 

3. การสมัภาษณ์ผู้ นําชมุชนท้องถ่ิน อาทิเชน่ กํานนัท้องท่ีท่ีสวนยางพาราตัง้อยู่ 

4. การสมัภาษณ์ชาวบ้านในชมุชนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียรอบๆสวนยางพารา 

5. การสอบถามข้อมลูจากหนว่ยงานราชการเชน่ กรมป่าไม้ การยางแหง่ประเทศไทย สํานกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัสงขลาและหนว่ยงานท้องถ่ิน 

6. การสมัภาษณ์กลุม่รักษ์คลองอูต่ะเภา         

 ขัน้ตอนของการตรวจประเมินพืน้ท่ี HCVs ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ 4 ขัน้ตอน คือ 

(1) การตรวจพิสจูน์พืน้ท่ี HCVs (HCV Identification) 

(2) การวิเคราะห์ภยัคกุคาม HCVs (HCV Threat Analysis) 

(3) การจดัการพืน้ท่ี HCVs (HCV Management) 

(4) การตรวจสอบติดตามพืน้ท่ี HCVs (HCV Monitoring) 

นายอานนท์ เพชรณรงค์  เป็นผู้ตรวจประเมินท่ีได้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรด้านการตรวจประเมิน

พืน้ท่ี HCV ของ Wild Asia ซึง่ได้รับการขึน้ทะเบียนอยา่งเป็นทางการของ HCVRN  
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ภาพที่ 2 การลงพืน้ที่สาํรวจข้อมูล 

 

ตารางท่ี 2 : ขัน้ตอนการประเมนิ 

 

ขัน้ตอนการประเมิน เดือน / ปี กจิกรรม 

การประเมินขัน้ต้น 
กนัยายน 2560 

ศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น ภาพรวมของสภาพพืน้ที่ใน 

อ.คลองหอยโขง่ และข้อมลูสมาชิกจากใบสมคัร 

กนัยายน 2560 วางแผนการเข้าตรวจสอบประเมนิพืน้ท่ีสวนยางพารา 

การประเมิน 

พฤศจิกายน 2560 
เข้าปรึกษาหารือเร่ืองพืน้ที ่HCV ร่วมกบัผู้ นําท้องถ่ิน 

(กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน)ในพืน้ท่ีอาํเภอคลองหอยโขง่ 

พฤศจิกายน 2560 
จดัประชมุเพื่อให้ความรู้ด้าน HCV และสอบถามข้อมลู

จากชมุชน 

ตลุาคม - พฤศจิกายน 2560 ลงพืน้ท่ีสาํรวจข้อมลู HCV ภาคสนาม 

จัดทาํรายงาน ธนัวาคม 2561 จดัทํารายงาน 
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5. สภาพภูมิประเทศและความสาํคัญด้านการอนุรักษ์  

(Landscape Context and Conservation Significance) 

ขนาดและท่ีตัง้   

 สวนยางพาราของกลุม่การจดัการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ดในอําเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา 

ประกอบด้วยแปลงสวนยางพาราจํานวน 125 แปลง เนือ้ท่ีระหวา่ง 1- 52 ไร่ รวมประมาณ 1,382   ไร่ 

กระจายอยูใ่นท้องท่ีอําเภอคลองหอยโขง่ ดงันี ้

(1) ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา จํานวน 32 แปลง เนือ้ท่ี  336 ไร่ 

(2) ตําบลคลองหอยโขง่ อําเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา จํานวน 47 แปลง เนือ้ท่ี 634 ไร่ 

(3) ตําบลโคกมว่ง อําเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา จํานวน 28 แปลง เนือ้ท่ี 276  ไร่ 

(4) ตําบลทุง่ลาน อําเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา จํานวน 18 แปลง เนือ้ท่ี 145 ไร่ 

สภาพภูมิประเทศ 

อําเภอคลองหอยโขง่ อยูใ่นจงัหวดัสงขลา พืน้ท่ีรวมทัง้หมด 274 ตร.กม. ( 171,250 ไร่ )  ทิศเหนือ

และทิศตะวนัออกตดิกบัอําเภอหาดใหญ่ ทิศตะวนัตกติดอําเภอควนกาหลง จงัหวดัสตลู และทิศใต้ติด

อําเภอสะเดา .สภาพภมูอิากาศโดยทัว่ไป เป็นแบบมรสมุ มี 2 ฤด ูคือ ฤดฝูน (ก.พ. - ต.ค.) และฤดรู้อน 

(พ.ย.-ม.ค.) ด้านทรัพยากรธรรมชาตท่ีิสําคญัของอําเภอ มีทัง้ด้านทรัพยากรดนิ,ทรัพยากรนํา้และทรัพยากร

ป่าไม้ .ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคญั ได้แก่ ยางพารา,ข้าว และไม้ผล และมีแหลง่นํา้ท่ีสําคญัได้แก่ อา่ง

เก็บนํา้คลองหลาและคลองจําไหร พืน้ท่ีทางทิศตะวนัตกติดเทือกเขาสนัการาคีรี พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ี

ราบลกูคล่ืนลอนลาด เนินเขา ท่ีลาดเชิงเขา และพืน้ท่ีราบลุม่ สภาพพืน้ท่ีมีลกัษณะเป็นเทือกเขาและภเูขา

สงู ทางทศิตะวนัตกมีความสงูตัง้แต ่300 เมตรขึน้ไปจากระดบันํา้ทะเล มีความลาดชนัของพืน้ท่ีร้อยละ 35 

และบริเวณท่ีลาดเป็นเชิงเขา และเนินเขา แมนํ่า้ ลําคลอง อําเภอคลองหอยโขง่มีแหลง่นํา้ผิวดินท่ีสําคญั 

คือ คลองยาง คลองหลา คลองจําไหร คลองรําใหญ่ คลองรําน้อย คลองหีบ คลองรํา และคลองอูต่ะเภา 

โดยมีพืน้ท่ีทางการเกษตรกรรมประมาณ 54,703 ไร่ ท่ีสําคญัท่ีสดุคือการทําสวนยางพารา รองลงมาคือทํา

นา ปศสุตัว์ และไร่นาสวนผสม เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นเขตการให้บริการของอา่งเก็บนํา้ชลประทานจงึมี

นํา้ในปริมาณท่ีเพียงพอตอ่การใช้ประโยชน์ทัง้ปี โดยอําเภอคลองหอยโขง่ประกอบด้วย 4 ตําบลดงันี ้
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(1) ตําบลทุง่ลาน   

ทิศเหนือ   ติดตอ่กบัตําบลควนลงั  อําเภอหาดใหญ่  

ทศิใต้   ตดิตอ่กบัตําบลพงัลา  อําเภอสะเดา  

ทศิตะวนัออก  ตดิตอ่กบัตําบลพะตง  ตําบลบ้านพรุ  อําเภอหาดใหญ่  

ทศิตะวนัตก  ตดิตอ่กบัตําบลโคกมว่ง  อําเภอคลองหอยโขง่    

 

(2) ตําบลคลองหอยโขง่ 

ทศิเหนือ ตดิกบั ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา  

ทิศใต้ ติดกบั ตําบลทุง่หมอ อําเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  

ทศิตะวนัออก ตดิกบั ตําบลโคกมว่ง อําเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา  

ทิศตะวนัตก ตดิกบั อําเภอควนโดน จงัหวดัสตลู 

 

(3) ตําบลคลองหลา 

ทศิเหนือ ตดิกบั ต.ทุง่ตําเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ทิศใต้ ติดกบั ต.คลองหอยโขง่ อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา 

ทศิตะวนัออก ตดิกบั ต.โคกมว่ง อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา 

ทศิตะวนัตก ตดิกบั ต.ทุง่ตําเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

(4) ตําบลโคกมว่ง 

ทิศเหนือ ตดิกบั ตําบลควนลงั อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

ทิศใต้ ติดกบั ตําบลทุง่หมอ อําเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  

ทศิตะวนัออก ตดิกบั ตําบลทุง่ลาน อําเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา  

ทศิตะวนัตก ตดิกบั ตําบลคลองหอยโขง่ , ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา 
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ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

(1) ตําบลทุง่ลาน อําเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา จํานวน 18 แปลง เนือ้ท่ี 145 ไร่ 

- ไมมี่ลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาต ิและไมมี่ไม้ป่าชนิดดีมีคา่และไมมี่สตัว์ป่า  

(2) ตําบลคลองหอยโขง่ อําเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา จํานวน 47 แปลง เนือ้ท่ี 634 ไร่ 

- ไมมี่ลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาต ิและไมมี่ไม้ป่าชนิดดีมีคา่ขึน้อยู ่รวมถึงสตัว์ป่า 

(3) ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา จํานวน 32 แปลง เนือ้ท่ี  336 ไร่ 

- ไมมี่ลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาต ิและไมมี่ไม้ป่าชนิดดีมีคา่ขึน้อยู ่รวมถึงสตัว์ป่า 

(4) ตําบลโคกมว่ง อําเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา จํานวน 28 แปลง เนือ้ท่ี 267 ไร่ 

- ไมมี่ลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาต ิและไมมี่ไม้ป่าชนิดดีมีคา่ขึน้อยู ่รวมถึงสตัว์ป่า 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 

อําเภอคลองหอยโขง่อยูใ่นเขตร้อนชืน้ แบง่เป็น 2 ฤด ูดงันี ้

ฤดรู้อน เร่ิมตัง้แต ่เดือนกมุภาพนัธ์ – เดือนเมษายน 

ฤดฝูน เร่ิมตัง้แต ่เดือนพฤษภาคม – เดือนมกราคม 

 

ภัยธรรมชาต ิ 

ฤดฝูนจะมีนํา้ทว่มในชว่งเดือนพฤศจกิายน – ธนัวาคม  

ฤดแูล้ง ชว่งเดือนมีนาคม – เมษายน สภาพฝนแล้ง  

นํา้ทว่ม ไมไ่ด้ทําให้สภาพการปลกูพืช เลีย้งสตัว์ เสียหายมากนกั 

 

ท่ีมา : กรมอตุนิุยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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การตรวจพสูิจน์พืน้ที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (HCV Outcomes and Justifications) 

HCV 1: Species Diversity 

Concentrations of biological diversity including endemic species, and rare, threatened or 

endangered (RTE) species that are significant at global, regional or national levels. 

พืน้ท่ีท่ีรวมไว้ซึง่ความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงสิ่งมีชีวิตเฉพาะถ่ิน สิ่งมีชีวิตท่ีพบได้ยาก สิ่งมีชีวิตท่ี

เส่ียงตอ่การสญูพนัธุ์  สิ่งมีชีวิตท่ีใกล้การสญูพนัธุ์ ซึง่มีความสําคญัทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค และ

ระดบัโลก  

HCV 1.1: Protected areas :  

พืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ีหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศได้ประกาศกําหนดขึน้ อาทิเชน่ อทุยานแหง่ชาต ิเขตรักษา

พนัธุ์สตัว์ป่า เขตห้ามลา่ ป่าสงวนแหง่ชาต ิมรดกโลก เป็นต้น  

ผลการตรวจพิสจูน์ : ไม่ปรากฎหลักฐานการมีของ HCV 1.1 Protected Area ในแปลงสวนยางพารา 

 

HCV 1.2 : Rare, threatened or endangered species 

พืน้ท่ีท่ีเป็นแหลง่ท่ีอยู่อาศยัของชนิดพนัธุ์พืชและสตัว์ท่ีหายาก ถกูคกุคาม หรือ ใกล้จะสญูพนัธุ์ 

เชน่ ชนิดพนัธุ์ตามบญัชี CITES, สตัว์ป่าท่ีถกูคกุคาม ,สตัว์ป่าตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า  

ผลการตรวจพิสจูน์ : ไม่ปรากฎหลักฐานการมีของ HCV 1.2 Rare, threatened or endangered 

species ในแปลงสวนยางพารา 

 

HCV 1.3 : Endemic species 

พืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของชนิดพนัธุ์ประจําถ่ิน 

ผลการตรวจพิสจูน์ : ไม่ปรากฎหลักฐานการมีของ HCV 1.3 Endemic species ในแปลงสวนยางพารา 
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HCV 1.4 : Seasonal concentrations of species 

พืน้ท่ีใช้ประโยชน์ชัว่คราวของสตัว์ท่ีอพยพย้ายถ่ินฐาน พืน้ท่ีวางไข ่การผสมพนัธุ์ตามฤดกูาล และพืน้ท่ี

แหลง่อาหารของสตัว์ 

ผลการตรวจพิสจูน์ : ไม่ปรากฎหลักฐานการมีของ HCV 1.4 Seasonal concentrations of species ใน

แปลงสวนยางพารา 

 

HCV 2 : Landscape-level ecosystems and mosaics 

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. 

พืน้ท่ีขนาดใหญ่ท่ีสําคญัตอ่ระบบนิเวศน์ และชนิดพนัธุ์ตา่งๆท่ีอยใูนระบบนิเวศน์ทัง้ในระดบัโลก ระดบั

ภมูิภาค และระดบัประเทศ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ตอ่การดํารงชีวิตตามธรรมชาตแิละมีการ

กระจายตวัของประชากรสตัว์หรือสิ่งมีชีวิตสว่นใหญ่ตามธรรมชาติ 

ผลการตรวจพิสจูน์ : ไม่ปรากฎหลักฐานการมีของ HCV 2 Landscape Level Ecosystems and 

Mosaics ในแปลงสวนยางพารา 

 

 

HCV 3 : Ecosystems and habitats 

Rare, threatened, or endangered ecosystems, habitats or refugia. 

พืน้ท่ีท่ีเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัหรือระบบนิเวศน์ท่ีจําเป็นตอ่สายพนัธุ์ท่ีพบได้ยาก สายพนัธุ์ท่ีเส่ียงตอ่การสญูพนัธุ์  

สายพนัธุ์ท่ีใกล้การสญูพนัธุ์ รวมถึงสตัว์อพยพ 

ผลการตรวจพิสจูน์ : ไม่ปรากฎหลักฐานการมีของ HCV 3 Ecosystems and Habitats ในแปลงสวน

ยางพารา 
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 HCV 4 : Ecosystem services  

Basic ecosystem services in critical situations including protection of water catchments and 

control of erosion of vulnerable soils and slopes.  

พืน้ท่ีท่ีรองรับสถานการณ์วิกฤตตอ่ระบบนิเวศน์ รวมถึงพืน้ท่ีดดูซบันํา้และการควบคมุการพงัทลายของหน้า

ดนิและพืน้ท่ีลาดเอียง 

HCV 4.1 : Protection of water catchments 

พืน้ท่ีท่ีจําเป็นตอ่การรับนํา้และกกัเก็บนํา้ อาทเิชน่ อา่งเก็บนํา้ ทะเลสาบหรือแหลง่กกัเก็บนํา้ใต้ดนิ 

ผลการตรวจพิสจูน์ : ไม่ปรากฎหลักฐานการมีของ HCV 4.1 Protection of water catchments ใน

แปลงสวนยางพารา 

 

HCV 4.2 : Control of Erosion of Vulnerable Soils and Slopes 

พืน้ท่ีท่ีมีความสําคญัตอ่การควบคมุการพงัทลายของดนิ 

ผลการตรวจพิสจูน์ : ไม่ปรากฎหลักฐานการมีของ HCV 4.2 Control of Erosion of Vulnerable Soils 

and Slopes ในแปลงสวนยางพารา 

  

HCV 4.3 : Fire Prevention and Protection 

พืน้ท่ีท่ีมีความสําคญัตอ่การป้องกนัไฟป่า แนวป้องกนัไฟป่าตามธรรมชาติ 

ผลการตรวจพิสจูน์ : ไม่ปรากฎหลักฐานการมีของ HCV 4.3 Fire Prevention and Protection ในแปลง

สวนยางพารา 
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HCV 5 : Community needs 

Sites and resources fundamental for satisfying the basic necessities of local communities or 

indigenous peoples (for example for livelihoods, health, nutrition, water), identified throught 

engagement with these communities or indigenous peoples.  

พืน้ท่ีท่ีความความสําคญัตอ่การตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของชมุชนหรือชนพืน้เมือง 

(ตวัอยา่งเชน่ เพ่ือการดํารงชีพ สขุอนามยั อาหาร นํา้อปุโภคบริโภค เป็นต้น) โดยการบง่ชีต้้องได้รับการยิม

ยอมจากชมุชนท้องถ่ินหรือชนพืน้เมือง 

ผลการตรวจพิสจูน์ : ไม่ปรากฎหลักฐานการมีของ HCV 5 Community needs ในแปลงสวนยางพารา 

 

HCV 6 : Cultural values 

Site, 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. 

ทืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีตัง้ เป็นแหลง่ทรัพยากร เป็นถ่ินท่ีอยู่ หรือมีสภาพภมูิประเทศท่ีมีความสําคญัด้านวฒันธรรม 

ด้านระบบนิเวศน์ ด้านเศรษฐกิจ หรือด้านศาสนาหรือสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิทัง้ในระดบัโลกและระดบัประเทศซึง่

มีความสําคญัตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณีของชมุชนหรือชนพืน้เมือง โดยการบง่ชีจ้ะต้องได้รับความ

ยินยอมจากชมุชนท้องถ่ินหรือชนพืน้เมือง   

ผลการตรวจพิสจูน์ : ไม่ปรากฎหลักฐานการมีของ HCV 6 Cultural Values ในแปลงสวนยางพารา 

 

 จากการสํารวจข้อมลูเบือ้งต้น การลงพืน้ท่ีภาคสนาม และสอบถามผู้ มีสว่นได้เสีย ไมป่รากฏวา่มี

พืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่ในเชงิอนรัุกษ์ในพืน้ท่ีแปลงสวนยางพาราของสมาชกิกลุม่จดัการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด 

เขตพืน้ท่ี อําเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา แตอ่ยา่งใด 
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ตารางท่ี 3 : สรุปผลการค้นหาและระบุ HCV ในแปลงสวนยางพารา 

 

 

HCV 

 

Definition Present Potential Absent 

1.1 Protected areas    

1.2 Rare, threatened or endangered species    

1.3 Endemic species    

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 

   

3 
Rare, threatened, or endangered ecosystems, 

habitats or refugia. 
   

4.1 Protection of water catchments    

4.2 Control of Erosion of Vulnerable Soils and Slopes    

4.3 Fire Prevention and Protection    

5 

Sites and resources fundamental for satisfying 

the basic necessities of local communities or 

indigenous peoples 

   

6 

Site, 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, 
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9. กระบวนการปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Consultations) 

 ทางคณะผู้ประเมินได้มีการลงพืน้ท่ีเพ่ือพดูคยุและขอคําปรึกษาเก่ียวกบัพืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่ในเชิง

อนรัุกษ์สงู ในพืน้ท่ี ตําบลคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ดงันี ้

  

ตารางท่ี 4 : ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย 

วัน เดือน ปี ผู้มีส่วนได้เสีย/ตาํแหน่ง ข้อกังวล/ข้อเสนอแนะ 

12 พฤศจกิายน 2560 นายประสิทธ์ิ  ทองจนั 

กํานนัตําบลโคกมว่ง 

การจดักิจกรรมปลกูป่าในพืน้ท่ีเพ่ืออนรัุกษ์

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

13 พฤศจกิายน 2560 นายทนง  เพ็ชรสวุรรณ 

กํานนัตําบลทุง่ลาน 

การเลือกพืน้ท่ีสําหรับจดักิจกรรมปลกูป่า ควรมี

ผู้ รับผิดชอบดแูลหลงัจากการปลกูเสร็จแล้ว 

13 พฤศจกิายน 2560 นายปรีชา  ออ่นแก้ว 

กํานนัตําบลคลองหลา 

เสนอให้ลองใช้พืน้ท่ีของโรงเรียนในพืน้ท่ีและดงึ

นกัเรียนให้เข้ามามีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม

ปลกูป่าเพ่ือสง่เสริมให้เยาวชนสนใจดแูล

สิ่งแวดล้อม 

15 พฤศจกิายน 2560 นายทนง  ละอองโชค 

กํานนัตําบลคลองหอยโขง่ 

การให้การสนบัสนนุสิง่อํานวยความสะดวกใน

ชมุชน หากมีแปลงสมาชกิตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีจํานวน

มาก 

25 พฤศจกิายน 2560 ชาวบ้านและสมาชกิใน              

อ.คลองหอยโขง่ 

การให้การสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆในชมุชน 
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ภาพที่ 2 การเข้าปรึกษากาํนันในพืน้ที่อาํเภอคลองหอยโข่ง 

ภาพที่ 3 การประชุมร่วมกับชาวบ้านในพืน้ที่เพื่อสอบถามข้อมูล HCV 
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10 .การจัดการ (Management) และการตรวจสอบตดิตาม (Monitoring) พืน้ที่ HCVs 

 จากการประเมินไมพ่บพืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่ในเชิงอนรัุกษ์ ทางผู้ประเมินจงึมิได้กําหนดแผนการจดัการ

และการตรวจติดตามพืน้ท่ี HCV โดยทางกลุม่จดัการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด ได้ดําเนนิการการแผนการ

ตรวจตดิตามประจําปี โดยจะมีการสุม่ตรวจแปลงสวนยางพาราปีละ 2 ครัง้ เพ่ือเป็นการทําให้มัน่ใจได้วา่

การดําเนินกิจกรรมภายในพืน้ท่ีของสมาชิกกลุม่จดัการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด ไมมี่กิจกรรมใดๆท่ีสง่

ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศน์ท้องถ่ินและสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี 
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การจัดการและการตรวจสอบตดิตามการจัดการพืน้ที่เพื่อป้องกันประเดน็ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

           

ประเดน็ด้านสิ่งแวดล้อม 

Environmental Aspects 

ความเสี่ยง / ภัยคุกคาม 

Risk / Threat 

การจัดการภัยคุกคาม 

Threat Management  

การตรวจตดิตามการจัดการพืน้ที่ 

Threat Management  Monitoring 

การใช้สารเคมี 
 

สารเคมีที่ใช้ในการกําจดัวชัพืชรั่วไหลลงสู่

คลองอูต่ะเภา 
- อบรมให้ความรู้เรื่องสารเคมีต้องห้าม การป้องกนัและ
การดําเนินการกรณีสารเคมีรั่วไหล การจดัการขยะ
ปนเปือ้นสารเคมี 
- ดําเนินการแจกจ่ายถงุคดัแยกขยะอนัตรายสําหรับทิง้บรร
รุภณัฑ์สารเคมีและให้หน่วยงานท้องถิ่นจดัการตามหลกั

สขุภิบาล 

- ให้สมาชิกเก็บตวัอยา่งดินและนํา้ไปตรวจสอบการ
ปนเปือ้นของสารเคมีปีละครัง้ 
- ตรวจติดตามโดยเจ้าหน้าที่จากกลุม่การจดัการป่า
ไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด เข้าตรวจสวนยางพาราไตร
มาสละ1 ครัง้ 

การรักษาสภาพดิน การพงัทลายของดิน - จดัทําแนวดกัตะกอนเป็นช่วงๆ บริเวณขอบริมตลิง่ 
- ห้ามไมใ่ห้มีการโคน่ล้มไม้ที่อยู่ในแนวป้องกนั รวมถงึการ
แผ้วถางหน้าดิน 

- ตรวจติดตามโดยเจ้าหน้าที่จากกลุม่การจดัการป่า
ไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด เข้าตรวจสวนยางพาราไตร
มาสละ1 ครัง้ 
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11. บทสรุป (Conclusions) 

จากการตรวจประเมินพืน้ท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในสวนยางพาราของจํานวน 125

แปลง เนือ้ท่ีรวมประมาณ  1,382 ไร่ ในท้องท่ีอําเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดั ผลปรากฏว่าไม่พบพืน้ท่ี HCVs 

ภายในขอบเขตพืน้ท่ีสวนยางพาราของสมาชิกกลุ่มการจัดการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด จึงมิได้มีการ

พิจารณา หรือแนะนําทางเลือกท่ีเหมาะสมให้กับสมาชิกกลุ่มสวนยางพารา เพ่ือการดําเนินการจัดการ 

(Management) และ การตรวจสอบติดตาม (Monitoring) ในพืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่ด้านการอนรัุกษ์สงู อย่างไรก็

ตาม ทางทีมผู้ตรวจประเมินก็ได้มีการแนะนํา เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์และฟืน้ฟพืูน้ทรัพยากรทางด้านธรรมชาต ิ

ให้คงอยูแ่ละอํานวยประโยชน์ด้านสิง่แวดล้อมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านสงัคมกบัสวนป่า 

และชมุชนท้องถ่ินนัน้ๆตลอดไป 
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ภาคผนวก (Annexes) 

1. Certificate การผา่นการอบรม HCV Assessor 
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