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1. บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร (Executive Summary) 
 

การตรวจประเมินพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Values) ของสวนป่า
ยางพารา กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง ต าบลช้างกลาง อ าเภอ
ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อท่ีสวนป่ายางพาราท้ังหมด 8,943 ไร่ โดยแบ่งเป็นสวนป่า
ยางพาราท่ีกรีดได้ 8050 ไร่ และสวนป่ายางพาราปลูกแทน 893 ไร่ 

ผลจากการตรวจพิสูจน์พบว่า มีพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Values) 
อยู่ในบริเวณขอบเขตพื้นท่ีสวนป่ายางพารา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 HCV 1.2Rare, threatened or endangered species: หางเปีย (Dendrobium keithii)
หวายตะมอย (D. crumenatum) เอื้องหางปลา (D. mannii) เอื้องล้ินด าเล็ก (Luisia macrotis)  
อินถวาน้อย (Kailarsenia lineata) มหาสด า (Cyathea podophylla) สาโท (Echinosorex 
gymnure) และหมูหริ่ง (Arctonyx collaris) 

1.2 HCV 4.1 Water catchments: บ่อน้ าผุด และป่าต้นน้ า 
1.3 HCV 5 Basic needs: แหล่งผักกูด 
ทีมผู้ตรวจประเมินได้ พิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมให้สวนป่ามีการจัดการ (Management) และ

ตรวจสอบติดตาม (Monitoring) พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงเหล่านี้ ตามแนวทางท่ีทีมผู้ตรวจ
ประเมินได้แนะน าและก าหนด เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงเหล่านี้ให้คง
อยู่ และอ านวยประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและด้านสังคมกับสวนป่า
รวมถึงชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดไป 
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แบบการวิเคราะห์ภัยคุกคาม การจัดการและตรวจติดตาม HCVs 
 
หน่วยงาน : กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง 
เนื้อที ่  : GPS 8,943 ไร่ (2,576.49 ha.) 
ท่ีต้ังส านักงาน : เลขท่ี 79 หมู่ท่ี 16 ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

HCV Threats Analysis HCV Management HCV Monitoring 
1.2 Rare, threatened or endangered species: 
- หางเปีย (Dendrobium keithii) หวายตะมอย  
(D. crumenatum) เอื้องหางปลา (D. mannii)  
เอื้องล้ินด าเล็ก (Luisia macrotis) อินถวาน้อย 
(Kailarsenia lineata)(แผนกการผลิต 1 หมู่ท่ี 4) 
-มหาสด า (Cyathea podophylla) 
(แผนกการผลิต 2 หมู่ท่ี 6) 
- สาโท (Echinosorex gymnure) และหมูหริ่ง 
(Arctonyx collaris) (แผนกผลิต 2 หมู่ท่ี 2, 3) 

- การบุกรุกพื้นท่ีเพื่อเกษตรกรรม 
- การลักลอบตัดไม้ 
- การล่าสัตว์ 

- ติดป้ายแสดงแนวเขตพื้นท่ีท่ีมีคุณค่า
ด้านการอนุรักษ์สูง 
- ติดป้ายห้ามบุกรุกแผ้วถางพื้นท่ีป่า 
ห้ามตัดไม้และห้ามล่าสัตว์ โดยรอบพื้นท่ี 
- งดเว้นการปลูกพืชเกษตรหรือพืช
เศรษฐกิจรอบขอบแปลงกว้าง 20 เมตร 
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบถึง
ความส าคัญของพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการ
อนุรักษ์สูง และช่วยกันป้องกันการ
กระท าความผิดในพื้นท่ี  

- ลาดตระเวนป้องกัน
การกระท าความผิดใน
พื้นท่ี บันทึกผล เดือน
ละครั้ง 
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HCV Threats Analysis HCV Management HCV Monitoring 

4.1 Water catchments: 
- บ่อน้ าผุด (แผนกผลิต 2 หมู่ท่ี 1) 
- ป่าต้นน้ า (แผนกผลิต 3 หมู่ท่ี 2) 

- การบุกรุกพื้นท่ีเพื่อเกษตรกรรม 
- การลักลอบตัดไม้ 

- ติดป้ายแสดงแนวเขตพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการ
อนุรักษ์สูง 
- ติดป้ายห้ามบุกรุกแผ้วถางพื้นท่ีป่า ห้ามตัดไม้
และห้ามล่าสัตว์ โดยรอบพื้นท่ี 
- งดเว้นการปลูกพืชเกษตรหรือพืชเศรษฐกิจรอบ
ขอบแปลงกว้าง 20 เมตร 
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบถึงความส าคัญ
ของพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง และ
ช่วยกันป้องกันการกระท าความผิดในพื้นท่ี 

- ลาดตระเวนป้องกัน
การกระท าความผิดใน
พื้นท่ี บันทึกผล เดือน
ละครั้ง 

5 Basic needs: 
- ผักกูด (แผนกผลิต 1 หมู่ท่ี 2, 3 และ
แผนกผลิต 2 หมู่ท่ี 6) 

- การบุกรุกพื้นท่ีเพื่อเกษตรกรรม 
- การลักลอบตัดไม้ 

- ติดป้ายแสดงแนวเขตพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการ
อนุรักษ์สูง 
- ติดป้ายห้ามบุกรุกแผ้วถางพื้นท่ีป่า ห้ามตัดไม้
และห้ามล่าสัตว์ โดยรอบพื้นท่ี 
- งดเว้นการปลูกพืชเกษตรหรือพืชเศรษฐกิจรอบ
ขอบแปลงกว้าง 20 เมตร 
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบถึงความส าคัญ
ของพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง และ
ช่วยกันป้องกันการกระท าความผิดในพื้นท่ี 

- ลาดตระเวนป้องกัน
การกระท าความผิดใน
พื้นท่ี บันทึกผล เดือน
ละครั้ง 
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2. บทน า (Introduction) 
 

การตรวจประเมินพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Values) ของสวนป่า
ยางพารา กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง ต าบลช้างกลาง อ าเภอ
ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้เข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้าม
ท่ีดินในท้องท่ี ต าบลช้างกลาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2484 พื้นท่ีราชพัสดุ หมายเลข
แปลง นศ.1206 เนื้อท่ีประมาณ 12,000 ไร่โดยมีเนื้อที่สวนป่ายางพาราท้ังหมด 8,943 ไร่ และได้แบ่งเป็น
สวนป่ายางพาราท่ีกรีดได้ 8,050 ไร่ และสวนป่ายางพาราปลูกแทน 893 ไร่ 

ในการประเมินพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน FSC 
โดยใช้ Common Guidance for the Identification of High Values 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 เป็นเครื่องมือในการประเมินพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง 

การประเมินพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (HVCs) มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุและบ่งช้ีพื้นท่ีท่ีมี
คุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพื้นท่ีสวนป่ายางพาราของกองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย  
เขตภาคใต้ตอนกลาง เพื่อการจัดท าแผนกการด าเนินการและการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนิน
กิจกรรมภายในพื้นท่ีสวนป่ายางพาราจะไม่สร้างผลกระทบในเชิงลบแก่พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษ์สูง และ
เพื่อการด าเนินกิจกรรมของกองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง
สอดคล้องตามข้อก าหนดการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (FSC) ตาม
มาตรฐานสากลของสวนป่า รวมถึงก่อให้เกิดความยั่งยืนท้ัง 3 องค์ประกอบ ท้ังในด้านส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคมในการประเมินพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง ด าเนินการโดยอาจารย์ ดร.พรอุมา 
ไกรนรา และคณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
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3. วิธกีารตรวจประเมิน HCVs (High Conservation Value Methodology) 
 

 การตรวจประเมินพื้นท่ี HCVs ในครั้งนี้ ได้ด าเนินการในพื้นท่ีจริง (On-site Assessment) ใน
พื้นท่ีสวนป่ายางพาราของกองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง มีวิธีการ
และขั้นตอนของการตรวจประเมิน ดังนี้ 

3.1 วิธีการตรวจประเมิน 
  1) การเดินเท้าเข้าตรวจสอบพิสูจน์ในแปลง                             

2) การสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนท้องถิ่น เช่น ก านันท้องท่ีท่ีสวนป่ายางพาราต้ังอยู่   
3) การสัมภาษณ์ชาวบ้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีรอบ ๆ สวนป่ายางพารา   
4) สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของสวนยางพารา   
5) ตรวจสอบข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  
6) ตรวจสอบข้อมูลจากแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศของ Intact Forest Landscape 

3.2 ขั้นตอนของการตรวจประเมิน 
ขั้นตอนของการตรวจประเมินพื้นท่ี HCVs ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 4 ขั้นตอน คือ  
1) การตรวจพิสูจน์พื้นท่ี HCVs (HCV Identification)  
2) การวิเคราะห์ภัยคุกคาม HCVs (HCV Threat Analysis)  
3) การจัดการพื้นท่ี HCVs (HCV Management) 

 
4. สภาพภูมิประเทศและความส าคัญด้านการอนุรักษ์  
 

 ท่ีต้ัง อาณาเขตติดต่อ พื้นท่ีสิทธิครอบครองและการใช้ประโยชน์ ท่ีต้ังส านักงาน  เลขท่ี 79  
หมู่ 16 ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศเหนือ จด ท่ีครอบครองของราษฎร
บ้านนาบอน ทิศใต้ จด ท่ีครอบครองของราษฎรบ้านนาปราน ทิศตะวันออก จด ทางสาธารณประโยชน์ 
และทิศตะวันตก จด ท่ีครอบครองของราษฎรบ้านคลองกุย 

กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง เข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินตาม
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามท่ีดินในท้องท่ี ต าบลช้างกลาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ.ศ. 2484 พื้นท่ีราชพัสดุ หมายเลขทะเบียนท่ี นศ.1206 เนื้อท่ีประมาณ 12,000 ไร่ เดิมต้ังอยู่ในท้องท่ี
ต าบลนาบอน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันได้มีการแบ่งเขตพื้นท่ีการปกครองท าให้ท่ี 
ราชพัสดุแปลงดังกล่าวอยู่ในพื้นท่ีการปกครองในกิ่งอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มาโดย
รัฐบาลซื้อท่ีดินไว้ปลูกยางพารา ประมาณปี พ.ศ. 2482-2484 และเพื่อความเรียบร้อยของท่ีดินแห่งนี้ ทาง
ราชการจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามท่ีดิน พ.ศ. 2484 เมื่อวันท่ี 14 เมษายน เนื้อท่ี
ประมาณ 12,000 ไร่ ต่อมา ได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนยาง พ.ศ.2504 และแก้ไขโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ 114 พ.ศ. 2515 ตามข้อบังคับองค์การสวนยาง ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน
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และก าหนดหน้าท่ีส่วนงาน พ.ศ.2523 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2529 ส่วนปฏิบัติฝ่ายสวน 1 
พื้นท่ีสวนยางประมาณ 10,200 ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง แบ่งออกเป็น 3 แผนกผลิต 

ซึ่งมีพื้นท่ีสวนป่ายางกรีดได้ 8,050 ไร่ และสวนป่ายางปลูกแทน  893 ไร่ รวมเนื้อท่ีสวนป่ายางพาท้ังหมด 
8,943 ไร่ (ภาพที่ 2) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 แผนกผลิต 1 เนื้อที่สวนป่ายางพารากรีดได้ 1,615.39 ไร่ (ภาพที่ 3) แบ่งเป็น 
1) หมู่ท่ี 1 จ านวน 310 ไร่ 
2) หมู่ท่ี 2, 3 จ านวน 718.19 ไร่ 
3) หมู่ท่ี 4 จ านวน 669.20 ไร่ 
4) เนื้อที่สวนยางปลูกแทน 893 ไร่ 

4.2 แผนกผลิต 2 เนื้อที่สวนป่ายางพารากรีดได้ 3,542.34 ไร่ (ภาพที่ 4) แบ่งเป็น 
1) หมู่ท่ี 1 จ านวน 620.14 ไร่ 
2) หมู่ท่ี 2 จ านวน 651.24 ไร่ 
3) หมู่ท่ี 3 จ านวน 549.76 ไร่ 
4) หมู่ท่ี 4 จ านวน 714.59 ไร่ 

 

ภาพที่ 1 แผนท่ีองค์การสวนยาง ส่วนปฏิบัติฝ่ายสวน 1 พื้นท่ีสวนยางประมาณ 10,200 

ไร ่
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5) หมู่ท่ี 5 จ านวน 309.10 ไร่ 
6) หมู่ท่ี 6 จ านวน 754.51 ไร่ 

4.3) แผนกผลิต 3 เนื้อที่สวนป่ายางพารากรีดได้ 2,652.02 ไร่ (ภาพที่ 5) แบ่งเป็น 
1) หมู่ท่ี 1 จ านวน 543.68 ไร่ 
2) หมู่ท่ี 2 จ านวน 780.72 ไร่ 
3) หมู่ท่ี 3 จ านวน 405.61 ไร่ 
4) หมู่ท่ี 4 จ านวน 303 ไร่ 
5) หมู่ท่ี 5, 6 จ านวน 721.01 ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2 แผนท่ีสวนป่ายางพารา กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง 
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ภาพที่ 3 แผนท่ีสวนป่ายางพารา แผนกผลิต 1 กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย  
            เขตภาคใต้ตอนกลาง 

 

ภาพที่ 4 แผนท่ีสวนป่ายางพารา แผนกผลิต 2 กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย  
            เขตภาคใต้ตอนกลาง 
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5. ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรน้ า 
  

5.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
  ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีพบเห็นในพื้นท่ีสวนป่ายางพารา พื้นท่ีอนุรักษ์รอบ ๆ ร่องน้ า แอ่งน้ า และ
หนองน้ า พื้นท่ีปลูกสวนป่ายางพารา ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก (ไม้หนุ่ม) และเป็นกล้าไม้ เนื่องจากในพื้นท่ีมี
การจัดการส่วนป่ายางพารา โดยการใช้เครื่องตัดหญ้า และรถแทรคเตอร์ล้อยางตัดหญ้า ซึ่งชนิดพันธุ์ไม้ท่ี
พบมีท้ังหมด 75 วงศ์ 173 ชนิด โดยชนิดพันธุ์ไม้ท่ีมีสถานภาพด้านอนุรักษ์ท่ีพบในแต่ละแผนกผลิตมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1) พื้นท่ีแผนกผลิต 1 หมู่ ท่ี 4 พบพันธุ์กล้วยไม้ป่า ได้แก่ หางเปีย (Dendrobium 
keithii) หวายตะมอย (D. crumenatum) เอื้องหางปลา (D. mannii) และเอื้องล้ินด าเล็ก (Luisia 
macrotis) ซึ่งทุกชนิดเป็นชนิดพันธุ์ไม้ท่ีก าหนดในบัญชีหมายเลข II ของ CITES และพบต้นอินถวาน้อย/
พุดนา (Kailarsenia lineata) ซึ่ง IUCN 1994-2001 (Criteria 1994-2001 Version 3.1-2001) ก าหนด
เป็นพันธุ์พืชท่ีมีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) 
  2) พื้นท่ีแผนกผลิต 1 หมู่ท่ี 2, 3 และแผนกผลิต 2 หมู่ท่ี 6 พบ ทุ่งขนาดใหญ่ท่ีมีต้นผัก
กูดข้ึนกระจายเต็มพื้นท่ี ซึ่งเป็นแหล่งเก็บหาและใช้ประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นด้านอาหาร 

 

ภาพที่ 5 แผนท่ีสวนป่ายางพารา แผนกผลิต 3 กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย  
           เขตภาคใต้ตอนกลาง 
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 3) บริเวณแผนกผลิต 2 หมู่ท่ี 6 พบ ต้นมหาสด า (Cyathea podophylla) เป็นชนิดพันธุ์ไม้ท่ี
ก าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข II ของ CITES และ IUCN Pre 1994 ได้ก าหนดให้มีสถานภาพเป็นพันธุ์พืชหา
ยาก (R; Rare (Global)) 

5.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 พื้นท่ีแผนกผลิต 2 หมู่ท่ี 2, 3 พบ หนูเหม็น/สาโท (Echinosorex gymnure) และ

หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) โดยหนูเหม็น/สาโท (Echinosorex gymnure) Thailand Red Data 
(2005) พบว่ามีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) และหมูหริ่ง (Arctonyx collaris) 
สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened; NT) โดย IUCN (The IUCN Red List of Threatened 
Species (2016) 

5.3 ทรัพยากรน้ า 
 1) บริเวณพื้นท่ีแผนกผลิต 2 หมู่ท่ี 1 พบ พื้นท่ีต้นน้ าซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อน้ าผุด และมี

สายน้ าไหลตลอดท้ังปี 
 2) บริเวณพื้นท่ีแผนกผลิต 3 หมู่ท่ี 2 พบ พื้นท่ีมีลักษณะเป็นป่าต้นน้ าและสายน้ าไหลมา

จากเทือกเขาเหมน มารวมกันเป็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่มีน้ าตลอดท้ังปี 
  

6. ประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value Area: HCVA) 
 
 6.1 ประเภทพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value Area: HCVA) 

พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value Area) คือ พื้นท่ีท่ีมี
คุณค่าทางชีววิทยา นิเวศวิทยา สังคม หรือวัฒนธรรม ซึ่งคุณค่าเหล่านี้ถือว่ามีความโดดเด่น และมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลกซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

1) HCV 1 Biodiversity Values: พื้นท่ีท่ีมีความส าคัญทางด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพประกอบด้วย 4 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) HCV 1.1 Protected areas: พื้นท่ีสงวนคุ้มครอง, พื้นท่ีมรดกโลก 
(2) HCV 1.2 Rare, threatened or endangered species: พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู่

อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์และพืชท่ีหายากถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ 
(3) HCV 1.3 Endemic species : พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ประจ าถิ่น 
(4) HCV 1.4 Seasonal concentrations of species : เป็นพื้นท่ีใช้ประโยชน์ช่ัวคราว

ของสัตว์ที่อพยพย้ายถ่ิน ท่ีวางไข่และผสมพันธุ์ตามฤดูกาล รวมถึงพื้นท่ีแหล่งอาหารของสัตว์ เช่น เป็นท่ีอยู่
อาศัยของนกท่ีอพยพในฤดูหนาวพื้นท่ีวางไข่ดินโป่งซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุของสัตว์ป่าเป็นต้น 

2) HCV 2 Large landscape: พื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นท่ีอยู่
อาศัย และการดารงชีวิตของชนิดพันธุ์ที่มีจานวนมากและกระจัดกระจายอยู่ท่ัวทั้งพื้นท่ี   
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3) HCV 3 Ecosystems: พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งระบบนิเวศท่ีหายากท่ีถูกคุกคามและใกล้ 
สูญพันธุ์ 

4) HCV 4 Basic ecosystems service in critical situations: พื้นท่ีท่ีคุ้มครองป้องกัน
ระบบนิเวศพื้นฐานในสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย3 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) HCV 4.1 Water catchments: พื้นท่ีต้นน้ า 
(2) HCV 4.2 Erosion control: พื้นท่ีควบคุมการพังทลายของดิน 

 (3) HCV 4.3 Barriers to destructive fire: พื้นท่ีท่ีเป็นแนวป้องกันไฟ 
5) HCV 5 Basic needs: พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งรองรับในกิจกรรมแหล่งเก็บหาและใช้

ประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นและของสัตว์ ประกอบด้วยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และ
ยารักษาโรค 

6) HCV 6 Cultural identity: พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์
วัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เช่น เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาศาลหรือส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนท้องถิ่นเคารพบูชา เป็นต้น 
 6.2 ผลการประเมินพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value Area: 
HCVA) 

ผลจากการตรวจพิสูจน์ พบว่า มีพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation 
Values) อยู่ในบริเวณขอบเขตพื้นท่ีสวนป่ายางพารา จ านวน 8 แปลง รวมขอบเขตเนื้อท่ีท้ังหมด 221.42 
ไร่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นท่ีท่ีมีความส าคัญทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (HCV 1 Biodiversity 
Values) พบพื้นท่ีซึ่งมีลักษณะเป็น พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์และพืชท่ีหายากถูก
คุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ (HCV 1.2 Rare, threatened or endangered species) ดังนี้ 

 1.1.1 แผนกผลิต 1 หมู่ท่ี 4 บริเวณพิกัด E 563756 N 918631 มีขอบเขตเนื้อท่ี 23.61 
ไร่ พบพันธุ์กล้วยไม้ป่า ได้แก่ หางเปีย (Dendrobium keithii) หวายตะมอย (D. crumenatum) เอื้อง
หางปลา (D. mannii) และเอื้องล้ินด าเล็ก (Luisia macrotis) (ภาพท่ี 6) และบริเวณพิกัด  
E 563906N 919062 มีขอบเขตเนื้อท่ี 2.03 ไร่ พบ ต้นอินถวาน้อย/พุดนา (Kailarsenia lineata) 
(ภาพที่ 7) 

 1.1.2 แผนกผลิต 2 หมู่ท่ี 2, 3 บริเวณพิกัด E 563532 N 920225 มีขอบเขตเนื้อท่ี 
19.98 ไร่ พบหนูเหม็น/สาโท (Echinosorex gymnure) และหมูหริ่ง (Arctonyx collaris) (ภาพที่ 8) 

 1.1.3 แผนกผลิต 2 หมู่ท่ี 6 บริเวณพิกัด E 565425 N 919494 มีขอบเขตเนื้อท่ี 60 ไร่ 
พบ ต้นมหาสด า (Cyathea podophylla) (ภาพที่ 9) 
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1.2 พื้นท่ีท่ีคุ้มครองป้องกันระบบนิเวศพื้นฐานในสภาวะวิกฤต (HCV 4 Basic ecosystems 
service in critical situations) พบพื้นท่ีซึ่งมีลักษณะเป็น พื้นท่ีต้นน้ า (HCV 4.1 Water catchments) 
ดังนี้ 

 1.2.1 แผนกผลิต 2 หมู่ท่ี 1 บริเวณพิกัด E 562962 N 920549 มีขอบเขตเนื้อท่ี 18.38 
ไร่ พบ พื้นท่ีต้นน้ าซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อน้ าผุด และมีสายน้ าไหลตลอดท้ังปี (ภาพที่ 10) 

 1.2.2 แผนกผลิต 3 หมู่ท่ี 2 บริเวณพิกัด E 568207 N 917399 มีขอบเขตเนื้อท่ี 46.01 
ไร่ พบ พื้นท่ีมีลักษณะเป็นป่าต้นน้ าและสายน้ าไหลมาจากเทือกเขาเหมน มารวมกันเป็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่
มีน้ าตลอดท้ังปี (ภาพที่ 11) 

1.3 พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งรองรับในกิจกรรมแหล่งเก็บหาและใช้ประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐานของชุมชน
ท้องถิ่นและของสัตว์ประกอบด้วยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค (HCV 5 Basic 
needs) 

 1.3.1 แผนกผลิต 1 หมู่ท่ี 2, 3 บริเวณพิกัด E 565449 N 917196 มีขอบเขตเนื้อท่ี 
17.66 ไร่ และแผนกผลิต 2 หมู่ท่ี 6 บริเวณพิกัด E 565772 N 918998 มีขอบเขตเนื้อท่ี 33.75 ไร่ พบ 
พื้นท่ีมีลักษณะเป็นแหล่งเก็บหาและใช้ประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นด้านอาหาร ซึ่งเป็น
แหล่งท่ีมีต้นผักกูดข้ึนกระจายเต็มพื้นท่ี (ภาพที่ 12 และ 13) 

นอกจากนั้น กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง ยังได้กันพื้นท่ี
เพื่อเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์กระจายอยู่ตามบริเวณแผนกผลิตท้ัง 3 แผนก ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าไม้ ด้ังเดิมและร่อง
น้ า แอ่งน้ า มีป่าล้อมรอบ ซึ่งรวมเนื้อพื้นท่ีอนุรักษ์ท้ังหมด 505.39 ไร่และเมื่อรวมพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการ
อนุรักษ์สูงท้ังหมดและเนื้อท่ีพื้นท่ีอนุรักษ์ท้ังหมด มีเนื้อที่ท้ังหมด 726.81 ไร่ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
และ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6 HCV 1.2 Rare, threatened or endangered species: แผนกการผลิต 1 หมู่ท่ี 4  
            บริเวณพิกัด E 563756 N 918631 มีขอบเขตเนื้อที่ 23.61 ไร ่
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ภาพที่ 8 HCV 1.2 Rare, threatened or endangered species: แผนกผลิต 2 หมู่ท่ี 2, 3  
           บริเวณพิกัด E 563532 N 920225 มีขอบเขตเนื้อที่ 19.98 ไร่ 

 

ภาพที่ 7 HCV 1.2 Rare, threatened or endangered species: แผนกการผลิต 1 หมู่ท่ี 4  
           บริเวณพิกัด E 563906 N 919062 มีขอบเขตเนื้อที่ 2.03 ไร ่
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ภาพที่ 9 HCV 1.2 Rare, threatened or endangered species: แผนกการผลิต 2 หมู่ท่ี 6  
           บริเวณพิกัด E 565425 N 919494 มีขอบเขตเนื้อที่ 60 ไร่ 

 

ภาพที่ 10 HCV 4.1 Water catchments: แผนกผลิต 2 หมู่ท่ี 1 บริเวณพิกัด E 562962 N 920549  
             มีขอบเขตเนื้อที่ 18.38 ไร่ 
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ภาพที่ 11 HCV 4.1 Water catchments: แผนกผลิต 3 หมู่ท่ี 2 บริเวณพิกัด E 568207 
             N 917399 มีขอบเขตเนื้อที่ 46.01 ไร่ 

 

ภาพที่ 12 HCV 1.2 Rare, threatened or endangered species:แผนกผลิต 1 หมู่ท่ี 2, 3    
             บริเวณพิกัด E 565449 N 917196 มีขอบเขตเนื้อที่ 17.66 ไร่ 
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ตารางที่ 1 พื้นท่ีอนุรักษ์บริเวณแผนกผลิต 1 2 และ 3 ท่ีมีลักษณะเป็นป่าไม้กึ่งธรรมชาติ 
 

แผนกผลิต ลักษณะเป็นป่าไม้ก่ึงธรรมชาติ เนื้อที่ (ไร่) 

แผนกผลิต 1   
หมู่ท่ี 1 -    
หมู่ท่ี 2, 3 -    
หมู่ท่ี 4 พื้นท่ีอนุรักษ์แปลงท่ี 1 1.85 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 2 0.67 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 3 3.38 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 4 1.94 
หมู่ท่ี 5, 6 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 5 4.09 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 13 HCV 5 Basic needs:แผนกผลิต 2 หมู่ท่ี 6 บริเวณพิกัด E 565772 N 918998  
             มีขอบเขตเนื้อที่ 33.75 ไร่ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

แผนกผลิต ลักษณะเป็นป่าไม้ก่ึงธรรมชาติ เนื้อที่ (ไร่) 

แผนกผลิต 2   
หมู่ท่ี 1 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 6 104.25 
หมู่ท่ี 2  -   
หมู่ท่ี 3  -   
หมู่ท่ี 4 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 7 13.11 
หมู่ท่ี 5  -   
หมู่ท่ี 6 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 8  7.84 
แผนกผลิต 3   
หมู่ท่ี 1 -    
หมู่ท่ี 2 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 9 0.85 
หมู่ท่ี 3, 4 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 10 11 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 11 1.57 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 12 3.38 
หมู่ท่ี 5, 6 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 13 16.54 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 14 5.72 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 15 0.63 
 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 16 1.75 
รวม จ านวน 16 แปลง 178.57 
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ตารางที่ 2 พื้นท่ีอนุรักษ์บริเวณแผนกผลิต 1 2 และ 3 ท่ีมีลักษณะเป็นล าห้วย หนอง ร่องน้ า และแอ่งน้ า  
              ท่ีมีป่าไม้กึ่งธรรมชาติขึ้นรอบ ๆ 
  

แผนกผลิต 
ลักษณะเป็นล าห้วย หนอง ร่องน้ า และ 
แอ่งน้ า ท่ีมีป่าไม้ก่ึงธรรมชาติขึ้นรอบ ๆ 

เนื้อที่ (ไร่) 

แผนกผลิต1   
หมู่ท่ี 1 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 17 11.45 
หมู่ท่ี 2, 3 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 18 14.98 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 19 5.95 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 20 5.07 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 21 3.38 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 22 4.29 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 23 5.38 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 24 7.06 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 25 8.58 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 26 7.87 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 27 13.67 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 28 9.22 
หมู่ท่ี 4 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 29 2.39 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 30 0.24 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 31 0.72 
หมู่ท่ี 5, 6 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 32 9.68 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 33 5.53 
 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 34 13.13 

รวม จ านวน 19 แปลง 128.59 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

แผนกผลิต 
ลักษณะเป็นล าห้วย หนอง ร่องน้ า และ 
แอ่งน้ า ท่ีมีป่าไม้ก่ึงธรรมชาติขึ้นรอบ ๆ 

เนื้อที่ (ไร่) 

แผนกผลิต 2      
หมู่ท่ี 1 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 35 1 
หมู่ท่ี 2 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 36 15.98 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 37 4.14 
หมู่ท่ี 3 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 38 5.73 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 39 1.53 
หมู่ท่ี 4  -   
หมู่ท่ี 5 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 40 11.68 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 41 4.74 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 42 3.15 
หมู่ท่ี 6 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 43 33.91 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 44 11.14 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 45 21.5 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 46 6.78 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 47 12.92 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 48 9.83 
 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 49 29.69 

รวม จ านวนแปลง 15 แปลง 173.72 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

แผนกผลิต 
ลักษณะเป็นล าห้วย หนอง ร่องน้ า และ 
แอ่งน้ า ท่ีมีป่าไม้ก่ึงธรรมชาติขึ้นรอบ ๆ 

เนื้อที่ (ไร่) 

แผนกผลิต 3      
หมู่ท่ี 1 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 50 20.24 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 51 50.21 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 52 8.77 
 หมู่ท่ี 2 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 53 4.79 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 54 5.1 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 55 9.08 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 56 11.74 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 57 5.3 
หมู่ท่ี 3, 4 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 58 11.66 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 59 22.75 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 60 7.76 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 61 3.26 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 62 0.69 
หมู่ท่ี 5, 6 พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 63 13.33 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 64 17.46 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 65 8.27 
  พื้นท่ีอนุรักษ์ แปลงท่ี 66 2.67 

รวม จ านวน 17 แปลง 203.08 
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7. การให้ค าปรึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Consulting) 
   
 ในการประชุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารชุบ 
มุนิกานนท์  ผู้เข้าร่วมประชุมมีหัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นักวิชาการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนรอบ ๆ สวนป่ายางพารา ประชาชนท่ัวไป และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง รวมท้ังหมด 37 คน รายละเอียดตามรายช่ือดังนี้ (ภาพที่ 14) 

1. นายชฎิล  ทองเล่ียมนาค โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 
2. นายบุญศักดิ์  ต้ังเกียรติพิพัฒน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
3. นางสาวอัญชลี  นามสนธิ์ โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 
4. นายกิสินต์  บุณยเกียรติ ก านันต าบลช้างกลาง 
5. นายพิเชษฐ์  จันทร์ประคบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 13 ต าบลช้างกลาง 
6. นายจ าแลง  นุ่มนวล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 ต าบลช้างกลาง 
7. นายพิเชษฐ์  มณีโชติ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 ต าบลช้างกลาง 
8. นางนทาภรณ์  สุขอนันต์ ส านักงานเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
9. นายศิรพงษ์  ตันเองชวน บริษัทนาวาพาราวู๊ด 
10. นายอุดม  อ าลอย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 16 ต าบลช้างกลาง 
11. นายวิรัตน์  นุ่มนวล  ตัวแทนส านักงานบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอช้างกลาง 
12. นายวินัย  วงศ์สกูล  ส านักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง 
13. นายสัมพันธ์  ขอบข า  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 12 ต าบลช้างกลาง 
14. นายวิมล  บุญสุข  ส านักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง 
15. นายชินวรณ์  วิเชียร  เทศบาลต าบลหลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 
16. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล  นายอ าเภอช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 
17. นายประสิทธิ์  แก้วเรียง กองจัดการโรงงาน 1 
18. นายวิมล  เล่ียนทอง  กองจัดการโรงงาน 3 
19. นายไพศาล  บ ารุง  กองจัดการโรงงาน 3 
20. ร.ต.อ.บุญมี  พินนาซ์เลย์ สภ.ช้างกลาง 
21. นายณัฐวุฒิ  จีนขัง  มทร.ไสใหญ่ 
22. นายยูโสบ ชุมชวด  มทร.ไสใหญ่ 
23. นางสาว เสาวลักษณ์  นันตสุวรรณ  มทร.ไสใหญ่ 
24. นางพงค์พิชิต  วิจิตรเวชการ มทร.ไสใหญ่ 
25. นางเปมิกา  ไกรนรา  มทร.ไสใหญ่ 
26. นางนฤมล  ชูแสง  กองจัดการโรงงาน 1 
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27. นางปราณีต  การส าเริง กองจัดการโรงงาน 1 
28. นายพรอุมา  ไกรนรา  มทร.ไสใหญ่ 
29. นายถาวร  พูลสวัสด์ิ  กองจัดการโรงงาน 1 
30. นางสาวสุจินต์  ทิพย์เสยา กองจัดการโรงงาน 1 
31. นางสาวจิราภา  เลขาพล กองจัดการโรงงาน 1 
32. นางอุทัย  เจริญวิรัชภาพ กองจัดการโรงงาน 1 
33. นางไพรินทร์  อ าลอย  กองจัดการโรงงาน 1 
34. นายญาณกิตต์ิ  ฮารุดีน สตก.สุราษฎร์ธานี 
35. นายวิชาญ  ไชยถาวร  ออป.ภาคใต้ 
36. นางสาวพัชรนันธุ์  ทองสันต์ ออป.ภาคใต้ 
37. นางสาวจุฑาทิพย์  ผกามาศ ออป.ภาคใต้ 
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รายงานการประชุมกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การจัดการสวนป่ายางพาราตามมาตรฐาน FSC ของ 

กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง 
ณ อาคารชุบ มุนิกานนท์ คร้ังที่ 1/2562  

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30-09.30 น. 
 
หัวข้อเร่ือง 
 - เปิดประชุม 
 - แนะน าพนักงานผู้รับผิดชอบและช้ีแจงการด าเนินโครงการ การจัดการสวนป่ายางพาราตาม
มาตรฐาน FSC ของกองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง 
 - การรับฟังความคิดเห็น 
 - ถาม-ตอบ 
 - ปิดประชุม 
 
รายงานการประชุม 
  
 คุณสมนึก รอดอุปการ ผู้อ านวยการกองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้
ตอนกลาง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในต าแหน่งผู้จัดการสวนป่ายางพารา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ
แนะน าพนักงานผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการ การจัดการสวนป่ายางพาราตามมาตรฐาน FSC ของกองจัดการ
สวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง  พร้อมท้ังช้ีแจงรายละเอียดในการด าเนิน
โครงการ และเชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อแนะน าต่าง ๆ 
ตลอดจนการซักถามและการตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมประชุม (รายละเอียดดังตารางท่ี 3) 
 
ปิดการประชุม เวลา 9.30 น. 
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ตารางที่ 3 ข้อแสดงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ล าดับที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคิดเห็น ปัญหาที่ต้องการแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
1 นายพิเชษฐ์  มณีโชติ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8 ต.หลักช้าง 
อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 

1. ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
แปลงผักกูด ซึ่งเป็นพื้นท่ีส่วนหนึ่ง
ของ กจส.1 เป็นผู้ก ากับดูแล เพื่อ
เป็นอาหารเล้ียงชีพ ครอบครัว และ
เก็บไปจ าหน่ายเป็นรายได้บางครั้ง
คราวท่ีมีปริมาณมาก จนเหลือจาก
การน ามาเป็นอาหาร 
2. พื้นท่ีบริเวณหนองปรือซึ่งเป็น
พื้นชุ่มน้ า และพื้นท่ีหนองซอมซึ่งมี
บ่อน้ าผุด และมีความหลากหลาย
ของพันธุ์ไม้ สัตว์ป่า โดยเฉพาะตัว
สาโท หมูหริ่ ง  และสัตว์ป่าชนิด 
อื่น ๆ ซึ่ งพบเห็นได้ยากในพื้น ท่ี
ท่ัวไป และพันธุ์สัตว์น้ า โดยเฉพาะ
ปลาดุกล าพัน และปลาจ๊ีด ซึ่งพบ
เห็นได้ยากในพื้นท่ีอื่น ๆ 

- 1. กจส.1 ควรจะเก็บรักษาแปลงผักกูด
ให้เป็นพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์
สูง เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารของ
ชุมชน โดยไม่ควรใช้พื้นท่ีเพื่อปลูกพืช
เศรษฐกิจ อย่างเช่น ปลูกปาล์มน้ ามัน 
 
 
2. ควรจะเก็บรักษาพื้นท่ีหนองปรือ
และหนองซอมให้เป็นพื้นท่ีท่ีมีคุณค่า
ด้านการอนุรักษ์สูง เพื่อให้เป็นแหล่งท่ี
อยู่อาศัย หากินของสัตว์ป่า เป็นแหล่ง
ต้นน้ าของชุมชน โดยไม่ควรน าพื้นท่ีมา
ใช้เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคิดเห็น ปัญหาที่ต้องการแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
2 นายอุดม  อ าลอย 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 16 ต.หลักช้าง 
อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 

1. รู้ สึกยินดีท่ี กจส.1 ได้ด าเนิน
โ ค ร ง ก า ร ก า ร จั ด ก า ร ส ว น ป่ า
ยางพาราอย่างยั่งยืนและขอรับรอง
มาตรฐาน FSC ซึ่งคาดว่าจะมีผลดี
มากกว่าผลเสีย 
 

- 1. การด าเนินโครงการ กจส.1 ควรจะ
มี ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ป่ า ซึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ ต้ น
ยางพาราเพิ่มในพื้นท่ีก ากับดูแล เพื่อ
เ ป็ น ต้ น แ ม่ พั น ธุ์  เ มื่ อ โ ต ขึ้ น จ ะ
แพร่กระจายไปในพื้นท่ีใกล้เคียงบ้าง 
และการลงหลักถาวรเพื่อเป็นแนวเขต
ท่ี ดิน  จะ ต้อ ง ไ ม่ ทั บซ้ อนกั บ ท่ี ดิ น
ชาวบ้านรอบ ๆ สวนป่ายางพารา และ
พื้นท่ีสาธารณะ 

3 นายวินัย วงศ์สกูล 
ส านักงานท่ีดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาฉวาง 

1.  ขอให้  กจส.1 ช่วยดูแลการ
ปักหลักถาวรตามแนวเขตท่ีดิน 
ไม่ ให้บุ กรุก เข้ า ไปใน ท่ี ดินของ
ชาวบ้านรอบ ๆ สวนป่ายางพารา 

- 1. เนื่องจากพื้นท่ีของ กจส.1 ส่วนใหญ่
ติดกับท่ีดินของชาวบ้าน ควร ท่ีจะ
ตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจนก่อนการ
ปักถาวรเพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาท 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคิดเห็น ปัญหาที่ต้องการแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
4 นางนทาภรณ์  สุขอนันต์ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
1. มีความยินดีกับ กจส.1 ท่ีไ ด้
ด าเนินโครงการการจัดการสวนป่า
ยางพาราอย่างยั่งยืนและขอรับรอง
มาตรฐาน FSC ซึ่งเห็นว่าเป็น
โครงการท่ีน่าจะมีผลดีมากกว่า
ผลเสีย ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น มีการอนุรักษ์พื้นท่ีป่ามาก
ขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการปลูกไม้
ผสมผสานอย่างจริงจังมากขึ้น 
 

- 1 .  ก จส . 1  คว รจะมี ก า ร ติ ดป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการตัดถางต้นไม้
บริเวณริมห้วย ริมคลอง ริมหนอง และ
ร่องน้ าต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการ
กัดเซาะชายขอบตล่ิง และเพื่อเป็น
แหล่งท่ีอยู่อาศัย แหล่งอาหาร ท่ีผสม
พันธุ์ ท ารัง วางไข่ ของสัตว์ป่า และ
สัตว์น้ า และทางส านักงานเกษตรฯ 
ยินดีท่ีจะให้การสนับสนุนฯ 
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ภาพที่ 15 บรรยากาศการประชุมแสดงความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการการจัดการสวนป่ายางพารา   
             อย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC ของกองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทย     
             เขตภาคใต้ตอนกลาง 
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