
 

 

 

 MANAGEMENT REVIEW REPORT 2021 

SGS-FM/COC-008662  
รายงานประจ าปี 2564  การรับรอง การจัดการสวนป่าย่ังยนื  

แบบ กลุ่มย่อย ของบริษัท สยามฟอเรสทรี จ ากัด 

 

ขอบเขตใบรบัรอง (SCOPE)  :  การจดัการ กลุม่พืน้ท่ีแปลง ภายใตก้ารจดัการป่าไม ้ ของ บรษัิทสยามฟอเรสทร ีจ ากดั   
    Forest Management of the Siam Forestry Company Limited SLIMF group of 

plantations in Thailand for the production of hardwood timber. 
ต าแหนง่พืน้ท่ีตัง้ (Location of the FMUs)      :    พืน้ท่ีแปลงยอ่ย สมาชิกในประเทศ ไทย  

   The SLIMF Group members are located in the Thailand. 
จ านวนพืน้ท่ีขอการรบัรอง (Total Certified Area)   :  พืน้ท่ีปลกู และดแูลจดัการ  15,076 ไร ่(2,412.3 ha)   

จ านวนพืน้ท่ีขอการรบัรอง (Total Conservation Area)   :  พืน้ท่ีอนรุกัษ์และดแูลจดัการ 2,094 ไร ่(335.04 ha) 
ระยะเวลาการรบัรอง(Certified expiry) :  15  เมษายน 2564  -  14  เมษายน  2565 

จ านวนสมาชิกในการรบัรอง (Total Certified member)   : จ านวน 100 ราย ครอบคลมุพืน้ท่ี   8  จงัหวดั ในพืน้ท่ีภาค
ตะวนัตก  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ดงัภาพท่ี 1 ) โดยพืน้ท่ีจงัหวดัที่มีพืน้ท่ีมากที่สดุ คือ กาญจนบรุ ี 8,795  ไร ่(1,407 ha) 

มีพืน้ท่ี รอ้ยละ 59 ของพืน้ท่ีทัง้หมด รองลงมาเป็นพืน้ท่ี จงัหวดั ราชบรุ ี2,693 ไร(่431 ha) รอ้ยละ 18 (ดงักราฟ ที่ 1) 
   

ภาพที่ 1  แสดงการกระจายตวัของพืน้ท่ี ในแตล่ะจงัหวดั      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   กราฟท่ี 1  กราฟแสดง สดัสว่นพืน้ท่ี และจ านวนสมาชิก ในแตล่ะจงัหวดั          

         
 



 

 

 

 ในปี 2564  บรษัิทสยามฟอเรสทร ีจ ากดั มคีวามมุง่มั่นท่ีจะด าเนนิธุรกิจสวนไม ้เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บั
ลกูคา้ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ดว้ยจิตส านกึถึงความส าคญัของชมุชน/สงัคม สิง่แวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
ภายใต้นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยนื (Sustainable Development) และบรรษัทภบิาล (Good Governance) จึง
ก าหนดนโยบายการจดัการสวนไมอ้ยา่งยั่งยืน ตามหลกัการและมาตรฐานของ FSCTM (Forest Stewardship Council)  
  ตามแนวคิด     “ปลูกสร้างสวนป่า  พัฒนาชุมชน  ลดมลภาวะ”    เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลนุโยบายการจดัการสวน
ไมอ้ยา่งยั่งยืน จึงไดก้ าหนดแนวทางไว ้ดงันี ้
 

 1.พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวขอ้ง ในการด าเนินกิจกรรมของสวนไมส้มาชิกสง่เสรมิ ตอ้งปฏิบตัิงานทกุ
กิจกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ และขอ้ก าหนดตามมาตรฐาน FSCTM 

 

 2.ทีด่นิที่จะปลูกสร้างสวนไม้ของสมาชกิส่งเสริม ตามระบบการจดัการสวนไมอ้ยา่งยั่งยืน จะตอ้งไดส้ทิธิการใช้
ประโยชนท์ี่ดิน อยา่งถกูตอ้งตามกฏหมาย 

 

3.การด าเนินกิจกรรมของสวนไม้สมาชิกส่งเสริม ตัง้แตก่ารเตรยีมพืน้ท่ีปลกู การปลกู ดแูลบ ารุงรกัษา การตดั
และขนสง่ไม ้ตอ้งเป็นไปตามหลกัการและขอ้ก าหนด ตามมาตรฐาน FSCTM ที่มุง่เนน้ประโยชนอ์ยา่งยั่งยืน 3 ดา้น ซึง่
ประกอบดว้ย  

1.ด้านเศรษฐกิจ มีการวางแผน ด าเนินการ และควบคมุ การปลกูสรา้งสวนไม ้ท่ีใหผ้ลผลติอยา่งยั่งยืน การตดั
และทอยไม ้การดแูลสวนไมห้ลงัตดัไม ้ใหต้รงตามหลกัวชิาการ เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม 

2.ด้านชุมชน/สังคม มีการพฒันาพนกังาน / ผูร้บัเหมา และผูเ้ก่ียวขอ้ง ใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน อาชีวอนามยั และความปลอดภยั รวมทัง้เปิดโอกาสใหช้มุชนทอ้งถ่ินมีสว่นรว่มในกิจกรรมองสวนไม ้โดยค านงึถึง
สทิธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ศกึษาผลกระทบที่มีตอ่ชมุชนและก าหนดแนวทางการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้กบัชมุชน อยา่งเหมาะสม
และเป็นธรรม 

3.ด้านสิ่งแวดลอ้ม มีแผนงาน การด าเนินการ การควบคมุ และมาตรการเฝา้ระวงัและปอ้งกนั ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อคงไวซ้ึง่ความสมดลุของระบบนิเวศน ์และความหลากหลายทางชีวภาพในสวนไม ้

 

4.การตรวจตดิตามภายในของระบบการจัดการสวนไม้อยา่งยั่งยนื อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยผูต้รวจติดตาม
ภายใน เพื่อท ารายงานเสนอคณะกรรมการ ระบบจดัการสวนไมอ้ยา่งยั่งยืนของบรษัิท 

และปี  2564  เป็นปีที่ 12 จากแผน บรษัิทไดจ้ดัท า แผนงานการจดัการ  (Management plan) ระบบการจดัการ
สวนไมอ้ยา่งยั่งยืน(FSCTM)   ใหส้อดคลอ้ง ทัง้ 3 ดา้น  คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นชมุชน/สงัคม  และ ดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยมี
รายละเอียด (ดงัตารางที่ 1) ดงันี ้  



 

 

ด้านเศรษฐกิจ : มีแผนการท าไม ้ 18,000 ตนั ผลการด าเนินงาน ตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถึงเดือน ธนัวาคม  จ านวน
ไมท้ี่ตดัได ้ 17,829 ตนั  จากพืน้ที่ 2,571  ไร ่ของสมาชิก และดแูลสมาชิก รายเดมิ  67 ราย พรอ้มทัง้เพิ่มจ านวนสมาชิก
ตามแผนงาน ใหม ่ 33 ราย  โดยเขา้เยีย่มเยื่อน ใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรกึษา  สรุปก าไร ขาดทนุแก่สมาชิก และขอ้เสนอแนะ
จาก สมาชิกเพื่อแผนกิจกรรมแปลงตอ่ไป ตารางกราฟ  

 

ภาพท่ี  2   ตย.การตัดและขนส่งไม้สมาชิกโครงการสวนป่ายั่งยนื (FSCTM) 

 

 

ในการหลงัรบัแจง้ความตอ้งการตดัไมข้องสมาชิกสวนป่ายั่งยืน (FSCTM) พนกังานที่เขา้ดแูลจะตดิตาม ให้
ค าแนะน า ตัง้แตต่น้ทาง ไปถึงปลายทาง  โดยระบบการจดัการขนสง่ที่ไดม้าตรฐาน รวดเรว็ การขนสง่อยา่งถกูตอ้งปลอดภยั  
พนกังานขบัรถที่มาขนสง่ใหก้บับรษัิท  ตอ้งไดร้บักาขึน้ทะเบียน ผูข้นสง่ และปฏิบตัิ ตามกฏพิทกัษชี์วิต ของบรษัิทก าหนด  
ท าใหม้ั่นใจวา่ไมท้ีต่ดัจากแปลงสมาชิก เป็นไปตาม มาตรฐาน ไมโ้ครงการสวนป่ายั่งยืน (FSCTM) 

 

จ ำนวน 
(ร ำย)

จ ำนวน 
(ไ ร่ )

จ ำนวน (ร ำย)
จ ำนวน 

(ไ ร่ )
จ ำนวน (ร ำย)

จ ำนวน 
(ไ ร่ )

จ ำนวน (ร ำย)
จ ำนวน 

(ไ ร่ )

จ ำนวน 
(ร ำย)

จ ำนวน 
(ไ ร่ )

จ ำนวน 
(ร ำย)

จ ำนวน 
(ไ ร่ )

1 สมาชิกรวม 76 14,605  76 14,452  76 13,098  77 13,972    73 14,659  67 12,062  

1.1 เพ่ิมพ้ืนท่ี 0 -       0 0 0 0 1 203.0     1 18.0      

1.2 ลดพ้ืนท่ี 0 -       45 1,696    0 -       1 30         1 221      13 2,638    

2 สมาชิกใหม่ 2 52        2 659.87 2 874 3 1,610     33 5,652    

3 ยกเลิกสมาชิก 2 205      2 318 1 137 7 6 2,394    

76 14,452 76 13,098 77 13,972 73 14,659   67 12,062 100 15,077  

พ้ืนท่ี (Hectare) 2,096   พ้ืนท่ี (Hectare) 2,235   พ้ืนท่ี (Hectare) 2,345    พ้ืนท่ี (Hectare) 1,930   พ้ืนท่ี (Hectare) 2,412   

ระบบจัดการสวนไมย่ั้งยืน : บริษัทสยามฟอเรสทรี จ ากัด
ข้อมูล ณ วันท่ี 31/12/64

ปี 2563 ปี 2564

สมำชิกปัจจุบัน คงเหลือ (รวม)

 สรุป: เพ่ิม-ลด   (เทียบ ปี 63 และ 64) % เพ่ิม-ลด สมำชิก

ล ำดับ ร ำยกำร
ยอดยกมำ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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ตารางที่ 1  ตารางแสดง แผนงานการจดัการ  (Management plan) ในทัง้ 3 ดา้น  ปี 2564  

 
 

 

 

ภาพท่ี  3  ตย.การตรวจเยีย่มแปลง สมาชิก   
  

 

 

0 1

10-ม.ค.-19 5-มี.ค.-20

ปีท่ี 11 ปีท่ี 12 ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15

2563 2564P 2564A 2565 2566 2567

ก.ด้ำนเศ รษฐกิจ 1. แผนการตัดไม้ น้ าหนัก ตัน 11,464        18,000        18,000        18,000        18,000        18,000        

   -แผนการตัดไม้ (พ้ืนท่ี) เน้ือท่ี ไร่ 1,205          2,571          1,438          2,571          2,571          2,571          

( Economy )    -ผลการตัดไม้ น้ าหนัก ตัน 11,464        27,719        17,829        

2. สมาชกิสวนป่าย่ังยืนในโครงการ เน้ือท่ี ไร่ 12,062        12,062        15,077        15,077        15,077        15,077        

   - สมาชกิสวนป่าย่ังยืนในโครงการ ท้ังหมด จ านวน ราย 67              100            100            

    -รับสมัครใหม่ และเพ่ิมพ้ืนท่ี สมาชกิสวนป่าย่ังยืนเพ่ิม  (ในแต่ละปี)เน้ือท่ี ไร่ 18              6,000          5,652          

    -ยกเลิก และลด พ้ืนท่ี สมาชกิสวนป่าย่ังยืน  (ในแต่ละปี) เน้ือท่ี ไร่ 2,394          

3. ก าไร & ขาดทุนการด าเนินสวนป่า รายงาน ฉบับ 1                1                1                1                1                1                

ข .ด้ำนสังค ม / ชุ มช น 1. ส ารวจและร่วมประชมุประชาคมรอบสวนป่า รายงาน ฉบับ 1                1                -             1                1                

( Social / Community ) 2. กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนด้านชมุชน / สังคม รายงาน ฉบับ 1                1                1                1                1                

ค .ด้ำนส่ิงแวดล้อม 1. การส ารวจการใชส้ารเคมีและการก าจัดของเสีย รายงาน ฉบับ 1                1                1                1                1                1                

( Environment ) 2. สนับสนุนกิจกรรมป่าชมุชน  ร่วมกับกรมป่าไม้ รายงาน ฉบับ 1                1                1                1                1                1                

3. ส ารวจความหลากหลายทางชวีภาพ รายงาน ฉบับ 1                1                

4. การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า รายงาน ฉบับ 1                1                

ง.อ่ืนๆ 1. ตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสวนป่าย่ังยืน รายงาน ฉบับ 1                1                1                1                1                1                

( others ) 2. ประเมินผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรม (3 ด้าน) 1                

ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม/ชมุชน, ด้านส่ิงแวดล้อม 1                1                

3. สรุปการด าเนินกิจกรรมประจ าปี รายงาน ฉบับ 1                1                1                1                1                1                

4. การทบทวนของฝ่ายบริหาร รายงาน ฉบับ 1                1                1                1                1                1                

หมำยเหตุ : ให้มีการทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

รอบตัดฟันท่ี 3
รำยกำร หน่วย

รายงาน ฉบับ

Date Approved by : Apichart K.

ประเภทกิจกรรม กิจกรรม
จุดค วบคุ ม

กำรด ำเนินกำร

Revision Prepared by : Sirichai U.

KJ-54-043 RB-64-095 



 

 

ภาพท่ี  3   ตย.การตรวจเยีย่มแปลง สมาชิก (ตอ่)   

 

 ด้านสงัคม / ชุมชน :  
1.กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนด้านชุมชน / สังคม   ไดเ้ขา้พบ ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ในพืน้ท่ีรอบพืน้สวนป่า 

เพื่อชีแ้จง โครงการ ปลกูสรา้งสวนป่าอยา่งยั่งยืน (FSCTM) และสอบถาม ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ ของ
การด าเนินกิจกรรม โครงการปลกูสรา้งสวนป่าอยา่งยั่งยืน (FSCTM)     
  ภาพท่ี  4  กิจกรรมสง่เสรมิ และสนบัสนนุดา้นชมุชน  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

RB-64-098 KJ-54-035 



 

 

 

2.กิจกรรม ส่งเสริมความปลอดภยั ให้กบัทีมตัดไม้   บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญักบัทีมตดัไม ้เป็นอยา่งมาก มีทีมที่ขึน้
ทะบียนกบับรษัิท  จ านวนมากกวา่ 10 ทีม กระจายรอบสวนป่า  เพื่อใหท้ีมที่ด  าเนินการตดัไม ้มีความปลอดภยั  ในการ
ท างาน กลบับา้นอยา่งปลอดภยั  ทางบรษัิทไดอ้บรมการตดัไมอ้ยา่งปลอดภยั  แก่ทีมที่ขึน้ทะเบียน พรอ้มใหก้ารสนบัสนนุ
อปุกรณป์อ้งกนัความปลอดภยัสว่นบคุคล (PPE) และ หากเกิดเหตเุลก็ๆ นอ้ย เราไดร้ว่มกบั  โรงพยาบาลสง่เสรมิคณุภาพ ใน
พืน้ท่ี  ในการใหค้วามรูเ้รือ่ง การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และ ไดร้บัการสนบัสนนุ  ชดุปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

 

ภาพท่ี  5  กิจกรรมสง่เสรมิ ความปลอดภยั ใหก้บัทีมตดัไม ้  การอบรมตดัไม ้ อยา่งปลอดภยั 

 

 โดยบรษัิทเริม่ตัง้แต่ รูปแบบการจดัทีมท าไม ้ แบง่หนา้ที่ เทคนิคตา่งๆ ในการท าไม ้อยา่งปลอดภยั ทางบรษัิท จะ
คอยดแูลและตดิตาม กิจกรรม เป็นประจ า เมื่อสมาชิก แจง้ความจ านงในการตดัไม ้ ทางทีมก็จะเขา้ประเมิน และจดัหาทมี
ตดัขึน้ทะเบยีนให ้จนสมาชิกตดัไม ้เสรจ็เรยีบรอ้ย 

 

 

 

 

 



 

 

 

 และทีมตดัไม ้ของบรษัิทท่ีขึน้ทะเบียน  จะไดร้บัการอบรม   การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม  เช่น  การเติมน า้มนัแลว้ รั่ว 
ไหล จะตอ้ง ด าเนินการ อยา่งไร  เพื่อไมก่ระทบกบัสิง่แวดลอ้ม    
ภาพท่ี  6  การแกไ้ข  กรณี เตมิน า้มนัและรั่วไหล ออกมา จาก ถงับรรจ ุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  7  กิจกรรมรว่มกบัโรงพยาบาลสง่เสรมิคณุภาพ ใหค้วามรูเ้รื่อง การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ด้านสิง่แวดล้อม : มกีารด าเนินงานเพื่อ กิจกรรมสง่เสรมิ และสนบัสนนุดา้นสิง่แวดลอ้ม   รายละเอียด ดงันี ้  

ขอ้ท่ี 1.กิจกรรมติดตามพืน้ท่ีอนรุกัษ ์(Conservation Area) 2,094 ไร ่(335.04 ha) 

ทางบรษัิทไดร้ว่มกบัชมุชน และส านกัทรพัยากรป่าไมท้ี่ 10 ดแูล รกัษาพืน้ท่ีป่าชมุชน  หว้ยสะพานสามคัคี อ.พนม
ทวน จ.กาญจนบรุ ี เช่น กิจกรรมดแูลรกัษาป่า ก าจดัพชืรุกราน ปลกูไผ่ ปลกูป่า จดัท าแนวกนัไฟ และ จดัท าแผนงาน การ
จดัการพืน้ท่ีที่มีความส าคญัดา้นการอนรุกัษ์สงูระดบั HCV 5  แหลง่สนบัสนนุความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของชมุชน (basic 

needs)  ตลอดจนการสนบัสนนุ งบประมาณ  ในการด าเนินงาน (ตารางที่ 2)  

 

ตารางที่ 2    แผนการารด าเนินกิจกรรมพืน้ท่ีอนรุกัษ์ ป่าชมุชนบา้นหว้ยสะพานสามคัค ี

 

 
 

    ภาพท่ี  8   การประชมุ รว่มกบัป่าชมุชนและก าหนดแผนงาน จดัการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความถี่ งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผน ผล หน่วย (บาท)

1. การบริหารจัดการ ( Management ) กรรมการ
1.1 ประชุมติดตามการด าเนินกิจกรรม 2 เดือน/คร้ัง 6 6 คร้ัง รายงานการประชุม ป่าชุมชนและ
1.2 สรุปการด าเนินกิจกรรมประจ าปี 64 ปีละคร้ัง 1 1 รายงาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง
1.3 ลาดตระเวณ เดือนละ2คร้ัง 24 24 คร้ัง บนัทึกตรวจการ
1.4 ท าบญุป่า ปีละคร้ัง 1 1 คร้ัง

รวม 0 บาท
2. ด้านเศรษฐกจิ (Economic) กรรมการ

การเกบ็หาของป่าของชุมชน (ข้อมูลเชิงสถิติ) ป่าชุมชนและ
2.1 ขอ้มลูการประเมิน มลูคา่ของป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชน ปีละ 1 1 คร้ัง รายงาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง
2.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจ ปลูกไผ ่เพ่ิมรายได้ ปีละ 1 1 คร้ัง 10,000 พ้ืนท่ี

รวม 10,000 บาท
3. ด้านสังคม/ชุมชน (Social/Community) กรรมการ

3.1 อบรมเยาวชน (ไฟป่า  มคัคุเทศ) ปีละ 1 0 คร้ัง 5,000 รายงาน ป่าชุมชนและ
3.2 เขา้กองทนุดอกผลป่าชุมชน ปีละ 1 1 คร้ัง 5,000 บญัชีเงินฝาก ผูเ้ก่ียวขอ้ง
3.3 อุปกรณ์อ่ืนๆเคร่ืองตดัหญา้ ปีละ 1 1 คร้ัง 5,000

รวม 15,000 บาท
4. ด้านส่ิงแวดล้อม  (Environment) กรรมการ

4.1 ปลูกตน้ไม ้(อยา่งปราณีต รอด 100%) 1 คร้ัง/ปี 900 900 ตน้ 10,000 รายงาน ป่าชุมชนและ
4.2 รดน ้าตน้ไม้ คร้ัง/ปี 10 10 คร้ัง 5,000 รายงาน
4.3 ก าจดัพืชรุกราน 100 ไร่/เดือน 2 2 คร้ัง 7,000 รายงาน
4.4 ท าแนวกนัไฟ 2 คร้ัง/ปี 2 2 คร้ัง 8,000 รายงาน
4.5 เกบ็ขอ้มลูพรรณไมแ้ละสารบญัพนัธุ์ไม(้อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 2 คร้ัง/ปี 2 2 คร้ัง 25,000 รายงาน/Website

รวม 55,000 บาท
รวมทงัส้ิน (1+2+3+4) 80,000 บาท

*** ปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์  COVID 19  สถานการณ์  COVID 19 ระบาด รัฐบาล จ ากดั การเดินทาง และการรวมตวั เป็นกลุ่ม
แต่กิจกรรม  จะพยายาม เป็น การส่ือสาร โดยใช้ เทคโนโลยทีดแทน เพ่ือคงการส่ือสาร

ล าดับที่ กจิกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย

เอกสาร ผู้รับผิดชอบ



 

 

 

ซึง่จากการตรวจสอบความส าคญัดา้นการอนรุกัษ์สงู และส ารวจความหลากหลาย ปี 2564  ทางหนว่ยงาน ไดจั้ด
แนวทางการจัดการและตดิตามพืน้ที่ที่มีความส าคัญด้านการอนุรักษส์งู  ร่วมกับป่าชุมชน  โดยก าหนด แผนงาน
ในการ ตดิตาม  พืน้ที่ที่มีความส าคัญด้านการอนุรักษส์ูงระดับ HCV 5  (ตารางที ่3) 

ตารางที่ 3    แผนการจดัการและติดตามกิจกรรม พืน้ท่ีที่มีความส าคญัดา้นการอนรุกัษ์สงูของชมุชน 

 

ภาพท่ี  9   ภาพติดตามกิจกรรมในพืน้ท่ีท่ีมีความส าคญัดา้นการอนรุกัษส์งู 

 

 

 

จดัท าแนวกนัไฟ  และลาดตะเวน 

ก าหนด ขอบเขต พืน้ท่ีป่าชมุชนให ้ชดัเจน  จดัท าแนวกนัไฟ รอยตอ่ป่า เพ่ือลดการตอ่เน่ืองของไฟ 



 

 

ขอ้ท่ี 2. สรา้งแปลงถาวร (permanent plot) เพื่อติดตามนิเวศวิทยาระยะยาว (long-term ecological 

research) ดา้นพลวตัป่าและการเปลีย่นแปลงปัจจยัแวดลอ้มในพืน้ท่ีอนรุกัษ์ของสวนป่า    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  10  สรา้งแปลงถาวร (permanent plot) เพื่อติดตามนิเวศวิทยาระยะยาว 

 

ในปี 2564 ไดท้  าการวางแปลงถาวร  จ านวน  3  แปลง ครอบคลุมพืน้ที ่ป่าชุมชนห้วยสะพาน  
พืน้ทีป่่าอนุรักษบ์ริเวณโดยรอบของป่าชุมชนห้วยสะพานสามัคคี สว่นใหญ่เป็นสงัคมพืชป่าเตง็รงั
(deciduous dipterocarp forest) ท่ีพบการกระจายตัง้แตร่ะดบั 50 - 70 เมตร จากระดบัน า้ทะเล มีลกัษณะ
เป็นป่าโปรง่หรือเรือนยอดเปิดกวา้ง พบกระจายอยบูรเิวณท่ีแหง้แลง้ ความอดุมสมบรูณของดนิต ่า หนาดนิ
ตืน้เป็นดนิกรวด ตน้ไมจ้งึมีลกัษณะแคระแกรน และมีความสงูไมม่ากนกั พบกระจายเป็นบรเิวณกวาง ขณะท่ี
การปกคลมุเรือนยอดบรเิวณป่าชมุชนหว้ยสะพานสามคัคีมีลกัษณะเป็นเรือนยอดท่ีคอนขา้งเปิด มีการปก
คลมุของเรือนยอดประมาณ 51.7 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ท่ีป่า สามารถจ าแนกไดค้อ่นขา้งชดัเจนเป็น 2 ชัน้ เรือน
ยอด (ภาพท่ี 3) 

 



 

 

ข้อที ่3. การตรวจสอบคุณภาพดนิและน ้า    การส ารวจการใช้สารเคมี และการก าจดัของเสีย 

ปี  2564  บรษัิทไดต้ิดตามผลกระทบ ท่ีอาจจะเกิดกบัสิง่แวดลอ้ม ในกิจกรรมการสง่เสรมิปลกู และปลกู
สรา้งสวนไมย้คูาลปิตสัของ สมาชิก ทาง บรษัิท สยามฟอเรสทร ีจ ากดั (SFT) ไดม้อบหมายใหบ้ริษัท เอส.พี.เอส. 
คอนซัลติง้ เซอรว์ิส  จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน ้าผิวดนิ บรเิวณพืน้ท่ีแปลงสวนไม้ยู
คาลิปตสั  เกษตรกร ในโครงการสวนป่ายั่งยืน (FSCTM)  โดยเก็บตวัอยา่งจากแปลงสมาชิกที่มี สภาพแวดลอ้มที่
อาจเกดิ ผลกระทบ  จ านวน  7 ตัวอยา่ง (ตารางที่ 4) 

ตารางท่ี 4 ต าแหนง่แปลง สมาชิก ที่ด  าเนินการเก็บตวัอยา่ง ดินและน า้  

โดยการเก็บตวัอย่างน า้ผิวดิน และตวัอยา่งดนิ  
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Y ตวัอยา่งดนิ ตวัอยา่งน า้ ตวัอยา่งดนิ ตวัอยา่งน า้

RB-55-053 กอ้งเกยีรต ิส. อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุี 536488 1501116 1 1 1 1

RB-53-022 อดุม ว. อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุี 549204 1501872 1 1 1 1

KJ-64-086 เกษม ย. อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุี 554900 1593464 1 1 1 1

KJ-54-037 อาคม ส. อ.หนองปรอื จ.กาญจนบรุี 553898 1608372 1 1 1 1

KJ-53-004 ทรงศกัดิ ์ศ. อ.เลาขวญั จ.กาญจนบรุี 582372 1617663 1 1 1 1

BK-64-107-เกยีรตขิจร บ. อ.เซกา  จ.บงึกาฬ 388112 1978109 1 1 1 1

UD-64-110-สงบ ช. อ.หนองหาน  จ.อดุรธานี 310801 1919746 1 1 1 1

รวม 7 7 7 7

ชือ่แปลงสวนไม้ ทีต่ ัง้ พกิดั แผน ผล

ส ารวจแปลงท่ีมีแหลง่น า้
ใกลเ้คียง 

เก็บใสภ่าชนะท่ีจดัเตรียม
ให ้

เก็บตวัอย่างดิน 



 

 

สรุปผลการตรวจวิเคราะห ์ 
1. คุณภาพน า้ผิวดนิ แปลงสมาชิก จ านวน 7 แปลง พบวา่ ดชันีทัง้หมด มีคา่อยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานคณุภาพน า้ (ประเภทท่ี 3) ตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดลอ้มแหง่ชาติ 
ฉบบับท่ี 2537 และส าหรบัสารเคมี บางชนิดในกลุม่ Total Organochlorine Pesticide มี
คา่ไมเ่กินท่ีกฏหมาย คา่ไวเ้พ่ือควบคมุ ทกุแปลง 

2. คุณภาพดนิ ในแปลงสมาชิก พบวา่ ดชันีทัง้หมด มีคา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ท่ีใชเ้พ่ือการ
เกษตรกรรม  ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 25 ปี พ.ศ. 2547  
 

สรุป การด าเนินกิจกรรมของสวนไมส้มาชิก  ตัง้แตก่ารเตรียมพืน้ท่ีปลกู การปลกู ดแูลบ ารุงรกัษา 
การตดัและขนสง่ไม ้เป็นไปตามหลกัการและขอ้ก าหนด ตามมาตรฐาน FSCTM โดย มีการติดตามแผนงาน  
ทัง้ 3 ดา้น  (เศรษฐกิจ สงัคม  และสิ่งแวดลอ้ม)  และมีการตรวจตดิตามภายในของระบบการจดัการสวนไม้
อยา่งยั่งยืน อยา่ง โดยผูต้รวจตดิตามภายใน เพ่ือท ารายงานเสนอคณะกรรมการ ระบบจดัการสวนไมอ้ยา่ง
ยั่งยืนของบรษิัท ตามขอ้ก าหนด  

 

 

 

การจดัการสวนไมอ้ยา่งยั่งยืน ตามหลกัการและมาตรฐานของ 
FSCTM (Forest Stewardship Council) 


