
 

 

 
FOREST MANAGEMENT CERTIFICATION REPORT 2020 

THE SIAM FORESTRY Co.,Ltd (SLIMF group) 
รายงานประจ าปี 2563  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  12,282 ไร ่(1,965 ha)   

ระยะเวลาการรบัรอง(Certified expiry) :  15  เมษายน   -  14  เมษายน  2565 

จ านวนสมาชิกในการรบัรอง (Total Certified member)   : จ านวน 67 ราย แยก ในพืน้ท่ี  6 จงัหวดั ในพืน้ท่ีภาค
ตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ดงัภาพท่ี 1) โดยพืน้ท่ีจงัหวดัที่มีพืน้ท่ีมากที่สดุ คือ กาญจนบรุ ี7,756 ไร ่(1,241 ha) 

มีพืน้ท่ี รอ้ยละ 63 ของพืน้ท่ีทัง้หมด รองลงมาเป็นพืน้ท่ี จงัหวดั ราชบรุ ี2,787 ไร ่(446 ha) รอ้ยละ 23 (ดงักราฟ ที่ 1)    
    

ภาพที่ 1  แสดงการกระจายตวัของพืน้ท่ี ในแตล่ะจงัหวดั      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กราฟท่ี 1  กราฟแสดง สดัสว่นพืน้ท่ี และจ านวนสมาชิก ในแตล่ะจงัหวดั      
 
  
 

 

 
 
 
 



 

 

 
 ในปี 2563  บรษัิทสยามฟอเรสทร ีจ ากดั มคีวามมุง่มั่นท่ีจะด าเนนิธุรกิจสวนไม ้เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บั
ลกูคา้ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ดว้ยจิตส านกึถึงความส าคญัของชมุชน/สงัคม สิง่แวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
ภายใต้นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยนื (Sustainable Development) และบรรษัทภบิาล (Good Governance) จงึ
ก าหนดนโยบายการจดัการสวนไมอ้ยา่งยั่งยืน ตามหลกัการและมาตรฐานของ FSCTM (Forest Stewardship Council)  

  ตามแนวคิด     “ปลูกสร้างสวนป่า  พัฒนาชุมชน  ลดมลภาวะ”    เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลนุโยบายการจดัการ
สวนไมอ้ยา่งยั่งยืน จึงไดก้ าหนดแนวทางไว ้ดงันี ้

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

 

 2.ที่ดนิที่จะปลูกสร้างสวนไม้ของสมาชกิส่งเสริม ตามระบบการจดัการสวนไมอ้ยา่งยั่งยืน จะตอ้งไดส้ทิธิการ
ใชป้ระโยชนท์ีด่ิน อยา่งถกูตอ้งตามกฏหมาย 

 
3.การด าเนินกิจกรรมของสวนไม้สมาชกิส่งเสริม ตัง้แตก่ารเตรยีมพืน้ท่ีปลกู การปลกู ดแูลบ ารุงรกัษา การ

ตดัและขนสง่ไม ้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 ้โดย
ค านงึถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ศกึษาผลกระทบที่มีตอ่ชมุชนและก าหนดแนวทางการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้กบัชมุชน อยา่ง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

3.ด้านสิ่งแวดล้อม มแีผนงาน การด าเนินการ การควบคมุ และมาตรการเฝา้ระวงัและปอ้งกนั ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อคงไวซ้ึง่ความสมดลุของระบบนิเวศน ์และความหลากหลายทางชีวภาพในสวนไม ้

 
4.การตรวจตดิตามภายในของระบบการจัดการสวนไม้อยา่งยั่งยนื อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยผูต้รวจ

ติดตามภายใน เพื่อท ารายงานเสนอคณะกรรมการ ระบบจดัการสวนไมอ้ยา่งยั่งยืนของบรษัิท 

และปี  2563  เป็นปีที่ 11 จากแผน บรษัิทไดจ้ดัท า แผนงานการจดัการ  (Management plan) โครงการปลกู
สรา้งสวนป่าอยา่งยั่งยืน(FSCTM)   ใหส้อดคลอ้ง ทัง้ 3 ดา้น  คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นชมุชน/สงัคม  และ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
โดยมีรายละเอียด (ดงัตารางที่ 1) ดงันี ้  

 

 



 

 

ด้านเศรษฐกิจ : มีแผนการท าไม ้ 18,000 ตนั ผลการด าเนิงาน ตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถึงเดือน ธนัวาคม  
จ านวนไมท้ีต่ดัได ้ 12,543 ตนั  จากพืน้ท่ี 1,205 ไร ่ของสมาชิก เนื่องจากสถานการณ ์ การแพรร่ะบาด  สง่ผลใหก้ารตดั 
ของสมาชิกเลือ่น ออกไป   

การติดตามสมาชิก ปี 2563  มีการดแูลสมาชิก 67 ราย  โดยเขา้เยี่ยมเยื่อน ใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรกึษา  สรุป
ก าไร ขาดทนุแก่สมาชิก และขอ้เสนอแนะจาก สมาชิกเพื่อแผนกิจกรรมแปลงตอ่ไป 

ภาพท่ี  2   ตย.การตัดและขนส่งไม้สมาชิกโครงการสวนป่ายั่งยนื (FSCTM) 

 

 



 

 

ในการหลงัรบัแจง้ความตอ้งการตดัไมข้องสมาชิกสวนป่ายั่งยืน (FSCTM) พนกังานที่เขา้ดแูลจะตดิตาม ให้
ค าแนะน า ตัง้แตต่น้ทาง ไปถึงปลายทาง  โดยระบบการจดัการขนสง่ที่ไดม้าตรฐาน รวดเรว็ การขนสง่อยา่งถกูตอ้ง
ปลอดภยั  พนกังานขบัรถที่มาขนสง่ใหก้บับรษัิท  ตอ้งไดร้บักาขึน้ทะเบียน ผูข้นสง่ และปฏิบตัิ ตามกฏพิทกัษ์ชีวิต ของ
บรษัิทก าหนด  ท าใหม้ั่นใจวา่ไมท้ี่ตดัจากแปลงสมาชิก เป็นไปตาม มาตรฐาน ไมโ้ครงการสวนป่ายั่งยืน (FSCTM) 

ตารางที่ 1  ตารางแสดง แผนงานการจดัการ  (Management plan) ในทัง้ 3 ดา้น  ปี 2563  

 
 
 

ภาพท่ี  3  ตย.การตรวจเยีย่มแปลง สมาชิก   
  

 

 

 

 
 
 

0 1

10-Jan-19 5-Mar-20

ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 ปีท่ี 11 ปีที่ 11 ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15

2558 2559 2560 2561 2562 2563P 2563A 2564 2565 2566 2567

ก.ด้านเศ รษฐกิจ 1. แผนการตัดไม้ น ้าหนัก ตัน 15,475        15,000        15,000        9,000          10,000        18,000        12,543        18,000        18,000        18,000        18,000        

   -แผนการตัดไม้ (พื นท่ี) เนื อท่ี ไร่ 2,053          2,364          1,036          1,286          1,429          2,571          1,205          2,571          2,571          2,571          2,571          

( Economy )    -ผลการตัดไม้ น ้าหนัก ตัน 21,114        15,899        3,936          15,289        8,054          18,000        12,543        

2. สมาชกิสวนป่าย่ังยืนในโครงการ เนื อท่ี ไร่ 14,605        14,452        12,888        13,972        14,659        12,282        12,282        12,282        12,282        12,282        12,282        

   - สมาชกิสวนป่าย่ังยืนในโครงการ ทั งหมด จ้านวน ราย 76              76              75              77              73              67              67              

    -รับสมัครใหม่ และเพ่ิมพื นที่ สมาชกิสวนป่าย่ังยืนเพ่ิม  (ในแต่ละปี)เนื อท่ี ไร่ 365            52              450            874            1,473          18              18              

    -ยกเลิก และลด พื นที่ สมาชกิสวนป่าย่ังยืน  (ในแต่ละปี) เนื อท่ี ไร่ 783            205            318            -             786            2,394          2,394          

3. ก้าไร & ขาดทุนการด้าเนินสวนป่า รายงาน ฉบับ 1                1                1                1                1                1                1                1                1                1                1                

ข .ด้านสังค ม / ชุ มช น 1. ส้ารวจและร่วมประชมุประชาคมรอบสวนป่า รายงาน ฉบับ 1                1                1                1                1                1                1                

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

ค .ด้านส่ิงแวดล้อม 1. การส้ารวจการใชส้ารเคมีและการก้าจัดของเสีย รายงาน ฉบับ 1                1                1                1                1                1                1                1                1                1                1                

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

3. ส้ารวจความหลากหลายทางชวีภาพ รายงาน ฉบับ 1                1                1                

4. การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้า รายงาน ฉบับ 1                1                1                

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

( others ) 2. ประเมินผลกระทบจากการด้าเนินกิจกรรม (3 ด้าน)

ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม/ชมุชน, ด้านส่ิงแวดล้อม

3. สรุปการด้าเนินกิจกรรมประจ้าปี รายงาน ฉบับ 1                1                1                1                1                1                1                1                1                1                1                

4. การทบทวนของฝ่ายบริหาร รายงาน ฉบับ 1                1                1                1                1                1                1                1                1                1                1                

หมายเหตุ : ให้มีการทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง

1                รายงาน ฉบับ

Date Approved by : Apichart K.

ประเภทกิจกรรม กิจกรรม

จุดค วบคุ ม
การด าเนินการ

รอบตัดฟันท่ี 2 รอบตัดฟันท่ี 3

รายการ หน่วย

Revision Prepared by : Phattana C.
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ภาพท่ี  3   ตย.การตรวจเยีย่มแปลง สมาชิก (ตอ่)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านสงัคม / ชุมชน : 1.กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนด้านชุมชน / สังคม   ไดเ้ขา้พบ ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
ในพืน้ท่ีรอบพืน้สวนป่า เพื่อชีแ้จง โครงการ ปลกูสรา้งสวนป่าอยา่งยั่งยืน (FSCTM) และสอบถาม ความคดิเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ ของการด าเนินกิจกรรม โครงการปลกูสรา้งสวนป่าอยา่งยั่งยืน (FSCTM)    และในปี 2563 

บรษัิทสยามฟอเรสทร ีจ ากดั ไดส้นบัสนนุ เครือ่งกรอง น า้ใชใ้น ชมุชน อ.พรานกระตา่ย  จ.ก าแพงเพชร เพื่อแกไ้ข ปัญหา 
คณุภาพของน า้ในพืน้ท่ี และไดด้ืม่น า้สะอาด และมีเงินทนุหมนุเวยีนใน ชมุชน จากการขายน า้จากตู ้กรองน า้ และ 
กิจกรรม อื่นๆ  การช่วยสนบัสนนุ  กระดาษ ชมุชนรอบ ป่าชมุชน  หว้ยสะพาน สามคัคี  จ.กาญจนบรุี 

 ภาพท่ี  4  กิจกรรมสง่เสรมิ และสนบัสนนุดา้นชมุชน  
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โครงการ มอบเครือ่งกรองน า้  ให ้ชมุชน และโรงเรยีน  อ.พรานกระตา่ย  จ.ก าแพงเพชร 

สนบัสนนุ กระดาษ  และปุ๋ ย อินทรยี ์คูด่ิน  ใหก้บั ป่าชมุชน หว้ยสะพาน และ ชมุชนรอบสวนป่า  จ.กาญจนบรุ ี



 

 

2.กิจกรรม ส่งเสริมความปลอดภยั ให้กบัทีมตัดไม้   บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญักบัทีมตดัไม ้เป็นอยา่งมาก มีทีมที่

ขึน้ทะบียนกบับรษัิท จ านวนมากกวา่ 10 ทีม กระจายรอบสวนป่า เพื่อใหท้ีมที่ด  าเนินการตดัไม ้มีความปลอดภยั ในการ

ท างาน กลบับา้นอยา่งปลอดภยั ทางบรษัิทไดอ้บรมการตดัไมอ้ยา่งปลอดภยั แก่ทีมที่ขึน้ทะเบียน พรอ้มใหก้ารสนบัสนนุ
อปุกรณป์อ้งกนัความปลอดภยัสว่นบคุคล (PPE)  

 

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 ไฟล จะตอ้ง ด าเนินการ อยา่งไร  เพื่อไมก่ระทบกบัสิง่แวดลอ้ม    

ภาพท่ี  6  การแกไ้ข  กรณี เตมิน า้มนัและรั่วไหล ออกมา จาก ถงับรรจ ุ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาพท่ี  6  การแกไ้ข  กรณี เตมิน า้มนัและรั่วไหล ออกมา จาก ถงับรรจุ (ตอ่)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
และ หากเกิดเหตเุลก็ๆ นอ้ย เราไดร้ว่มกบั  โรงพยาบาลสง่เสรมิคณุภาพ ในพืน้ท่ี  ในการใหค้วามรูเ้รือ่ง การปฐม

พยาบาลเบือ้งตน้ และ ไดร้บัการสนบัสนนุ  ชดุปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

    
ภาพท่ี  7  กิจกรรมรว่มกบัโรงพยาบาลสง่เสรมิคณุภาพ ใหค้วามรูเ้รื่อง การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

 
 ด้านสิง่แวดล้อม : มีการด าเนินงานเพื่อ กิจกรรมสง่เสรมิ และสนบัสนนุดา้นสิง่แวดลอ้ม   รายละเอียด ดงันี ้  

ขอ้ท่ี 1.กิจกรรมติดตามพืน้ท่ีอนรุกัษ ์(Conservation Area) 2,094 ไร ่ 
 ทางบรษัิท ด าเนินการ ตามที่สามารถด าเนกิารได ้ภายใต ้สถานการณก์ารระบาด ของ โรค COVID – 19  ไดแ้ก ่

3.1 บรษัิทยงัคงสนบัสนนุ เงินทนุในกิจกรรมป่าชมุชน หว้ยสะพานสามคัคี เพื่อใชใ้นกิจกรรมภายในป่าชมุชน    

3.3 พืน้ท่ีอนรุกัษ์ (Conservation Area) ของป่าชมุชนหว้ยสะพาน 2,094 ไร ่ มีกการด าเนินกิจกรรมดแูลรกัษป่า 
ก าจดัพืชรุกราน ปลกูไผ ่จดัท าแนวกนัไฟ และส ารวจความหลากหลายพืช สตัว ์ในพืน้ท่ีป่าชมุชน เป็นตน้  (ตารางที ่2)  

 
 



 

 

ตารางที่ 2    แผนการารด าเนินกิจกรรมพืน้ท่ีอนรุกัษ์ ป่าชมุชนบา้นหว้ยสะพานสามคัคี  

 

    ภาพท่ี  8   ด าเนินกิจกรรม ตา่งๆ  ในป่า ชมุชน หว้ยสะพานสามคัคี   

 

ความถ่ี งบประมาณ

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

1. การบริหารจัดการ  ( Management ) กรรมการ

1.1 ประชุมติดตามการด้าเนินกิจกรรม 3 เดือน/ครั ง 4 1 ครั ง รายงานการประชุม ป่าชุมชนและ

1.2 สรุปการด้าเนินกิจกรรมประจ้าปี 62 ปีละครั ง 1 1 รายงาน ผู้เก่ียวข้อง

1.3 ลาดตระเวณ เดือนละ2ครั ง 24 27 ครั ง บันทึกตรวจการ

1.4 ท้าบุญป่า ปีละครั ง 1 0 ครั ง

รวม -           บาท

2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) กรรมการ

การ เก็บหาของป่าของชุมชน (ข้อมูลเชิงสถิติ) ป่าชุมชนและ

2.1 ข้อมลูการประเมนิ มลูค่าของป่าในพื นทีป่่าชุมชน ปีละ 1 0 ครั ง รายงาน ผู้เก่ียวข้อง

2.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจ ปลูกไผ่ เพ่ิมรายได้ ปีละ 1 1 ครั ง 5,000.00    พื นที่

รวม 5,000.00    บาท

3. ด้านสังคม/ชุมชน (Social/Community) กรรมการ

3.1 อบรมเยาวชน (ไฟป่า  มคัคุเทศ) ปีละ 1 1 ครั ง 25,000.00  รายงาน ป่าชุมชนและ

3.2 เข้ากองทุนดอกผลป่าชุมชน ปีละ 1 1 ครั ง 5,000.00    บัญชีเงินฝาก ผู้เก่ียวข้อง

รวม 30,000.00  บาท

4. ด้านส่ิงแวดล้อม  (Environment) กรรมการ

4.1 ปลูกต้นไม ้(อย่างปราณีต รอด 100%) 1 ครั ง/ปี 200 300 ต้น 10,000.00  รายงาน ป่าชุมชนและ

4.2 ก้าจัดพืชรุกราน 100 ไร่/เดือน 200 10 ไร่ 5,000.00    รายงาน

4.3 ท้าแนวกันไฟ 2 ครั ง/ปี 2 2 ครั ง 5,000.00    รายงาน

4.4 เก็บข้อมลูพรรณไมแ้ละสารบัญพันธ์ุไม(้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2 ครั ง/ปี 2 1 ครั ง 25,000.00  รายงาน

อนุรักษ์พันธุกรรมอ่ึง) 

รวม 45,000 บาท

รวมทังส้ิน (1+2+3+4) 80,000 บาท

*** ปรบัเปลีย่น ตามสถานการณ ์ COVID  สถานการณ์  COVID ระบาด รัฐบาล จ ากัด การเดนิทาง และการรวมตัว เป็นกลุม่

แตก่จิกรรม  จะพยายาม เป็น การศือ่สาร โดยใช ้เทคโนโลยทีดแทน เพือ่คงการสือ่สาร

หมายเหตุ    1.  แผนงานควรมีการทบทวน ปีละ 1 ครั ง ( พ.ย. - ธ.ค.)  2.  การด้าเนินกิจกรรม

ร ะยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย
เอกสาร ผู้รั บผิดชอบ

ล าดับ

ท่ี
กิจกร รม



 

 

3.4 การส ารวจ ความหลากหลาย ชีวภาพ พืชและสตัว ์เพื่อจดัท าแผนการอนรุกัษ์ ในป่าชมุชนหว้ยสะพาน
สามคัคี จ.กาญจบรุ ีและสรุป รายงานการส ารวจ เบือ้งตน้ดงันี ้

ความหลากหลาย ชีวภาพพืช :  การสืบต่อพันธุ์ พรรณไม้ ในป่าป่าชุมชนห้วยสะพานสามัคคี 

ผลการจ าแนกสถานภาพของพรรณไมท้ี่ส  ารวจพบ (65 ชนดิ 51 สกลุ 27 วงศ)์ ตามการจดัสถานภาพของ IUCN 

Red List (2011) สามารถจ าแนกสถานภาพไดท้ัง้หมด 27 ชนิด ดงันี ้สถานภาพใกลส้ญูพนัธุ ์(Endangered-EN) 

จ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ ประดูป่่า (Pterocarpus  macrocarpus) และชิงชนั (Dalbergia oliveri) สถานภาพมีแนวโนม้
ใกลส้ญูพนัธุ ์(Vulnerable-VU) จ านวน 1 ชนดิ ไดแ้ก่ พะยอม (Shorea roxburghii) สถานภาพใกลถ้กูคกุคาม (Near 

Threatened-NT)  จ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่เตง็ (Shorea obtusa) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius) พลวง 
(Dipterocarpus tuberculatus) และเก็ดด า (Dalbergia cultrata) 

 

ความหลากหลายของสัตว์ป่า :  สถานภาพของสัตว์ป่า  
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

จากการส ารวจความหลากหลาย  ในพื้นที่  และการประเมิน พื้นที่ที่มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง ในป่า
ชุมชนห้วยสะพาน จ.กาญจนบุรี 

พบว่า สถานภาพ ป่าชุมชน ห้วยสะพาน มี พ้ืนที่ ที่มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง  (HCV)ในระดับ 5   
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปนแหลงสนับสนุนความตองการขั้นพื้นฐานของชุมชน ในการเขาใชประโยชนจาก

การเก็บผลิตผลรองปาไม(non timber forest products, NTFPs) เชน เก็บเห็ด ผักหวาน ผักติ้ว รวมถึงผลไม
ปาหลายชนิด ทั้งมะขามปอม มะมวงปา เปนตน 

โดยบริษัทจะร่วมกับ ป่าชุมชนห้วยสะพาน จ.กาญจนบุรี  และชุมชน จัดท าแนวทางจัดการ  ในปี  
2564 เพ่ือดูแลจัดการ พ้ืนที่ ที่มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง และติดตาม ทุกๆ 6 เดือน  โดย ให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการจัดการ  HCV 5  3  ข้อ ดังนี้   

1.ติดตามภัยคุกคาม   
2.ก าหนดแผนจัดการ ขอบเขต ประชุม ปิดประกาศ  
3.ติดตามตรวจสอบ ในแปลงถาวรท่ี วางไว้  

  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) 


