


“เป็นผู้น าในการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไม้สู่สากล” 



1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็น 
สวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
พัฒนาระบบและสร้างกลไก 
การตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 
3. ส่งเสริม/พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ ธุรกิจบริการ สร้างมูลค่าเพิ่ม 
4. วิจัยและพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ 
5. พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
6. พัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 
7. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน 
8. สงวนอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 





ที่ตั้ง 



ความเป็นมา 



หลักฐานการรับมอบ 



การใช้ประโยชน์พื้นที่ 

พื้นที่เศรษฐกิจ 2,552.274 ไร่ (38.372%) 

พื้นที่อื่นๆ  3,340.750 ไร่ (50.226%) 

พื้นที่อนุรักษ์ & พื้นที่ HCV 

พื้นที่อนุรักษ์ 469.542 ไร่ (7.059%) 

พื้นที่ HCV 288.905 ไร่ (4.343%) 

สวนป่ากาญจนดิษฐ์ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 
- พื้นที่รับมอบตามทะเบียน จ านวน 5,618 ไร ่
- พื้นที่ (GPS) จ านวน  6,651.461 ไร ่





 
 
 

แปลงปี รื้อปลูก พื้นที่ (ไร่) ชนิดพันธุ์ 

2519 2533 46.19 RRIM 600 

2548 110.87 RRIM 600 

2521 2530 57.13 RRIM 600 

2531 89.39 RRIM 600 

2534 193.63 RRIM 600 

2522 2532 314.39 RRIM 600 

2533 355.25 RRIM 600 

2534 142.80 RRIM 600 

2546 95.81 RRIM 600 

ข้อมูลชนิดพันธุ์ 

แปลงปี รื้อปลูก พื้นที่ (ไร่) ชนิดพันธุ์ 

2523 2530 32.13 RRIM 600 

2534 107.24 RRIM 600 

2535 133.05 RRIM 600 

2524 2546 116.29 RRIM 600 

2548 436.85 RRIM 600 

2525 2548 109.83 RRIM 600 

รวม 2.340.86 

ยางพารา : แปลงเปิดกรีดแล้ว 



 
 
 แปลงป ี รื้อปลูก พื้นที่ (ไร่) ชนิดพันธ์ุ 

มาตรา 13 ทวิ 2551 43.70  RRIT 251 

2519 2551 35.57  RRIT 251 

2521 2551 4.51  RRIT 251 

2557 7.99  RRIM 600, RRIT 251, ตะเคียนทอง 

2522 2551 2.95 PB 235  

2523 2551 16.83  RRIT 251 

2557 45.19  RRIM 600, RRIT 251, ตะเคียนทอง 

2525 2556 54.68  RRIT 251, มะฮอกกานี 

รวม 211.42 

ข้อมูลชนิดพันธุ์ 

ยางพารา : แปลงยังไม่เปิดกรีด 



แปลงปี พื้นที่ (ไร)่ ชนิดพันธุ์ 

2519 
9.941 ตะเคียนทอง 

163.756 ยางนา 

2521 27.930 ตะเคียนทอง 

2523 37.975 ยูคาลิปตัส 

มาตรา 13 ทวิ 
8.614 มเหสักข-์สักสยามนิทร ์

8.614 (แปลงรวมพันธุ์ไม้) ยางนา จ าปาป่า อินทนิน กันเกรา 

ข้อมูลชนิดพันธุ์ 



แปลงป ี พื้นที่ (ไร่) ชนิดพันธุ์ 

มาตรา 13 ทวิ 
23.441 ยูคาลิปตัส มะฮอกกานี ปีบ ยางนา 

2.019 ลองกอง 

ข้อมูลชนิดพันธุ์ 





ผลผลิต 
น้ ายาง 
พารา 
ปี 2557 

แปลงป ี รื้อปลูก พื้นที่ (ไร่) จ านวนต้น 
กรีดได้ 

น้ าหนักแห้ง 

2519 2533 46.19 1,636 9,616.66 

2548 110.87 2,867 2,810.32 

2521 2530 57.13 2,357 15,173.27 

2531 89.39 1,838 14,164.40 

2534 193.63 8,027 40,846.26 

2522 2532 314.39 9,501 54,711.05 

2533 355.25 7,680 48,669.05 

2534 142.80 3,463 26,045.04 

2546 95.81 3,115 24,641.17 

ข้อมูลผลผลิต : น้ ายางพารา 



ผลผลิต 
น้ ายาง 
พารา 
ปี 2557 
(ต่อ) 

แปลงป ี รื้อปลูก พื้นที่ (ไร่) จ านวนต้น 
กรีดได้ 

น้ าหนักแห้ง 

2523 2530 32.13 1,211 11,999.12 

2534 107.24 1,972 13,031.04 

2535 133.05 4,724 32,391.42 

2524 2546 116.29 2,256 - 

2548 436.85 7,641 8,283.59 

2525 2548 109.83 3,294 4,505.28 

รวม 2,340.86 61,582 

ข้อมูลผลผลิต : น้ ายางพารา 



ผลผลิต 
น้ ายาง 
พารา 
ย้อนหลัง 
5 ปี 
(2553- 
2557) 

ป ี ผลผลิต 
(ตัน) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

พื้นที่เปิดกรีด 
(ไร)่ 

2553 278.90 28.90 1,746 

2554 301.86 37.67 1,746 

2555 284.06 25.52 2,152 

2556 306.89 22.99 2,152 

2557 252.78 13.33 2,304 

ข้อมูลผลผลิต : น้ ายางพารา 



ผลผลิต 
น้ ายาง 
พารา 
ย้อนหลัง 
5 ปี 
(2553- 
2557) 

278.90 
301.86 
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ผลผลิต(ตัน) 

กราฟแสดงผลผลิตย้อนหลัง 5 ป ี

ข้อมูลผลผลิต : น้ ายางพารา 



ตารางแสดงข้อมูลการส ารวจเปอร์เช็นต์รอดตายและปริมาตรไม้ในพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่ากาญจนดิษฐ์แปลงให้ผลผลิต 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ล าดับที่ แปลงปี รื้อปลูก 
เน้ือที่GPS 

(ไร่) 
กรีดได้ ตายน่ึง ต้นเล็ก รวม %รอดตาย 

ปริมาตรไม้ 
ทั้งแปลง 
(ลบ.ม.) 

ปริมาตรไม้
ทั้งแปลง
เฉลี่ย 

(ลบ.ม./ไร่) 

AYI 

1 2519 2533 46.19 1,636 173 55 1,864 60.09 1,410.86 30.54 1.27 

2 2548 110.87 2,867 682 3,549 47.17 926.89 8.36 0.93 

3 2521 2530 57.13 2,357 352 13 2,722 72.36 1,430.03 25.03 0.93 

4 2531 89.39 1,838 344 2,182 32.41 1,983.11 22.18 0.85 

5 2534 193.63 8,027 1,055 9,082 68.80 7,859.38 40.59 1.76 

6 2522 2532 314.39 9,501 2,113 11,614 49.38 8,904.41 28.32 1.13 

7 2533 355.25 7,680 1,763 9,443 39.41 9,586.59 26.99 1.12 

8 2534 142.80 3,463 985 4,448 42.12 4,648.04 32.55 1.42 

ข้อมูลผลผลิต : ไม้ยางพารา 



ตารางแสดงข้อมูลการส ารวจเปอร์เช็นต์รอดตายและปริมาตรไม้ในพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่ากาญจนดิษฐ์แปลงให้ผลผลิต 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ล าดับที่ แปลงปี รื้อปลูก 
เน้ือทีG่PS 

(ไร)่ 
กรีดได้ ตายน่ึง ต้นเล็ก รวม %รอดตาย 

ปริมาตรไม้ 
ทั้งแปลง 
(ลบ.ม.) 

ปริมาตรไม้
ทั้งแปลง
เฉลี่ย 

(ลบ.ม./ไร่) 

AYI 

9 2546 95.81 3,115 1,218 4,333 70.59 1,059.34 11.06 1.01 

10 2523 2530 32.13 1,211 274 1,485 70.31 845.86 26.33 0.98 

11 2534 107.24 1,972 378 2,350 28.48 2,722.25 25.38 1.10 

12 2535 133.05 4,724 1,124 5,848 68.16 6,241.00 46.91 2.13 

13 2524 2546 116.29 2,256 883 3,139 37.75 968.89 8.33 0.76 

14 2548 436.85 7,641 11,359 19,000 74.56 2,150.62 4.92 0.49 

15 2525 2548 109.83 3,294 1,265 4,559 59.55 746.86 6.80 0.76 

รวม 2,340.86 61,582 8,561 15,475 85,618 54.74 51,484.15 22.95 1.11 

ข้อมูลผลผลิต : ไม้ยางพารา 



ปี ปริมาตร (ม.3) รายได้(บาท) พื้นที่ท าไม้ (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย 
(ม.3/ไร่) 

2553 - - - - 

2554 - - - - 

2555 - - - - 

2556 3,125.60 1,393,444 109.72 28.487 

2557 - - - - 

ข้อมูลผลผลิต : ไม้ยางพารา 

ผลผลิต 
ไม้ยาง 
พารา 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

(2553- 
2557) 



ไม้ยางพารา ระยะปลูก 3x8 เมตร 

แปลงป ี พื้นที่ (ไร่) ชนิดพันธุ์ จ านวนต้น 

2557/21 45.19 ยางพารา RRIM 600  
สลับตะเคียนทอง 

- 3,100 ต้น 
- 1,500 ต้น 

2557/23 54.86 ยางพารา RRIM 600  
สลับตะเคียนทอง 

- 3,652 ต้น 
- 1,826 ต้น 

แผนผังแสดงระยะ 
ปลูกสร้างสวนป่า 

ไม้ยางพาราสลับไม้ป่า 

ไม้ป่า ระยะปลูก 6x8 เมตร 

การปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่ทดแทนพื้นที่ท าไม้ออก ประจ าปี 2557 



การปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่ทดแทนพื้นที่ท าไม้ออก ประจ าปี 2557 

2557/21 2557/23 



แปลงปี พื้นที่ท าไม้ (ไร)่ ปริมาตร (ม.3) 

2533/22 77.29 361.49 

2534/21 80.80 2,035.61 

รวม 158.09 2,397.10 

แผนการท าไม้ออก ประจ าปี 2558 

2533/22 

2534/21 



ปีผลิต เนื้อที่ (ไร่) แปลงป ี
ปริมาตรไม้ 

(ม.3) 
หมายเหตุ 

 2558 77.29 2533/22 361.49 
80.80 2534/21 2,035.61 

2559 32.13 2530/23 845.86 
89.39 2531/21 1,983.11 
112.83 2534/21 4,579.68 

2560 57.13 2530/21 1,430.03 
150.00 2532/22 4,248.38 

2561 87.10 2532/22 2,466.89 
150.00 2533/22 4,047.81 

2562 46.19 2533/19 1,410.86 
205.25 2533/22 5,538.75 

2563 142.80 2534/22 4,648.04 
107.24 2534/23 2,722.25 

แผนการท าไม้ออกระยะยาว (25 ป)ี 

ปีผลิต เนื้อที่ (ไร)่ แปลงปี 
ปริมาตรไม้ 

(ม.3) 
หมายเหตุ 

2564 133.05 2535/23 6,241.00 
2572 95.81 2546/22 2,763.47 

116.29 2546/24 3,354.19 
2573 200.00 2547/24 5,768.71 
2574 236.85 2547/24 7,094.35 
2575 110.87 2548/19 3,320.88 

109.83 2548/25 3,289.79 
2577 94.73 2551 2,732.03 
2583 16.83 2556/25 504.11 

45.19 2557/21 1,303.44 
54.86 2557/23 1,577.17 



  ปริมาณความเพิ่มพูนรายปี (Annual Yield Increment)  
  และการเช็คปริมาตรไม้ที่สามารถตัดออกได้ในแต่ละปี 
  (Annual Allowing Cut) 

พื้นที่ทั้งหมด (Total Area)    :  6,651.461 ไร ่

พื้นที่เศรษฐกิจ (Productive Area)  :  2,552.27 ไร ่

พื้นที่ให้ผลผลิต (Harvesting Area)  :  2,340.85 ไร ่

ปริมาณความเพิ่มพูนรายปี  (Annual Yield Increment) : 1.11 ม.3/ไร/่ปี 

ปริมาณความเพิ่มพูนรายปีของพื้นที่ท าไม้  = 2,340.85 x 1.11 ม.3 

     = 2,598.34 ม.3 

ในปี 2558 ท าไม้ออก  :  2,397.10 ม.3  ซึ่งไม่เกินก าลังผลิต 2,598.34 ม.3 

 





 ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้าง 

พนักงาน 

คนงาน 

ผู้รับเหมาช่วง 

ลูกจ้าง 

1. โครงสร้างอัตราก าลัง 

2. ลูกจ้างเหมา จ านวน 13 คน 



 ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้าง 

พนักงาน 

คนงาน 

ผู้รับเหมาช่วง 

ลูกจ้าง 

3. คนงานปลูก บ ารุง และดูแลรักษา 
จ านวน 12 คน 

จ านวนแรงงานกรีดยาง  =  57  คน 

4. ผู้รับเหมาช่วง (สมาชิกกรีดยางพารา) 
จ านวน 57 คน 





ถุงมือ 

ไฟฉาย 

รองเท้า
กันลื่น 

 ข้อปฏิบัติด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ปฏิบตัิงาน 
      : งานเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ ายางพารา 



อุปกรณ์
ป้องกันเสียง 

เสื้อสะท้อน
แสง 

สนับแข้ง รองเท้ากัน
ลื่น 

ถุงมือ 

แว่นนิรภัย 

หมวกนิรภัย 

 ข้อปฏิบัติด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ปฏิบตัิงาน 
      : งานท าไม้ยางพารา 



หน้ากาก
ปิดจมูก 

หมวก 

รองเท้ากัน
ลื่น 

ถุงมือ 

แว่นนิรภัย 

 ข้อปฏิบัติด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ปฏิบตัิงาน 
      : งานฉีดพ่นสารเคมี 



ถุงมือ 

แว่นนิรภัย หมวก 

รองเท้ากัน
ลื่น 

 ข้อปฏิบัติด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ปฏิบตัิงาน 
      : งานตัดหญ้าก าจัดวัชพืช 



 ข้อปฏิบัติด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ปฏิบตัิงาน 
      : ขั้นตอนการด าเนินการหากเกิดอุบัติเหตุ 

บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บรุนแรง 

- แขนขาหัก 
- อุบัติเหตุทางรถยนต์/จักยานยนต์ 
- ทุพพลภาพ 
- เสียชีวิต 

แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมการเบิกจ่ายยา ที่อยู่ใกล้ผู้บาดเจ็บ 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น       แจ้งพนักงาน/เบิกจ่าย  

แจ้งหัวหน้า/ส านักงาน/พนักงาน   มูลนิธิกุศลศรัทธา (ดอนสัก) 

 
ส านักงาน (น.ส.สุดาวรรณ แก้วเถาว์) โทร.077-259052 
โรงชั่งน้ ายาง (นายบุญทัน ใหลหลั่ง) โทร.081-3976469 
ส านักงานย่อย (นางจินดา ศรีสุวรรณ) โทร.081-0856782 
รถบรรทุกน้ ายาง 81-5446 สฏ.(นายโสภณ ชูคง) โทร.084-3049115 
รถบรรทุกน้ ายาง 81-0572 สฏ.(นายนัทธี นิยะกิจ) โทร.085-7949884 
รถยนต์ตรวจการณ์ ตฒ.6830 กทม. (นายสุชาติ เพ็งจันทร์) โทร.083-1765621 
รถยนต์ตรวจการณ์ กจ.2737 สฏ.(นายอรุณ ไกรเกตุ) โทร. 089-2899505 
รถยนต์ตรวจการ กค.7731 สฏ. (นายนัทธี นิยะกิจ) โทร.085-7949884 
 

 
 
หน.คีรี เถือนเหมือน โทร.089-5888032 
ผช.สุขพงศ์ ไทรทอง โทร.082-2850283 
น.ส.สุดาวรรณ แก้วเถาว์ โทร. 077-259052 
รถยนต์ตรวจการณ์ ตฒ.6830 กทม. (นายสุชาติ เพ็งจันทร์) โทร.083-1765621 
รถยนต์ตรวจการณ์ กจ.2737 สฏ.(นายอรุณ ไกรเกตุ) โทร. 089-2899505 
รถยนต์ตรวจการ กค.7731 สฏ. (นายนัทธี นิยะกิจ) โทร.085-7949884 
 
 

น าส่งโรงพยาบาล 

- แมลงกัดต่อย 
- งูกัด 
- มีดบาด/มีแผลจากของมีคม 



 ข้อปฏิบัติด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ปฏิบตัิงาน 
      : ข้ันตอนการด าเนินการหากเกิดอัคคีภัย 

ไฟไหม้ขั้นต้น ไฟไหม้ขั้นปานกลาง ไฟไหม้ขั้นรุนแรง 

- ผู้เห็นเหตุการณ์สามารถดับเพลิง 
ด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้ทันที 
ซึ่งงานสวนป่ากาญจนดิษฐ์  
ได้ติดตั้งไว้ จ านวน 4 จุด ดังนี ้
  1. ส านักงาน 
  2. บ้านพักพนักงาน 
  3. ส านักงานย่อย 
  4. บ้านพักคนงานกรีดยาง 

- แจ้ง หน. , ผ.ช. , ส านักงาน 

- ตะโกน/ร้องบอก คนใกล้เคียง 

ดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นซึ่ง 
งานสวนป่าติดตั้งไว้จ านวน 4 ชุด 

- โทรแจ้ง หน. , ผ.ช. ส านักงาน อบต. 
กู้ภัย  
-อบต. ท่าอุแท 089-8681837  
-กู้ภัย 1669 

- ต้องเคลื่อนย้าย บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงาน 
และวัสดุ-อุปกรณ์หรือเอกสารส าคัญออก 
จากอาคารให้เร็วที่สุด 

หากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้ด าเนินการตามดังนี้ 

ไฟไหม้ข้ันต้น คือ ตั้งแต่เห็นเปลวไฟ จนถึง 4 นาที (สามารถดับได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น) 
ไฟไหม้ข้ันปานกลาง คือ ระยะไฟไหม้ไปแล้ว 4 นาท ถึง 8 นาที 
ไฟไหม้ข้ันรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้วเกิน 8 นาที และยังมีเชื้อเพลิงอีกมากมาย 



 ข้อปฏิบัติด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ปฏิบตัิงาน 
      : ข้ันตอนการด าเนินการก าจัดขยะ 

ขยะอันตราย (ของเสีย) ขยะที่ไม่สามารถน ามา 
รีไชเคิลได ้

ขยะรีไชเคิล 

 
ขยะอินทรีย์ประเภทเปียก 
หรือขยะย่อยสลายได้ยาก 

 

ขยะอินทรีย์ประเภทเปียก 
หรือขยะย่อยสลายได้ง่าย 

- ถ่านไฟฉาย 
-ขวดสเปรย์ 
-กระป๋องสี/น้ ามันเครื่อง 
- หลอดไฟ/แบตเตอร์รี่ 

น้ ามันเครื่อง เก็บรวบรวมใน 
ห้องพัสดุ 

เปลี่ยนถ่ายที่ 
สถานที่ 

ประกอบการ 
จ าหน่าย น าส่งรถเก็บ 

ขยะ อบต. 

- กระดาษ 
- หนังสือพิมพ์ 
- ขวดพลาสติก 
- ขวดแก้ว 
- กล่องนม/น้ าผลไม้ 
- กระป๋องน้ าอัดลม 

เก็บรวบรวมใส่ 
ถังขยะที่สวนป่า 
ได้จัดเตรียมไว้ให้ 

จ าหน่าย 

น าส่งรถเก็บ 
ขยะ อบต. 

- กล่องโฟม 
- ถุงขนม/ถุงพลาสติก 
- กระป่องใส่อาหาร 

เก็บรวบรวมใส่ 
ถังขยะที่สวนป่า 
ได้จัดเตรียมไว้ให้ 

น าส่งรถเก็บ 
ขยะ อบต. 

- เศษอาหาร 
- เศษผักผลไม้ 

เก็บรวบรวมใส่ 
ถังขยะที่สวนป่า 
ได้จัดเตรียมไว้ให้ 

น าส่งรถเก็บ 
ขยะ อบต. 

เก็บรวบรวมใส่ 
ถุงด า 

ฝังกลบ ท าปุ๋ยหมัก 

- ใบไม้/เศษไม้ 
- โลหะ/เศษวัสดุ 

เก็บรวบรวมใส่ 
ถุงด า 

ท าปุ๋ย 
หมัก 

ฝัง 
กลบ ขาย 

น า 
ส่งรถ 
เก็บ 
ขยะ 
อบต. 



ตู้ยาสามัญติดต้ัง  

จ านวน 3 จุด 

กล่องยาสามัญ
ประจ ารถ 

จ านวน 5 กล่อง 

อุปกรณ์ดับเพลิง
เบื้องต้น 

 จ านวน 4 ชุด 

 ข้อปฏิบัติด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ปฏิบตัิงาน 
      : อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น 



 ข้อปฏิบัติด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ปฏิบตัิงาน 
      : การจัดท ากรรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มคนงาน 





มีจ านวนทั้งสิ้น 2 ต าบล 
5 หมู่บ้าน ได้แก่ 
1. ต.ปากแพรก 
  --หมู่ที่ 1 บ้านใน 
  --หมู่ที่ 6 บ้านเขาแดง 
2. ต.ท่าอุแท 
  --หมู่ที่ 5 บ้านใน 
  --หมู่ที่ 10 บ้านศิลางาม 
  --หมู่ที่ 12 บ้านช่องเนียน 

 ชุมชนรอบสวนป่า 



การจ้างแรงงานท้องถิ่น 
รวมท้ังส้ิน 89 คน 

- พนักงาน 7 คน 

- คนงาน 12 คน 

- ผู้รับเหมาช่วง 57 คน 

- ลูกจ้าง 13 คน 

 การสร้างงานแก่ชุมชนรอบสวนป่า 
      : แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละ การสร้างงานแก่ชุมชนรอบสวนป่า 

ม.1 บ้านใน 
39% 

ม.5 บ้านใน 
12% 

ม.10 บ้านศิลางาม 
32% 

อื่นๆ 
17% 

ร้อยละการจ้างงานจากชมุชนรอบสวนป่า 

ม.1 บ้านใน จ านวน 35 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.33 

ม.5 บ้านใน จ านวน 11 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.36 

ม.10 บ้านศิลางาม 

จ านวน 28 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.46 

อ่ืนๆ จ านวน 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 16.85 



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นรอบสวนป่า 
(PARSIAM) 

กระบวนการแก้ไขข้อขัดแย้ง 

 กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 



1. ชื่อแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสวนป่า 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวนป่ากาญจนดิษฐ์ 

3. วัตถุประสงค์          1. เพื่อวิเคราะห์/จ าแนกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า  

           2. เพื่อบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย  วิเคราะห์/จ าแนกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า 

5. ตัวชี้วัด  รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า 

 กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
      : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



6. รายละเอียดแผนงาน 

 กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
      : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ล าดับท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2559 2560 2561 2562 2563 

1 
ประชุมพนักงานสวนป่าเพื่อวิเคราะห์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า 
หน.สป./           ม.ค. 

2 
จัดท ารายช่ือผู้มีส่วนได้สวนเสียรอบ

สวนป่า 

ผช.

หน.สป./ 
รายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าป ี ม.ค. 

3 
จัดท าแผนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียรอบสวนป่า 

พนักงาน

สวนป่า 
          ก.พ.-มี.ค. 

4 รายงานผลการด าเนินงาน             ธ.ค. 

5 
ทบทวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (ถ้ามี) 
            มิ.ย.-ก.ค. 

6 การติดตามประเมินผล             ม.ค.-ธ.ค. 



 กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
      : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



 กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
      : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



 กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
      : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นรอบสวนป่า 
         (PARSIAM) 

ข้อตกลงร่วมกัน 

1. ให้ราษฎรเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่สวน
ป่าตามระบบวนเกษตร 
2. ให้ราษฎรสามารถน าไม้ไผ่ไปใช้ใน
ครัวเรือนได้ 
3. ให้ราษฎรสามารถใช้พื้นที่สวนป่าเพื่อ
เป็นแหล่งพักผ่อนและจัดกิจกรรมต่างๆ 
4. การใช้พื้นที่แปลงไม้ยางนาและแปลง
รวมพันธุ์ไม้ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
      : การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นรอบสวนป่า (PARSIAM) 

1 .  ใ ห้ ร า ษฎ ร เ ข้ า ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ ใ นพื้ น ที่ ส ว นป่ า ต า ม ร ะบบวน เ กษตร  

แปลงปี 
สมาชิก 
(ราย) 

ชนิดพืช 
เนื้อที ่
(ไร่) 

ผลผลิต 
(กก.) 

รายได้ 
(บาท) 

รายได้
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
หมายเหตุ 

2547 2 ถั่วฝักยาว แตงกวา ฟักเขียว 30 3,500 150,000 5,000 

ข้อมูลป ี2556 มาตรา 13 ทวิ 2 พริก ข้าวโพด มะละกอ 10 1,500 30,000 3,000 

2525 1 แตงโม 15 6,000 60,000 4,000 

2557/21 2 กล้วย ขม้ิน ขิง ข่า 45 - - - 
ยังไม่ได้เก็บเก่ียว

ผลผลิต 



 กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
      : การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นรอบสวนป่า (PARSIAM) 

2 .  ใ ห้ ร า ษฎ ร ส าม า ร ถน า ไ ม้ ไ ผ่ ไ ป ใ ช้ ใ นค รั ว เ รื อ น ไ ด้  

บั น ทึ ก ข้ อ ต กล ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ ใ น พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์  



 กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
      : การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นรอบสวนป่า (PARSIAM) 

3 .  ใ ห้ ร า ษฎ ร ส าม า รถ ใ ช้ พื้ น ที่ ส ว นป่ า เ พื่ อ เ ป็ น แหล่ ง พั กผ่ อ น  
แล ะ จั ด กิ จ ก ร ร มต่ า ง ๆ  

กิ จ ก ร ร ม วั น ลอยกร ะท ง  



 กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
      : การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นรอบสวนป่า (PARSIAM) 

4 .  ก า ร ใ ช้ พื้ น ที่ แ ป ล ง ไ ม้ ย า ง น า แ ล ะแปล ง ร วมพั น ธุ์ ไ ม้  เ พื่ อ เ ป็ น แหล่ ง ก า ร
เ รี ย น รู้ ท า ง ธ ร ร มช าติ แ ล ะสิ่ ง แ วดล้ อ ม  



 กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
      : การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นรอบสวนป่า (PARSIAM) 

4 .  ก า ร ใ ช้ พื้ น ที่ แ ป ล ง ไ ม้ ย า ง น า แ ล ะแปล ง ร วมพั น ธุ์ ไ ม้  เ พื่ อ เ ป็ น แหล่ ง ก า ร
เ รี ย น รู้ ท า ง ธ ร ร มช าติ แ ล ะสิ่ ง แ วดล้ อ ม  



 กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
      : การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นรอบสวนป่า (PARSIAM) 

4 .  ก า ร ใ ช้ พื้ น ที่ แ ป ล ง ไ ม้ ย า ง น า แ ล ะแปล ง ร วมพั น ธุ์ ไ ม้  เ พื่ อ เ ป็ น แหล่ ง ก า ร
เ รี ย น รู้ ท า ง ธ ร ร มช าติ แ ล ะสิ่ ง แ วดล้ อ ม  



 กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
      : การแก้ไขข้อขัดแย้ง 



วันเด็กแห่งชาติ 

ทอดกฐิน 

กิจกรรมปล่อย
พันธ์ุปลาเฉลิม
พระเกียรติ 

 กิจกรรมที่ด าเนินร่วมกับชุมชน 



บรรทุกน้ าช่วยเหลือราษฎร 

 กิจกรรมเพื่อชุมชน 

ชุมชน 
ต.ปากแพรก ต.ท่าอุแท 

ม.1 ม.6 ม.15 ม.5 ม.10 ม.12 

จ านวน
ครัวเรือน 

8 6 6 8 6 5 





การตรวจสอบผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรม 
 

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

พื้นที่อนุรักษ์ 
 

การใช้ปุ๋ยและสารเคมี 

 กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 



กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
: การตรวจสอบผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรม 

ผลการวิเคราะห์ดิน 

แปลงปี 2532 แปลงปี 2535 แปลงปี 2548 แปลงปี 2557 

ผลการวิเคราะห์น้ า 



ด้านทรัพยากรป่าไม้ 
จากการส ารวจพบชนิดพรรณไม้จ านวน 66 ชนิด 
แบ่งออกเป็น 30 วงศ์ 55 สกุล ซึ่งพบวงศ์พรรณ
ไม้เด่นที่พบบ่อยมากที่สุด คือ วงศ์ Mallotus 
จ านวน 3 ชนิด โดยมีไมย้างนาเป็นไม้เด่นมคี่า IVI 
มากที่สุด รองลงมา มะกายคัด ตามล าดับ การ
สืบพันธุ์ของไม้หนุ่มและกล้าไม้ จ านวน 28วงศ์ 
39 ชนิด 
 

กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
: การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 



ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส ารวจพบจ านวน 7 อันดับ 
  7 วงศ์ 16 สกุล 28 ชนิด  

2.นกส ารวจพบนก 15 อันดับ 53 วงศ์  55 ชนิด  

กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
: การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 



ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 

3.สัตว์เลื้อยคลาน พบสัตว์เลื้อยคลาน 2 อันดับ 
  13 วงศ์  33 ชนิด 

กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
: การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 



ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 

4.สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
 ส ารวจพบ 1 อันดับ 5 วงศ์ 
 17 ชนิด 

5.แมลง ส ารวจพบแมลง 
  1 อันดับ 9 วงศ์  40 ชนิด 

กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
: การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 



กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
: การเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 



กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
: พื้นที่อนุรักษ ์

 พื้นที่ป่าก่ึงธรรมชาติ 

 พื้นที่แปลงรวมพันธุ์ไม้ 

 พื้นที่แปลงมเหสักข์-สักสยามินทร์ 

 พื้นที่แนวกันชน 

 พื้นที่ร่องห้วย 

 พื้นที่แหล่งน้ า 
 



กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
: แปลงมเหสักข์-สักสยามนิทร ์

สวนป่ากาญจนดิษฐ์ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ส านักพระราชวัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

หน่วยงานราชการ และประชาชนในท้องถ่ิน 
ร่วมกันปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ 

จ านวน 1,100 ต้น  



กิจกรรมที่ต้องด าเนินการประเมิน 
: ต้นไม้อนุรักษ์ (Eternity Tree) 

ชนิดพันธุ์ ความโต บริเวณที่พบ 

ยางนา 453 แปลงมาตรา13 ทวิ 

ตะเคียนทอง  219 แปลงมาตรา13 ทวิ 

คอแลน 145.5 แปลงปี 2534 

กระท้อนรอก  203 แปลงปี 2533 

ยางนา  140 แปลงมาตรา13 ทวิ 

สนทะเล 320 แปลงมาตรา13 ทวิ 

กันเกรา 150 แปลงมาตรา13 ทวิ 

กะเมา 227 แปลงมาตรา13 ทวิ 



: แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

- การดูแลรักษาพื้นที่อนุรักษ์ของ

สวนป่าให้คงอยู่ (Stream Bank, 

Buffer Zone, พื้นที่อนุรักษ์)  

- การดูแลรักษาไม้อนุรักษ์ให้คงอยู่  

- การสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืชและ

พันธ์ุสัตว์ให้ยังคงความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  

- การดูแลรักษาพื้นที่มีคุณค่าด้าน

การอนุรักษ์สูงในพื้นที่สวนป่า 

(High Conservation Value 

Area; HCVA) ให้คงอยู่ 
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√ 

  

√ 

  

  

  

√ 

√ 
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√ 
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√ 

  

  

  

√ 
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√ 

√ 

  

  

  

√ 

  

√ 

  

  

  

√ 



: แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

- การส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

- การควบคุมการใช้สารเคมี และวัตถุ

อันตราย ภายในพื้นที่สวนป่า 

√ 

  
 

  

√ 
 

√ 

  

  
 

√ 
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√ 

  

  
 

√ 
 

√ 

  

  
 

√ 

  





 การติดตามประเมินผล    
      : ด้านเศรษฐกิจ    

เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ เวลาติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

1. การติดตาม
ผลผลิต 

  
  
  

 - จ านวนเบอร์กรีด  1. เก็บข้อมูลจ านวนเบอร์กรีด
แต่ละวัน 

ทุกวัน ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

 - เปอร์เซ็นต์ DRC  2. ตรวจเช็คข้อมูลเปอร์เซ็นต์ 
DRC แต่ละวัน 

ทุกวัน ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

 - น้ าหนัก  3. ตรวจเช็คข้อมูลน้ าหนัก ทุกวัน ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 - ปริมาตรท าไม้  4. ตรวจวัดปริมาตรไม้และ

พื้นที่ท าไม้ทั้งหมด 
ก่อนท าไม้ หัวหน้าสวนป่า/

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
2. รายได ้
  

 - ราคาตามสัญญา 1. ตรวจเช็คตามใบเสร็จรับเงิน ทุกวัน ผู้ช่วยหัวหน้างาน/
เจ้าหน้าที่บัญช ี

 - น้ าหนัก 2. ใบชั่งน้ าหนัก/ ใบแสดง
รายละเอียดเปอร์เซ็นต์ DRC 

ทุกวัน ผู้ช่วยหัวหน้างาน/
เจ้าหน้าที่บัญช ี



 การติดตามประเมินผล    
      : ด้านเศรษฐกิจ    

เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ เวลาติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

3. ค่าใช้จ่าย 
  

 - ต้นทุนต่อ
กิโลกรัม 

1. ควบคุมค่าใช้จ่ายใหอ้ยู่
ในกรอบงบประมาณและ 

ทุกไตรมาส หัวหน้าสวนป่า/
เจ้าหน้าที่บัญชี 

 - วงเงิน
งบประมาณ
ประจ าปี 

สอดคล้องกับผลผลิต   

4. ส ารวจการ
ผลิตไม้ยางพารา 

 - ปริมาตรไม้
ยางพารา 

1. ส ารวจ 100%  ทุกปี ผู้ช่วยหัวหน้างาน 



 การติดตามประเมินผล    
      : ด้านสังคม    

เรื่อง ตัวช้ีวัด วิธีการ เวลาติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

1. วิเคราะห์ค้นหาผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 - รายชื่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่
เป็นปัจจุบัน 

1. การค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยทีมงานสวนป่าโดยใช้วิธีโรตี
ไดอะแกรม 

ทุกป ี ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

2. การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน 
  

 - จ านวนครั้ง 1. กระบวนการจัดท าการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนรอบสวนป่า 
(PARSIAM)  

ทุกปี หัวหน้าสวนป่า/
ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

 - ประเด็นต่างๆ 2. การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ทุกเดือน หัวหน้าสวนป่า/
ผู้ช่วยหัวหน้า
งาน/พนักงาน 

3. การเกิดอุบัติเหตุใน
การปฏิบัติงาน 
  

 - จ านวนครั้ง 
 

1. การรายงานของพนักงาน
ควบคุมงาน 

ทุกวัน ผู้ช่วยหัวหน้า
งาน/พนักงาน 

2. บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ   



 การติดตามประเมินผล    
      : ด้านสังคม    

เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ 
เวลา
ติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

4. การเก็บหาของป่า 
  

 - น้ าหนัก 1. จากการสอบถาม ทุกเดือน ผู้ช่วยหัวหน้างาน/
พนักงาน  - จ านวน 2. บันทึกรายงาน 

5. สวัสดิการของ
ผู้ปฏิบัติงานกับสวนป่า 
  
  

 - จ านวน 1. ชุดยาสามัญประจ าบ้านและ
ชุดปฐมพยาบาล 

ทุกวัน ผู้ช่วยหัวหน้างาน/
พนักงาน 

 - จ านวน 2. อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ตามลักษณะงาน 

ทุกวัน ผู้ช่วยหัวหน้างาน/
พนักงาน 

 - จ านวนคนที่
ประกันภัย 

3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทุกป ี ส านักบัญชีและ
การเงิน อ.อ.ป. 

6. การแก้ไขข้อขัดแย้ง 
  

 - จ านวนข้อ
ขัดแย้ง 
  

1. การติดต่อโดยตรง ทุกครั้ง หัวหน้าสวนป่า/
ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

2. การกรอบแบบข้อขัดแย้ง/ตู้
รับฟังความคิดเห็น 

ทุกเดือน ผู้ช่วยหัวหน้างาน/
พนักงาน 



 การติดตามประเมินผล    
      : ด้านสิ่งแวดล้อม    

เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ 
เวลา
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบ
ผลกระทบจากการ
ด าเนินกิจกรรม 

 - จ านวนครั้ง 1. การส ารวจพื้นที่ก่อนและหลัง
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ (Site 
inspection)  

ทุกครั้ง หัวหน้าสวนป่า/ผู้ช่วย
หัวหน้างาน/พนักงาน 

2. การส ารวจพืช
และสัตว ์
  

 - รายชื่อชนิด
พันธุ์พืชและสัตว์
ที่เป็นปัจจุบัน 

1. การส ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ทุกป ี หัวหน้าสวนป่า/ผู้ช่วย
หัวหน้างาน/หน่วยงาน

ที่ได้รับอนุมัติให้
ด าเนินการ 

2. รายงานการส ารวจของ
ผู้ปฏิบัติงานสวนป่า 

ทุกเดือน ผู้ช่วยหัวหน้างาน/
พนักงาน 



 การติดตามประเมินผล    
      : ด้านสิ่งแวดล้อม    

เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ เวลาติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

3. พื้นที่อนุรักษ์ 
  
  
  

 - จ านวนพื้นที่ 1. การส ารวจค้นห้าพื้นที่ที่มี
คุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (HCV)  

1 ครั้ง ส านักนวัตกรรมไม้
เศรษฐกิจ 

2. ตรวจสอบพื้นที่อนุรักษ์สองฝั่ง
ล าห้วย 

ทุกเดือน ผู้ช่วยหัวหน้างาน/
พนักงาน 

3. ตรวจสอบพื้นที่อนุรักษ์แนว
ป้องกันรอบนอก 

ทุกเดือน ผู้ช่วยหัวหน้างาน/
พนักงาน 

4. ตรวจสอบพื้นที่ป่ากึ่งธรรมชาติ ทุกเดือน ผู้ช่วยหัวหน้างาน/
พนักงาน 

4. การใช้ปุ๋ยและ
สารเคมี 

 - จ านวนที่จัดซื้อ 1. บันทึกรายงานการใช้ปุ๋ยและ
สารเคมี 

ทุกครั้ง ผู้ช่วยหัวหน้างาน/
พนักงานบัญชี 



แผนการท าไม้ตามแผน 25 ปี 
(นายคีรี เถือนเหมือน) 

รายละเอียดในเอกสารหนังสือก ากับการเคลื่อนย้ายไม ้
 - ใบรายการชั่งน้ าหนักรถยนต์บรรทุกไม้ยางพารา 
 - วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับไม้เคลื่อนที ่
 - ค าบรรยายชนิดและลักษณะไม ้
 - ปริมาตรของไม้ที่น าเคลื่อนที ่ 
 - ทะเบียนยานพาหนะและชื่อผู้น าเคลื่อนที ่ 
 - ประทับรหัสทะเบียนFSC FM CoC  
     FSC Registration Code & FSC Pure 

เจ้าหน้าที่ควบคุม 
การท าไม้ตาม 
สัญญาขายไม้ 

(นายคีรี เถือนเหมือน) 

ผู้ซ้ือโค่นล้มไม้ ตัดปลาย ชัก
ลาก ถอนตอ 

สวนป่าขออนุมัติ ออป.ใต้ 
ท าไม้ตามแผน 

(นายคีรี เถือนเหมือน) 

สวนป่ายื่นหนังสือกรมป่าไม้
เพ่ือขอท าไม้ออก 

(นายคีรี เถือนเหมือน) 

ขอรับการสงเคราะห์การท า
สวนยาง 

(นายคีรี เถือนเหมือน) 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม 
(ค่าภาคหลวง+ค่าบ ารุงป่า) 

 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ด าเนินการ
ส ารวจก าลังผลิต 

เจ้าหน้าที่ สกย. ส ารวจรังวัด
พ้ืนที่ 

สกย.ออกหนังสือสัญญาการ
สงเคราะห์เพ่ือปลูกยางพันธุ์ดี

หรือไม้ยืนต้นชนิดอ่ืนตาม พ.ร.บ.
สงเคราะห์การท าสวนยาง 

ประกาศประมูลหาผูร้ับซ้ือ
ท าสัญญาซ้ือขายและส่ง

มอบพ้ืนที่ให้ผู้รับ 
(ออป.ใต้) 

เห็นชอบวิธีการจ าหน่าย/ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ/ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมการท าไม้/ 
คณะกรรมการตรวจรับพ้ืนที่

หลังการท าไม้ 

ออป.ใต้ แต่งตั้ง 
คณะกรรมการส ารวจปา่
และวิธีการจ าหน่าย 

คณะกรรมการตรวจรับพ้ืนที่
หลังการท าไม้จากผู้รับซ้ือ 

ผู้ซ้ือต้องท าไม้ให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา 

ขนส่งไม้ชั่งน้ าหนักส่งโรงงาน 
(โดยสวนป่าออกเอกสารหนังสือ

ก ากับไม้เคลื่อนที่ 

ผู้ซ้ือขนถ่ายไม้ขึ้นรถบรรทุก 

        การติดตามประเมินผล    
 : แผนผังแสดงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ยางพารา (CoC) 



        การติดตามประเมินผล    
 : ใบก ากับการเคลื่อนท่ี 

หนังสือก ากับการเคลื่อนย้ายไม้ยางพาราจากการท าสวนป่า 

เล่มที.่.........................ฉบับท่ี.............................ชื่อในการพาณิชย์................................................  

  วันท่ี..................(เวลา......................น) เดือน......................ปี........................  

  

หนังสือฉบับนี้จัดท าขึ้นท่ี........................................เลขท่ี.............หมู่ท่ี..............ถนน
................................ต าบล.........................อ าเภอ..........................จังหวัด...................................
ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย.........................................................ผู้ขาย กับ
....................................................โดย..................................................................ผู้ซื้อ ตามสัญญาซื้อ
ขายไม้ยางพารา ที.่.....................................ลงวันที.่.......................................  

โดยมีรายละเอียดไม้ยางพาราจาก แปลงปี............................................ ตามรายการดังต่อไปนี้  

ปริมาตรไม้ยางพาราจ านวน...........................................ลูกบาศก์เมตร  ค านวณตามน้ าหนักไม้
ยางพารา จ านวน....................................กิโลกรัม  ชั่งท่ี........................................................................ 
ตามใบเสร็จ/บิลเงินสด เล่มที่...........................เลขท่ี...................................ลงวันที.่...................เดือน
..........................พ.ศ. ........................... 

เคลื่อนย้ายไม้ยางพาราโดยรถยนต์หมายเลขทะเบียน.........................................................ซึ่งมี
................................................................เป็นคนขับรถ 

 

  

(ลงชื่อ)                                          ผู้ออก
ใบก ากับ/ผู้แทน 

 

                           D=M/V  ;D(density          )=0.65 

หนังสือก ากับการ
เคลื่อนย้ายไม้ยางพารา
จากการท าสวนป่า 





 การประเมินพื้นท่ี High Conservation Values (HCV)  

พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ ์
ของสวนป่ากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
จ านวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 288.905 ไร ่



HCV Present 

1.1 Protected Areas  เขาพริก แปลงปี 2522 

1.2 Threatened or 
protected species 

เต่านา ตะพาบน้ า 

3. Endangered 
ecosystem 

เขาพริก แปลงปี 2522 

เขานมลา แปลงปี 2521 

แปลงไม้ยางนา แปลงปี 2519 

5.Basic Need of local 
communities 

คลองเขาพระอินทร์ 

 การประเมินพื้นท่ี High Conservation Values (HCV)  



1. ชื่อแผนปฏิบัติการ : การดูแลรักษาไม้อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่มีคุณค่าด้าน 

   การอนุรักษ์สูงในพื้นที่สวนป่า (High Conservation Value Area; HCVA) 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ  : งานสวนป่ากาญจนดิษฐ์ 

3. วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อดูแล รักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทาง 

   ชีวภาพบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ในเขตสวนป่า 

  2. เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

   สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน และราษฎร ในท้องถิ่น 

  3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นตระหนักและเห็นความส าคัญของ 

   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 การประเมินพื้นที่ High Conservation Values (HCV) 
          : แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559-2563 



4. เป้าหมาย : ไม้อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่มีคุณค่าด้านการอนรุักษ์สูง ในพื้นที่สวนป่า 

    (High Conservation Value Area; HCVA) ยังมีสภาพสมบูรณ์ คงอยู่ 

5. ตัวชี้วัด 1. จ านวนพื้นที่อนุรักษ์ (ไร่) 

  2. จ านวนต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 

  3. จ านวนพื้นที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพืน้ที่สวนป่า 

  4. รายชื่อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เป็นปัจจบุัน 

  5. จ านวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ และจ านวนผลผลิตจากพื้นที่อนุรักษ์ 
    ที่ใช้ประโยชน์  

 การประเมินพื้นที่ High Conservation Values (HCV) 
          : แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559-2563 



 การประเมินพื้นที่ High Conservation Values (HCV) 
   : แผนปฏิบัติการ การดูแลรักษาไม้อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่มีคุณค่า
ด้านการอนุรักษ์สูงในพื้นที่สวนป่า(High Conservation Value Area; HCVA)  

ล าดับที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2559 2560 2561 2562 2563 

1 การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล 

ให้เป็นปัจจุบัน  
หน.สป./ 

ผช.

หน.สป./ 

พนักงาน

สวนป่า 

ไม้อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ 

HCVA ยังมีสภาพสมบูรณ์คงอยู่ 

ม.ค.-ธ.ค. 

2 การประกาศนโยบายสวนป่าด้าน

การดูแล สงวน อนุรักษ์ไม้อนุรักษ์ 

พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ HCVA 

ไม้อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ 
HCVA ยังมีสภาพสมบูรณ์คงอยู่ 

ม.ค.-ธ.ค. 

3 การเก็บตัวอย่างดินและน้ าเพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล

กระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

ไม้อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ 
HCVA ยังมีสภาพสมบูรณ์คงอยู่ 

พ.ค./พ.ย. 



 การประเมินพื้นที่ High Conservation Values (HCV) 
   : แผนปฏิบัติการ การดูแลรักษาไม้อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่มีคุณค่า
ด้านการอนุรักษ์สูงในพื้นที่สวนป่า(High Conservation Value Area; HCVA)  

ล าดับที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2559 2560 2561 2562 2563 

4 การเก็บข้อมูลผู้เข้ามาใช้ประโยชน ์

และลักษณะการใช้ประโยชน์ใน

พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ HCVA 
หน.สป./ 

ผช.

หน.สป./ 

พนักงาน

สวนป่า 

ไม้อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ 

HCVA ยังมีสภาพสมบูรณ์คงอยู่ 

ม.ค.-ธ.ค. 

5 การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 

เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และ

การใช้ประโยชน์ 

ไม้อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ 
HCVA ยังมีสภาพสมบูรณ์คงอยู่ 

ม.ค.-ธ.ค. 

6 การติดตามประเมินผล ไม้อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ 
HCVA ยังมีสภาพสมบูรณ์คงอยู่ 

ม.ค.-ธ.ค. 



 การประเมินพื้นที่ High Conservation Values (HCV) 
          : แบบการวิเคราะห์ภัยคุกคาม การจัดการ 
            และการตรวจสอบติตาม HCVs 

HCV Threats Analysis HCV Management 

1.1 Protected Areas 
    : เขาพริก แปลงป ี
      2522  

- การบุกรุกพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม 

- การลักลอบตัดไม้ 

- ติดป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการ

อนุรักษ์สูง 

- ติดป้ายห้ามบุกรุก แผ้วถางพื้นที่ และห้ามตัด

ไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยรอบพื้นที่ 

- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบถึงความส าคัญ

ของพื้นที่ HCV และช่วยป้องกันการกระท า

ความผิดในพื้นที่ 

HCV Monitoring - ลาดตระเวนป้องกันการทระท าความผิดในพื้นที่ บันทึกผล เดือนละครั้ง 



 การประเมินพื้นที่ High Conservation Values (HCV) 
          : แบบการวิเคราะห์ภัยคุกคาม การจัดการ 
            และการตรวจสอบติตาม HCVs 

HCV Threats Analysis HCV Management 

1.2 Threatened or  
    protected species 
    : เต่านา ตะพาบน้ า 

- การบุกรุกพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม 

- การลักลอบตัดไม้ 

- การล่าสัตว์ 

- ติดป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการ

อนุรักษ์สูง 

- ติดป้ายห้ามบุกรุก แผ้วถางพื้นที่ และห้ามตัด

ไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยรอบพื้นที่ 

- จัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยทาง

ธรรมชาติ แก่เยาวชน และชุมชน 

- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบถึง

ความส าคัญของพื้นที่ HCV และช่วยป้องกัน

การกระท าความผิดในพื้นที่ 

HCV Monitoring - ลาดตระเวนป้องกันการทระท าความผิดในพื้นที่ บันทึกผล เดือนละครั้ง 



 การประเมินพื้นที่ High Conservation Values (HCV) 
          : แบบการวิเคราะห์ภัยคุกคาม การจัดการ 
            และการตรวจสอบติตาม HCVs 

HCV Threats Analysis HCV Management 

3. Endangered  
   ecosystem 
    : แปลงไม้ยางนา 
     แปลงป ี2519 
    : เขานมลา 
     แปลงปี 2521 
    : เขาพริก 
     แปลงปี 2522 

- การบุกรุกพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม 

- การลักลอบตัดไม้ 

- การล่าสัตว์ 

- ติดป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการ

อนุรักษ์สูง 

- ติดป้ายห้ามบุกรุก แผ้วถางพื้นที่ และห้ามตัด

ไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยรอบพื้นที่ 

- จัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยทาง

ธรรมชาติ แก่เยาวชน และชุมชน 

- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบถึง

ความส าคัญของพื้นที่ HCV และช่วยป้องกัน

การกระท าความผิดในพื้นที่ 

HCV Monitoring - ลาดตระเวนป้องกันการทระท าความผิดในพื้นที่ บันทึกผล เดือนละครั้ง 



 การประเมินพื้นที่ High Conservation Values (HCV) 
          : แบบการวิเคราะห์ภัยคุกคาม การจัดการ 
            และการตรวจสอบติตาม HCVs 

HCV Threats Analysis HCV Management 

5. Basic Need of local 
communities 
    : คลองเขาพระอินทร์ 

- การชะล้างพังทลายริมตลิ่ง 

- สารเคมีที่เป็นอันตรายไหลลงคลอง 

- การประมงที่ผิดวิธี 

- ติดป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการ

อนุรักษ์สูง 

- งดเว้นการปลูกพืชเกษตร หรือพืชเศรษฐกิจ

ริมคลอง กว้าง 20 เมตร 

- ส่งเสริมการปลูกไม้ประจ าถิ่น ไม้พื้นเมือง

บริเวณริมคลอง 

- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบถึง

ความส าคัญของพื้นที่ HCV และการประมงที่

ถูกวิธี 

HCV Monitoring - ตรวจวัดคุณภาพน้ าเพื่อการอุปโภคและการพังทลายริมคลอง ปีละ 1 ครั้ง หลังฤดูฝน 



หากต้องการรับทราบข้อมูลสวนป่าเพิ่มเติม 
ติดต่อเราได้ท่ี www.fio.co.th/south 




