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แผนปฏิบัตกิาร 
การบริหารจัดการสวนยางพาราอย่างยัง่ยนื 

ตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council(FSC) 
ปี 2564 

 

1. วัตถุประสงค์การบริหารจดัการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC 

1.1 ด้านการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูป่าธรรมชาต ิและด้านส่ิงแวดล้อม 

1) เพ่ือส่งเสริมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและฟ้ืนฟสูภำพธรรมชำติในพ้ืนท่ีกำรจดักำร 
2) เพ่ืออนุรักษแ์หล่งท่ีอยูอ่ำศยั แหล่งก ำเนิด พ้ืนท่ีวำงไข่และผสมพนัธ์ุของพืชหรือสตัว ์ท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ 
     หำยำก และถกูคุกคำม 
3) เพ่ืออนุรักษร์ะบบนิเวศในพ้ืนท่ีกำรจดักำร โดยกำรส่งเสริมควำมสมดุลดำ้นกำรกระจำยของชั้นอำยไุม ้
    และจะตอ้งไม่บุกท ำลำยพ้ืนท่ีท่ีเป็นป่ำธรรมชำติ 
4) เพ่ือกำรคุม้ครองและฟ้ืนฟ ูถ่ินท่ีอยูอ่ำศยัของพืชหรือสตัว ์
5) เพ่ือกำรจดักำรทรัพยำกรน ้ำและดินท่ีเหมำะสม โดยมีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพของดินและน ้ำ  
     มีกำรปรับปรุงคุณภำพดินใหมี้ควำมอุดมสมบูรณ์  และมีกำรป้องกนักำรพงัทลำยของดิน 
6) เพ่ือสนบัสนุนใหมี้กำรใชร้ะบบวนวฒันท่ี์เหมำะสมในกำรท่ีจะรักษำและฟ้ืนฟรูะบบนิเวศดั้งเดิม 
7) เพ่ือสนบัสนุนใหมี้กำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ทั้งชนิดพนัธ์ุพืชและสตัวใ์นพ้ืนท่ี 
     กำรจดักำร  
8) เพ่ือหลีกเล่ียงกำรใชส้ำรเคมีท่ีเป็นพิษกบัส่ิงแวดลอ้ม หำกจ ำเป็นตอ้งใช ้ ผูใ้ชต้อ้งมีควำมรู้และ 
    ใชอ้ยำ่งถกูวิธี และมีระบบกำรจดัเกบ็ท่ีถกูตอ้งเหมำะสม มีกำรท ำลำยขยะสำรเคมีอยำ่งถกูวิธี  
     และสำมำรถปฐมพยำบำลผูไ้ดรั้บสำรเคมีได ้

1.2 ด้านสังคม 

1) เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงงำนและสร้ำงรำยไดใ้หแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
2) เพ่ือส่งเสริมดำ้นเศรษฐกิจ ดำ้นสงัคม และคุณภำพชีวิตของพนกังำน ลกูจำ้ง และคนงำน 
3) เพ่ือคุม้ครองผูป้ฏิบติังำน ลกูจำ้ง และคนงำน โดยกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยดำ้นอำชีวอนำมยั  
     และควำมปลอดภยั           
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4) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจและควำมร่วมมือท่ีดีต่อกนัระหวำ่งบริษทั ฯ กบัชุมชนทอ้งถ่ิน  
     โดยกำรรับฟังขอ้คิดเห็นจำกชุมชนทอ้งถ่ิน และมีส่วนร่วมในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 
5) เพ่ือสนบัสนุนกำรน ำประสบกำรณ์และภูมิปัญญำทอ้งถ่ินมำประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีกำรจดักำร 
6) เพ่ือยอมรับสิทธิตำมกฎหมำยและสิทธิตำมขนบธรรมเนียมประเพณีในกำรเป็นเจำ้ของ กำรใช ้
    ประโยชนก์ำรจดักำรพ้ืนท่ี และทรัพยำกรต่ำงๆของชนพ้ืนเมืองเดิม 

1.3 ด้านเศรษฐกิจ 
1) เพ่ือสนบัสนุนประสิทธิภำพกำรใชป้ระโยชนแ์ละกำรเพ่ิมมลูค่ำของผลผลิตจำกพ้ืนท่ีกำรจดักำร 
2) เพ่ือใหก้ำรประกอบกิจกำรในพ้ืนท่ีจดักำรมีควำมยัง่ยืนดำ้นเศรษฐกิจ  
3) เพ่ือใชร้ะบบวนวฒันท่ี์เหมำะสมกบัส่ิงแวดลอ้มและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนท่ีกำรจดักำร 
4) เพ่ือใชร้ะบบและเทคนิคกำรเกบ็เก่ียวผลผลิตท่ีเหมำะสมกบัสภำพพ้ืนท่ีและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
5) เพ่ือพฒันำบุคลำกรใหป้ฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

 
2. ทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่ภายในขอบเขตการจดัการ 

2.1 สวนยางพาราเชียงค า 
 

 
 

 
  แปลงสวนยำงพำรำเชียงค ำ แบ่งพ้ืนท่ีสวนยำงออกเป็น 2 โซน คือ โซน A มีบลอ็กกรีดยำงรวม 52 บลอ็ก 

(A1-A52) และโซน B มีบลอ็กกรีดยำงรวม 50 บลอ็ก(B53-B77)   
Zone A Zone A Zone B Zone B 

บล็อก 
จ ำนวนตน้ยำง 

บล็อก 
จ ำนวนตน้ยำง 

บล็อก 
จ ำนวนตน้ยำง 

บล็อก 
จ ำนวนตน้ยำง 

ทัง้หมด เปิดกรดี ทัง้หมด เปิดกรดี ทัง้หมด เปิดกรดี ทัง้หมด เปิดกรดี 

A1 686 470 A27 647 421 B53 698 590 B78 691 601 

A2 665 468 A28 728 475 B54 702 576 B79 710 613 

A3 631 481 A29 719 512 B55 660 514 B80 653 517 

A4 733 575 A30 726 488 B56 724 655 B81 642 536 

A5 711 526 A31 735 521 B57 707 528 B82 672 569 

A6 669 456 A32 739 586 B58 679 545 B83 854 699 

A7 734 614 A33 709 603 B59 665 573 B84 705 566 

A8 678 596 A34 724 557 B60 670 496 B85 740 527 

A9 750 577 A35 706 531 B61 743 558 B86 748 607 

A10 736 586 A36 668 481 B62 675 589 B87 657 449 

A11 751 612 A37 686 508 B63 634 475 B88 722 539 

A12 745 660 A38 708 491 B64 685 551 B89 678 514 

A13 756 651 A39 724 421 B65 693 572 B90 782 624 

A14 753 686 A40 703 575 B66 663 481 B91 679 513 

A15 802 727 A41 723 593 B67 677 52 B92 691 488 

A16 675 593 A42 701 439 B68 732 593 B93 747 607 

A17 689 552 A43 704 515 B69 702 585 B94 774 604 

A18 727 616 A44 687 399 B70 712 529 B95 749 569 

A19 749 573 A45 721 553 B71 738 544 B96 824 539 

A20 694 587 A46 690 511 B72 680 519 B97 741 555 

A21 716 494 A47 686 515 B73 702 546 B98 760 579 

A22 698 451 A48 678 556 B74 654 544 B99 649 476 

A23 718 572 A49 730 606 B75 661 568 B100 692 571 

A24 673 538 A50 720 624 B76 673 536 B101 668 568 

A25 698 564 A51 716 611 B77 716 426 B102 570 469 

A26 706 512 A52 745 544       

  รวม Zone A 36,966 28,373   รวม Zone B 35,043 27,044 

ปีทีป่ลกูยำง เนือ้ที(่ไร)่ จ ำนวนตน้ยำง ชนดิพันธุย์ำง 

2551 742 54,325 PB 311 , สถำบันวจัิยยำง 251 

2552 237 16,709 PB 311 ,  สถำบันวจัิยยำง 251 

2553 62 4,399 PB 311 ,  สถำบันวจัิยยำง 251 

รวม 1,041 75,433  
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2.2 ป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง 
ป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง ตั้งอยู่ในเขตทอ้งท่ีบำ้นเนินสำยกลำง หมู่ท่ี 11 ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเชียงค ำ 

จงัหวดัพะเยำ ไดรั้บอนุมติัโครงกำรป่ำชุมชนจำกกรมป่ำไม ้ เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2543 มีพ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำรรวม 1 
แปลง เน้ือท่ี 282 ไร่ ปัจจุบนัไดรั้บกำรอนุมติัต่ออำยุโครงกำรจำกกรมป่ำไม ้ มีก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำร 10 ปี  
นบัตั้งแต่วนัท่ีกรมป่ำไมอ้นุมติั เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2562  โดยไดรั้บกำรสนบัสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ กรมป่ำไม(้ตำมท่ีระบุไวใ้นแผนงำนและงบประมำณประจ ำปี)  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำงทอง จงัหวดัพะเยำ 
องคก์ร/บริษทัเอกชน 

 
 
สภำพพ้ืนท่ีโดยรวมของป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง เป็นป่ำเบญจพรรณสลบักบัป่ำเต็ง-รัง ประกอบดว้ย

พรรณไมท่ี้มีขนำดและอำยุแตกต่ำงกนั ทั้งไมใ้หญ่ ไมห้นุ่ม และไมพ้ื้นล่ำง  ซ่ึงกระจำยอยู่ทัว่พ้ืนท่ีป่ำ มีควำมหนำแน่น
ของเรือนยอดตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป   ควำมส ำคญัของป่ำชุมชนท่ีมีต่อชุมชนนั้น มีควำมเช่ือมโยงและเป็นฐำน
ทรัพยำกรท่ีส ำคญั เป็นตน้ก ำเนิดของควำมเช่ือ ประเพณี วฒันธรรมและควำมเป็นชุมชน   ส ำหรับแนวทำงในกำรจดักำร
ป่ำชุมชนของชุมชนแต่ละแห่ง แมว้่ำจะแตกต่ำงกนัไปตำมเง่ือนไขทำงเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวฒันธรรม แต่ใน
ส่วนของเป้ำหมำยของกำรดูแลจดักำรป่ำชุมชน แลว้ ทุกชุมชนจะมีเป้ำหมำยเหมือนกนั นัน่คือ เพ่ือควำมมัน่คงและยัง่ยืน
ของชุมชนและระบบนิเวศนัน่เอง 
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3. โครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลัง 
3.1 โครงสร้างการบริหารงานแปลงสวนยางเชียงค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
3.2 อัตราก าลังพนักงานและลูกจ้าง ส านักงานสาขาเชียงค า  

4. ระบบควบคุมการเคล่ือนย้ายของสินค้าน า้ยาง 
4.1 การเก็บเก่ียวผลผลิตน า้ยาง 

1) บริษทัฯ ท ำสญัญำจำ้งเหมำกรีดยำงกบัผูรั้บเหมำกรีดยำง 
2) ผูจ้ดักำรแปลงสวนยำงเชียงค ำมอบหมำยบลอ็กกรีดยำงใหก้บัผูรั้บเหมำกรีดยำง 
3) จดัท ำทะเบียนรำยช่ือผูรั้บเหมำประจ ำปี  
4) ผูรั้บเหมำกรีดยำง เขำ้กรีดยำงในบล็อกกรีดยำงตำมบล็อกท่ีไดรั้บมอบหมำย โดยใชร้ะบบกรีด  กรีด

หน่ึงในสำมของล ำตน้ กรีดวนัเวน้วนั ตำมก ำหนดช่วงเวลำ ปฏิบติัตำมวิธีกำรปฏิบติังำนเร่ือง กำรกรีดยำง  
5) ผูรั้บเหมำกรีดยำงเก็บรวบรวมน ้ำยำงจำกถว้ยรองรับน ้ำยำงท่ีตน้ยำงเทลงในถงัห้ิว แลว้จึงน ำมำเทผ่ำน

ตะแกรงกรองน ้ำยำงลงถงัขนำด 50 ลิตร 

4.2 การขนย้ายน า้ยางจากบล็อกกรีดยางมาที่ลานเทน า้ยาง ส านักงานเชียงค า 
1) ผูรั้บเหมำกรีดยำง น ำถงับรรจุน ้ำยำงสดขนำด 50 ลิตร มำท่ีลำนชัง่น ้ ำยำง ตรวจสอบวตัถุดิบใหต้รงตำม

เอกสำร ตำมรำยช่ือผูรั้บเหมำกรีดยำง บลอ็กยำงท่ีกรีด กรณีท่ีมีกำรชัง่น ้ ำหนกัใหดู้จำกหลกัฐำนใบชัง่น ้ ำหนกั ปฏิบติัตำม
ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนเร่ือง กำรควบคุมกระบวนกำรผลิตและกำรแสดงสถำนะ  

 

ประเภท จ านวนคน 
เพศ ช่วงอายุ (ปี) 

ชาย หญิง 21-30 31-40 41-50 51-60 61 ขึน้ไป 

พนักงานรายเดอืน 4 2 2 - 2 2 - - 

พนักงานรายวนั 2 1 1 - - - 2 - 

รวม 6 3 3 0 2 2 2 - 

ผู้รับเหมากรีดยาง 33 16 17 1 14 11 6 1 

เจา้หนา้ทีค่วบคมุคณุภาพ 

น.ส.สพุรรษา ไชยานนท ์

แปลงสวนยางเชยีงค า A 
นายพยงุศกัดิ ์เครอืปาละ 
หวัหนา้แปลงเชยีงค า A 

แปลงสวนยางเชยีงค า B 
นายนเิวศ เยีย่มยงศลิป์  
หวัหนา้แปลงเชยีงค า B 

เจา้หนา้ทีบ่ญัชแีละการเงนิ 

น.ส.ราตร ีอนิทนนิ 

หวัหนา้แปลงสวนยางเชยีงค า 
นายนเิวศ เยีย่มยงศลิป์ 

ลกูจา้งประจ ารายวนั 
นายสรุเดช กาติ๊ป 

ลกูจา้งประจ ารายวนั 
นางปราณี กาติ๊ป 
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2) หัวหน้ำแปลง ควบคุมกำรชั่งน ้ ำหนัก รวบรวมใบชัง่น ้ ำหนกัน ้ ำยำงของผูรั้บเหมำกรีดยำงแต่ละรำย 
(ขอ้มลูในใบชัง่ประกอบดว้ย วนั-เดือน-ปี เวลำท่ีชัง่น ้ำหนกัน ้ำยำง) จำกนั้นท ำกำรสุ่มตวัอย่ำงน ้ำยำงเพ่ือน ำไปตรวจวดัหำ
น ้ ำหนักยำงแห้ง และบนัทึกน ้ ำหนกัน ้ ำยำงตำมใบชัง่ลงในแบบฟอร์ม รำยงำนน ้ ำหนักยำงสดประจ ำวนั ตำมวิธีกำร
ปฏิบติังำน เร่ือง กำรตรวจรับน ้ำยำงสด และบนัทึกขอ้มลูลงในเอกสำรบนัทึกกำรตรวจรับน ้ำยำงสด  

3) เจำ้หนำ้ท่ีควบคุมคุณภำพ ตรวจวดัหำน ้ ำหนกัยำงแห้ง ตำมวิธีปฏิบติังำนเร่ือง กำรตรวจสอบหำค่ำ % 
TSC และบนัทึกในเอกสำรบนัทึกกำรตรวจวดั % TSC  

4) หวัหนำ้แปลง รวบรวมรำยงำนน ้ำหนกัยำงสดประจ ำวนั ใบชัง่น ้ำหนกัน ้ำยำงและรำยงำนผลกำรตรวจหำ
ค่ำเปอร์เซนตน์ ้ำหนกัยำงแหง้ ส่งส ำนกังำนใหญ่ 

5) เจำ้หน้ำท่ีบญัชี ส ำนักงำนใหญ่ ประมวลผลขอ้มูลและจดัท ำ รำยงำนผลผลิตยำงประจ ำวนั รำยงำน
ผลผลิตน ้ำยำง รำยเดือน รำยปี 

4.3 การบรรจุน า้ยางลงถังขนาด 200 ลิตร 
1) น ำน ้ ำยำงท่ีผ่ำนกำรชัง่น ้ ำหนกัแลว้ บรรจุลงถงั ขนำด 200 ลิตร ซ่ึงมีแอมโมเนียบรรจุอยู่ในถงัตำม

ปริมำณท่ีโรงงำนแปรรูปน ้ำยำงขน้ก ำหนดเพ่ือป้องกนัไม่ใหน้ ้ำยำงจบัตวัแขง็ แลว้ท ำกำรปิดฝำใหแ้น่น  
2) บนัทึกจ ำนวนถงัน ้ำยำงขนำด 200 ลิตร ท่ีบรรจุไดใ้นแต่ละวนัลงในสมุดบนัทึกสต๊อกกำร์ดน ้ำยำงสด

และภำชนะบรรจุ และจดัเก็บสินคำ้ไวใ้นพ้ืนท่ีท่ีจดัเตรียมไวต้ำมเอกสำรสนบัสนุนเร่ือง ผงักำรจดัเก็บภำชนะบรรจุและ
ผลิตภณัฑ ์เพ่ือรอกำรขนส่งไปยงัโรงงำนแปรรูปน ้ำยำงขน้ 

4.4 การขนส่งน า้ยางไปยังโรงงานแปรรูปน า้ยางข้น 
1) เจำ้หน้ำท่ีกำรเงินสำขำเชียงค ำ แจง้ควำมจ ำนงมำยงัเจำ้หน้ำท่ีบญัชี ส ำนักงำนใหญ่ หรือผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมำย ผ่ำนทำง   E-mail โดยบนัทึกรำยละเอียด ชนิดของสินคำ้ จ ำนวน สถำนท่ีส่งสินคำ้ และระยะเวลำในกำรส่ง
สินคำ้ ลงในเอกสำรใบเบิกสินคำ้ และตอ้งแจง้ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วนั เพ่ือเตรียมสินคำ้ 

2) กรณีท่ีตอ้งเบิกสินคำ้ท่ีมีอยู่ในคลงัสินคำ้ ให้เจำ้หน้ำท่ีกำรเงิน ส ำนักงำนสำขำเชียงค ำ ปฏิบติัตำม
ขั้นตอนกำรปฏิบติักำรเร่ือง กำรจดักำรคลงัสินคำ้ และบนัทึกในเอกสำรใบเบิกสินคำ้ 

3)  เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินสำขำเชียงค ำ ออกเอกสำรใบส่งสินคำ้(ชัว่ครำว)  แนบกบัเอกสำรอ่ืนๆ ส่งไปกบั
ผลิตภณัฑใ์หล้กูคำ้ 

4) กำรส่งออกสินคำ้แต่ละ Lot. เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน ส ำนกังำนสำขำเชียงค ำ ตอ้งระบุรำยละเอียดสินคำ้ท่ีจะท ำ
กำรส่งออกลงในรำยกำรส่งสินคำ้ประจ ำวนั จำกนั้นจดักำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ข้ึนรถขนส่งตำมรำยกำรท่ีเบิกไว ้ตำมวิธี
ปฏิบติังำนเร่ือง กำรเคล่ือนยำ้ย จดัเกบ็และดูแลรักษำสินคำ้  

5) เจำ้หนำ้ท่ีควบคุมคุณภำพ ตรวจวดัหำน ้ ำหนกัยำงแห้ง ตำมวิธีปฏิบติังำนเร่ือง กำรตรวจสอบหำค่ำ % 
DRC และบนัทึกผลกำรตรวจสอบคุณภำพก่อนส่งออก  

6) เม่ือท ำกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ครบตำมท่ีเบิกแลว้ รถขนส่งตอ้งจดักำรคลุมผำ้ใบใหปิ้ดสนิทและลอ็คซีลให้
เรียบร้อย บนัทึกลงในรำยงำนกำรลอ็คซีลรถขนส่ง เพ่ือป้องกนักำรสูญหำยหรือเกิดควำมเสียหำยกบัสินคำ้ระหว่ำงกำร
ขนส่ง 

7) ลูกคำ้ตรวจรับสินคำ้ทั้งหมด พร้อมทั้งส่งเอกสำรใบรับสินคำ้ รำยงำนค่ำ %DRC และน ้ำหนกัยำงแห้ง 
(ของโรงงำนฯ) ส่งกลบัคืนใหก้บับริษทัฯ 
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8) เจำ้หนำ้ท่ีบญัชี ส ำนกังำนใหญ่ ออกเอกสำรใบส่งสินคำ้ และเอกสำรใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จรับเงิน ส่งใหก้บั
ลกูคำ้ เพ่ือใหล้กูคำ้ช ำระเงินตำมใบแจง้หน้ี โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

- ช่ือ รำยละเอียดกำรติดต่อ และหมำยเลขกำรรับรองหรือหมำยเลขของผูท่ี้ได้รับกำรรับรองของ
ผูจ้ดักำรป่ำไมห้รือนิติบุคคลอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 
  - ช่ือและรำยละเอียดกำรติดต่อของผูซ้ื้อ 
  - วนัท่ี 
  - ปริมำณ (เป็นปริมำตรหรือหน่วยอ่ืนๆ) ของสินคำ้ท่ีไดรั้บกำรรับรองท่ีจ ำหน่ำยไป 
- ลกัษณะทำงธรรมชำติ สำยพนัธ์ุ และหนงัสืออำ้งอิงของสินคำ้ท่ีไดรั้บกำรรับรองท่ีจ ำหน่ำยออกไป (ขนำดและปริมำณ) 
  - ขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะสำมำรถใชเ้ช่ือมโยงใบก ำกบัสินคำ้หรือรำยกำรสินคำ้ท่ีไดรั้บกำรรับรอง 
และแสดงถึงแหล่งท่ีมำของสินคำ้ 

5. การป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มาจากการประเมนิสิ่งแวดล้อม
กำรป้องกันส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของสวน

ยำงพำรำแปลงเชียงค ำ และท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง  ด ำเนินกำรโดย
กำรศึกษำวิเครำะห์ถึงผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึนท่ีมีผลต่อสภำพดิน น ้ำ ทรัพยำกรชีวภำพทั้งพืชและสัตว ์รวมทั้งสภำพ
ควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนต่อธรรมชำติในพ้ืนท่ีสวนยำงพำรำแปลงเชียงค ำ และป่ำ
ชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง ซ่ึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจจะเกิดข้ึนมีทั้งทำงดำ้นบวกและทำงลบ โดยเฉพำะผลกระทบ
ทำงดำ้นลบท่ีตอ้งน ำมำศึกษำวิเครำะห์ เพ่ือหำมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขปัญหำไม่ใหเ้กิดผลกระทบ หรือถำ้จะเกิดผลกระทบ
กท็ ำใหเ้กิดข้ึนนอ้ยลง   

กำรประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของสวนยำงพำรำแปลงเชียง
ค ำ และท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง  มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 

- ประชุมคณะท ำงำน เพ่ือระบุรำยช่ือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
- ก ำหนดประเด็นกำรปรึกษำหำรือ เพ่ือขอควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดย

กำรเลือกวิธีกำรส ำรวจแบบเฉพำะเจำะจง และใชค้ ำถำมท่ีเป็นประเด็นหลกัเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมส ำคญัในกำรด ำเนินงำน
สวนยำงพำรำแปลงเชียงค ำ และกำรด ำเนินกิจกรรมของป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง ท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- วิธีกำรปรึกษำหำรือเพ่ือขอควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกผูมี้ส่วนได้เสีย ไดย้ึดถือแนวปฏิบัติ
พ้ืนฐำน ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใหก้ำรปรึกษำหำรือแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มท่ีและเท่ำเทียมกนั เคำรพสิทธิในกำรไม่ขอ
แสดงควำมคิดเห็น หรือไม่พร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลในบำงประเด็น รวมทั้งใชแ้นวทำงท่ีมุ่งกำรหำทำงออกร่วมกนั โดย
ปรึกษำหำรือในเร่ืองท่ีเห็นวำ่เป็นประเดน็ส ำคญัท่ีตอ้งกำรพฒันำแนวทำงแกไ้ขปัญหำร่วมกนั 

- น ำขอ้มลูท่ีไดรั้บมำศึกษำ วิเครำะห์  และจดัท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอำจจะ
เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของสวนยำงพำรำแปลงเชียงค ำ และท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของป่ำชุมชน
บำ้นเนินสำยกลำง  ท่ีมีกำรช้ีบ่งกิจกรรมตวัช้ีวดั ประเดน็ส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึน กำรจดักำรและตวัช้ีวดั 

- มีกำรทบทวนและด ำเนินกำรเพ่ิมเติมกำรช้ีบ่งและประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เม่ือมีกำรปล่ียน
แปลงภำยในพ้ืนท่ีกำรจดักำร คือ ภำยในพ้ืนท่ีสวนยำงพำรำแปลงเชียงค ำและป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง 
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5.1 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินกิจกรรมของ 
              สวนยางพาราแปลงเชียงค า 

กจิกรรม
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบ 
ทีอ่าจจะเกิดขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

1.  กำรเตรียม
พ้ืนท่ี 

1.1 ดิน 
 
 
 
 
 
1.2 อำกำศ 
 
 

- กำรชะลำ้งหนำ้ดิน 
- น ้ ำมนัจำกเคร่ืองจักร
ร่ัวไหลลงดิน 
 
 
 
- กำรเผำเศษไม ้ ท ำให้
เกิดมลพิษทำงอำกำศ 
 
 

- ใชเ้คร่ืองทุนแรง รถไถ ท่ีเหมำะสม 
- อุปกรณ์กำรท ำงำน เช่น เล่ือยโซ่ยนต ์
ตอ้งสมบูรณ์ ไม่เกิดกำรร่ัวไหลของน ้ ำมนั
ในขณะปฏิบติังำน 
- รถท่ีน ำมำใชต้อ้งอยู่ในสภำพสมบูรณ์ไม่
มีกำรร่ัวของน ้ำมนั 
- เก็บเศษไมร้วมเป็นกองเล็กๆ ไม่มำก 
เรียงเป็นแนวตำมพ้ืนท่ี  ตำกให้แห้ง ท ำ
แนวกันไฟแล้วเผำ หลังจำกเผำเสร็จควร
เก็บส่วนท่ียงัไหม้ไม่หมดรวมกันเผำอีก
คร้ัง 

- พ้ืนท่ียงัมีสภำพสมบูรณ์คง
อยู ่
- เอกสำรกำรปฏิบติังำนสวน
ยำงพำรำ 
- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง/ผูจ้ดักำร 

2. กำรปลูก พ้ืนท่ีแปลง
สวนยำงพำรำ 

- ขยะและบรรจุภณัฑ ์
ถูกทิ้งในพ้ืนท่ี 

- หำ้มไม่ใหทิ้้งขยะในพ้ืนท่ีแปลงสวน
ยำงพำรำ 
- น ำขยะและบรรจุภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีแปลงไปทิ้งจุดทิ้งขยะ 
 

-พ้ืนท่ียงัมีสภำพสมบูรณ์คงอยู ่
- เอกสำรกำรปฏิบติังำนสวน
ยำงพำรำ 
- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง/ผูจ้ดักำร 

3. กำรปลูกพืช
แซมควบคู่ 

พ้ืนท่ีแปลง
สวนยำงพำรำ 

- ขยะและบรรจุภณัฑ ์
ถูกทิ้งในพ้ืนท่ี 

- หำ้มไม่ใหทิ้้งขยะในพ้ืนท่ีแปลงสวน
ยำงพำรำ 
- น ำขยะและบรรจุภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีแปลงไปทิ้งจุดทิ้งขยะ 

- พ้ืนท่ียงัมีสภำพสมบูรณ์คง
อยู ่
- เอกสำรกำรปฏิบติังำนสวน
ยำงพำรำ 
- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง/ผูจ้ดักำร 

4. กำรก ำจดั
วชัพืช 
 - ใชจ้อบเสียม 
- ใชเ้คร่ืองตดั
หญำ้ 
 - ใชร้ถแทรค
เตอร์ 

4.1พ้ืนท่ีแปลง
สวนยำงพำรำ 
 
 
 
 
 
4.2 สระน ้ำ 
 
4.3 ดิน 
 

- ช่วยป้องกนักำรเบียด 
เบียนของวชัพืชต่อตน้
ยำงพำรำ 
- เพ่ิมอินทรียว์ตัถุกลบั
ลงสู่ดินในสวนยำง  
- ป้องกนักำรชะลำ้ง
หนำ้ดิน 
- น ้ ำมนัจำกเคร่ืองจกัร
ร่ัวไหลลงน ้ำ 
- น ้ ำมนัจำกเคร่ืองจกัร
ร่ัวไหลลงดิน 

- ปลูกพืชแซมควบคู่กบัยำงพำรำ 
 
 
- ปลูกพืชคลุมดินตระกลูถัว่ 
 
 
 
- รถ/อุปกรณ์ท่ีน ำมำใชต้อ้งอยูใ่นสภำพ
สมบูรณ์ไม่มีกำรร่ัวของน ้ำมนั 
- รถ/อุปกรณ์ท่ีน ำมำใชต้อ้งอยูใ่นสภำพ
สมบูรณ์ไม่มีกำรร่ัวของน ้ำมนั 
 

- พ้ืนท่ียงัมีสภำพสมบูรณ์คงอยู ่
- เอกสำรกำรปฏิบติังำนสวน
ยำงพำรำ 
- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง/ผูจ้ดักำร 
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กจิกรรม
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

5. กำรใส่ปุ๋ย 5.1 กำรใส่
ปุ๋ยอินทรีย ์
5.1.1 พ้ืนท่ี
แปลงสวน
ยำง พำรำ 
5.1.2 ดิน 
5.2 กำรใส่
ปุ๋ยเคมี 
5.2.1 พ้ืนท่ี
แปลงสวน
ยำงพำรำ 
 5.2.2 ดิน 
 
 
 
 5.2.3 สระ
น ้ำ 

 
 
- ขยะและบรรจุภณัฑ ์
ถูกทิ้งในพ้ืนท่ี 
 

-เพ่ิมอินทรียวตัถุลงในดิน 
 
 
- ขยะและบรรจุภณัฑ ์
ถูกทิ้งในพ้ืนท่ี 
 

 - ควำมเป็นกรด/ด่ำงของ 
 ดิน 

- หนำ้ดินแขง็ จุลินทรีย์
ในดินตำย 

 - กำรปนเป้ือนลงสู่แหล่ง 
 น ้ ำ ส่งผลต่อควำมเป็น  
 กรด/ด่ำงของน ้ำ 

 
 
- หำ้มไม่ใหทิ้้งขยะในสวนยำงพำรำ 
- น ำขยะและบรรจุภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีแปลงไปทิ้งจุดทิ้งขยะ 
 
 
 
- หำ้มไม่ใหทิ้้งขยะในสวนยำงพำรำ 
- น ำขยะและบรรจุภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีแปลงไปทิ้งจุดทิ้งขยะ 
-หลีกเล่ียงกำรใชปุ๋้ยเคมีติดต่อกนัเป็นเวลำ 
นำน 
 
 
-หลีกเล่ียงกำรใชปุ๋้ยเคมีติดต่อกนัเป็นเวลำ 
นำน 

 
 
- เอกสำรกำรปฏิบติังำนสวน
ยำงพำรำ 
- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง/ผูจ้ดักำร 
- บนัทึกกำรตรวจสวนยำง 
- บนัทึกกำรตรวจคุณภำพดิน 
- บนัทึกกำรตรวจคุณภำพน ้ำ 

6. กำรกรีดยำง 6 . 1  พ้ื น ท่ี
แ ป ล ง ส ว น
ยำงพำรำ 
6.2 ดิน 
 
6.3 สระน ้ำ 

- ขยะและวตัถุมีพิษ ถูก
ทิ้งอยูใ่นพ้ืนท่ี 
 
- สำรเคมีสะสมอยู่ใน
ดิน 
- ควำมเป็นกรด/ ด่ำง
ของน ้ำ 

- หำ้มไม่ใหทิ้้งขยะในสวนยำงพำรำ 
- น ำขยะและบรรจุภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีแปลงไปทิ้งจุดทิ้งขยะ 
- ควบคุมกำรใชน้ ้ ำกรดและแอมโมเนีย 
 
- ควบคุมกำรใชน้ ้ ำกรดและแอมโมเนีย 
 

- เอกสำรกำรปฏิบติังำนสวนยำง 
- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง/ผูจ้ดักำร 
- บนัทึกกำรตรวจสวนยำง 
- บนัทึกกำรตรวจคุณภำพดิน 
- บนัทึกกำรตรวจคุณภำพน ้ำ 

7.  กำรขนส่ง
น ้ำยำงสด 

7.1 พ้ืนท่ีแปลง 
สวนยำงพำรำ 
7.2 ดิน 

- พ้ืนท่ีสกปรกจำกกำร
หกร่ัวไหลของน ้ำยำง 
- สำรเคมีสะสมในดิน 

- ปิดฝำภำชนะบรรจุน ้ ำยำงสดขนำด 50 
ลิตร ใหส้นิท 
- ควบคุมกำรใชน้ ้ ำกรดและแอมโมเนีย 

- เอกสำรกำรปฏิบติังำนสวนยำง 
- บนัทึกกำรตรวจสวนยำง 
- บนัทึกกำรตรวจคุณภำพดิน 

8. กำรบรรจุน ้ ำ
ยำงสด 

พ้ื น ท่ี แปลง
สวนยำงเชียง
ค ำ 

- พ้ืนท่ีสกปรก จำกกำร
หกร่ัวไหลของน ้ ำยำง
สด 

- ปิดฝำภำชนะบรรจุน ้ ำยำงสดขนำด 200 
ลิตร ใหส้นิทหลงับรรจุทนัที 
 

- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง/ผูจ้ดักำร 
- บนัทึกกำรตรวจรับน ้ำยำงสด 

9. กำรส่งออก
น ้ำยำงสด 

พ้ืนท่ีเขต
ชุมชน 

- พ้ืนท่ีสกปรก จำกกำร
หกร่ัวไหลของน ้ ำยำง
สด 

- จดัเรียงถงัน ้ำยำงบนรถขนส่งใหเ้รียบร้อย
และใชส้ำยรัดมดัให้แน่น เพ่ือป้องกนักำร
เคล่ือน/กลิ้งกระแทกกนัขณะรถวิ่ง อำจท ำ
ใหถ้งับรรจุน ้ำยำงหกร่ัวไหลได ้
-คลุมผำ้ใบรถขนส่งและลอ็กซีลรอบคนัรถ 

- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง/ผูจ้ดักำร 
- บนัทึกกำรส่งออกผลิตภณัฑ ์
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กจิกรรม
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

10. กำรโค่น
ลม้และตดั
ท่อนไม ้

10.1 พ้ืนท่ี
แปลงสวน
ยำงพำรำ 

- ขยะจำกกำรด ำเนิน
กิจกรรม 
 

- น ำขยะและบรรจุภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีแปลงไปทิ้งจุดทิ้งขยะ 
 

- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง/ผูจ้ดักำร 
- บนัทึกกำรโค่นลม้และตดั 

 10.2 ดิน - หนำ้ดินพงัทลำยจำก
กำรโค่นไม ้

  - ครำบน ้ำมนัจำกเล่ือยโซ่ 
  ยนต ์

- ส ำรวจพ้ืนท่ีก่อนท ำกำรโค่นลม้ไม ้เพื่อ
ประเมินเส้นทำงขนส่งไมแ้ละยำนพำหนะ 
- ชกัลำกไมข้ึ้นมำตดัในพ้ืนท่ีก ำหนด 

ท่อนไม ้

11. กำรขนส่ง
ไม ้

  11.1 พ้ืนท่ี
แปลงสวนยำง  
11.2 ดิน 

- กำรขนส่งไมผ้ำ่นพ้ืนท่ี
แปลงสวนยำงพำรำ 
- กำรเกิดร่องลึก 
 

- ตรวจสอบสภำพพ้ืนท่ีก่อนและหลงักำร
ขนส่งไม ้   
 - หลีกเล่ียงกำรขนส่งไมใ้นพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้
ก ำหนด 
- ขออนุญำตเจำ้ของพ้ืนท่ีทำงผำ่นในกำร
ใชย้ำนพำหนะขนส่งไมผ้ำ่นพ้ืนท่ี 
- ปรับสภำพหนำ้ดินก่อน ระหวำ่ง และ
หลงัจำกเสร็จกิจกรรมใหเ้หมำะสมกบั
ยำนพำหนะ 

- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง/ผูจ้ดักำร 
- บนัทึกกำรขนส่งไม ้

 
5.2 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินกิจกรรมของ 
       ป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง 

กจิกรรม
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบ 
ทีอ่าจจะเกิดขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

1. กำรใช้
ประโยชน์ใน
พ้ืนท่ีป่ำชุมชน 

1.1 ระบบ
นิเวศป่ำ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
1.2 ร่องน ้ำ
ขดุหรือทำง
น ้ำไหลในฤดู
ฝน 
 

- กำรเก็บเก่ียวผลิตภณัฑจ์ำกป่ำ
มำกเกินกวำ่ควำมเพ่ิมพนูของป่ำ 
ท ำใหไ้ม่มีผลิตภณัฑจ์ำกป่ำให้
เก็บ 
- ระบบควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพไม่สมดุลท ำใหส่ิ้งมีชีวิต
บำงส่วนลดลงและควำมหลำก 
หลำยของพนัธุ์พืชและพนัธุ์สัตว์
ลดลง 
- กำรพงัทลำยของหนำ้ดิน 
- ตะกอนดินทบัถม 
- กำรเปล่ียนเส้นทำงกำรไหล
ของน ้ำ 

- ใหค้วำมรู้ควำมเขำ้ใจกบัชุมชน
ในกำรเขำ้ใชป้ระโยชน์จำกป่ำ
ชุมชน 
- ก ำหนดวธีิและแนวทำงในกำร
เก็บเก่ียวผลิตภณัฑจ์ำกป่ำให้
ถูกตอ้งและเหมำะสมกบัสภำพ
ระบบนิเวศป่ำชุมชน 
 
 
- ปลูกตน้ไมไ้ม่ใหมี้พ้ืนท่ีเปิดโล่ง 
เพ่ือป้องกนักำรกดัเซำะ พงัทลำย
ของดิน 
- พนัธุ์ไมท่ี้ใชป้ลูกเป็นพนัธุ์พืช
ประจ ำถ่ินท่ีเหมำะสมกบัพ้ืนท่ี 
และส่งผลกระทบต่อสภำพดิน
นอ้ยท่ีสุด 

- พ้ืนท่ียงัมีสภำพสมบูรณ์คง
อยู ่
- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำรป่ำชุมชน 
- กำรส ำรวจควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ 
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กจิกรรม
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบ 
ทีอ่าจจะเกิดขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

2.กำรปลูก
ตน้ไมใ้นป่ำ
ชุมชน 

2.1 กำร
จดักำรขยะ 
 
 

- ขยะมลูฝอยจำกกำรจดั
กิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน เช่น 
กำรบวชป่ำ กำรปลูกป่ำ เป็นตน้ 
 

- เก็บเศษถุงพลำสติกท่ีใชเ้พำะ
กลำ้ตน้ไม ้และเศษขยะอ่ืนๆ 
ออกมำจำกป่ำชุมชนทุกคร้ังหลงั
เลิกกิจกรรม 

- กำรควบคุมกำรท ำงำน
คณะกรรมกำรป่ำชุมชน 

 2.2 แนว
ทิศทำงกำร
ปลูก 

- กำรปลูกในพ้ืนท่ีทำงน ้ำไหล
ในฤดูฝน ท ำใหเ้กิดกำรเปล่ียน
ทิศทำงกำรไหลของน ้ำ 

- ปลูกวำงแถวขวำง เพื่อชะลอกำร
ไหลของน ้ำและหนำ้ดิน 
- ส่งเสริมใหมี้พนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินฟ้ืน
ตวัและงอกข้ึนเองตำมธรรมชำติ 

 

3. ระบบนิเวศ
ป่ำชุมชน 

3.1 ไฟป่ำ - กำรสูญเสียพ้ืนท่ีป่ำชุมชน 
- กำรสูญเสียพนัธุ์พืชและพนัธุ์
สัตวช์นิดท่ีใกลสู้ญพนัธุ์และหำ
ยำก 
- อตัรำกำรเจริญเติบโตของพืช
ลดลง และลดคุณภำพของเน้ือ
ไม ้
- ท  ำใหข้ำดช่วงสืบพนัธ์ุทดแทน 
เน่ืองจำกตน้กลำ้ หรือตน้ไมเ้ล็ก
ถูกเผำท ำลำย ท ำให้หมดโอกำส
ในกำรเจริญเติบโต จะเหลือแค่
พืชท่ีปรับตวัไดดี้ 
- เกิดกำรชะหน้ำดิน เน่ืองจำก
ดินดูดซบัควำมช้ืนไดน้อ้ยลง น ้ำ
จะไหลบ่ำไปตำมหน้ำดินและ
จะกดัผวิหนำ้ดิน 
- เม่ือฝนตกลงมำจะไม่ซึมลงไป
ในดิน ท ำให้เกิดน ้ ำท่วม และใน
ฤดูร้อนชั้นดินจะไม่มีน ้ ำสะสม 
ท ำใหเ้กิดภยัแลง้ได ้
- ท  ำลำยแหล่งอำหำรของสัตว์
ป่ ำ และ เป ล่ี ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ ท ำใหสั้ตวป่์ำยำกท่ีจะ
ด ำรงชีวติอยูไ่ด ้
- หำกสัตว์ป่ ำหนีไม่ทันหรือ
สัตวท่ี์เคล่ือนไหวเช่ืองชำ้จะถูก
ควนัไฟรม หรือถูกไฟคลอกตำย
ได ้

- ท  ำแนวกนัไฟ 
- มีกำรจดัเวรยำมตรวจตรำ/
ตรวจสอบ เฝ้ำระวงัไฟป่ำ 
- กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบติักำร กำร
ควบคุมไฟป่ำและกำรสร้ำงอ่ำง
เก็บน ้ำส ำรองกบัเสวยีน 
 

- พ้ืนท่ียงัมีสภำพสมบูรณ์คง
อยู ่
- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำรป่ำชุมชน 
- เขำ้รับกำรฝึกอบรมโครงกำร
ควบคุมไฟป่ำฯกบัหน่วย
ป้องกนัและพฒันำป่ำไมเ้ชียง
ค ำ ศูนยป่์ำไมพ้ะเยำ 
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กจิกรรม
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบ 
ทีอ่าจจะเกิดขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

 3.2 ชนิดพนัธุ์ 
ต่ำงถ่ินรุกรำน 
 
 
 
 
 
 
 

- กำรเบียดเบียนชนิดพนัธุ์
ทอ้งถ่ินดั้งเดิม เช่น กำรไล่กดั
กิน กำรแยง่อำหำร กำรแยง่ชิง
พ้ืนท่ีสืบพนัธ์ุ 
- กระทบต่อกระบวนกำรระบบ
นิเวศ เช่น วฏัจกัรสำรอำหำร 
กำรถ่ำยละอองเกสร กำรทบัถม
หรือเกิดชั้นดินข้ึนมำใหม่ กำร
แพร่กระจำยและควำมรุนแรง
ของไฟป่ำ และขดัขวำง
กระแสน ้ำไหล เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
- เขำ้ส ำรวจ จดักำรแผว้ถำง ก ำจดั
พนัธ์ุต่ำงถ่ินรุกรำน 
- ส่งเสริมใหมี้พรรณไมท้อ้งถ่ิน
ฟ้ืนตวัและงอกข้ึนเองตำม
ธรรมชำติ 
- ปลูกพืชรอบแนวเขต เพื่อ
ป้องกนัพืชต่ำงถ่ินเขำ้มำรุกรำนใน
พ้ืนท่ี 
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6. การประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ 

กำรประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของสวนยำงพำรำ
แปลงเชียงค ำ และกำรด ำเนินกิจกรรมของป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง มีวตัถุประสงค ์เพ่ือใหรั้บทรำบถึงผลกระทบต่อ
สงัคมและเศรษฐกิจ ท่ีอำจจะเกิดข้ึนทั้งทำงดำ้นบวกและทำงดำ้นลบ  โดยเฉพำะผลกระทบทำงดำ้นลบท่ีจ ำเป็นตอ้งน ำมำ
วิเครำะห์เพ่ือหำมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขปัญหำไม่ใหเ้กิดผลกระทบ หรือถำ้จะเกิดผลกระทบก็ท ำใหเ้กิดข้ึนนอ้ยลง และมี
กำรน ำมำบรรจุไวใ้นแผนกำรบริหำรจดักำรสวนยำงพำรำอยำ่งย ัง่ยืนเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบติัต่อไป   

กำรประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของสวนยำงพำรำ
แปลงเชียงค ำ และท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง  มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 

- ประชุมคณะท ำงำน เพ่ือระบุรำยช่ือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
- ก ำหนดประเด็นกำรปรึกษำหำรือ เพ่ือขอควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดย

กำรเลือกวิธีกำรส ำรวจแบบเฉพำะเจำะจง และใชค้ ำถำมท่ีเป็นประเด็นหลกัเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมส ำคญัในกำรด ำเนินงำน
สวนยำงพำรำแปลงเชียงค ำ และกำรด ำเนินกิจกรรมของป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง ท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ 

- วิธีกำรปรึกษำหำรือเพ่ือขอควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกผูมี้ส่วนได้เสีย ไดย้ึดถือแนวปฏิบัติ
พ้ืนฐำน ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใหก้ำรปรึกษำหำรือแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มท่ีและเท่ำเทียมกนั เคำรพสิทธิในกำรไม่ขอ
แสดงควำมคิดเห็น หรือไม่พร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลในบำงประเด็น รวมทั้งใชแ้นวทำงท่ีมุ่งกำรหำทำงออกร่วมกนั โดย
ปรึกษำหำรือในเร่ืองท่ีเห็นวำ่เป็นประเดน็ส ำคญัท่ีตอ้งกำรพฒันำแนวทำงแกไ้ขปัญหำร่วมกนั 

- น ำขอ้มูลท่ีไดรั้บมำศึกษำ วิเครำะห์  และจดัท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ  
ท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของสวนยำงพำรำแปลงเชียงค ำ และท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของป่ำ
ชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง  ท่ีมีกำรช้ีบ่งกิจกรรมตวัช้ีวดั ประเด็นทำงสังคมและเศรษฐกิจ ผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึน กำร
จดักำรและตวัช้ีวดั 

6.1 การประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินกิจกรรมของ
สวนยางพาราแปลงเชียงค า 

กจิกรรมตัวช้ีวัด 
ประเดน็ทางสังคม 
และเศรษฐกจิ 

ผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

1. กำรเตรียม
พ้ืนท่ี 

1.1 กำรใชแ้รงงำน 
 
 
1.2 พ้ืนท่ีขำ้งเคียง 
 
 
1.3 กำรเกิดอุบติัเหตุ 

- กำรจำ้งงำน 
- แรงงำน 
 
- กำรเผำเศษไม/้ก่ิงไม ้
 
 
- กำรไดรั้บบำดเจบ็
จำกกำรท ำงำน 

- จำ้งงำนคนท่ีอยูใ่นชุมชน 
- ใชแ้รงงำนคนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป / 
ไม่ใชแ้รงงำนเดก็ 
- กองสุ่มเศษไม/้ก่ิงไม ้เป็นกองเลก็ๆ 
เพ่ือลดกำรเกิดกลุ่มควนัมำกๆ จำกกำร
เผำ 
- ใหพ้นกังำนท่ีปฏิบติังำนสวมใส่
อุปกรณ์ PPE  

-เอกสำรบนัทึกกำรท ำงำน 
- เอกสำรกำรปฏิบติังำน
สวนยำงพำรำ 
- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง / ผูจ้ดักำร 
-รำยช่ือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
- ใบรับค ำร้องเรียน 
- บนัทึกกำรเกิดอุบติัเหตุ 

2. กำรปลูก 2.1 กำรใชแ้รงงำน 
 
 

- กำรจำ้งงำน 
- แรงงำน 
 

- จำ้งงำนคนท่ีอยูใ่นชุมชน 
- ใช้แรงงำนคนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป / 
ไม่ใชแ้รงงำนเดก็ 
 

-รำยช่ือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
- เอกสำรกำรปฏิบติังำน
สวนยำงพำรำ 
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กจิกรรมตัวช้ีวัด 
ประเดน็ทางสังคม 
และเศรษฐกจิ 

ผลกระทบ 
ทีอ่าจจะเกิดขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

 2.2 กำรจดักำรขยะ 
 
 
2.3 กำรเกิดอุบติัเหตุ 

- เศษถุงพลำสติกท่ีใช้
เพำะกลำ้ตน้ยำงพำรำ 
 
- กำรได้รับบำดเจ็บ
จำกกำรท ำงำน 

- เก็บเศษถุงพลำสติกท่ีใชเ้พำะกลำ้ตน้
ยำงพำรำ และเศษขยะอ่ืนๆ ออกมำ
จำกสวนทุกคร้ังหลงัเลิกงำน 
- ให้พนักงำนท่ีปฏิบัติงำนสวมใส่
อุปกรณ์ PPE 

- บันทึกกำรก ำจัดขยะ
ออกนอกบริษทั 
 
- บนัทึกกำรเกิดอุบติัเหตุ 

3. กำ รปลู กพื ช
แซมควบคู่ 

3.1 กำรใชแ้รงงำน 
 

- กำรจำ้งงำน 
- แรงงำน 

- จำ้งงำนคนท่ีอยูใ่นชุมชน 
- ใช้แรงงำนคนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป / 
ไม่ใชแ้รงงำนเดก็ 
 

- เอกสำรกำรปฏิบติังำน
สวนยำงพำรำ 
- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง / ผูจ้ดักำร 

4 .  ก ำ ร ก ำ จั ด
วชัพืช 
 - ใชจ้อบเสียม 
 ใชเ้คร่ืองตดัหญำ้ 
 ใชร้ถแทรคเตอร์ 

4.1 กำรใชแ้รงงำน 
 
 
4.2 กำรเกิดอุบติัเหตุ 

- กำรจำ้งงำน 
- แรงงำน 
 
- กำรได้รับบำดเจ็บ
จำกกำรท ำงำน 

- จำ้งงำนคนท่ีอยูใ่นชุมชน 
- ใช้แรงงำนคนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป / 
ไม่ใชแ้รงงำนเดก็ 
- ให้พนักงำนท่ีปฏิบัติงำนสวมใส่
อุปกรณ์ PPE 

- เอกสำรกำรปฏิบติังำน
สวนยำงพำรำ 
- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง / ผูจ้ดักำร 
- บนัทึกกำรเกิดอุบติัเหตุ 

5. กำรใส่ปุ๋ยเคมี 5.1 กำรใชแ้รงงำน 
 
 
5.2 กำรเกิดอุบติัเหตุ 
 
5.3 ตน้ทุนค่ำใชจ่้ำย 

- กำรจำ้งงำน 
- แรงงำน 
 
- กำรได้รับบำดเจ็บ
จำกกำรท ำงำน 
- เสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมใน
กำรผลิต แต่รำยได้
ลดลง 

- จำ้งงำนคนท่ีอยูใ่นชุมชน 
- ใช้แรงงำนคนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป / 
ไม่ใชแ้รงงำนเดก็ 
- ให้พนักงำนท่ีปฏิบัติงำนสวมใส่
อุปกรณ์ PPE 
- ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วระหว่ำง
แถวยำง เพื่อลดกำรใชปุ๋้ยเคมี 
- ใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยชีวภำพ ร่วมกบักำรใช้
ปุ๋ ยเคมี เพ่ือเพ่ิมควำมอุดมสมบูรณ์ในดิน 

- เอกสำรกำรปฏิบติังำน
สวนยำงพำรำ  - สัญญำจำ้ง 
 
- บนัทึกกำรเกิดอุบติัเหตุ 
 
- บนัทึกกำรเบิก-จ่ำยปุ๋ย 
- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง / ผูจ้ดักำร 
 

6. กำรกรีดยำง 6.1 กำรใชแ้รงงำน 
 
 
6.2 กำรเกิดอุบติัเหตุ 
 
 
6.3 พ้ืนท่ีขำ้งเคียง 
 
6.4 สุขภำพ 
 
 
 
 
6.5 รำยได ้

- กำรจำ้งงำน 
- แรงงำน 
 
- กำรไดรั้บบำดเจบ็
จำกกำรท ำงำน 
- อนัตรำยจำกสตัวมี์พิษ 
- เส้นทำงเขำ้-ออก ใน
กำรกรีดยำง 
- ประสิทธิภำพแรงงำน
ลดลง เน่ืองจำกสุขภำพ
อ่อนแอ 
- เสียค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมใน
กำรรักษำสุขภำพ  
- มีรำยไดไ้ม่แน่นอน
ข้ึนอยูก่บัรำคำกลำง
ของน ้ำยำงสด 

- จำ้งงำนคนท่ีอยูใ่นชุมชน 
- ใชแ้รงงำนคนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป / 
ไม่ใชแ้รงงำนเดก็ 
- ใหพ้นกังำนที่ปฏิบติังำนสวมใส่
อุปกรณ์ PPE 
 
- กำรเก้ือกลูกนัระหวำ่งพ้ืนท่ีขำ้งเคียง 
 
- ก ำหนดช่วงเวลำในกำรท ำงำนใหก้บั
ผูรั้บเหมำกรีดยำง 
 
 
 
- ตรวจเช็คใบชัง่น ้ ำหนกั/ใบแสดง
รำยละเอียด %TSC, %DRC 
- รำคำตำมสัญญำจำ้ง 

- เอกสำรกำรปฏิบติังำน
สวนยำงพำรำ - สัญญำ
จำ้ง 
-รำยช่ือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
- บนัทึกกำรเกิดอุบติัเหตุ 
- บนัทึกกำรเบิก-จ่ำยยำ
สำมญัประจ ำ 
- กำรควบคุมกำรท ำงำน
ของหวัหนำ้แปลง / 
ผูจ้ดักำร 
- กำรควบคุมกำรท ำงำน
ของหวัหนำ้แปลง / 
ผูจ้ดักำร 
-บนัทึกกำรตรวจรับน ้ำยำง
สด              - บนัทึกกำร
ตรวจวดั  % TSC, % DRC 
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กจิกรรมตัวช้ีวัด 
ประเดน็ทางสังคม 
และเศรษฐกจิ 

ผลกระทบ 
ทีอ่าจจะเกิดขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

7. กำรขนส่งน ้ ำ
ยำงสด 

7.1 กำรใชแ้รงงำน 
 
7.2 กำรเกิดอุบติัเหตุ 
 
7.3 พ้ืนท่ีขำ้งเคียง 

- กำรจำ้งงำน 
- แรงงำน 
- กำรได้รับบำดเจ็บ
จำกกำรท ำงำน 
- เส้นทำงเขำ้-ออก ใน
กำรขนส่งน ้ำยำง 

- จำ้งงำนคนท่ีอยูใ่นชุมชน  - ใชแ้รงงำน 
คนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป /ไม่ใชแ้รงงำนเด็ก 
- ให้พนักงำนท่ีปฏิบัติงำนสวมใส่
อุปกรณ์ PPE 
- กำรเก้ือกลูกนัระหวำ่งพ้ืนท่ีขำ้งเคียง 

- เอกสำรกำรปฏิบติังำน
สวนยำง    - สัญญำจำ้ง 
- บนัทึกกำรเกิดอุบติัเหตุ 
-รำยช่ือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
- กำรควบคุมกำรท ำงำนของ
หวัหนำ้แปลง / ผูจ้ดักำร 

8. กำรโค่นล้ม
และตดัท่อนไม ้

8.1 กำรใชแ้รงงำน 
 
8.2 กำรเกิดอุบติัเหตุ 

- กำรจำ้งงำน 
 
- กำรได้รับบำดเจ็บ
จำกกำรท ำงำน 

- จำ้งงำนคนท่ีอยูใ่นชุมชน  - ใชแ้รงงำน 
คนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป /ไม่ใชแ้รงงำนเด็ก 
- ใหผู้ป้ฏิบติังำนสวมใส่อุปกรณ์ PPE 

- เอกสำรกำรปฏิบติั งำน
สวนยำงพำรำ 
- สัญญำจำ้ง 
-บนัทึกกำรเกิดอุบติัเหตุ 

9. กำรขนส่งไม ้ 9.1 กำรใชแ้รงงำน 
 
9.2 กำรเกิดอุบติัเหตุ 

- กำรจำ้งงำน 
 
- กำรได้รับบำดเจ็บ
จำกกำรท ำงำน 

- จำ้งงำนคนท่ีอยูใ่นชุมชน /ใชแ้รงงำนคน
ท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป / ไม่ใชแ้รงงำนเด็ก 
- ให้พนักงำนท่ีปฏิบัติงำนสวมใส่
อุปกรณ์ PPE 

- เอกสำรกำรปฏิบติั งำน
สวนยำง     - สัญญำจำ้ง 
- บนัทึกกำรเกิดอุบติัเหตุ 
- กำรควบคุมกำรท ำงำน ของ
หวัหนำ้แปลง / ผูจ้ดักำร 

6.2 การประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินกิจกรรมของ
ป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง 

กจิกรรมตัวช้ีวดั 
ประเดน็ทางสังคม
และเศรษฐกจิ 

ผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้ การจัดการ ตัวช้ีวดั 

1.กำรใช้
ประโยชน์ ใน
พ้ืนท่ีป่ำชุมชน 

1.1กำรใชผ้ลิตภณัฑ์
จำกป่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กำรเก็บเก่ียวผลิตภณัฑจ์ำก
ป่ำในช่วงฤดูกำลท่ีไม่
เหมำะสม เช่น หน่อไม,้   เห็ด 
เป็นตน้ 
- ผลิตภณัฑจ์ำกป่ำอำจสูญ
พนัธ์ุ เน่ืองจำกวธีิกำรหำไม่
ถูกวธีิ 
- โครงสร้ำงและระบบนิเวศ
ของป่ำเส่ือมโทรม เน่ืองจำก
กำรหำผลิตภณัฑจ์ำกป่ำไม่ 
ถูกวธีิ 
- อำจรบกวนแหล่งท่ีอยูอ่ำศยั
ของสัตวป่์ำบำงชนิด  
-อำจท ำลำยพนัธ์ุพืชประจ ำ ถ่ิน
บำงชนิดได ้เช่น เห็ดป่ำ บุก 
เป็นตน้ 
- ควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำ
ลดลง   - อำจท ำใหส้ภำพภูมิ 
อำกำศแหง้แลง้มำกข้ึน 

- ใหค้วำมรู้กบัชุมชนในกำรเขำ้ใช้
ประโยชน์จำกป่ำชุมชน 
- ก ำหนดแนวทำงและช่วงเวลำให้
เขำ้ใชป้ระโยชน์จำกป่ำชุมชน ตำม
ฤดูกำลและควำมเหมำะสม 
- ตอ้งเก็บเก่ียวผลิตภณัฑจ์ำกป่ำไม่
เกินควำมเพ่ิมพนูของป่ำ 
- จดักิจกรรมปลูกป่ำทุกปี เพ่ือไม่ให้
มีพ้ืนท่ีวำ่งในบริเวณเขตป่ำชุมชน 
โดยคดัเลือกพนัธ์ุไมป้ระจ ำถ่ินท่ี
เหมำะสมกบัพ้ืนท่ีและส่งผลกระทบ
ต่อสภำพดินนอ้ยท่ีสุด 

- กำรควบคุมกำร
ท ำงำนของคณะกรรม 
กำรป่ำชุมชน 
- รำยช่ือผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 
- ควำมอุดมสมบูรณ์
ของป่ำชุมชน 
- กำรส ำรวจควำม
หลำก หลำยทำง
ชีวภำพในป่ำชุมชน 
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กจิกรรมตัวช้ีวดั 
ประเดน็ทางสังคม
และเศรษฐกจิ 

ผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้ การจัดการ ตัวช้ีวดั 

 1.2 รำยไดจ้ำกกำร
หำผลิตภณัฑจ์ำก
ป่ำไปขำย 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑ์
จำกป่ำลดลง เน่ืองจำกระบบ
นิเวศมีกำรเปล่ียนแปลง ท ำให้
หำผลิต ภณัฑจ์ำกป่ำไดย้ำกข้ึน 

  

2. กำรจดั
กิจกรรมของ
ชุมชน 

2.1 กำรจดักำรขยะ 
 
 
2.2 กำรเกิด
อุบติัเหตุ 
 

- ขยะมลูฝอยจำกกำรจดั
กิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน เช่น 
กำรปลูกป่ำ เป็นตน้ 
- กำรไดรั้บบำดเจบ็จำกกำรท ำ
กิจกรรมต่ำงๆ 

- เก็บเศษถุงพลำสติกท่ีใชเ้พำะกลำ้
ตน้ไม ้และเศษขยะอ่ืนๆ ออกมำจำก
ป่ำชุมชนทุกคร้ังหลงัเลิกกิจกรรม 
- สวมใส่อุปกรณ์ท่ีเหมำะสมต่อกำร
ประกอบกิจกรรม เช่น เส้ือผำ้รัดกุม 
รองเทำ้บู๊ทหรือรองเทำ้ผำ้ใบ เป็นตน้ 

- กำรควบคุมกำร
ท ำงำนของคณะกรรม 
กำรป่ำชุมชน 
 

3. กำรศึกษำวจิยั 3.1 กำรเขำ้ศึกษำหำ
ควำมรู้ของ
นกัเรียน/นกัศึกษำ 
ในชุมชน 
 
 
 
3.2 กำรเกิด
อุบติัเหตุ 

- ขยะมลูฝอยจำกกำรจดั
กิจกรรมต่ำงๆ ในขณะท่ีเขำ้
ส ำรวจพ้ืนท่ี 
- ระบบนิเวศ พนัธุ์พืชและ
พนัธุ์สัตวข์องป่ำชุมชน 
 
 
- กำรไดรั้บบำดเจบ็จำกกำรท ำ
กิจกรรม 

- เก็บเศษขยะและอุปกรณ์ ส่ิงของ
ต่ำงๆ ออกจำกพ้ืนท่ีป่ำชุมชนหลงั
เลิกกิจกรรม 
- เขำ้ท ำกำรศึกษำวิจยัในป่ำชุมชน 
ภำยใตก้ำรควบคุมดูแลของคณะกรรม 
กำรป่ำชุมชน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อพนัธุ์พืชและพนัธุ์สตัวใ์นป่ำชุมชน 
- สวมใส่อุปกรณ์ท่ีเหมำะสมต่อกำร
ประกอบกิจกรรม เช่น เส้ือผำ้รัดกุม 
รองเทำ้บู๊ทหรือรองเทำ้ผำ้ใบ เป็นตน้ 

- กำรควบคุมกำร
ท ำงำนของคณะกรรม 
กำรป่ำชุมชน 

 
7. ขัน้ตอนการชีบ่้ง ประเมิน และยืนยันการมีอยู่ของพืน้ท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษ์สูง 

กำรตรวจประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำกำรอนุรักษสู์ง (High Conservation Value : HCV) ภำยในเขตพ้ืนท่ีป่ำ
ชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง ตั้งอยูท่ี่หมู่ 11 ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเชียงค ำ จงัหวดัพะเยำ เน้ือท่ีรวมทั้งหมด 282 ไร่ เร่ิมจำกกำร
ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชุมชนฯ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรช้ีบ่ง ประเมิน และยืนยนักำรมีอยู่ของ
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำกำรอนุรักษสู์ง ดงัต่อไปน้ี 

7.1 การตรวจสอบสถานภาพการอนุรักษ์ของชนิดพันธ์ุสัตว์และพืช 
กำรตรวจสอบดูสถำนภำพกำรอนุรักษ ์ของชนิดพนัธ์ุสัตวท์ั้ง 6 ชนิด ท่ีส ำรวจพบในป่ำชุมชนบำ้นเนินสำย

กลำง โดยกำรน ำไปตรวจคน้ใน Resource Network Guidelines for the application of IUCN Red List of Ecosystems 
Categories and Criteria Version 3.1 และเอกสำร ชนิดพนัธ์ุท่ีถกูคุกคำมของประเทศไทย (สัตว)์ จดัท ำโดยส ำนกันโยบำย
และแผนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ. 2564)  เพ่ือตรวจดูว่ำมีสัตวช์นิดใดท่ีหำยำก ถูกคุกคำมหรือ
ใกลสู้ญพนัธ์ุ ท่ีมีควำมส ำคญัในระดบัโลก ระดบัภูมิภำค หรือระดบัประเทศ ผลกำรตรวจสอบพบวำ่ มีสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุ
ท่ีมีควำมส ำคญัในระดบัภูมิภำคหรือระดบัประเทศ คือ นกยงู 
  ในส่วนของกำรตรวจสอบดูสถำนภำพกำรอนุรักษข์องชนิดพนัธ์ุพืช ทั้ง 33 ชนิด ท่ีส ำรวจพบในป่ำ
ชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง เม่ือน ำไปตรวจคน้ดูในเอกสำร ชนิดพนัธ์ุท่ีถกูคุกคำมของประเทศไทย (พืช) ซ่ึงจดัท ำโดยส ำนกั
นโยบำยและแผนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ. 2564)  พบว่ำ ไม่มีชนิดพนัธ์ุพืชใดท่ีหำยำก ถูก
คุกคำมหรือใกลสู้ญพนัธ์ุ ท่ีมีควำมส ำคญัในระดบัโลก ระดบัภูมิภำค หรือระดบัประเทศ 
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7.2 การให้ค าปรึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กำรให้ค ำปรึกษำของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงประกอบดว้ย ชุมชนทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชำญ และองค์กรท่ีเป็น

ตวัแทนของชุมชน เป็นเร่ืองท่ีส ำคญัและจ ำเป็น เพรำะจะมีส่วนช่วยให้ผูป้ระเมิน ประเมินไดว้่ำมีพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำกำร
อนุรักษสู์งท่ีแน่นอนหรือไม่ และสำมำรถขอค ำปรึกษำในเร่ืองของระบบกำรจดักำรท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำ
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำกำรอนุรักษ์สูง รวมทั้งกำรแจง้ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทอ้งถ่ินรับทรำบว่ำ มีมำตรกำรบำงอย่ำงท่ี
จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรเพ่ือรักษำพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำกำรอนุรักษสู์งนั้นไว ้

7.3 การตรวจพสูิจน์พืน้ท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value : HCV) 
จำกกำรขอค ำปรึกษำจำกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และกำรเดินเทำ้เขำ้ตรวจสอบพิสูจนใ์นเขตพ้ืนท่ีป่ำชุมชนบำ้น

เนินสำยกลำง รวมทั้งกำรศึกษำหำขอ้มลูจำกแหล่งต่ำง ๆ ประเมินไดว้ำ่ ไม่มีพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำกำรอนุรักษสู์งปรำกฏอยู่ในป่ำ
ชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง โดยมีส่ิงท่ีตรวจพบ หลกัฐำนและเหตุผล ดงัน้ี 

พืน้ทีท่ีม่คุีณค่าการอนุรักษ์สูง ส่ิงทีต่รวจพบ หลกัฐานและเหตุผล 
HCV 1 : พ้ืนท่ีท่ีมีควำมส ำคญัทำงดำ้นควำมหลำก 
หลำยทำงชีวภำพ พ้ืนท่ีสงวนคุ้มครอง พ้ืนท่ีมรดก
โลก พ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่อำศัยของชนิดพันธ์ุประจ ำถ่ิน  
พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู่อำศยัของชนิดพนัธ์ุสัตวแ์ละพืช
ท่ีหำยำก ถูกคุกคำมหรือใกลสู้ญพนัธุ์   

ไม่ปรำกฏพ้ืนท่ี 
ท่ีเป็น HCV 1 

- ส ำรวจพบร่องรอยของนกยงู(พบขนนกยงู 2 จุด และมีรูป
ถ่ำยขนนกยงูพร้อมพิกดัจุดท่ีพบ) 
- ขนนกยงูท่ีพบในป่ำชุมชนฯเป็นขนของนกยงูเขียว ท่ีอพยพ
ผ่ำนมำชั่วครำวเพ่ือเขำ้มำหำอำหำรในพ้ืนท่ีกำรเกษตรของ
ชำวบำ้นท่ีอยูติ่ดกบัป่ำชุมชนฯ 
- ไม่พบหลกัฐำนในบริเวณป่ำชุมชนฯท่ีบ่งช้ีไดว้่ำเป็นท่ีอยู่
อำศยัของนกยงู กล่ำวคือ ไม่มีแนวสันเขำ ไม่มีแหล่งน ้ ำ ไม่มี
แหล่งอำหำรของนกยูง เช่น ธัญพืช เมล็ดหญ้ำ ยอดหญ้ำ 
ผลไม ้และไม่มีบริเวณลำนกวำ้งเท่ีนกยงูใชเ้ป็นที่ผสมพนัธุ์      
- ป่ำชุมชนฯ เป็นเพียงเส้นทำงผ่ำนของนกยูงท่ีออกมำหำ
อำหำรในพ้ืนท่ีกำรเกษตรของชำวบำ้นท่ีอยูติ่ดกบัป่ำชุมชนฯ 

HCV 2 : พ้ืนท่ีขนำดใหญ่ท่ีมีควำมสมบูรณ์ของ
ธรรมชำติ เป็นท่ีอยูอ่ำศยัและกำรด ำรง ชีวติของชนิด
พนัธ์ุท่ีมีจ  ำนวนมำกและกระจดักระจำยอยูท่ ัว่ทั้งพ้ืนท่ี 

ไม่ปรำกฏพ้ืนท่ี 
ท่ีเป็น HCV 2 

จำกกำรเดินส ำรวจและปรึกษำกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไม่พบ
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำกำรอนุรักษ์สูงท่ีเป็น HCV 2 ปรำกฏอยู่ใน
พ้ืนท่ีป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง 

HCV 3 : พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งระบบนิเวศท่ีหำยำก ถูก
คุกคำมและใกลสู้ญพนัธุ์ 

ไม่ปรำกฏพ้ืนท่ี 
ท่ีเป็น HCV 3 

จำกกำรเดินส ำรวจและปรึกษำกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไม่พบ
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำกำรอนุรักษ์สูงท่ีเป็น HCV 3 ปรำกฏอยู่ใน
พ้ืนท่ีป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง 

HCV 4 : พ้ืนท่ีคุม้ครองป้องกนัระบบนิเวศพ้ืนฐำนใน
สภำวะวิกฤต ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีตน้น ้ ำ  พ้ืนท่ีควบคุม
กำรพงัทลำยของดิน และพ้ืนท่ีท่ีเป็นแนวป้องกนัไฟ 

ไม่ปรำกฏพ้ืนท่ี 
ท่ีเป็น HCV 4 

จำกกำรเดินส ำรวจและปรึกษำกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไม่พบ
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำกำรอนุรักษ์สูงท่ีเป็น HCV 4 ปรำกฏอยู่ใน
พ้ืนท่ีป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง 

HCV 5 : พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งรองรับในกิจกรรมแหล่งเก็บ
หำและใช้ประโยชน์ในปัจจัยพ้ืนฐำนของชุมชน
ท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ ข อ ง สั ต ว์  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย อ ำ ห ำ ร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่ำศยั และยำรักษำโรค 

ไม่ปรำกฏพ้ืนท่ี 
ท่ีเป็น HCV 5 

จำกกำรเดินส ำรวจและปรึกษำกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไม่พบ
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำกำรอนุรักษ์สูงท่ีเป็น HCV 5 ปรำกฏอยู่ใน
พ้ืนท่ีป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง 

HCV 6 : พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีแสดงถึงควำมเป็น
เอกลกัษณ์วฒันธรรม จำรีตประเพณีของชุมชนทอ้งถ่ิน 
เช่น เป็นสถำนท่ีประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ, ศำล
หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชุมชนทอ้งถ่ินเคำรพบูชำ เป็นตน้ 

ไม่ปรำกฏพ้ืนท่ี 
ท่ีเป็น HCV 6 

จำกกำรเดินส ำรวจและปรึกษำกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไม่พบ
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำกำรอนุรักษ์สูงท่ีเป็น HCV 6 ปรำกฏอยู่ใน
พ้ืนท่ีป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง 
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8. แผนในการด าเนินกิจกรรมการบริหารจดัการ 

8.1 การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
บริษทั ฯ มีนโยบำยด ำเนินกำรปลูกยำงพำรำพนัธ์ุดีท่ีใหผ้ลผลิตสูง และมีกำรดูแลบ ำรุงรักษำสวนยำงตำม

ระบบวนวฒันแ์ละหลกัวิชำกำร เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภำพและไดป้ริมำณตำมเป้ำหมำย  

เป้าหมายการจัดการผลผลิตน า้ยาง ปี 2564 

รายการ ปี 2564 

พ้ืนท่ีปลูก (ไร่) 1,041 

จ ำนวนตน้ยำงท่ีกรีด (ตน้) 59,141 
ผลผลิตน ้ ำยำงสด (น ้ำหนกัแห้ง) 269,658 
ผลผลิตยำงกอ้น (น ้ำหนกัแห้ง) 29,962 

ผลผลิตยำงรวม (กิโลกรัม) 299,620 
รำคำน ้ ำยำงสด(น ้ำหนกัแห้ง):บำท/ก.ก. 46 
รำคำยำงกอ้น(น ้ำหนกัแห้ง) :บำท/ก.ก. 34 
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ ำยำงสด (บำท) 12,404,268 
รำยไดจ้ำกกำรขำยยำงกอ้น 1,018,708 

รวมรำยได ้(บาท) 13,422,976 
ประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 10,275,903 

ก ำไรสุทธิ (บำท) 3,147,073 

8,2 การดูแลบ ารุงรักษาและเก็บเก่ียวผลผลิต ในช่วงระหว่างปี 2564

กจิกรรม 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

1. กำรดูแลบ ำรุงรักษำสวนยำง(ไร่) 1,041  ผูค้วบคุมแปลง
หวัหนำ้แปลง 
พนกังำน/ลูกจำ้ง 
ในแปลงสวนยำง 

   1.1 ปรำบวชัพืช 2 คร้ัง มิ.ย. ; ก.ย. 

   1.2 ใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง มิ.ย. ; ก.ย. 

   1.3 ทำหนำ้ยำง(ม.ค.;มิ.ย.-ธ.ค.) 8 คร้ัง เดือนละคร้ัง 

   1.4 ป้องกนัไฟ 1 คร้ัง ก.พ. – เม.ย. 

   1.5 นบัจ ำนวนตน้ยำงท่ีเปิดกรีด 1 คร้ัง ก.พ. – เม.ย. 

   1.6 ตรวจหนำ้ยำง(ม.ค.;มิ.ย.-ธ.ค.) 8 คร้ัง เดือนละคร้ัง 

   1.7 ปรับปรุงถนน 2 คร้ัง ก.พ.-พ.ย. 

2. กำรเก็บเก่ียวผลผลิต (ตน้) 59,466  ผูค้วบคุมแปลง
หวัหนำ้แปลง 
พนกังำน/ลูกจำ้ง 
ในแปลงสวนยำง 

   2.1 เก็บเก่ียวผลผลิต 8 เดือน ม.ค.;มิ.ย.-ธ.ค. 

   2.2 พฒันำฝีมือแรงงำนกรีดยำง 1 คร้ัง ก.พ. – เม.ย. 

   2.3 ติดตำมและประเมินผล 8 คร้ัง เดือนละคร้ัง 
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8.3 การฝึกอบรม ปี 2564 

 รายการ ผู้เข้ารับการอบรม 

1 กำรจดักำรสวนยำงพำรำอยำ่งย ัง่ยนืตำมมำตรฐำน FSC  หวัหนำ้แปลง, พนกังำน 

2 อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำน พนกังำน, ลูกจำ้ง 

3 กำรใชเ้คร่ืองมือและอปุกรณ์ PPE พนกังำน, ลูกจำ้ง 

4 กำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ พนกังำน,ลูกจำ้ง, ผูรั้บเหมำกรีดยำง 

5 กำรพฒันำทกัษะกำรกรีดยำง ผูรั้บเหมำกรีดยำง 

6 กำรดูแลบ ำรุงรักษำสวนยำง  กำรปรำบวชัพืช กำรผสมปุ๋ย และ
กำรใส่ปุ๋ย โรค/ศตัรูยำงพำรำ 

พนกังำน ลูกจำ้ง, ผูรั้บเหมำ 
ปรำบวชัพืช/ผสมปุ๋ย/ใส่ปุ๋ย 

7 กำรเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน หวัหนำ้แปลง, พนกังำน 

8 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบติักำรกำรควบคุมไฟป่ำ หวัหนำ้แปลง, พนกังำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมอบเงนิรางวัลพิเศษให้กบัผู้รับเหมากรีดยาง และการฝึกอบรม 
 

การตรวจสุขภาพให้กับพนักงานของบริษัท ฯ ประจ าปี 2564 
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9. แผนปฏิบัตกิารการบริหารจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน Forest Stewardship 
     Council (FSC) ปี 2564 
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                    บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด 
                 Thai Rubber Land and Plantation Co.,Ltd. 

แผนปฏิบตักิาร 

การบริหารจดัการสวนยางพาราอย่างยัง่ยืน 

ตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) 

สวนยางพาราเชียงค า จังหวัดพะเยา ปี 2564 


