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รายงานการจัดการสวนป่าประจ าปี 2563 
บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด 

 
1. วัตถุประสงค ์  
 - เพื่อให้การจัดการสวนป่าเกิดความยั่งยืนตามแนวทางของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการปลูกป่า (Forest Stewardship 
Council™ : FSC™) ใน 3 ด้าน หลัก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม 
 
2.  การจัดการสวนป่าและสมาชกิกลุม่  

2.1 ลักษณะของสวนป่าเป็นการรวมกลุม่ของสมาชิก ซึ่งสมาชิกแต่ละรายจะมีพื้นที่สวนยางพาราขนาดเล็ก โดยสมาชิกแตล่ะ
รายได้ลงนามข้อตกลงที่จะบริหารจัดการสวนยางพาราในระบบการจัดการแบบกลุ่มตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

2.2 พื้นที่สวนป่า เป็นพื้นที่สวนยางพาราที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการ  เอกสารสิทธิ์
ดังกล่าวได้แก่ โฉนดที่ดิน, นส.3 และ สปก. เป็นต้น โดยจะไม่มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวน พื้นที่คุ้มครองหรือพ้ืนท่ีที่มีทรัพยากรคุณค่าสูง 

2.3 สมาชิกกลุ่ม การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้สมัครจะต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติต่างๆ จากทางบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการและเกณฑ์ในการรับรองสวนป่า เมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วสมาชิกทุกรายจะต้องได้รับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในสวนป่า  พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจสอบสถานภาพของสมาชิกอยู่เป็นระยะๆ หากพบถึงการกระท าต่างๆ ที่
ไม่สอดคล้องกับหลักการและเกณฑ์ของการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เบื้องต้นอาจให้มีค าร้องแก้ไขการด าเนินงาน หากไม่มีการแก้ไขเหตุ
ดังกล่าวให้เรียบร้อยสถานะภาพการเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดลง 

ในปัจจุบันมีเกษตรกรสวนยางพาราที่สนใจและได้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วจ านวน 2,180 ราย พ้ืนที่รวมทั้งหมด 40,777.17 ไร่ 
(ตารางที่ 1) มีปริมาตรไม้รวมทุกช้ันอายุประมาณ  719,856.45  ลูกบาศก์เมตร และมีอัตราความเพิ่มพูนเฉลี่ยประมาณ 2.13 ลูกบาศก์
เมตร/ไร่/ปี แบ่งพื้นทีส่วนยางพาราที่เข้าร่วมโครงการตามอายุการเก็บเกี่ยวผลผลติน้ ายางได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ (1).พื้นทีก่่อนการเปิดกรีด (1-6 ปี) 
จ านวน 23,618 ไร่ และ(2).พื้นที่เปิดกรีดเก็บเกี่ยวผลผลิต (7 ปีขึ้นไป) จ านวน 17,159 ไร่ ในปี 2563 สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ ายางจาก
สวนยางพาราในโครงการฯ พื้นที่ 4,717 ไร่ จ านวน 576.5 ตันยางแห้ง คาดการณ์ผลผลิตน้ ายางในปี 2564 จากพื้นที่เปิดกรีดจ านวน 
15,200 ไร่ คิดเป็นผลผลิตน้ ายางจ านวน 4,500 ตันยางแห้ง (ตารางที่ 2) และทางบริษัทยังเปิดรับสมาชิกเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
ยางพาราทุกช่วงช้ันอายุ (กราฟที่ 1) และให้มีพื้นท่ีสวนยางพาราที่สามารถตัดโค่นและเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ ายางได้เพียงพอกับความต้องการ
ตามแผนการผลิตสินค้าและบริการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 
 

ตารางที ่1 แสดงพื้นที่และจ านวนสมาชิกโครงการ FSC ในแต่ละปี (เริ่มค.ศ. 2014 - 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

years 
member increase in 

each year 
Area increase in 
each year(Rai) 

Area increase in each 
year(Ha) 

2014 23 285.08 45.63 

2015 141 2,729.13 436.57 

2016 478 11,435.79 1,829.48 

2017 612 9,220.53 1,475.2 

2018 328 5,560.49 889.63 

2019 243 4,570.15 731.06 

2020 355 6,976 1,116.05 

Total 2,180 40,777.17 6,523.62 
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กราฟที ่1 แสดงพื้นที ่(ha) สมาชิกโครงการ FSC โดยแยกตามช่วงอายุ 

 
 
 

 
ตารางที่ 2 คาดการณ์ปรมิาณผลผลิตน้ ายางในโครงการฯ 

 

Year AC 
Member 
increase 

Acc. 
member 

Area 
increase(ha.) 

Acc. 
area 
(ha.) 

Tapping 
area 
(ha.) 

Volume 
(tonDRC) 

1 2014 23 23 45.63 45.63 
  

2 2015 141 164 436.57 482.20 
  

3 2016 478 642 1,829.48 2,311.68 
  

4 2017 612 1,254 1,475.20 3,786.88 
  

5 2018 328 1,582 889.63 4,676.51 
  

6 2019 243 1,825 731.06 5,407.57 48 8.85 

7 2020 355 2,180 1,116.05 6,523.62 755 576.5 

8 2021 250 2,380 700 7,070 2,432 4,500 

9 2022 250 2,630 700 7,770 2,432 4,500 

10 2023 250 2,880 700 8,470 2,432 4,500 

11 2024  2,880  8,470 2,998 5,500 

12 2025  2,880  8,470 3,044 5,600 

13 2026  2,880  8,470 3,279 6,100 

14 2027  2,880  8,470 3,279 6,100 

3,174.82 

467.74 523.49 
672.81 

424.35 

991.02 

269.39 
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Year AC 
Member 
increase 

Acc. 
member 

Area 
increase(ha.) 

Acc. 
area 
(ha.) 

Tapping 
area 
(ha.) 

Volume 
(tonDRC) 

15 2028  2,880  8,470 3,279 6,100 

16 2029  2,880  8,470 3,279 6,100 

17 2030  2,880  8,470 3,279 6,100 

18 2031  2,880  8,470 3,279 6,100 

19 2032  2,880  8,470 3,279 6,100 

20 2033  2,880  8,470 3,279 6,100 

21 2034  2,880  8,470 3,279 6,100 

22 2035  2,880  8,470 3,279 6,100 

23 2036  2,880  8,470 3,279 6,100 

24 2537  2,880  8,470 3,279 6,100 

25 2038  2,880  8,470 3,279 6,100 

 
 
3. แผนการตัดโค่น การปลูกทดแทนและการคัดเลือกชนิดพันธุ์ 
 3.1 แผนการในการด าเนินการตัดโค่นไมย้างพาราจะพิจารณาจากความพร้อมของสมาชิกกลุม่ที่มีต้นยางพาราอายุมากกว่า 25 ปี 
ซึ่งเป็นยางพาราที่ให้น้ ายางน้อย ไม่คุ้มคา่ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ ขนาดแปลง ช่วงเวลา และการตัดโค่นไม้
ยางพาราจะต้องสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ข้อก าหนด มาใช้ในการพิจารณาใหต้ัดโค่นได ้
 3.2 ในการด าเนินการปลูกทดแทน จะท าการคดัเลือกพันธุ์ยางพารา จ านวนต้นต่อไร่ การเตรียมพื้นท่ีปลูก วิธีการปลูกและการ
บ ารุงรักษาให้เป็นไปตามค าแนะน าของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในปี 2562 ไดด้ าเนนิการปลกูทดแทนเป็นจ านวน 1,755.85 ไร่ 
 3.3 การด าเนินการตดัโค่นไม้ยางพาราในภาวะปกติให้เป็นไปตาม ข้อ 3.1 ในกรณีที่พ้ืนท่ีสวนยางพาราไดร้ับความเสยีหายจาก
อุทกภัย วาตภัย หรือภัยธรรมชาตอิื่นๆ ผู้จัดการสวนป่าจะเป็นผู้พิจารณาการตดัโค่นเพื่อปลูกทดแทนใหม่ตามความเหมาะสมได ้
 3.4 ในกรณีจ าเป็นทีไ่ม่สามารถด าเนินการตามข้อ 3.3 ได้ ผู้จดัการสวนป่าจะต้องท าการบันทึกเหตุผลไว้เป็นข้อมูลเพื่อน ามา
ทบทวนแผนการจัดการในปีถัดไป 
 
4. ผลผลิตจากสวนป่า 
 4.1 ปริมาณไม้ฟืนจากการโค่นลม้สวนยางพาราในโครงการฯ ประจ าปี 2563 

2563 
Planned  Actual  

(m3) (m3) 
January 5,000 4,365.68 
February 5,000 305.44 
March 5,000 1,160.84 
April 5,000 2,227.35 
May 5,000 247.50 
June 5,000 541.47 
July 5,000 6,107.78 
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2563 
Planned  Actual  

(m3) (m3) 
August 5,000 8,349.68 
September 5,000 5,799.94 
October 5,000 4,879.28 
November 5,000 2,826.39 
December 5,000 4,012.69 

TOTAL 60,000 40,824.04 
 

 
4.2 ปริมาณน้ ายางจากสวนยางพาราในโครงการฯ ประจ าปี 2563 

2563 
Planned  Actual  
(tonDRC) (tonDRC) 

January -  26.75  
February -  24.26  
March -  4.46  
April -  1.88  
May 78  20.17  
June 53  52.90  
July 86  60.79  
August 109  71.62  
September 429  76.26  
October 549  78.55  
November 669  94.63  
December 789  64.38  

TOTAL 2,762  576.65  
 
5. การติดตามดูแลการด าเนินงานในสวนป่า 
 แนวทางในการติดตามดูแลการด าเนินงานในสวนป่า  สามารถด าเนนิการไดโ้ดย แนวทางต่างๆ ดังนี ้
 5.1 ท าการตรวจสอบสภาพของพื้นที่ทุกๆ ปี โดยจะตรวจสอบอตัราการตายหรือเสียหายของต้นยางพาราพร้อมทั้งตรวจสอบสิ่ง
ผิดปกติที่เกดิขึ้นในสวน หากพบสิง่ผิดปกติจะให้มีค าร้องด าเนินการแก้ไข  

5.2 ท าการตรวจสอบการพังทลายของดิน 
 5.3 ท าการตรวจสอบชนิดพันธ์ุพืชและสตัว์ที่มีคณุค่าต่อการอนุรักษ ์
 5.4 ท าการสุม่ตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) 

5.5 ท าการตดิตามตรวจสอบคณุภาพน้ า 
5.6 ท าการตดิตามการเกดิอุบัติเหตุ 
5.7 ท าการตดิตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดของสมาชิก  
5.8 ท าการตดิตามคุณภาพน้ ายาง 
รายละเอียดตามข้อ 5.1 – 5.8 สามารถสรุปได้ตามแผนการติดตามตรวจสอบ (ตารางที่ 3)  ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 แผนการตดิตามตรวจสอบ 

รายการติดตามตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจ ผู้ตรวจ 
ตรวจสอบสภาพพื้นที ่ ปีละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ FSC 
ตรวจสอบการพังทลายของดิน  ปีละ 1 ครั้ง* เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ FSC 
ตรวจสอบชนิดพันธ์ุพืชและสตัว์ ปีละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ FSC 
ตรวจตดิตามภายใน(Internal Audit) ปีละ 2 ครั้ง หัวหน้าทีมตรวจติดตาม FSC 
ตรวจตดิตามคุณภาพน้ า ปีละ 2 ครั้ง เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ FSC 
ตรวจตดิตามการปฏิบัติตามข้อก าหนด ปีละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ FSC 
ตรวจตดิตามคุณภาพผลผลิตน้ ายาง ปีละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ FSC 

หมายเหตุ : * ให้ท าการส ารวจในช่วงฤดูฝน เดือน (มิ.ย. – ธ.ค.) ส าหรับสวนที่ตดิกับทางน้ า ให้ส ารวจ 2 ครั้ง (ประมาณ มิ.ย. และ ธ.ค.) 
 ผลจากการตรวจสอบให้น าข้อมูลมารวบรวมเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขและป้องกัน  โดยจะรวบรวมข้อมูลอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  
 

5.1 ผลการตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี ประจ าปี 2563 
ผลการตรวจสอบสภาพพื้นที่จากการตรวจเยี่ยมสวนยางพาราของสมาชิก ประจ าปี 2563 สวนยางพาราของสมาชิกมี

จ านวนทั้งหมด 2,164 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 42,294 ไร่ ซึ่งปัจจุบันตรวจเยี่ยมแล้วเสร็จจ านวน 1,045 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 13,941 
ไร่ สภาพพื้นทีจ่ากการตรวจเยี่ยมสวนยางพาราประจ าปพีบประเด็นที่ต้องเฝา้ระวัง คือ การจัดการขยะอย่างถูกวิธีเนื่องจากสมาชิก
ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญในเรื่องผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อมจึงท าให้พบเห็นขยะในสวนยางพาราของสมาชิกดังข้อมูลที่แสดง
เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 7.18 (กราฟท่ี 2)  

 
กราฟท่ี 2 แสดงสภาพพื้นที่ท่ัวไปของสวนสมากชิกท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ประจ าปี 2563 

 
 
5.2 ผลการตรวจสอบการพังทลายของดิน ประจ าปี 2563 

จากการตรวจสอบการพังทลายของดินประจ าปี 2563 ด้วยวิธีการสอบถามจากสมาชิกและการตรวจสอบจากสภาพ
พื้นที่จริง พบร่องรอยการพังทลายของดินในสวนสมาชิกจ านวน 3 แปลง คือ 101362002, 101220001 และ100526001 จาก 
1,045 แปลง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่พบการพังทลายของดินร้อยละ 0.29  (กราฟที่ 3) และได้ก าหนดจุดเพื่อตรวจติดตามการ
พังทลายของดินด้วยวิธีการเลือกสวนยางพาราในโครงการฯทีเ่ป็นพื้นทีต่ิดล าน้ า จ านวน 16 แปลง โดยแต่ละสวนได้ก าหนดจุดเพื่อ
ตรวจติดตามการพังทลายของดิน ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยวิธีการวัดระยะทางจากต้นยางต้นที่อยู่ชิดล าน้ าไปจนถึงแนวตลิ่งจ านวน 2-3 
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จุด/แปลง (แผนที่ 1) ซึ่งในปี 2561 พบการเกิดการพังทลายของดิน 2 จุด คือ 1) จุดที่ 2 ของเลขแปลงสมาชิก 100930002 
สาเหตุเกิดเนื่องจากช่วงมรสุมฝนตกหนักและชนิดดินของสวนยางเป็นดินทราย และ2) จุดที่ 3 ของเลขแปลงสมาชิก 100326001 
สาเหตุเกิดเนื่องจากช่วงมรสุมฝนตกหนักและมกีิ่งไม้ตกลงไปในล าน้ าท าให้กระแสน้ าเปลี่ยนทิศทาง ดังนั้น ทางบริษัท พาเนล พลัส 
จ ากัด ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยวิธีการท าแนวป้องกันการพังทลาย (รูปที่ 1) และผลจากการตรวจติดตามการ
พังทลายด้วยการก าหนดจุดในปี 2563 ไม่พบการพังทลายของดินเพิ่มจากปี 2562 

 
กราฟท่ี 3 แสดงสัดส่วนการชะล้างพังทลายของดินจากการตรวจเยีย่มสวนสมาชิกประจ าปี 2563 

 
 
 

แผนที่ 1 แสดงจุดสุม่ตรวจสอบตดิตามการเกิดการชะล้างพังทลาย (Soil Erosion) 
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รูปที่ 1 แสดงแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อลดการพังทลายของดิน 

 
5.3 ผลการตรวจสอบชนิดพันธ์ุพืชและสตัว์ ประจ าปี 2563 
 ไม่พบชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์หายากในพ้ืนท่ี 
 
5.4 ผลการสุ่มตรวจตดิตามภายใน (Internal  Audit) ประจ าปี 2563 

จ านวนสมาชิกที่สุ่มตรวจโดยใช้สูตร n = √N *0.6 โดยมีจ านวนสมาชิก FSC ที่ต้องด าเนินการสุ่มตรวจ 47 ราย และ
ผู้รับเหมาท าไม้ FSC 3 ราย ซึ่งท าการสุ่มตรวจติดตามภายในประจ าปี จ านวน 2 ครั้ง โดยวางแผนการด าเนินงานครั้งท่ี 1 ในเดือน
มิถุนายน และครั้งท่ี 2 ในเดือนธันวาคมของทุกป ีผลจากการสุ่มตรวจติดตามภายใน พบความไม่สอดคล้องดังนี ้

 
  พบความไมส่อดคล้อง 4 ประเด็น จากการสุม่ตรวจสมาชิก 

CAR# FSC Clause รายละเอียดที่ไม่สอดคล้อง 

1 5.5 
ปลูกทดแทนรอบใหม่ไม่เว้นแนว Buffer zone จึงด าเนินการยกเลิก
การเป็นสมาชิกของแปลง 101246003  

2 6.6.2 ไม่มีบันทึกการใช้สารเคมี (100742, 101139) 
3 7.3.1 ไม่มีบันทึกกิจกรรมในสวนป่าจ านวน 11 ราย 
4 7.3.2 ไม่มีบันทึกการฝึกอบรมจ านวน 5 ราย 

   
ไม่พบความไมส่อดคล้อง จากการสุ่มตรวจผูร้ับเหมา 
CAR# FSC Clause รายละเอียดที่ไม่สอดคล้อง 

1 4.2.5 ไม่มีบันทึกการฝึกอบรม  (90015) 
2 4.2.8 ลูกจ้างในทีมท าไม้บางคนไม่สวมอุปกรณ์ PPE (90015) 
3 4.2.9 ไม่มีบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ (90015) 

 
 

5.5 ผลการสุ่มตรวจตดิตามคุณภาพน้ า ประจ าปี 2563 
ในปี 2563 ได้ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อตรวจคุณภาพจ านวน 4 จุด โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 

(Specified Sampling) ซึ่งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม FSC สุ่มเลือกแหล่งน้ าเพื่อท าการเก็บตัวอย่างโดยแบ่งตามพื้นที่การท างาน 
(Zone) ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม FSC (แผนที่ 2) วางแผนการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ า 2 ครั้ง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 ในช่วงเดือน
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มิถุนายน และครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี หลังจากนั้นส่งตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์ค่าต่างๆ ตามมาตรฐานภายใน 24 
ช่ัวโมง ดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5 

 
แผนที่ 2 แสดงต าแหน่งการสุ่มตรวจติดตามคุณภาพน้ า ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 ผลจากการวิเคราะห์คณุภาพน้ าครั้งท่ี 1 เดือนมิถุนายน ประจ าปี 2563 

Order Menu Standard Unit Point1 Point2 Point3 Point4 

1 Color/Smell/Taste   N N N N 

2 Temperature   25.7 25.6 25.6 25.5 

3 PH 5-9  7.14 7.00 7.42 7.17 

4 DO (Dissolved 
Oxygen) 

>4 mg/litre 7.45 7.40 7.70 7.65 

5 BOD (Biochemical 
Oxygen Demand) 

<2 mg/litre 1.00 2.00 1.50 1.00 

6 TCB <20000 
mpn/100 

ml 
- - - - 

7 FCB <4000 
mpn/100 

ml 
- - - - 

8 Nitrate <5 mg/litre 0.14 0.06 0.67 0.21 

9 Ammonia <0.5 mg/litre 0.06 0.08 0.05 0.01 

** Standard : มาตรฐานคุณภาพน้ าประเภทที่ 3 ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ  
                        1). การอปุโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปกอ่น 2).การเกษตร 

คลองล าเปา 

คลองหล าใหญ ่

คลองอิต่ า 

คลองหิน 
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ตารางที่ 5 ผลจากการวิเคราะห์คณุภาพน้ าครั้งท่ี 2 เดือนตุลาคม ประจ าปี 2563 

Order Menu Standard Unit Point1 Point2 Point3 Point4 

1 Color/Smell/Taste     N N N N 

2 Temperature     24.80 24.90 24.80 24.80 

3 PH 5-9   6.61 7.24 7.49 7.08 

4 
DO (Dissolved 
Oxygen) 

>4 mg/litre 8.20 8.10 8.20 7.70 

5 
BOD (Biochemical 
Oxygen Demand) 

<2 mg/litre 3.00 1.00 0.50 1.50 

6 TCB <20000 
mpn/100 

ml 
- - - - 

7 FCB <4000 
mpn/100 

ml 
- - - - 

8 Nitrate <5 mg/litre 0.53 0.18 0.43 0.44 

9 Ammonia <0.5 mg/litre 0.35 0.23 0.13 0.12 

** Standard : มาตรฐานคุณภาพน้ าประเภทที่ 3 ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ  
                        1). การอปุโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปกอ่น 2).การเกษตร 

  
 

5.6 ผลการตรวจตดิตามการเกดิอบุัติเหตุ ประจ าปี 2563 
ในปี 2563 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึน้ในส่วนของการปฏิบัติงานของสมาชิกจ านวน 17 ราย และผู้รบัเหมาจ านวน 3 ราย 

ดังนี ้
อุบัติเหตุเกดิขึ้นในส่วนของการปฏบิัติงานของสมาชิกจ านวน 17 ราย 

ล าดับ ผู้ประสบอุบัติเหตุ วันที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ 
มาตรการการ

แก้ปัญหาเบื้องต้น 

1 
นายพินิจ ทองสม 

(101820) 
05/05/2563 

สวนยางพารา 
(101820003) 

มีดกรีดยางบาดหัวแม่
มือข้างซ้าย 

ค วรส วม อุ ป ก รณ์ 
PPE ให้ครบถ้วนทุก
ครั้ง (สวมถุงมือ) 

2 
นางละออง สารประสงค์ 

(101476) 
05/05/2563 

สวนยางพารา 
(100326001) 

สม า ชิ ก เข้ า ไป ก าจั ด
วัชพืชในสวนยางโดยใช้
เครื่องตัดหญ้าแล้วเกิด
เศษลวดรองก้ นถ้ วย
กระเด็นเข้าใส่ขาขวา 

ใ ห้ ส ม า ชิ ก ส ว ม
อุ ป ก ร ณ์  PPE ให้
ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก ค รั้ ง 
(เหมาะสมตามงานที่
ท า) 

3 นายถวิล หนูลิม่ (101365) 10/05/2563 
สวนยางพารา 
(101365001) 

สมาชิกเข้าไปกรีดยางใน
เวล า  02.15 น . แ ล้ ว
โดนแมลงมีพิษต่อย 

ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
เต รี ย ม เค รื่ อ งมื อ 
อุปกรณ์ (ถุงมือ)(ไฟ
ฉาย) ให้พร้อมก่อน
เข้าไปกรีดยางเพื่อ
ป้องกันภัยจากสัตว์มี
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ล าดับ ผู้ประสบอุบัติเหตุ วันที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ 
มาตรการการ

แก้ปัญหาเบื้องต้น 
พิษ 

4 
นางบุญเรือน เพชรบูรณ์ 

(101276) 
08/07/2563 

สวนยางพารา 
(101276002) 

มีดกรีดยางบาดนิ้วช้ีข้าง
ซ้าย 

ค วรส วม อุ ป ก รณ์ 
PPE ให้ครบถ้วนทุก
ครั้ง (สวมถุงมือ) 

5 
นายกอบศักดิ์ ผุดผ่อง

(101788) 
20/07/2563 

สวนยางพารา 
(101788001) 

สมาชิกเข้าไปใส่ปุ๋ยใน
สวนยางพารา ขณะเดิน
เห ยี ย บ ห น า ม ท ะ ลุ
รองเท้า ได้รับบาดเจ็บ 

ค วรส วม อุ ป ก รณ์ 
PPE ให้ครบถ้วนทุก
ครั้ง (รองเท้าบู๊ชพื้น
เหล็ก) 

6 
นายนุกูล ศิริพันธ์ 

(100875) 
05/08/2563 

สวนยางพารา 
(100875001) 

สมาชิกได้เข้าไปก าจัด
วัชพืชด้วยจอบดายหญ้า 
ขณะดายหญ้าคมจอบ
มาโดนหัวแม่เท้าท าให้
ได้รับบาดเจ็บ 

ค วรส วม อุ ป ก รณ์ 
PPE ให้ครบถ้วนทุก
ครั้ง (สวมใส่รองเท้า
บูท และกางเกงขา
ยาว) 

7 
นายอรุณ ไชยวงค์ 

(100743) 
05/09/2563 

สวนยางพารา 
(100743001) 

ขณะสมาชิกกรีดยาง ได้
โดนแมงป่องบ้านต่อยที่
นิ้ ว ก ล า ง ซ้ า ย ได้ รั บ
บาดเจ็บ 

ค วรส วม อุ ป ก รณ์ 
PPE ให้ครบถ้วนทุก
ครั้ง (สวมถุงมือ) 
 

8 
นายอีนหยัด ชัยชนะ 

(102035) 
15/09/2563 

สวนยางพารา 
(102035001) 

สม า ชิ ก เข้ า ไป ก าจั ด
วัชพืชในสวนยางโดยใช้
เครื่องตัดหญ้าแล้วเกิด
เศษไม้แห้งกระเด็นเข้า
ใ ส่ ห น้ า แ ข้ ง ไ ด้ รั บ
บาดเจ็บ 

ใ ห้ ส ม า ชิ ก ส ว ม
อุ ป ก ร ณ์  PPE ให้
ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก ค รั้ ง 
(เหมาะสมตามงานที่
ท า) 

9 
นางฉลวย ศิริพันธ ์

(101351) 
15/09/2563 

สวนยางพารา 
(101351002) 

มีดกรีดยางบาดนิ้วก้อย
ข้างซ้าย 

ค วรส วม อุ ป ก รณ์ 
PPE ให้ครบถ้วนทุก
ครั้ง (สวมถุงมือ) 

10 
นายคทาศักดิ์ พรหมจรรย์

(101612) 
02/10/2563 

สวนยางพารา 
(101612002) 

สมาชิกเข้าไปใส่ปุ๋ยใน
สวนยางพารา ขณะเดิน
เ กิ ด ลื่ น ล้ ม  ไ ด้ รั บ
บาดเจ็บที่เข่าเป็นแผล
ถลอก 

ค วรส วม อุ ป ก รณ์ 
PPE ให้ครบถ้วนทุก
ครั้ง (สวมใส่รองเท้า
บูท และกางเกงขา
ยาว) 

11 
นายชาตรี แก้วเพ็ชรสกลุ

(100662) 
10/10/2563 

สวนยางพารา 
(100622001) 

สม า ชิ ก เข้ า ไป ก าจั ด
วัชพืชในสวนยางโดยใช้
เครื่องตัดหญ้าแล้วเกิด
เศษไม้แห้งกระเด็นเข้า
ใ ส่ ห น้ า แ ข้ ง ไ ด้ รั บ
บาดเจ็บ 

ใ ห้ ส ม า ชิ ก ส ว ม
อุ ป ก ร ณ์  PPE ให้
ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก ค รั้ ง 
(เหมาะสมตามงานที่
ท า) 

12 
นายอุทิศ ประกอบกิจ

(101795) 
14/10/2563 

สวนยางพารา 
(101795001) 

มีดกรีดยางบาดหัวแม่
มือข้างซ้าย 

ค วรส วม อุ ป ก รณ์ 
PPE ให้ครบถ้วนทุก
ครั้ง (สวมถุงมือ) 

13 
นายจินดา นวลไลย

(102133) 
20/10/2563 

สวนยางพารา 
(102133001) 

สมาชิกเข้าไปกรีดยาง 
แล้ วโดนหนอนมีพิ ษ

ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
เต รี ย ม เค รื่ อ งมื อ 
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ล าดับ ผู้ประสบอุบัติเหตุ วันที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ 
มาตรการการ

แก้ปัญหาเบื้องต้น 
ต่อย อุปกรณ์ (ถุงมือ)(ไฟ

ฉาย) ให้พร้อมก่อน
เข้าไปกรีดยางเพื่อ
ป้องกันภัยจากสัตว์มี
พิษ 

14 นายสมนึก หมโก(101942) 01/11/2563 
สวนยางพารา 
(101942003) 

สมาชิกเข้าไปใส่ปุ๋ยใน
สวนยางพารา ขณะเดิน
เกิดสะดุดรากยาง ได้รับ
บาดเจ็บที่นิ้ วเท้ าข้าง
ขวา 

ค วรส วม อุ ป ก รณ์ 
PPE ให้ครบถ้วนทุก
ครั้ง (สวมใส่รองเท้า
บูท และกางเกงขา
ยาว) 

15 
นายกล่ า ศรสีุวรรณ

(102093) 
05/11/2563 

สวนยางพารา 
(102093001) 

สมาชิกได้เข้าไปก าจัด
วัชพืชด้วยมีดพล้าดาย
หญ้า ขณะดายหญ้าคม
มีดพล้ามาโดนหน้าแข้ง
ท าให้ได้รับบาดเจ็บ 

ค วรส วม อุ ป ก รณ์ 
PPE ให้ครบถ้วนทุก
ครั้ง (สวมใส่รองเท้า
บูท และกางเกงขา
ยาว) 

16 
นายสวงค์ แก้วสมบรูณ์

(102139) 
15/11/2563 

สวนยางพารา 
(102139001) 

สมาชิกเข้าไปใส่ปุ๋ยใน
สวนยางพารา ขณะเดิน
เกิดสะดุดก้อนหิน ได้รับ
บาดเจ็บที่ก้นเคล็ดขัด
ยอก 

ค วรส วม อุ ป ก รณ์ 
PPE ให้ครบถ้วนทุก
ครั้ง (สวมใส่รองเท้า
บูท และกางเกงขา
ยาว) 

17 
นายจิรภสั ยูหน ู

(101155) 
15/11/2563 

สวนยางพารา 
(101555004) 

ขณะสมาชิกกรีดยางต้น
ห น้ าสู ง เกิ ด น้ าย างก
ระเด็นเข้าตา 

ค วรส วม อุ ป ก รณ์ 
PPE ให้ครบถ้วนทุก
ครั้ง (แวน่ตา) 

 
อุบัติเหตุเกดิขึ้นในส่วนของการปฏบิัติงานของผู้รับเหมาจ านวน 3 ราย 

ล าดับ ผู้ประสบอุบัตเิหต ุ วันท่ีเกิดเหต ุ สถานท่ีเกิดเหต ุ ลักษณะของอุบัติเหต ุ
มาตรการการ

แก้ปัญหาเบื้องต้น 

1 
นายวีระ เรืองทอง 
ต าแหน่งมือเลื่อย 

(90034) 
02/09/2563 

แปลงท าไม้ 
(101390002) 

ขณะเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้
ยางในแนวระดับพื้น 
โดนเศษไม้กระเด็นใส่
ตาแต่สวมใส่ ชุดและ
อุปกรณ์ PPE 

ควรสวมอุปกรณ์ PPE 
ให้ ค รบถ้ วนทุ กครั้ ง 
(หน้ากากเลื่อย) 

2 
นายเอกหิรญั ศิริไชย 

ต าแหน่งคนขับบรรทุก
(90004) 

15/10/2563 
แปลงท าไม้ 

(102082001) 

ระหว่างเข้าไปบรรทุก
ไม้ในแปลงตอนลงจาก
รถเกิดลื่น ท าห้ข้อเท้า
เคล็ด 

ค ว ร เ พิ่ ม ค ว า ม
ระมัดระวังและสวม
อุ ป ก ร ณ์  PPE ใ ห้
ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก ค รั้ ง 
(รองเท้ารัดกุม) 

3 

นายคารมย์ พรหม
โคตร 

ต าแหน่ง เลื่อยไม้ 
(90035) 

02/11/2563 
แปลงท าไม้ 

(102166001) 

ขณะเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้
ยางในแนวระดับพื้น 
โดนกิ่งไม้ดีดใส่แต่สวม
ใส่ชุดและอุปกรณ์ PPE 

ควรสวมอุปกรณ์ PPE 
ให้ครบถ้วนทุกครั้ง  
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5.7 ผลการตดิตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดของสมาชิกประจ าปี 2563 
ผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดของสมาชิกจากการตรวจเยี่ยมสมาชิกประจ าปี 2563 จ านวน 2,180 ราย ซึ่ง

ปัจจุบันตรวจเยี่ยมแล้วเสร็จจ านวน 1,017 ราย จากการตรวจเยี่ยมสมาชิกประจ าปีพบประเด็นที่ที่ควรเฝ้าระวัง คือ 1.สมาชิกไม่มีเอกสาร
การจ่าย/รับเงินของคนงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.74 [ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้แรงงานในครัวเรือน], 2.สมาชิกไม่มีการจดบันทึกกิจกรรม
ในสวนยางพาราคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.52 (กราฟที่ 4) และสมาชิกมีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชประเภทไกลโฟเซตในแปลงยางพารา 
จ านวน 212 ราย คิดเป็นพื้นที่ 5,012.81 ไร่ ปริมาณที่ใช้เฉลี่ย 0.47 ลิตร/ไร่ ด้วยวิธีการฉีดพ่นเป็นจุดตามการกระจายตัวของวัชพืช 

 
กราฟท่ี 4 แสดงข้อมูลตรวจติดตามการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของสมาชิกประจ าปี 2563 

 
 
5.8 ผลการตรวจตดิตามคุณภาพน้ ายาง 
จากการตรวจติดตามคุณภาพน้ ายางของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งทางบริษัทได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ “การเปิดกรีด

และการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ ายางพารา” (WSH-QW-FM-20) เพื่อให้น้ ายางมีคุณภาพและผลผลิตที่ดีด้วยวิธีการแนะน าและอบรมให้ความรู้
แก่สมาชิก ซึ่งดัชนีท่ีใช้ในการตรวจติดตามว่าผลผลิตน้ ายางมีคุณภาพดีนั้นคือ การวัดปริมาณเนื้อยางในน้ ายางสด (Dry Rubber content, 
DRC) หรือ การหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (%DRC) ในปี 2563 เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของผลผลิตน้ ายางที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 เป็นพื้นที่จ านวน 4,717 ไร่ ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้ง จ านวน 576.5 ตัน %DRC เฉลี่ยเท่ากับ 
33.91% ซึ่งมี %DRC สูงสุดเท่ากับ 48% หมายเลขแปลง 102053002 สมาชิก คือ นายสวัสดิ์  แก้วสมบูรณ์ (102053) และมี %DRC 
ต่ าสุดเท่ากับ 17% หมายเลขแปลง 101978001 สมาชิก คือ นายมนูญ  สุวรรณชาตรี (101978) 
 
6.  แนวทางการป้องกันสภาพแวดล้อม 
 ทางบริษัทได้ยึดหลักการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในสวนยางพารา  โดยมุ่งเน้นท่ีจะไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติดังนี ้
 6.1 พื้นที่สวนยางพาราที่ติดกับทางน้ าได้แก่ แม่น้ า คลอง ล าธาร ร่องน้ าธรรมชาติ เป็นต้น จะก าหนดพื้นท่ีเป็นแนวเขตป้องกัน
การพังทลายของดิน (Buffer Zone)  
 6.2 ในกรณีที่พ้ืนท่ีปลูกสวนยางพารามีพืชหรือสัตว์ที่มีคณุค่าต่อการอนุรักษ์ ให้ท าการระบุรายละเอียดไว้ในแปลงปลูก พร้อมกับ
การแจ้งพนักงาน/คนงานทราบเพือ่ไม่ให้ตัดโค่นพืชหรือท าร้ายสตัว์ดงักล่าว พร้อมท้ังท าการติดตามตรวจสอบเป็นระยะๆ และบันทึกผลไว้ 
 6.3 ในการด าเนินการปลูก การตดัโค่นสวนยางพาราจะต้องด าเนินการตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน และไม่ท าลายระบบนิเวศน์ 



WSH-QS-FM-03 Rev.4 
 

13 
 

 6.4 ไม่น าเอาพืชต่างถิ่นที่ทางราชการก าหนดว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาปลูกในพ้ืนท่ี 
 6.5 ลดการใช้สารเคมีปราบวัชพืชและศัตรูพืช 

6.6 ท าบันทึกข้อตกลงกับคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิธีการในการจัดการสวนยางพาราเพื่อเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลติ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดความรู้สูเ่กษตรกร 

6.7 ท าบันทึกข้อตกลงกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพและแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นทีโ่ครงการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน  
 
7. การจ าแนกรายชื่อพันธุ์พืชและสัตว์หายากที่ต้องอนุรักษ์ไว้ 
 ท าการรวบรวมพันธ์ุพืชและสตัว์หายากที่จะต้องอนุรักษ์ไว้ และด าเนินการตามแนวทางป้องกันสภาพแวดล้อมตามหัวข้อที่ 6 
 
8. แผนที่แสดงรายละเอียดสวนยางพาราและพ้ืนที่อนุรักษ์ 
 8.1 ท าการระบรุายละเอียดของสวนยางพารา (แผนท่ี 3) ได้แก่ พื้นที่ปลูกยางพารา เจ้าของสวนยางพารา เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ เป็น
ต้น ซึ่งขอบเขตของการรับรองมาตรฐานในปัจจุบันคลอบคลมุพื้นท่ี 5 จังหวัด คือ สงขลา, พัทลุง, ตรัง, สตูล และนครศรีธรรมราช 

8.2 ท าการระบุรายละเอยีดพื้นทีคุ่้มครอง พื้นที่อนุรักษ์ ชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์อนุรักษ์ท่ีมีอยู่หรืออาศัยในพ้ืนท่ีซึ่งในปัจจุบัน
รวมพื้นท่ีทั้งหมดจ านวน 1,428 ไร่ (แผนท่ี 4) โดยมี 2 พื้นที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คือ 1.พื้นที่ปกปักษ์
พันธุกรรมเขาคอหงส์ จังหวัดสงขลา พื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ในปี 2562, 2.พื้นที่อนุรักษ์ป่าชุมชนทุ่งหัวเมือง ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าประดู่ 
อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พื้นทีป่ระมาณ 965 ไร่ ในปี 2563 จึงท าให้ปัจจุบันเหลือพืน้ท่ีดูแลจ านวน 2 จุด ดังนี ้ 

8.2.1. พื้นที่อนุรักษป์่าชุมชนบ้านช่องเขา ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูมิ จังหวัดสงขลา พื้นที่ประมาณ 395 ไร ่
8.2.2. พื้นที่อนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านควนเขาวัง ตั้งอยู่ท่ีต าบลปลักหนู อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พื้นที่ประมาณ 1,033 ไร ่

 8.3 ท าการระบุรายละเอียดของสถานท่ีที่มีคุณค่าดา้นมรดก วัฒนธรรม (ถ้ามี) 
 

แผนที่ 3 แสดงพื้นที่สมาชิก FSC โดยจ าแนกตามสถานะประจ าปี 2563 
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แผนที่ 4 แสดงต าแหน่งพ้ืนท่ีอนุรกัษ์ของโครงการ FSC ให้การสนับสนุนประจ าปี 2563 

 
9. แนวทางปฏิบัติในการตัดโค่น 
 ข้อพิจารณาทางด้านแนวทาง/วิธีปฏิบัติในการตัดโค่นทั้งทางด้านวิธีการ  การใช้เครื่องมือ  ความปลอดภัย  ได้ก าหนดไว้ในวิธี
ปฏิบัติเรื่องการตัดไม้ยางพารา พร้อมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 
10. การทบทวนแผนการจัดการ 
 ท าการทบทวนปรับปรุงแผนการจัดการให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม โดยจะด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
11. การฝึกอบรม 
 ความสนใจและความต้องการให้ทางโครงการฯ เข้ามาส่งเสริมอบรมให้ความรู้ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีความ
ต้องการให้ทางโครงการฯ เข้ามาส่งเสริมอบรมให้ความรู้ ร้อยละ 97.5 และไม่ต้องการให้ทางโครงการฯ เข้ามาส่งเสริมอบรมให้ความรู้ ร้อย
ละ 2.5 ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่ามีความสนใจ และความต้องการให้ทางโครงการฯ เข้ามาส่งเสริมอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ 3 
อันดับแรก คือ ต้องการให้ทางโครงการฯ เข้ามาส่งเสริมอบรมให้ความรู้เรื่ องการปลูกพืชร่วมยาง (วนเกษตร)  ร้อยละ 19.0 รองลงมา
ต้องการให้ทางโครงการฯ เข้ามาส่งเสริมอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ย-สารเคมีในสวนยาง และการจัดการโรคแมลงในสวนยางพารา ร้อย
ละ 18.5 สัดส่วนที่เท่ากัน  และต้องการให้ทางโครงการฯ เข้ามาส่งเสริมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดเลือกพันธุ์ยางพาราคุณภาพดี ร้อยละ 
18.0 โดยมีรายละเอียดดังกราฟที่ 5 [ที่มา ALS : การส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม และกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน (FSC) ของบริษัท พาเนล พลัส จ ากัด ประจ าปี 2563] 

กราฟท่ี 5 ความคิดเห็นของผู้ใหส้มัภาษณ์ทีม่ีต่อความสนใจ และความต้องการให้ทาง 
โครงการฯ เข้ามาส่งเสริมอบรมใหค้วามรู ้

 

พืน้ทีป่กปกัษ์

พนัธุกรรมเขาคอหงส ์

(ส ิน้สดุการดแูล 2562) 

ป่าชุมชนบา้น

ชอ่งเขา 

ป่าชุมชนบา้น

ควนเขาวงั 
ป่าชุมชนบา้นทุง่

หวัเมอืง 
(สิน้สดุการดแูล 

2563) 
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12. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
 ข้อมูลและรายละเอียดด้านแผนการจัดการ ข้อมูลสวนป่าจะท าการเปิดเผยให้สาธารณะชนได้รับทราบโดยผ่านทางหน่วยงาน
ราชการในพ้ืนท่ี หรือปิดป้ายประกาศ จากการน าเอกสารรายงานประจ าปี (ฉบับสาธารณะ) เผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียพร้อมกับการส ารวจ
ความคิดเห็น และทัศนคติต่อโครงการฯในปี 2563 ผลที่ได้คือผู้มีส่วนได้เสียมีทัศนคติที่ดีในระดับมากที่สุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.5 และใน
ระดับมากเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.5 (กราฟที่ 6) ซึ่งข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน (FSC) ของบริษัท 
พาเนล พลัส จ ากัด สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้  [ที่มา ALS : การส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของ
สมาชิกกลุ่ม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน (FSC) ของบริษัท พาเนล พลัส จ ากัด ประจ าปี 2563] 

- ต้องการให้เข้ามาส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ร้อยละ 25.0 
- ควรด าเนินการในรูปแบบกลุ่ม หรอืแบบสหกรณ์จะไดร้วบรวมผลผลติไดส้ะดวกขึ้น ร้อยละ 25.0 
- อยากให้มีการเพิ่มปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการใหม้ากขึ้นเพื่อช่วยให้มกีารจัดการสวนป่า FSC ที่มากข้ึน ร้อยละ 25.0 
- บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ร้อยละ 25.0 

กราฟท่ี 6 แสดงทัศนคติของผู้มสี่วนได้เสีย (Stakeholder) ต่อโครงการการจดัการสวนยางอย่างยั่งยนื 
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13. ใบร้องขอให้ด าเนินการแก้ไข  

จุดอ่อน : ร้องขอให้ด าเนินการแก้ไข 2563 

CAR# FSC Clause รายละเอียดที่ไม่สอดคล้อง สถานะ ปีที่ร้องขอให้
ด าเนินการแก้ไข 

M23 9.1.1 

HCV และ คุณลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องไม่ถูกช้ีบ่งและประเมินอย่างเหมาะสม 
(ในการปรึกษากับองค์กรด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นๆ) 

แก้ไขแล้ว 
2562 

 

24 
2.1 

Group 
Scheme 

องค์กรยังไม่ได้จัดตั้ง ด าเนินการและคงไว้เกี่ยวกับกลุ่มสมาชิกในบาง
ขั้นตอน : เอกสารขั้นตอนเกี่ยวกับการอับเดตสมาชิกกลุ่มใหม่ที่ให้แจ้ง 
SGS ภายใน 1 เดือน 

แก้ไขแล้ว 2563 

25 
5.3.1 
NTFP 

standard 

สมาชิกบางกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนและการใช้อุปกรณ์
ให้เหมาะสมเพื่อลดของเสียที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป 

แก้ไขแล้ว 2563 

26 
8.3.1 
NTFP 

standard 

สินค้าท่ีได้รับการรับรอง และ ไม่ได้รับการรับรอง ไม่ได้รับการแยกแยะ
อย่างชัดเจนโดยใช้เครื่องหมายหรือฉลาก 

แก้ไขแล้ว 2563 

 

จุดอ่อน : ร้องขอให้ด าเนินการแก้ไข 2564 

CAR# FSC Clause รายละเอียดที่ไม่สอดคล้อง สถานะ ปีที่ร้องขอให้
ด าเนินการแก้ไข 

- - - - - 

และมีการตรวจติดตามประเมินประจ าปี 2564 จากผู้ให้การรับรอง (SGS) ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2564 
                       
                                                                                                                                                                      
14. ติดต่อบริษัท 
 คุณอัมรินทร์  ศรีวัฒนา  
 โทรศัพท ์: 08-1901-5711 
 
 คุณอรชุน  เรืองทอง 
 โทรศัพท์ : 08-5489-1870 
 

บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด  
 417/14 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 
 โทรศัพท์ :  074-291130-4 
 โทรสาร :   074-291019-20 
 

บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด เราได้รับการรับรองสวนป่า หมายเลขใบรับรอง SGS-FM/COC- 010474 license code FSC™ 
C125420, SGSHK-COC- 470044 license code FSC™ C119407 และSGSHK-COC- 470103 license code FSC™ C158975 
 


