
เตรียมการเพ่ือตรวจติดตามการเจริญเติบโตและการเปลีย่นแปลงของป่าไม้ 

แผนการตรวจติดตามการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 

การตรวจติดตามเพื่อประเมินผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแผนงานการท างานเป็นกระบวนการท่ีส าคญัใน

การท าการค้นหา  ตรวจสอบ  ทบทวน  ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

(Continual Improvement) เพือ่ใหก้ลุ่ม บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั สามารถมีระบบในการจดัการในการด าเนินงานอยา่งมี

ประสิทธิผล   ดงันั้น  การด าเนินการดา้นการจดัการสวนป่าอย่างย ัง่ยืน ตอ้งให้ความส าคญักบัการจดัการสวนป่าทั้งสาม

ดา้นอยูต่ลอดเวลา จึงท าใหมี้การประเมินการด าเนินงานและติดตามผลอยูเ่ป็นประจ า  ดงัต่อไปน้ี 

1. ด้านการบริหารจัดการ (Management) 

1.1. การตรวจสอบและตรวจติดตามสมาชิกสวนป่า FSC-FM/COC 

1.2. การตรวจติดตามภายในระบบ FSC-FM/COC  ( Internal Audit ) 

1.3. การตรวจติดตามและปรับปรุงแผนการจดัการสวนป่า FSC-FM/COC     

2. ด้านเศรษฐกจิ (Economy) 

2.1. การตรวจติดตามการประเมินผลผลิตยางพาราและอตัราการเจริญเติบโตไมย้างพารา 

2.2. การตรวจติดตามการปลูกทดแทน (แผนการปลูกยางพารา)  กรณีมีแผนปลูก 

2.3. การตรวจติดตามการเก็บเก่ียวผลผลิตยางกอ้นถว้ย (Cup Lump) 

3. ด้านสังคม/ชุมชน  (Social) 

3.1. การตรวจสอบและตรวจติดตามผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผลกระทบทางดา้นสังคม 

3.2. การตรวจสอบและตรวจติดตามขอ้ร้องเรียน และการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ดา้นต่าง ๆ 

4. ด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) 

4.1. การตรวจสอบผลกระทบจากการท างานหรือการเก็บเก่ียวผลผลิต (ก่อน-หลงัท างาน) 

4.2. การส ารวจไมอ้นุรักษ ์และการตรวจติดตามไมอ้นุรักษป์ระจ าปี  (กรณีท่ีมีไมอ้นุรักษ)์ 

4.3. การตรวจติดตามกิจกรรมพื้นท่ีอนุรักษ ์และการตรวจติดตามประจ าปี 

4.4. การตรวจสอบและตรวจติดตามการเปล่ียนแปลงพนัธุ์พืชและพนัธุ์สัตวป์ระจ าถ่ิน 

4.5. การตรวจสอบและและตรวจติดตาม Buffer Zone (กรณีท่ีมี  Buffer Zone) 

4.6. การตรวจสอบและตรวจติดตาม Stream Bank  (กรณีท่ีมี Stream Bank) 

4.7. การตรวจสอบและตรวจติดตามพื้นท่ี HCVF และพื้นท่ีอนุรักษ ์(กรณีท่ีมี HCVF) 

 

 

 

 



การติดตามการเจริญเติบโตของไม้ยางพารา (Annual Yield Increment) 
การติดตามการเจริญเติบโตของไม้ยางพารา (Annual Yield Increment) กลุ่มบริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จ ากัด  

ก าหนดให้มีการส ารวจอตัราความเพิ่มพูน และการประเมินก าลงัผลิตไมข้องแต่ละแปลงเม่ือจะท าการ ตดัโค่นไมห้รือมี

ตน้ยางพารามีอายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป เพื่อให้ทราบถึงอตัราการเติบโตเฉล่ีย และการคาดคะเนปริมาณไมท่ี้จะท าออกได้

และสามารถประมาณราคาขายไดอี้กดว้ย 

1. ตรวจนับจ านวนตน้ยาง และวดัการเจริญเติบโตของตน้ยางพารา (ขนาดรอบล าตน้) จ านวน 1 ไร่ โดยวดัขนาด

รอบล าตน้ในกลา้ไม้ขนาดเล็ก (<150 เซนติเมตร) ให้วดัระดับ 10 เซนติเมตร และไม้ท่ีมีความสูงจากพื้นดิน

ประมาณ 150 เซนติเมตรขึ้นไป วดัท่ีระดบั 130 เซนติเมตร พร้อมทั้งบนัทึกลงใบประเมินไมก่้อนตดั (NPFG-

FM-FOM-11) ส ารวจ 1.25 % 

o พื้นท่ีสวนป่า 1 - 80 ไร่สุ่มส ารวจ 1 ไร่ 

o พื้นท่ีสวนป่า 81 - 160 ไร่ สุ่มส ารวจ 2 ไร่ 

o พื้นท่ีสวนป่ามากกวา่ 160 ไร่ ขึ้นไป สุ่มส ารวจ 3 ไร่ 

2. น าขอ้มูลการเจริญเติบโตท่ีวดัได(้ขนาดรอบล าตน้) มาหาค่าเฉล่ีย 

3. น าตวัเลขการเจริญเติบโตท่ีวดัได(้ขนาดรอบล าตน้) จากขอ้ 2 มาใชค้  านวณหาน ้ าหนกัสดของตน้ยางจากสมการ 

(สูตร) y = 11.34 (x) - 344.6 โดยท่ี x คือ ขนาดรอบล าตน้ท่ีระดบัความสูงจากพื้นดิน 150 ซม.  

(ขนาดไมท่ี้สามารถแปรรูปเป็นสินคา้ได)้ (ท่ีมา: สถาบนัวิจยัยาง)  

เช่น หาค่าเฉล่ียของตน้ยางได ้70 ซม. แลว้ใหน้ าตวัเลขมาเขา้สูตร จะได ้ 

y = 11.34 * (70) - 344.6  เม่ือค านวณแลว้จะได ้ 

y = 449.2  

ดงันั้น ตน้ยาง 1 ตน้ จะมีน ้าหนกั 449.20 กก. 

4. น าตวัเลขน ้าหนกัตน้ยางท่ีได ้มาคูณกบัจ านวนตน้ต่อไร่ก็จะไดน้ ้าหนกัรวมต่อไร่  

เช่น 449.2 * 65 = 29,198 กก. หรือคิดเป็นประมาณ 29.2 ตนั 

5. น าตวัเลขน ้าหนกัรวมต่อไร่มาคูณกบัพื้นท่ีทั้งหมด ก็จะได ้น ้าหนกัของไมย้างทั้งสวน 

เช่น 29.2 * 7 = 204.40 ตนั 
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ก่อน
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หลัง

ท าไม้

1. การรับสมคัรสมาชิกสวนป่า/การคดัเลือกตรวจสอบสมาชิก FM  ไตรมาสท่ี 2 ( 3 เดือน) 1 คร้ัง GE/FM-Mgr.-Assist. 

2. การฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบั FSC ให้กบัสมาชิกสวนป่า 1 คร้ัง 13-14 GE/FM-Mgr.-Assist.

3. ส ารวจตรวจติดตามระบบ FSC-FM/COC  สมาชิก 1 คร้ัง 13-14 GE 

4. การตรวจติดตามภายในระบบ FSC-FM/COC  (Internal Audit) 1 คร้ัง 18,19 GE/FM-Mgr.-Assist.  

5. การปรับปรุงแผนการจดัการสวนป่า FSC-FM 1 คร้ัง 18,19 GE 

6. การส ารวจประเมินผลผลิต 2,911.47 ไร่ 25-30 1-31 1-20 GE 

7. การเกบ็เก่ียวผลผลิตน ้ายางพารา 2,911.47 ไร่ GE 

8. ผลการเกบ็เก่ียวผลผลิต (การท ายางกอ้นถว้ย การควบคุมยางกอ้นถว้ย FM/COC) 1 คร้ัง GE 

9. ขอ้ร้องเรียนต่างๆ 1 คร้ัง 20,21 GE 

10. การจดัท าทะเบียนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย Stakeholder 1 คร้ัง 21 GE 

11. การประชุมสมาชิกและชุมชนรอบๆ สวนป่า 2 คร้ัง 13-14 GE 

12. การอบรมการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ PPE การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 1 คร้ัง 13-14 GE 

13. กิจกรรมสนบัสนุนชุมชนและทอ้งถ่ิน 3 คร้ัง 25 25 25 GE 

14. การตรวจสอบการผลกระทบท่ีเกิดจาการเกบ็เก่ียว (ก่อนท าไม-้หลงัท าไม)้ 1 คร้ัง 25 GE/FM-Mgr.-Assist.

15. การส ารวจไมอ้นุรักษ ์และการตรวจติดตามประจ าปี 1 คร้ัง 25-30 1-31 1-20 GE/FM-Mgr.-Assist.

16. สนบัสนุนกิจกรรมพ้ืนท่ีอนุรักษแ์ละป่าชุมชน 1 คร้ัง 10 GE/FM-Mgr.-Assist.

17. การส ารวจพนัธุ์พืชและสตัว,์ตรวจติดตามการเปล่ียนแปลงฯ 1 คร้ัง 25-30 1-31 1-20 GE/FM-Mgr.-Assist.

18. ตรวจสอบและป้องกนัแนว Buffer Zone (กรณีท่ีมี  Buffer Zone) 1 คร้ัง 5 GE/FM-Mgr.-Assist.

19. ตรวจสอบและป้องกนัแนว Stream Bank  (กรณีท่ีมี Stream Bank) 1 คร้ัง 5 GE/FM-Mgr.-Assist.

20. การตรวจสอบพ้ืนท่ี HCVF  (กรณีท่ีมี HCVF ) 1 คร้ัง 5 GE/FM-Mgr.-Assist.

หมายเหตุ: GE คือ Group Entity  คณะกรรมการ

      FM-Mgr.-Assist. คือ ผูช่้วยผูจ้ดัการป่าไม้

ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม

กจิกรรม

เป้าหมาย/ปี ระยะเวลาด าเนินการ

แผนการด าเนินงานและการตรวจติดตามการจัดการสวนยางพารา กลุ่มบริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั  (FSC-FM EQR Action Plan) 

ผู้รับผิดชอบ

การบริหาร

จดัการ

ดา้น

เศรษฐกิจ

ดา้นสงัคม


