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MANAGEMENT PLAN

1.วัตถุประสงค์และเป้ าหมายการบริหารจัดการ
ด้านเศรษฐกิจ
พัฒนาและปลูกสร้างสวนป่ าให้มปี ระสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์และการเพิมมูลค่าของผลผลิตไม้จากสวนป่ าให้มีกาํ ไรไม่
ตํากว่า %
ด้านสังคม
ส่งเสริมการจ้างงานกับคนในท้องถิน ทีอยู่ใกล้เคียงกับสวนป่ าให้เข้ามาดําเนินการกิจกรรมต่างๆในสวนป่ า ไม่นอ้ ยกว่า

0%

เพือเสริมสร้างให้เกิดรายได้และความร่วมมือทีดีภายในชุมชน โดยไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน
ด้านสิงแวดล้อม
.ส่งเสริมและอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่ า พืนทีอนุรกั ษ์ตอ้ งมีอย่างน้อย 10% ของพืนทีทีเข้าร่วมโครงการ
คือไม่ตากว่
ํ า

ไร่

2.คําอธิบายของทรัพยากรป่ าไม้ทอยู
ี ่ภายในขอบเขตการจัดการ ข้อจํากัดทางสิงแวดล้อม การใช้ทและสถานะการถื
ี
อครอง
สภาวะทางสังคมและเศรษฐศาสตร์และข้อมูลโดยรวมของทีข้างเคียง
ทรัพยากรป่ าไม้ทอยู
ี ่ภายในขอบเขตการจัดการ
บริษัท ดับเบิล เอ (

) จํากัด (มหาชน) ตังอยู่ที เลขที หมู่ ตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี

ขอบเขตของพืนทีดังนี
ทีตังสํานักงานบริษัท ดับเบิลเอ (1991) จํากัด (มหาขน) พิกดั 13.923996, 101.580002
ทิศเหนือ

ติดกับอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศใต้

ติดกับอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันออก

ติดกับอําเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดสระแก้ว

ทิศตะวันตก

ติดกับอําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

Page |3

โดยบริษัทฯได้ดาํ เนิน การปลูก ไม้ยูคาลิปตัสที เข้า ขอการรับรองการจัดการสวนไม้อย่างยังยืน ได้ถูก กํา หนดรอบตัด ฟั น
(Rotation) ไว้ทีอายุประมาณ ปี ขึนไป เนืองจากจากการประเมินผลผลิตของไม้ ปี ให้ผลผลิตคุม้ ค่าต่อต้นทุนมากทีสุด แปลงทีเข้า
ร่วมโครงการอยูใ่ นเขตพืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้วและ ชลบุรี โดยจํานวนพืนทีรวม 10,757.05 ไร่ พืนทีตามโฉนดรวม
9,585.05 ไร่ Productive Area 8,811.46 ไร่ และมีพืนทีอนุรกั ษ์ 1,172 ไร่ ซึงพืนทีทังหมดเป็ นพืนทีสมาชิกทีผ่านเกณฑ์ของบริษัท
โดยสมาชิกมีสิทธิในการใช้พืนที เป็ นโฉนด , นส3. และ สปก. สาเหตุทีทางเกษตรกรไม่ได้นาํ พืนทีทีเหลือเข้าร่วมโครงการหลักๆ
เนืองมาจากปลูกพืชชนิดอืน
ข้อจํากัดทางสิงแวดล้อม
สวนไม้ยคู าลิปตัส แปลงของเกษตรกรทีเข้าร่วมโครงการการจัดการสวนป่ าอย่างยังยืน ของบริษัท ดับเบิลเอ (

) จํากัด

มหาชน พืนทีส่วนใหญ่เหมาะสมในการปลูกสวนไม้ยคู าลิปตัส เนืองจากพืนทีส่วนใหญ่ทีราบมีความลาดชันไม่มาก มีสภาพพืนทีราบ
ดินส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเป็ นดินปนทราย ระบายนําได้ดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาํ เกษตรกรจึงนิยมปลูกไม้ยคู าลิปตัส สวนป่ า
ยูคาลิปตัสมีความหลากหลายของชนิดพืชค่อนข้างน้อย เนืองจากอายุการตัดฟันสันและเป็ นการตัดแบบ Clear cutting ในปั จจุบนั
จึงไม่มีลกั ษณะของพืนทีทีมีความสําคัญทางด้านสิงแวดล้อมหรือเป็ นพืนทีทีมีคุณค่าด้านการอนุรกั ษ์สงู (High Conservation Value
Forest: HCVF)
การใช้ประโยชน์ทดิี นและสถานะสิทธิการครอบครอง
โดยบริษัทฯได้ดาํ เนินการปลูกไม้ยูคาลิปตัส สําหรับพืนทีทีขอการรับรองการจัดการสวนไม้อย่างยังยืนในเขตพืนที 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว จํานวนพืนทีรวม , . ไร่ และมีพืนทีอนุรกั ษ์
1, ไร่ ซึงพืนทีทังหมดเป็ นพืนทีสมาชิกทีผ่านเกณฑ์ของบริษัท โดยสมาชิกมีสิทธิในการใช้พนที
ื ซึงเป็ นพืนทีของเกษตรกรเอง หรือ
มีการยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในทีดิน โดยเอกสารสิทธิทีใช้เป็ นโฉนดทีดิน(น.ส. , น.ส. ก, น.ส. ข, น.ส. ค, น.ส. ง, น.ส. จ),
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.3ข), และ ทีดินเพือเกษตรกรรม (ส.ป.ก. - ) โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. โฉนดทีดิน

จํานวน 118

ฉบับ

พืนที 2,891.64 ไร่

2. หนังสือรับรองการทําประโยชน์

จํานวน

38

ฉบับ

พืนที 1,031.50 ไร่

3. ทีดินเพือเกษตรกรรม

จํานวน 181

ฉบับ

พืนที 5,661.61 ไร่

4. พืนทีอนุรกั ษ์ สวนป่ าท่าแยก ไม่มเี อกสารสิทธิ
รวมทังสิน
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พืนที 1,172
จํานวน 337

ฉบับ

ไร่

พืนที 10,757.05 ไร่

พืนทีปลูกไม้ยูคาลิปตัสทีขอการรับรองตังอยู่ในอําเภอต่างๆ ดังนี
.จังหวัดปราจีนบุรี มีจาํ นวน
ไร่), อ.นาดี( แปลง
แปลง

แปลง พืนทีรวมจํานวน ,

. ไร่ ประกอบด้วย อําเภอ คือ อ.กบินทร์บุร(ี แปลง ,

. ไร่), อ.ประจันตคาม( แปลง

. ไร่), อ.ศรีมหาโพธิ ( แปลง

.

. ไร่), และอ.ศรีมโหสถ (

. ไร่)

.จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจาํ นวน

แปลง พืนทีรวมจํานวน ,

ไร่), อ.แปลงยาว ( แปลง . ไร่),อ.พนมสารคาม(
.จังหวัดชลบุรี มีจาํ นวน แปลง พืนทีรวมจํานวน

. ไร่ ประกอบด้วย อําเภอ คือ อ.ท่าตะเกียบ( แปลง

แปลง

. ไร่) และอ.สนามชัยเขต (

แปลง ,

.

. ไร่)

. ไร่ ประกอบด้วย อําเภอ คือ อ.เกาะจันทร์( แปลง . ไร่) และอ.พนัส

นิคม( แปลง . ไร่)
. จังหวัดสระแก้ว มีจาํ นวน
อ.คลองหาด( แปลง
แปลง

แปลง พืนทีรวมจํานวน

. ไร่) ,อ.เมืองสระแก้ว(

. ไร่) และอ.อรัญประเทศ( แปลง

และมีพืนทีอนุรกั ษ์

,

. ไร่ ประกอบด้วย อําเภอ คือ อ.เขาฉกรรจ์( แปลง
แปลง ,

. ไร่)

,

. ไร่) ,อ.วังนําเย็น( แปลง . ไร่) ,อ.วัฒนานคร(

. ไร่)

ไร่ (อ.เมืองสระแก้ว)

สภาวะทางสังคมและเศรษฐศาสตร์และข้อมูลโดยรวมของทีข้างเคียง
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประชากรส่วนใหญ่ในพืนทีประกอบด้วย ส่วนสําคัญ คือ
.ทางด้านอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมในพืนที เช่นนิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี นิคมอุตสาหกรรม

กบินทร์บรุ ี เป็ นต้น
.ด้านเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจทีสําคัญในพืนที ได้แก่ ข้าว, มันสําปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส และบางพืนทีมีดินทีเกิดจากการสลายตัว
ของหินบะซอลต์ หินปูน ซึงเหมาะแก่การปลูกพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด เป็ นต้น
3. เป็ นพืนทีตังหมู่บา้ น ชุมชน โรงเรียน วัด

. พืนทีป่ าไม้ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกจะเป็ นป่ าดงดิบ ป่ าดิบเขา และป่ าเบญจพรรณ
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ลักษณะสภาพภูมิประเทศของพืนทีทีเข้าร่วมโครงการ
สวนไม้ยคู าลิปตัส แปลงทีเข้าร่วมโครงการการจัดการสวนป่ าอย่างกับบริษัท ส่วนใหญ่มีสภาพพืนทีราบ มีลกั ษณะดินเป็ น
ดินร่วนเหนียวมีกรวดปน ดินร่วนเหนียว และดินร่วนปนทราย สภาพพืนทีส่วนใหญ่เหมาะสมในการปลูกสวนไม้ยูคาลิปตัส เนืองจาก
พืนทีส่วนใหญ่ทีราบมีความลาดชันไม่มาก
สภาพภูมอิ ากาศของพืนทีทีเข้าร่วมโครงการ
จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี และฉะเชิงเทรา มีภมู อิ ากาศร้อนชืนแถวศูนย์สตู ร ฤดูรอ้ นได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้และฤดูหนาวได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมเิ ฉลียอยูใ่ นช่วง . - . องศาเซลเซียส
ปริมาณนําฝนเฉลียอยู่ในช่วง ,

. - ,

. มิลลิเมตร มีปริมาณนําฝนเฉลีย ,

. มิลลิเมตร/ปี และประมาณนําฝนเฉลีย

. มิลลิเมตร/เดือน
ทีมา : ศูนย์ภมู อิ ากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตนุ ิยมวิทยา มกราคม

3. คําอธิบายของวนวัฒน์ และ/หรือ ระบบการบริหารจัดการอืน ซึงได้มาจากการรวบรวมคําถามและข้อมูลผ่านทาง
ทรัพยากรทีมีอยู่ในระบบนิเวศน์ของป่ า
ระบบการจัดการในสวนป่ า
. การเตรียมพืนที
หลังจากการเก็บเกียวผลผลิตไม้ออกจากพืนที จะมีการพิจารณาการไว้หน่อเป็ นอันดับแรก โดยสิง ทีใช้พิจารณา คือ ความคุม้ ค่าต่อ
การลงทุน เปอร์เซ็นต์รอดตายของไม้ตอ้ งมากกว่า 70 % และสายพันธ์ทีปลูกขณะนัน หากพืน ทีต้องการปลูกใหม่จะดําเนินการเตรียม
พืนที 2 แบบ คือ แบบสับพรวน 100% และงานเตรียมพืนทีโดยใช้รถไถกลบตอและวัชพืช และเกลียปรับพืนทีให้เสมอ กรณีพนื ทีทีเป็ น
ทีลุ่มตําจะทําการขุดทางระบายนํา เพือป้องกันนําท่วมขังและลดการเสียหายของกล้าไม้
หมายเหตุ :
ในกรณีทีแปลงอยู่รมิ นํา ลุ่มนํา และทางนํา (แหล่งนําธรรมชาติ) ต้องมีการเว้นระยะทีกันชน (Steam bank) อย่างน้อย 3
เมตร เพือป้องกันการพังทลายของดิน และป้องกันผลกระทบทีจะเกิดกับแหล่งนํา และมีการตรวจติดตามและสํารวจทุก 1 ปี
ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน
1. การพังทลายของดิน หรือตะกอนไหลทับถมร่องนํา
2. การเปลียนแปลงสภาพพืนที ทิศทางการไหลของนํา หรือแหล่งนํา
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การควบคุม/ติดตาม
1. ประเมินการทํางาน ก่อนและหลังการทํางานตามหัวข้อประเมิน (ใบประเมินผลกระทบงานเตรียมพืนที)
2. แจ้งแผนวิธีการเตรียม รวมถึงข้อห้ามกับผูร้ บั จ้าง
3. ควบคุมงานเตรียมพืนทีให้เป็ นไปตามรูปแบบทีกําหนด โดยไม่ไปเปลียนแปลงสภาพการไหลของนํา
4. แจ้งแผนการทางานให้ชุมชนรับทราบ
5. บอกมาตรการการทํางานให้ผปู้ ฏิบตั ิงานรับทราบ เช่นการอบรมก่อนการทํางาน ชีแจ้งให้ครบถ้วน เรืองขัน ตอนการ
ทํางานรวมถึงข้อควรระวังในการทํางาน
การป้ องกันและแก้ไข
1. ถ้ามีขอ้ ร้องเรียนเกิดขึน ควรแก้ไขไปตามกระบวนการรับข้อร้องเรียน
2. ลงโทษตามระเบียบทีระบุอยู่ในสัญญาทีได้ยอมรับตามเงือนไข ถ้ามีการทําให้เกิดความเสียหาย
2. การคัดเลือกชนิดสายพันธุ์
สายพันธุข์ องไม้ ยูคาลิปตัสทีนํามาปลูกในสวนไม้ของ บริษัทได้เลือกใช้ สายพันธุท์ ีมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุจ์ าก
บจก.ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี และบริษัท ทรีเทค จํากัด ทีได้รบั การจดทะเบียนคุม้ ครองพันธ์พืชใหม่แล้ว (มันใจได้วา่ ไม่ใช่ไม้ตดั ต่อ
พันธุกรรม GMOs) และเป็ นไม้ยคู าลิปตัสสายพันธุท์ ดีี ทีมีการปลูกทดสอบในภาคตะวันออก และมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพ
พืนที เพือสร้างอัตราผลผลิตให้เหมาะสมในทางเศรษฐกิจ ดังนัน การเลือกสายพันธุม์ าปลูก จึงต้องคํานึงถึงปัจจัยอืนๆประกอบ เช่น
สภาพพืนที ลักษณะดิน สภาพดินฟ้าอากาศ การใช้ประโยชน์ของผลผลิต เป็ นต้น สายพันธุไ์ ม้ยคู าลิปตัสทีนิยมปลูกปัจจุบนั แต่ละชนิด
พันธุม์ ี คุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน โดยทางฝ่ ายวิจยั แปลงปลูกได้คดั เลือกสายพันธุท์ ีมีความเหมาะสมสําหรับพืนทีภาคตะวันออก
ตามลักษณะดิน สภาพอากาศ เป็ นต้น
4.คําอธิบายเหตุผลของอัตราการเก็บเกีบวรายปี และสายพันธุท์ ีได้รับการคัดเลือก
อัตราการเก็บเกียวรายปี
บริษัทดําเนินการปลูกไม้ยูคาลิปตัสทีเข้าขอการรับรองการจัดการสวนไม้อย่างยังยืน เป็ นการตัดแบบ Clear cutting และอัตราการ
เก็บเกียว/รอบตัดฟัน (Rotation) ไว้ทอายุ
ี
ปี ขึนไป
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สายพันธุท์ ได้
ี รับการคัดเลือก
เป็ นสายพันธุท์ ได้
ี รบั การคัดเลือก โดยแต่ละสายพันธุม์ ีคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวต่างกัน และ มีความเหมาะสมในพืนทีต่างกัน มีดงั นี
1. Clone K58 (E.urophylla) ข้อดีคือ เยือมี Yield สูง มีความแข็งแรง สายพันธุน์ ีเหมาะสมกับการการปลูกบนทีราบ ดินร่วน หรือดิน
ร่วนเหนียว หรือทีราบตําดินร่วนทราย ความชืนดีตลอดปี หน้าดินลึกมีความแข็งแรงต้านทานต่อโรคสําคัญชนิดต่างๆ ทีพบในปัจจุบนั
แต่มีขอ้ จํากัดคือ ไม่ควรปลูกในทีนําขัง ทีตํา ดินระบายนํา ไม่ดี หน้าดินตืน
2. Clone K7 (E.camaldulensis x E.deglupta) ข้อดีคือ เจริญเติบโตได้ดีในพืนทีชุ่มนํา (ทีตํา) และพืนทีทีมีการระบายนําได้ดี เขตที
ราบ ราบตํา มีนาขั
ํ บ มีความชืนในดินและอากาศปานกลาง ดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย อุม้ นําดี หรือดินร่วนปนลูกรัง ทิงใบน้อย
เจริญเติบโตต่อเนืองตลอดทังปี ในเขตทีดินลูกรัง โครงสร้างแน่นทึบช่วงแล้งยอดจะพัฒนาได้ชา้ และทิงใบมาก แต่มีขอ้ จํากัดคือ ไม่
ควรปลูกในทีนําขัง ไม่ชอบดินดานและหน้าดินตืน
3. Clone K62 (E.urophylla) ข้อดีคือ เจริญเติบโตได้ดใี นดินร่วนทรายถึงดินเหนียว หน้าดินลึก ความชืนดี ทีราบถึงทีราบลุ่ม ทนแล้ง
ได้ดี แต่มีขอ้ จํากัดคือ ไม่ควรปลูกในทีตํา นําท่วมขัง ดินดาน
4. Clone PT911 (E.urophylla) ข้อดีคือ ทนแล้งได้ดี เหมาะกับดินร่วนปนทราย แต่มขี อ้ จํากัดคือ ไม่ควรปลูกในทีตํานํา ท่วมขัง
5. Clone SK ข้อดีคือ ทนต่อสภาพพืนทีภาคตะวันออกได้ดี ได้นาหนั
ํ กดี เหมาะกับการปลูกบนพืนทีราบ
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3.การวางแนวปลูก

การวางแนวปลูก คือการกําหนดระยะปลูก จํานวนต้นต่อไร่ และตําแหน่งทีจะปลูกกล้าไม้ยคู าลิปตัส ก่อนดําเนินการวางแนว
ปลูกพืนทีทีจะปลูกต้องเตรียมพืน ทีเรียบร้อยแล้ว ปัจจัยทีต้องคํานึงคือสภาพของพืนทีหากเป็ นพืน ทีราบจะปั กหลักหมายปลูกเป็ น
แถวตรงในขณะทีพืน ทีเนินหรือพืน ทีมีความลาดเอียง จะปักหลักหมายปลูกตามแนวระนาบหรือแนวลาดเอียงกําหนดระยะปลูก โดย
ใช้ระยะห่างระหว่างต้น . ระหว่างแถว 3 เมตร โดยทําเชือกวางตามแนวระยะ . เมตร วางแนวร่องแถว 3 เมตร ขึงเชือกตามแนว
แถวและต้นทําการปลูกตามระยะทีกําหนด จากนันขุดหลุมปลูก
มาตรฐานการวางแนว
ต้องได้ระยะระหว่างต้นและระยะระหว่างแถวทีกําหนด ปั จจุบนั ใช้ระยะปลูก 1.5 x 3 เมตร
ฤดูฝน ขนาดหลุม กว้าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 20 ซม. x 20 ซม. x 20 ซม.
ฤดูแล้ง ขนาดหลุม กว้าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 30 ซม. x 30 ซม. x 30 ซม.
4. การปลูก
การปลูกกล้าไม้ยคู าลิปตัส แบ่งเป็ น 2 ฤดูกาล ได้แก่
4.1 การปลูกกล้าไม้ฤดูฝน ใช้จอบขุดหลุมตามขนาดหลุม กว้าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 20 ซม.x 20 ซม.x 20 ซม.แล้ววางกล้าให้ตงตรง
ั
และขุยมะพร้าวอยูต่ ากว่
ํ าหน้าดินประมาณ 5 เซนติเมตร ใช้ดินละเอียดกลบพร้อมกับใช้มือกดดินให้แน่นพอประมาณ ห้ามใช้เท้า
เหยียบรอบต้นโดยเด็ดขาด เพราะจะทาให้ขยุ ทีอยูใ่ นดินแตกและดินจะแน่นเกินไป
4.2 การปลูกไม้ฤดูแล้ง ใช้จอบขุดทีหลุมขนาดหลุม กว้าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 30 ซม.x 30 ซม.x 30 ซม.แล้ววางกล้าให้ตงตรง
ั
และ
กลบดินหนาจากขุยมะพร้าวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ใช้ดินกลบพร้อมกับใช้มือกดดินให้แน่นพอประมาณ ห้ามใช้เท้าเหยียบรอบต้น
โดยเด็ดขาดเพราะจะทาให้ขยุ ทีอยู่ในดินแตกและดินจะแน่นเกินไป ทัง นีการปลูกหน้าแล้งจะต้องมีการรดนําหลังจากปลูก ในอัตรา 20
ลิตรต่อต้น และทําการกลบดินทีโคนต้น หลังจากหน้าดินมีความชืน หมาดๆ เพือป้องกันการระเหยความชืน ในดิน
มาตรฐานกล้าทีใช้ปลูก
1.ความสูง:ต้นกล้ามีความสูงมากกว่า 20 ซม. วัดจากโคนลําต้น ถึงยอด
2. ยอด และ ใบ: ยอดสมบูรณ์ดี ไม่เสียหาย มีใบใหญ่ ≥ 4 ใบ ใบที 1,2 เสียหายได้ ไม่เสียหาย ใบที 3,4,5,6 เสียหายได้ ≤
25%
3.ลําต้น และความเอียง ลําต้นตังตรง หรือเอียงไม่เกิน 45 องศา กรณี มีรอยต่อ ให้สงู จากโคนไม่เกิน 7 ซม.ลําต้น ไม่มคี วามเสียหาย
หรือรอยแผล
4.การเจริญเติบโตของราก และความสูงวัสดุปลูก ระบบรากมีความ active วัสดุปลูก สูง ≥ 50%
มาตรฐานงานปลูก
1. ปลูกตรงตามระยะทีวางแนวไว้
2. ปลูกให้ได้ตามมาตรฐาน (งานปลูก)
3. อัตรารอดตายของต้นไม้ไม่ตากว่
ํ า 95%
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5.การบํารุ งรักษา
การบํารุงรักษาเป็ นขันตอนทีสําคัญหลังปลูกไม้ เพือให้ไม้มกี ารเจริญเติบโตทีสมบูรณ์ ซึงการบํารุงรักษาจะประกอบไปด้วย การ
ปลูกซ่อม การกําจัด/ควบคุมวัชพืช การใส่ปยอิ
ุ๋ นทรีย ์ การแต่งกิงสําหรับไม้หน่อ การทําแนวป้องกันไฟ และการสํารวจอัตราการเติบโต
เปอร์เซ็นต์รอดตาย ซึงจะได้แยกกล่าวในรายละเอียดต่อไป
5.1 ปลูกซ่อม หลังจากทาการปลูกกล้าไม้ไปแล้ว ส่วนหนงึ จะตายจากสาเหตุตา่ งๆ เช่น การขาดนํายอดหัก นําท่วมโคน เป็ นต้น ก่อน
ทําการปลูกซ่อมจะต้องทําการนับว่าในพืนทีปลูกมีตน้ ตายกีต้นเพือจะได้นาํ กล้าไม้ไปซ่อมได้ครบตามจํานวนและจะทําการปลูกซ่อม
หลังจากปลูกไม้ภายใน 1 เดือน
มาตรฐานงานปลูกซ่อม
1. ปลูกซ่อมภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
2. ปลูกซ่อมให้ได้ตามมาตรฐาน (คู่มือการปฏิบตั ิงานฝ่ ายปลูกและบารุงรักษา)
3. เมือครบ 30 วัน ต้นไม้ตอ้ งไม่ตาย
5.2 การกําจัดวัชพืช มีส่วนสําคัญในการยับยัง ชะลอความเจริญเติบโตของกล้าไม้จงึ มีความจําเป็ นทีต้องดําเนินการกําจัดและ
ควบคุมวัชพืช ซึงจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนือง โดยวิธีการกําจัดวัชพืชมี 2 วิธี ได้แก่ การใช้แรงงานคน (อ้างอิงคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ฝ่ ายปลูกและบารุงรักษา) และการใช้เครืองจักร (อ้างอิงคู่มือการปฏิบตั ิงานฝ่ ายปลูกและบํารุงรักษา)
5.3 การใส่ป๋ ยุ ได้มีการใช้ขีไก่ผสมแกลบสําหรับเป็ นสารปรับปรุงดินเป็ นปุ๋ ยและวัสดุปรับปรุงโครงสร้างของดิน โดยใส่ให้กบั ไม้ยคู า
ลิปตัสช่วงอายุ 1 ปี ในอัตรา 1 ตันต่อไร่ วิธีการใส่ โดยใช้เครืองจักร โรยระหว่างแถวของไม้ยคู าลิปตัสจากนัน ใช้รถแทรกเตอร์ ผาน7
ไถกลบลงไปในดิน และใส่ปยเคมี
ุ๋
สตู ร 15-15-15 และสูตร 18-8-8 ใส่อตั ราตามทีกําหนดเช่นใส่ตน้ ล่ะ 50 กรัม โดยใส่ตามหลุมทีเตรียม
ไว้โดยจะขุดหลุมห่างจากต้นกระดาษ 10-15 เซนติเมตรหรือตามรัศมีของทรงพุ่มในกรณีทีเป็ นไม้ทอายุ
ี มากกว่า 1 เดือน
มาตรฐานการใส่ปุ๋ย
1. ใส่สารปรับปรุงดิน (ขีไก่ผสมแกลบ) ให้มคี วามสมําเสมอทังแปลง และเต็มพืนทีทีกําหนด
2. ควรเก็บกวาดกอง (ขีไก่ผสมแกลบ) ให้เรียบร้อย
5.4 การตัดแต่งหน่อ ใช้สําหรับการบํารุ งรักษาไม้หน่อเท่านัน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเลือกหน่อทีมีการเติบโตดีไว้ ประมาณ 2-3 หน่อต่อตอ การแต่งหน่อจะดําเนินการกับไม้อายุ 6-8 เดือน วิธีการ
แต่งหน่อ ใช้แรงงานคน โดยจะทําการเลือกหน่อทีมีขนาดใหญ่ จํานวน 2-3 หน่อต่อตอ จากนันใช้มดี ตัดหน่อทีไม่ตอ้ งการออกทิง้ ไว้ใน
แปลงเพือเป็ นปุ๋ ย และการแต่งหน่อจะไม่ดาํ เนินการในช่วงฤดูแล้ง เพือป้องกันการเกิดไฟไหม้
มาตรฐานการตัดแต่งหน่อ
1. ควรตัดแต่งหน่อทีไม่ตอ้ งการทิง ให้หมด
2. ความสูงของหน่อทีตัดแต่งทิง ไม่เกิน 15 เซนติเมตร
5.5 การสํารวจอัตราการเจริญเติบโต การสํารวจอัตราการเจริญเติบโตเป็ นการประเมินผลความคุม้ ค่าต่อการลงทุน จะแบ่ง
การประเมินผลผลิตไม้
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ก่อนการตัดฟั น โดยมีวิธีการประเมินดังต่อไปนี
5.5.1 ขันตอนเข้าตรวจสอบงานนับเปอร์เซ็นต์รอดตาย
1) เตรียมอุปกรณ์ ในการตรวจสอบงาน
1.1) เครืองนับจํานวน (counter)
1.2) บันทึก ลงในใบเก็บข้อมูล
2) การตรวจสอบงานนับเปอร์เซ็นต์รอดตายสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้ดงั นี
2.1) งานนับเปอร์เซ็นต์รอดตายไม้ 1 เดือน
- ตรวจนับจํานวนต้นปลูกทังหมดในแปลงนัน
- ตรวจนับต้นตาย
- จดบันทึกจํานวนต้นปลูกของแต่ละแถวปลูก
2.2) งานนับเปอร์เซ็นต์รอดตายไม้ 4 ปี ให้ดูลกั ษณะดังต่อไปนีพิจารณาเป็ นต้นทีไม่สมําเสมอ
- ต้นเป็ น คือ ต้นทีปลูกแล้วสามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมําเสมอ
- ต้นตาย กรณีทีไม้ตายจากธรรมชาติ เช่น นําท่วม หรือตายจากกรณีอืนๆ เช่น ขีเถ้า ไฟไหม้ จะระบุสาเหตุการตายให้ทราบ
ในช่องหมายเหตุ
- ต้นแคระ คือ ต้นทีมีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 4.7 เซนติเมตร หรือ เส้นรอบวงตํากว่า 16 เซนติเมตร
- ตรวจนับจํานวนต้นตายในแปลงนัน
- ตรวจนับจํานวนต้นแคระเกร็น

3) ขันตอนการวัดไม้
เริมทําการวัดการเจริญเติบโตของไม้ทีอายุ 1 ปี และ วัดทุกๆ 1 ปี จนครบอายุ 4 ปี ก่อนการประเมินตัดไม้
ตาราง กําหนดการวัดการเจริญเติบโตแปลงไม้
อายุ
เดือน

รายละเอียดการว ัด %รอดตายเละว ัดการเติบโต
น ับ % รอดตาย
ว ัดความสูง (m)
ว ัดเส้นรอบวง(CM)

1

ตรวจ

-

-

12
24
36
48
50 - 60

ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ

ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ

ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ

หมายเหตุ
ตรวจทําจ่ายการปลูก
หาก % รอดตายมากกว่า 70 % พิจารณาปลูกซ่อม
หาก % รอดตายตํากว่า 70% พิจารณารือตอ

ตรวจวัดทุก 2 เดือน ก่อนตัดไม ้เข ้าโรงงาน

3.1) ความโตทางเส้นรอบวงระดับอก (Girth at Breast high) หรือเรียกย่อๆว่า GBH คือความโตทางเส้นรอบวงใน
ระดับ 1.30 เมตร ใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร และคํานวณเส้นผ่าศูนย์กลางมีหน่วยเป็ นนิว
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3.2) ความสูง การวัดความสูงวัดจากพืนดินถึงเรือนยอดนิยมใช้หน่วยวัดเป็ นเมตร จากนันนําข้อมูลทีได้มาคํานวณผลผลิตของไม้ และ
วิเคราะห์ความคุม้ ค่าต่อการลงทุน (ตามตารางมาตราฐานไม้) ซึงแปลงใดมีผลผลิตไม่คมุ้ ค่าแก่การลงทุนจะทาการตัดฟั นเพือเก็บเกียว
ผลผลิตไม้และทําการปลูกสร้างใหม่
การคิดค่า AYI
1. สุ่มตัวอย่างของพืนทีโดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่มตามจังหวัดทีเข้าร่วม ดังนี
กลุ่มที 1 จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มที 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี
กลุ่มที 3 จังหวัดสระแก้ว
2. สุ่มกลุ่มตัวอย่างไม้ตามช่วงอายุ 4 ช่วง คือ ช่วงอายุ 1, 2, 3, 4 ปี อายุละ 2 แปลง ต่อ 1 จังหวัด
6.การเก็บเกียว
การเก็บเกียวผลผลิตของไม้ยคู าลิปตัส จะเก็บเกียวทังพืนที (Clear cutting) เมือครบรอบตัดฟัน (อายุ 4 ปี ขึนไป ) ทางบริษัทใช้
Harvesters หรือ เลือย (เลือยยนต์ ขนาดไม่เกิน แรงม้า ) เป็ นเครืองจักรทีใช้สาํ หรับตัดต้นไม้ในแปลงปลูก ซึงเทคนิคในการตัดทัง
แบบคือ ไม้หน่อตัดให้เหลือตอทิงไว้ สูงไม่เกิน . ซ.ม (วัดจากตอเดิม) และไม้ยอดสูงไม่เกิน . ซ.ม (วัดจากพืนดิน)
โดยมีวิธีการเก็บเกียวโดยสังเขป ดังนี
. กําหนดขอบเขตการตัดไม้เป็ นรายแปลงย่อย(ตามแผนรายเดือน)แปลงทีตัดต้องทําสัญลักษณ์ขอบเขตไว้อย่างชัดเจน (ป้องกันการ
ตัดผิดปนไม้)ขอบเขตทางรอบแปลง ปักหมุดรอบแปลงแสดงขอบเขตแปลง
. การล้มต้นไม้
. กําหนดทิศทางของไม้ทีล้มลงล้มตามลม โดยจะต้องล้มลงไปในทิศทางเดียวกัน เพือง่ายต่อการริดกิงและการทอนไม้
. แจ้งคนทีไม่เกียวข้องต้องออกห่างจากบริเวณทีตัดไม้จากต้นทีตัดไม่นอ้ ยกว่า เมตร
. วัดขนาดของไม้โดยวัดขนาดไม้ในส่วนหน้ากว้างและความยาวพร้อมทําสัญลักษณ์ระบุไว้
ข้อควรระวังในการตัดไม้
. การตัดไม้ช่วงลมแรง
. ให้หวั งานเข้า Zoom ประเมินหน้างานการตัด
. วิธีการตัด
- รถตัดต้องอยูใ่ นตําแหน่งเหนือลม
- ล้มไม้ไปในทิศทางเดียวกับลม
- หลังจากตัดต้นไม้เสร็จ ให้สไลด์หวั ตัดขึนไปอยูต่ รงกลางต้นไม้ เพือบังคับทิศทาง
- กรณีทไม้
ี อยู่ใกล้สายไฟฟ้า บ้านคน ถนน แปลงเกษตรกร ให้งดตัดไม้
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. การตัดไม้ใกล้สายไฟฟ้า : ให้ตดั ไม้ลม้ เข้าในแปลง ทีทําการตัดไม้ เท่านัน
.การตัดไม้ใกล้บา้ นทีพักอาศัย/สวน/ไร่นา : ให้ตดั ไม้ลม้ เข้าในแปลง ทีทําการตัดไม้ เท่านัน
.ในฤดูฝน คัดเลือกแปลงทีอยู่ในทีดอน นําไม่ท่วมขัง ในการทํางาน
หมายเหตุ : ห้ามทํากิจกรรมตัดไม้บนพืนทีลาดชัน(ลาดชันมากกว่า องศา)ในทีกันชน (Buffer Zone)
คุณภาพไม้ท่อน
- ไม้ขนาด . นิวขึนไป ส่ง AA เพือนําไปผลิตเป็ นไม้สบั เยือและกระดาษ
- ไม้ขนาด . – . นิว ส่ง AGF / GFT เพือนําไปผลิตเป็ น Fiberboard
- ไม้ทีเล็กกว่า . นิว (ปลายพุ่ม) ส่ง โรงไฟฟ้า NPS เพือนําไปเป็ นเชือเพลิง หรือไถกลบ เพือเป็ นปุ๋ ยภายในแปลง
ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
1. เส้นทางขนลากไม้เกิดความเสียหาย
2. เสียงของเครืองจักรทีทางานใกล้แหล่งชุมชน
การควบคุม/ติดตาม
1. ประเมินการทํางานก่อนและหลังการทํางานตามหัวข้อประเมิน (ใบประเมินผลกระทบงานตัดไม้)
2. แจ้งแผนการทํางานให้เป็ นไปตามข้อกําหนด (กําหนดเส้นทางขนส่ง, นําหนักบรรทุก)
3. บอกมาตราการการทํางานให้ผปู้ ฏิบตั ิงานรับทราบ เช่นการอบรมก่อนการทํางาน ชีแจงให้ครบถ้วน เรืองขันตอนการทํางานรวมถึง
ข้อควรระวังในการทํางาน
4. ชีแจงชุมชน แจ้งแผนการทํางานให้ชมุ ชนรับทราบ
การป้ องกันและแก้ไข
1. การกําหนดเส้นทางบรรทุกไม้ทีชัดเจน ไม่ทาํ ให้ชมุ ชนเดือนร้อน
2. กําหนดนํา หนักรถบรรทุกไม่ให้เกินกฎหมาย เพือลดความเสียหายของถนน
3. ประเมินเส้นทางซ่อมทางทีชํารุด ก่อนและหลังการทํางาน
4. หากมีเรืองร้อนเรียน ให้ดาํ เนินการตามขัน ตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน
6 การป้องกันภัยทีเกิดกับสวนไม้ยูคาลิปตัส เกิดได้จากคน สัตว์ โรคแมลง และภัยธรรมชาติ
- ภัยจากคน เกิดจากความรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์หรือเกิดจากเจตนาทีไม่หวังดีต่อพืน ทีปลูก เช่น ไฟลามจากพืน ทีข้างเคียง
ไฟไหม้จากการหาผลผลิตทีไม่ใช้เนือไม้ เช่น รังผึง สัตว์นาํ เป็ นต้น การนําขยะมาทิง ในพืนทีการลักขโมยไม้ เป็ นต้น
การป้ องกันและแก้ไข ภัยทีเกิดจากการรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์สามารถแก้ไขได้ โดยการทําแนวกันไฟระหว่างพืน ทีของแปลง
การให้ความรูแ้ ละควบคุมการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด แก้ไขโดยกระบวนการมวลชนสัมพันธ์และการสํารวจตรวจตราในพืนที
- ภัยจากสัตว์ พบน้อยมาก เกิดได้ทงั สัตว์เลียง คือวัวควายเข้ามากินหญ้าในแปลงปลูกไม้ยคู าลิปตัส เหยียบหญ้าถูกกล้า
ไม้ขนาดเล็กเสียหายหรือใช้ลาํ ตัวเสียดสีกบั เปลือกต้นไม้ยคู าลิปตัส
การป้องกันและแก้ไข การพบปะพูดคุยกับเจ้าของสัตว์เลีย ้ ง หากดาเนินการแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้ ก็ตอ้ งดาเนินการ
แก้ไขโดยกระบวนการมวลชนสัมพันธ์ และตามกฎหมาย
- ภัยจากโรค แมลง ทีมักจะพบในแปลงปลูก คือ โรคใบจุดด่างเหลือง โรคใบไหม้ ในช่วงฤดูฝน และแตนฝอยปม หนอนม้วนใบ
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แต่ยงั ไม่สง่ ผลความเสียหายต่อผลผลิตของไม้
การป้องกันและแก้ไข ต้องดาเนินการสารวจตามแผนการตรวจติดตามทีกาหนด (Eucalyptus Check-up) หากมีการ
ระบาดรุนแรง ต้องกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขจากสาเหตุนันๆ
- ภัยจากธรรมชาติ เกิดจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตัว เช่น ฝนตกหนักเกิดนําท่วม ลมแรงทําให้ไม้โคนล้ม
หรือโอนเอียง ไฟไหม้ทีเกิดจากลมพัดในช่วงฤดูแล้ง/จากการเผาหญ้าพืนทีข้างเคียง เป็ นต้น
การป้องกันและแก้ไข ภัยจากธรรมชาตินบั เป็ นภัยทีป้องกันแก้ไขได้ยาก เพราะไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยใดขึน ใน
เวลาใด แต่ภยั ธรรมชาติทไม่
ี รุนแรงก็แก้ไขได้บา้ งเช่นเดียวกัน
1) การแก้ไขจากลมทีเกิดจากลมมรสุม ซึงจะทําให้ไม้ยคู าลิปตัสทีมีอายุประมาณ 1-2 ปี ขึนไปล้มจากลมมรสุมทีพัดแรง
ได้ แก้ไขโดยการใช้หลักไม้ปักยึดพร้อมผูกเชือกฟางเพือคําต้นไม้ในแปลง
2) การป้องกันไฟไหม้ ในช่วงปลายปี ถึงต้นปี ระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน การปลูกสร้างสวนไม้เป็ นการลงทุนสูง หากถูกไฟ
ไหม้เสียหายค่าตอบแทนต่างๆทีจะได้รบั เป็ นศูนย์ จึงจําเป็ นต้องป้องกันไฟไหม้อย่างได้ผล หลักการสําคัญของการป้องกันไฟคือการลด
วัชพืชออกจากแปลงให้มากทีสุดเมือมีวชั พืชอยู่นอ้ ยหรือไม่มีเลยไฟก็ไม่เกิดขึน ในแปลง การป้ องกันไฟมีหลายวิธีแต่ทีได้ผลดีทีสุด
สําหรับการป้ องกันไฟในแปลงปลูกไม้ยคู าลิปตัส คือ ใช้รถแทรกเตอร์ลอ้ ยางไถพรวนระหว่างแถวของไม้ยคู าลิปตัสโดยใช้รถ
แทรกเตอร์ลอ้ ยางติดผานไถ 7 จานไถระหว่างแถวดําเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะทําให้วชั พืชถูกไถพลิกทับอยู่ใต้ผิว
ดิน ส่วนหัวแปลงใช้เครืองเป่ าลมเป่ าพวกใบไหม้ทีตกจากต้นให้เกลียงเพือป้องกันไฟไหม้เข้าแปลง และการทําแนวป้องกันไฟ โดยการ
ปรับปรุงถนนรอบพืนทีแปลง ดันใบไม้ออกให้มากทีสุดและสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพืนที
หมายเหตุ :หลังจากทีเก็บเกียวเสร็จ ทางทีมงานจะพิจารณาไว้ตอเป็ นลําดับแรก โดยปกติจะไว้ตอ รอบ ทังนีขึนอยู่กบั % รอดตาย
ภายในแปลงภายใน เดือน หากตํากว่า % จะพิจารณารือตอและปลูกทดแทน ภายใน เดือน
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5.การเตรียมการเพือตรวจติดตามการเจริญเติบโต และการเปลียนแปลงของไม้
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6.แนวทางการป้ องกันสภาพแวดล้อม ทีได้จากการศึกษาผลกระทบด้านสังคม และสิงแวดล้อม
การประเมินความเสี ยงด้ านตํา แหน่ งงาน
ฝ่ าย : _____________สร้ างวัตถุดิบ_______________________
[ ] งานทีทําโดยผู้ทเกี
ี ยวข้ อง
[ ] งานทีทําโดยผู้ทเกี
ี ยวข้ อง

ลําดับที

แผนก : _________สร้ างวัตถุดิบ_____________________
[ √ ] งานทีทําโดยพนั กงาน
1.ตํา แหน่ งงาน/พืนที

2.รายละเอียดการปฏิบัติ งาน/
ผลการสํ ารวจพืนที

3.แหล่งกําเนิ ดอันตราย

4.ใคร/อะไรทีได้ รับอันตราย

5.ลักษณะและสาเหตุ ของอันตราย

6.มาตราการควบคุมความเสี ยง

[ ] งานทีทําโดยผู้ทีเกียวข้ อง

7วิธีการทํางานหากเกิดเหตุ

1

งานเตรียมพืนที,งานตั ด งานสํ าราจแปลงและขณะ
ไม้
ปฏิบัติงาน

ต้ นไม้ และเศษกิงไม้ ภายในแปลง

ผู้ปฎิบัติงาน

อันตรายจากกิงไม้ ทิมแทง

1. แต่ งกายให้ รัดกุมก่อนปฎิบัติงานทุกครัง
2.จัดให้ มีชุดปฐมพยาบาลเบืองต้ น

1.ปฐมพยาบาลเบืองต้ น
2.แจ้ งหัวหน้ าแปลงให้ รับทราบและดําเนิ นการตามแผนตอบโต้
อุบัติเหตุ

2

งานไถ

ร่ องนํ าภายในแปลง

ผู้ปฎิบัติงาน,ผู้รับเหมา

อันตรายและความเสี ยหายกับตั วเครืองจักรจากการ
พลิกควําหรือติ ดหล่มจากการไม่ ชํานาญพืนที

1.ปฐมพยาบาลเบืองต้ น
2.แจ้ งหัวหน้ าแปลงให้ รับทราบและดําเนิ นการตามแผนตอบโต้
อุบัติเหตุ

3

งานเตรียมพืนที,งานตั ด งานเติ มเชือเพลิง
ไม้ ,งานไถ

นํ ามันเชือเพลิงรัวไหล

ผู้ปฎิบัติงาน,ผู้รับเหมา

อันตรายจากการสู ดดม อันเนื องจากการรัวไหลของ
นํ ามัน

1.ให้ การสํ ารวจพืนทีการทํางานร่ วมกับหัวหน้ า
แปลงและทําสั ญลักษ์ พนที
ื เสี ยงโดยการปั กธงหรือ
พ่ นสี ไว้ ให้ เห็นชั ดเจน
2.จัดให้ มีชุดปฐมพยาบาลเบืองต้ น
1.ให้ มีวัส ดุรองรับจุดเติ มและเปลียนถ่ ายนํ ามันทุกครัง
2.ติ ดป้ ายเตื อนห้ ามก่อประกายไฟในพืนทีทํางาน
3.ไม่ มีการสต็ อคนํ ามันภายในแปลง

4

งานขนส่ ง

การขนส่ งไม้

สายไฟระหว่ างทาง
กิงไม้ ระหว่ างทาง

ห้ ามบรรทุกและความสู งเกินกฎหมายกําหนด

5

แปลงปลูก

งานปลูก

จอบ

ผู้ปฏิบัติงาน,เพือนร่ วมงาน 1.อันตรายจากการถูกไฟดูดอันเกิดจากเครืองจักรเกียว 1.ให้ มีการสํ ารวจเส้ นทางก่อนการเคลือนย้ ายก่อนทุก
สายไฟ
ครัง
2.อันตรายจากการถูกกิงไม้ เกียวรถขนส่ ง
2.ให้ มีอปุ กรณ์ ในการช่ วยเปิ ดทาง เช่ นมีด ไม้ คาํ
สายไฟ เป็ นต้ น
ผู้ปฎิบัติงาน
อันตรายจากจอบในการชุ ดหลุมปลูกหักกระเด็นทําให้ 1.ตรวจเช็ คอุปกรณ์ ให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานก่อน
ได้ รับบาดเจ็บ
การทํางานทุกครัง
2.แต่ งกายให้ รัดกุมก่อนลงปฏิบัติงานทุกครัง

6

พืนทีภายในแปลง

เตรียมพืนที,งานตั ดไม้ ,งานไถ สั ตว์ มีพิษ
,งานตั ดเถาวัลย์ .งานแต่ งหน่ อ

ผู้ปฎิบัติงาน

1.ปฐมพยาบาลเบืองต้ น
2.แจ้ งหัวหน้ าแปลงให้ รับทราบและดําเนิ นการตามแผนตอบโต้
อุบัติเหตุ

งานไถกําจัดวัชพืช

ผู้จัดทํา : เปรมศั กดิ ศรีนภาทิพย์
(นาย เปรมศั กดิ ศรีนภาทิพย์ )
8/8/2020
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ได้ รับอันตรายจากสั ต ว์ มีพิษภายในแปลงเนื องจาก
การปฏิบัติงาน เช่ นแตน, ต่ อ, ผึง, งู เป็ นต้ น

1.จัดจุดจอดพักเครืองจักรในพืนทีโล่งแจ้ ง
2.มีการสํ ารวจพืนทีทํางานร่ วมกับหัวหน้ าแปลง
พร้ อมทําสั ญลักษ์ จุดเสี ยงด้ วยการธง หรือพ่ นด้ วยสี
ไว้ ให้ เห็นชั ดเจน
3.แต่ งกายให้ รัดกุมก่อนลงปฏิบัติงานทุกครัง
ผู้ตรวจสอบ : ยอดสยาม นาสวน
(ยอดสยาม นาสวน)
8/8/2020

หากเกิดนํ ามันรัวไหลในแปลงให้ ตักดินบริเวณทีมีการรัวไหลใส่
ถุงดําส่ งให้ กบั หัวหน้ าแปลงเพือส่ งกําจัดทีหน่ วยงาน
สิ งแวดล้อมของบริษัท

1.ปฐมพยาบาลเบืองต้ น
2.แจ้ งหัวหน้ าแปลงให้ รับทราบและดําเนิ นการตามแผนตอบโต้
อุบัติเหตุ

การประเมินความเสี ยงตามพืนที
ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุ ดิบ_______________________
[ ] งานทีทําโดยผู้ทเกี
ี ยวข้อง

ลําดับที

แผนก : _________สร้างวัตถุดิบ_____________________
[ / ] งานทีทําโดยพนักงาน

1.ตํา แหน่งงาน/พื นที

2.รายละเอียดการปฏิ บตั ิงาน/
ผลการสํารวจพื นที

3.แหล่งกําเนิดอันตราย 4.ใคร/อะไรทีได้รับอันตราย

5.ลักษณะและสาเหตุ ของอันตราย

7วิธีการทํางานหากเกิดเหตุ

1

ถนนภายในแปลง

การขับรถเข้าตรวจแปลง

ถนนภายในแปลง

2

ภายในแปลง

การเดินตรวจแปลง/ตรวจ
คุณภาพงานของผู ้รับเหมา

ท่อนไม้, กิงไม้,สัตว์มีพิษ ผู ้ปฏิบตั ิ งาน.ผู ้รับเหมา

1.ได้รับอันตรายจากการ ถู กท่อนไม้ กิงไม้ ทิมแทง
หรือสัตว์มีพิษ กัด ต่อย

1.ใส่ชุดปฏิบตั ิงานให้รัดกุ มก่อนเข้าพื นทีปฏิ บตั ิงาน
2.เตรียมชุดปฐมพยาบาลเบืองต้น

1.ปฐมพยาบาลเบืองต้น
2.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดํา เนินการตามแผนตอบโต้อุบตั ิเหตุ

ผลของการสํารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ

RTE. ชนิดพันธุ ์ทีหา
ชนิดพันธุ ์ทีเข้าเกณฑ์
ยาก/ถู กคุ กคาม/ใกล้สูญ
พันธุ ์

1.ถ้าพบเห็น ให้ทาํ ข้อมูลไปปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.ถ้าไม่พบ ให้มีการตรวจติ ดตามปี ละ 1 ครัง

1.ทําการสํารวจและพิกดั จุ ดทีพบภายในแปลง ตามคู ่มือ
2.แจ้งหน่วยงานท้องถิ นและชุ มชนทีรับผิ ดชอบ

ทําสัญลักษ์แสดงให้เห็นเด่นชัดเพื อป้องกกันความเสียหายจากการทํา
กิจกรรมภายในแปลง

พื นทีต้องทีอยูอ่ าศัยของ
คนงานตัดไม้

การก่อไฟจากการ
ประกอบอาหาร

ผู ้ปฎิบตั ิ งาน และ ต้นไม้ในแปลง1. ไฟทีอาจจะลุ กลามจากการประกอบอาหาร

1. ให้มีถังนําในพื นทีตังแคมป์ คนงานเพื อใช้ในการดับไฟ
หลังจากประกอบอาหารทุกครัง

1. ทําลายและตัววงจรการแพร่กระจายของไฟ ในพื นที

กิจกรรมการกํา จัดวัชพืช
ภายในแปลง

พื นรุ กรานต่างถิ น

ผู ้ปฏิ บตั ิ งาน.ผู้รับเหมา

1.พบชนิดพื นต่างถิ นมีการแพร่กระจ่ายในพื นทีแปลงจน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต

1.ทําการสํารวจและหาวิธีการทําลายและตัดวงจรการแพร่กระจาย 1.ทําลายและตัดวงจรการแพร่กระจ่ายไปยังแปลงข้างเคี ยง
ไปยังแปลงข้างเคียง
2.สอบสวนหาแหล่งทีมาเพื อป้องกันการกระจ่ายยังแปลงข้างเคี ยง

ผู ้ปฏิบตั ิ งาน.ผู ้รับเหมา

โทรศัพท์มือถือ

ผู ้ปฎิบตั ิ งาน

โน๊ตบุค๊

ผู ้ปฎิบตั ิง าน

หู ฟัง

ผู ้ปฎิบตั ิง าน

1.ได้รับอันตรายจากอยูใ่ กล้พืนทีไฟไหม้ห รือการเข้าระงับเหตุ ไฟ เตรียมอุปกรณ์ดับไฟประจํา รถผู้ปฏิ บตั ิง านและผู ้รับเหมาในพืนที 1.ปฐมพยาบาลเบืองต้น
ไหม้
2.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดํา เนินการตามแผนตอบโต้อุบตั ิเหตุ
3.จัดให้มีอุปกรณ์ดับไฟประจํา แปลง
ได้รับอันตรายจากการถู กเศษไม้ทมแทงจากการเข้
ิ
าไปสํารวจปิ ด 1.ใส่ชุดปฏิบตั ิงานให้รัดกุ มก่อนเข้าพื นทีปฏิ บตั ิงาน
1.ปฐมพยาบาลเบืองต้น
แปลงและการเข้าจัดการไถกลบเศษเหลือจากการตัดไม้
2.เตรียมชุดปฐมพยาบาลเบืองต้น
2.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดํา เนินการตามแผนตอบโต้อุบตั ิเหตุ
โทรศัพท์เกิดความร้อนสูง แบตเตอรี อาจเกิดการระเบิด หรื อลุ ก 1.ตรวจสอบสภาพอุ ปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์กอ่ นทํางาน
1.ปฐมพยาบาลเบืองต้น
ไหม้
2.จัดให้มีถังดับเพลิงประจํา อาคารสํานักงานและตรวจสอบสภาพ 2.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดํา เนินการตามแผนตอบโต้อุบตั ิเหตุ
ปวดตา เนืองจากแสงสว่างมากหรือน้อยเกินไปจากหน้าจอ
สํารวจแสงสว่างพืนทีทํางานก่อนปฏิ บตั ิ งานและหน่วยงานดูแล 1.ปรับพื นทีทํางานให้อยูใ่ นจุดทีเหมาะสม
Monitor
อาคารเพื อเพิ มหรือซ่อมแทรมหลอดไฟให้สมบูรณ์และพร้อมใช้ 2.ปรับอริยาบทในการทํางานบ่อยๆเพื อลดผลกระทบ
งาน
การใส่หูฟังทีมีลักษณะไม่เหมาะสม เปิ ดเสียงดังมากเป็ นเวลานาน 1.พิ จารณาใช้อุปกรณ์ทีมีคุณสมบัติถนอมหูหรื อระบบการได้ยิน 1.ปรับลดเสี ยงหูฟังระดับตําในช่วงเวลาทียัง ไม่ถึงคิวทีต้องเราต้องพูดหรือ
ส่งผลต่อสมรรถนะการได้ยินเสียง
2.ใช้อุปกรณ์เสริมในจุ ดทีไม่รบกวนบุคลข้างเคียง เช่นลํา โพง
รายงาน

3

พื นทีแปลงข้างเคี ยงและ
บ่อนําภายในแปลง

4

แปลงตัดไม้

ไฟลามจากพื นทีข้างเคียงไฟ ไฟและควันไฟ
จากการหารผลผลิ ตทีไม่ใช่เนือ
ไม้เช่นรังผึ ง ปลาเป็ นต้น
เศษเหลือจากการตัดไม ้
เศษปลายไม้ ตอไม้

5

สํานักงาน

7.งาน Zoom ตรวจหน้างาน

ผู้จัดทํา : เปรมศั กดิ ศรีนภาทิพย์
(นาย เปรมศั กดิ ศรีนภาทิพย์ )
8/8/2020
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ผู ้ปฏิบตั ิ งาน, รถขนไม้ทอ่ น,รถผู1.ได้
้รับเหมา
รับความเสี ยหายกับพาหนะทีใช้ในการทํางาน
2.การลื นหกล้ม การเลอะเทอะจากดิ นโคลน

6.มาตราการควบคุมความเสี ยง

ผู ้ปฏิบตั ิ งาน.ผู ้รับเหมา

1.ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเข้าปฏิ บตั ิ งาน
1.ติดต่อผู ้รับเหมาในพื นทีหรื อเพื อนร่วมงานในพื นทีข้างเคียง
2.ตรวจสอบสภาพรถทีให้ปฏิบตั ิ งานให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน 2.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดํา เนินการตามแผนตอบโต้อุบตั ิเหตุ
3.เตรียมอุปกรณ์ลากจูง ประจํา รถ รวมทังไฟฉาย จอม เสียม
4.เตรียมชุดเสื อผ้าสํารองในกรณีเปี ยกฝน

ผู้ตรวจสอบ : ยอดสยาม นาสวน
(ยอดสยาม นาสวน)
8/8/2020
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การประเมินความเสี ยงด้ านสั งคมและสิ งแวดล้ อม

ลํา ดับที

แผนก : _________สร้างวัตถุ ดิบ_____________________
[ √ ] งานทีทําโดยพนักงาน

1

1.ตํา แหน่งงาน/พื นที
งานเตรี ยมพื นที

2.รายละเอียด
การทํางานของรถแบคโฮ
และรถแทรคเตอร์

ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุ ดิบ_______________________
[ ] งานทีทําโดยผู ้ทีเกียวข้อง
3.แหล่งกําเนิดอันตราย

4.ผู ้ได้รับผลกระทบ

5.ลักษณะและสาเหตุ ของผลกระทบ

[ ] งานทีทําโดยผู ้ทเกี
ี ยวข้อง
6.มาตราการควบคุ มความเสี ยง

[ ] งานทีทําโดยผู ้ทเกี
ี ยวข้อง
7วิ ธีการทํางานหากเกิดเหตุ

1.ถนนสาธารณะ/คลองสาธารณะ

ผู ้ปฎิบตั ิ งาน,ผู ้รับเหมา,ชุ มชน การเตรี ยมพื นใกล้แนวเขตและถนนหรื อคลองสาธารณะทีจะต้นไม้
รอบแปลง
ล้มขวางทางสันจร หรื อการพังทลายของดิ นลงแหล่งนํา

1.กันพื นทีกันชนห่างจากแนวเขตและแหล่งนําอย่างน้อย 3 เมตร
1.ประสานผู้นาํ ชุ มชนหรื อเจ้าของพื นทีข้างเคียงร่วมหาแนวทางแก้ไข
2.ตรวาจสอบเอกสารสิ ทธิ และระวางทีดิ นให้ชัดเจนก่อนเข้าปฏิ บตั ิงาน ร่วมกัน
3..ประสานผู้นาํ ชุ มชนหรื อเจ้าของพื นทีข้างเคียงให้ร่วมกันพิ จารณา
ความเหมาะสมก่อนเข้าปฏิบตั ิงาน

2.เสียงจากการทํางานของเครื องจักร

ผู ้ปฎิบตั ิ งาน,ผู ้รับเหมา,ชุ มชน เสี ยงจากเครื องยนต์และการกระแทกจากการทํางานก่อให้เ กิดความ
รอบแปลง
รําคาญ

1.ประสานผู้นาํ ชุ มชนหรื อเจ้าของพื นทีข้างเคียงให้ร่วมกันพิ จารณา
เพื อลดผลกระทบ
2.ทําข้อตกลงกับผู ้ได้รับผลกระทบไม่ทาํ งานในช่วงเวลาทีก่อให้เกิด
ความรําคาญตามข้อตกลง

3.ฝุ่ นจากการขุดหรื อไถ เตรี ยมพื นที

ผู ้ปฎิบตั ิ งาน,ผู ้รับเหมา,ชุ มชน ฝุ่ นฟุ้ งกระจายเข้าบ้านเรื อนข้างเคี ยงแปลงหรือถนนสาธารณะ
รอบแปลง

1.ดํา เนินการซ่อมบํารุ งรักษาเครื องจักรจุ ดข้อต่อต่างๆให้อยูใ่ นสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้
2.หลี กเลี ยงการทํางานในช่วงเวลาวิ กาล ไม่เ กิน 20.00น.
3.แจ้งผู ้นาํ ชุ มชนและประชนชนอาศัยอยูต่ ิ ดพื นทีทํางานให้ทราบก่อน
เข้าปฏิบตั ิงาน
1.จัดให้มีรถนําสําหรับรดนํากลบฝุ่ นบริ เวณถนนสาธารณะ
2.ทําแนวด้วยวัสดุ กนระหว่
ั
างแปลงกับบ้านเรื อนทีอยูข่ ้างเคี ยง

4.การพังทลายของดิ น,ตลิ ง และการ
ไหลชะของหน้าดิ น

ผู ้ปฎิบตั ิ งาน,ผู ้รับเหมา,ชุ มชน 1.การพังดิ นบริ เวณตลิ งข้างแหล่งนําหรื อคลองข้างแปลง
รอบแปลง
2.การไหลชะหน้าดิ นในพื นทีมีความลาดเอี ยงสู ง

1.การเตรี ยมพื นทีให้เว้นระยะห่างจากแนวริ มคลองหรือแหล่งนํา
อย่างน้อย 3 เมตร
1.ปรับพื นเพื อลดความลาดเอี ยงของพื น
2.วางผังการปลู กขวางทางลาดเอี ยงเพื อลดความแรงในการไหลของนํา

1.ทําการซ่อมแซมแนวขอบตลิ งทีพังแล้วปลู กพื ชเพื อช่วยป้ องกันการ
พังทลายเช่นหญ้าแฝก
1.ไม่ทาํ กิจกรรมแปลงในพื นทืมีความลาดเอี ยงเกิน45 องค์ศา
2.ขุดร่องนําขวางแนวการไหลของนําเพื อรองรับนําและชลอการไหล
ของนํา
1.การระหว่างร่องเพื อให้เป็ นทีรองรับนําในพื นทีชะลอการไหลของนํา

1.พิ จารณาเพิ มรอบในการรดนําเพื อให้ลดฝุ่นให้ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
2.ตรวจสอบสภาพวัสดุกนให้
ั อยูใ่ นสมบูรณ์และเพิ มชันความหนาให้
มากขี น

2

งานกําจัดวัชพื ช

การกําจัดวัชพื ชภายใน
แปลง(พื ชรุ กราน)

เศษหญ้าและใบไม้ภายในแปลง

ผู ้ปฎิบตั ิ งาน,ผู ้รับเหมา,ชุ มชน ไฟไหม้ภายในแปลงแล้วลุ กลามไปยังพื นทีข้างเคี ยง
รอบแปลง

1.จัดการไถกลบวัชพื ช และดันแนวกันไฟรอบแปลงอย่างน้อย3เมตร 1.ประสานหน่วยดับเพลิ งในพื นที
2.จัดให้มีพนักงานวิ งตรวจเฝ้ าระวังไฟในช่วงฤดู แล้งทุกแปลง
2..แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดํา เนินการตามแผนตอบโต้เ หตุ
3.จัดให้มีอุปกรณ์ดับไฟประจํา แต่ละกลุ ่มแปลง
ฉุ กเฉิ น
4.ประสานหน่วยดับเพลิ งในพื นทีข้างเคียง

3

งานตัดไม้

การทํางานของรถแม็คโค
ตัดไม้ และรถแทรคเตอร์

1.ถนนสาธารณะ/คลองสาธารณะ

ผู ้ปฎิบตั ิ งาน,ผู ้รับเหมา,ชุ มชน การตัดไม้ใกล้แนวถนนและสายไฟหรื อคลองสาธารณะทีจะทําให้
รอบแปลง
ต้นไม้ล้มขวางทางสัญจร ,เกียวสายไฟ,การล้มขวางการไหลของนํา

1.ประสานการไฟฟ้ ในการตัดกระแสไฟในช่วงทีมีการตัดไม้ใกล้แนว
สายไฟ
2.ประสานงานกับท้องถิ นในการปิ ดถนนช่วงทีมีการตัดไม้ติดถนน
สาธารณะ
3.จัดเตรียมเชือกสําหรับดึ งไม้ไม่ให้ล้มขวางทางนํา
4..จัดพนักงานคอยอํา นวยความสะดวกด้านการาจรจรพร้อมติ ดตัง
สัญญาณเตื อนในจุ ดทีมีการทํางาน

1.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดํา เนินการตามแผนตอบโต้
อุ บตั ิ เหตุ
2.ตัดกระแสไฟฟ้ าทันทีหากมีต้นไม้พาดสายไฟ
3.จัดพนักงานคอยอํา นวยความสะดวกด้านการาจรจรพร้อมติ ดตัง
สัญญาณเตื อนเมือมีต้นไม้ล้มขวางทางจราจร
4.ดํา เนินการกู ต้ ้นไม้กิงไม้ขึนจากผิ วจราจรโดยเร็วทีสุด

2.เสียงจากการทํางานของเครื องจักร

ผู ้ปฎิบตั ิ งาน,ผู ้รับเหมา,ชุ มชน เสี ยงจากเครื องยนต์และการกระแทกจากการทํางานก่อให้เ กิดความ
รอบแปลง
รําคาญ

1.ดํา เนินการซ่อมบํารุ งรักษาเครื องจักรจุ ดข้อต่อต่างๆให้อยูใ่ นสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้
2.หลี กเลี ยงการทํางานในช่วงเวลาวิ กาล ไม่เ กิน 20.00น.
3.แจ้งผู ้นาํ ชุ มชนและประชนชนอาศัยอยูต่ ิ ดพื นทีทํางานให้ทราบก่อน
เข้าปฏิบตั ิงาน

1.ประสานผู้นาํ ชุ มชนหรื อเจ้าของพื นทีข้างเคียงให้ร่วมกันพิ จารณา
เพื อลดผลกระทบ
2.ทําข้อตกลงกับผู ้ได้รับผลกระทบไม่ทาํ งานในช่วงเวลาทีก่อให้เกิด
ความรําคาญตามข้อตกลง
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ลํา ดับที

แผนก : _________สร้างวัตถุ ดิบ_____________________
[ √ ] งานทีทําโดยพนักงาน

4

5

1.ตํา แหน่งงาน/พื นที
งานขนส่ง

งานบํารุ งรักษาต้นไม้

2.รายละเอียด
รถบรรทุกขนส่งไม้

1.การใส่ปุ๋ยเคมี

2.การใส่ปุ๋ยขี ไก่แกลบ

ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุดิบ_______________________
[ ] งานทีทําโดยผู ้ทีเกียวข้อง
3.แหล่งกํา เนิดอันตราย

5.ลักษณะและสาเหตุ ของผลกระทบ

[ ] งานทีทําโดยผู ้ทเกี
ี ยวข้อง

6.มาตราการควบคุ มความเสี ยง

7วิ ธีการทํางานหากเกิดเหตุ

1.ถนนสาธารณะ

ผู ้ปฎิบตั ิงาน,ผู้รับเหมา,ชุ มชน 1.ผิ วการจราจรชํา รุ ด
รอบแปลง
2.การจราจรทีไม่สะดวกในจุ ดสวนเลนและจุ ดถนนแคบ

1.ประสานกับท้องถิ นหรื อหน่วยงานทีเกียวข้องในการซ่อมบํารุ งถนน
ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
2.ติ ดป้ ายและสัญลักษ์เตือนรวมทังสัญญาณไฟให้มีการระมัดระวัง
ทางเข้าออก จุ ดสวนเลน จุดถนนแคบ

2.เสียงและการสันสะเทือนจากการวิ ง
ของรถบรรทุก

ผู ้ปฎิบตั ิ งาน,ผู้รับเหมา,ชุ มชน 1.เสียงเครื องยนต์รถบรรทุกไม้กอ่ ให้เกินความรําคาญต่อชุ มชน
รอบแปลง
2.แรงสันสะเทือนจากการวิ งของรถบรรทุกไม้

1.ตรวจเช็คเครื องยนต์ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ตามมาตรฐาน
1.กําหนดความเร็วในการวิ งผ่านทีชุ มชนไม่เกิน45กม.ต่อชัวโมง
2.บรรทุกไม้ตามนําหนักทีกฏหมายกํา หนด
2.ให้ปรับปรุ่งท่อไอเสี ยให้เป็ นไปตามกฏหมายกําหนด
3.ลดความเร็วในเขตชุ มชนและควบคุมความเร็วตามทีกฏหมายกํา หนด
4.ประสานท้องถิ นให้ทราบถึ งช่วงเวลาการปฏิ บตั ิ งาน

3ฝุ่ นจากการวิ งของรถบรรทุก

ชุ มชนรอบข้าง

มีฝ่ ุ นขณะรถรถบรรทุกไม้วิงในทางสาธารณะ

1.นํารถบรรทุกนํารดถนนในจุ ดพื นทีชุ มชนทีมีผลกระทบ
2.กําหนดความเร็วในการวิ งผ่านทีชุ มชนไม่เกิน45กม.ต่อชัวโมง

4.การล่วงหล่นของไม้ระหว่างการ
เดิ นทาง

ชุ มชนรอบข้าง,ผู้ร่วมทาง
สัญจร

มีทอ่ นล่วงหล่นลงผิวจราจร

1.บรรทุกไม้ตามนําหนักทีกฏหมายกํา หนด
2.จัดให้มีรถนํารดถนนบริเ วณจุ ดทีชุ มชน
3.ควบคุมความเร็วให้เป็ นไปตามทีกฏหมายก ําหนด
1.บรรทุกไม้ตามนําหนักทีกฏหมายกํา หนด
2.ใช้เชือกหรือสายรัดไม้ให้แน่นหนา
3.ใช้ผ้าคุ มไม้บนตัวรถให้มิดชิ ด

5.สายไฟระหว่างทาง

ผู ้ปฏิบตั ิงาน,ชุมชนรอบข้าง

1.อันตรายจากการถูกไฟช็อดอันเกิดจากรถบรรทุกเกียวสายไฟขาด

1.การชะล้างของนําลงสุ ่แหล่งนํา

ชุ มชนรอบข้าง

.1.เกิดการชะล้างของปุ๋ ยไหลลงสู่แหล่งนําธรรมชาติ

1.กันพื นทีกันชนห่างจากแนวเขตและแหล่งนําอย่างน้อย3เมตร
2.ทําการกลบปุ๋ ยทุกครังหลังจากใส่เสร็จ

1.ใช้เ ครื องจักรดันแนวคู กนระหว่
ั
างแปลงกับแหล่งนําหรื อเส้นทาง
การไหลของนํา

2.เศษกระสอบบรรจุปุ๋ยเคมี

ผู ้ปฏิบตั ิงาน,ชุมชนรอบข้าง

1.ปริ มาณขยะอันตรายเพิ มมากขึ นเนืองจากการกําจัดไม่ถูกต้อง

1.หัวหน้าแปลงดํา เนินการตรวจสอบพื นทีรอบแปลงก่อนมีการส่ง
มอบงานเพื อเก็บกระสอบส่วนทีตกค้าง

1.การชะล้างของนําลงสุ ่แหล่งนํา

ชุ มชนรอบข้าง

.1.เกิดการชะล้างของปุ๋ ยไหลลงสู่แหล่งนําธรรมชาติ

1.มีการทําสต็อคเบิกจ่ายปุ๋ ยเคมีกบั ทางบริษทั
2.ผู ้รับเหมาเก็บรวบรวมกระสอบปุ๋ ยคืนให้กบั หัวหน้าแปลงเพื อ
ส่งคื นบริษทั
1.กันพื นทีกันชนห่างจากแนวเขตและแหล่งนําอย่างน้อย3เมตร
2.ทําการกลบปุ๋ ยทุกครังหลังจากใส่เสร็จ

2.กลิ นของขี ไก่

ผู ้ปฏิบตั ิ งาน,ชุ มชนรอบข้าง

6

การจัดการขยะภายในแปลง กิจกรรต่างๆภายในแปลง

7

งานเตรียมพื นที,งานตัดไม้, การชะไหลของของนํามัน นํามันเชื อเพลิง,นํามันเครื อง
งานไถ
,นํามันหล่อลื น
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4.ผู ้ได้รับผลกระทบ

[ ] งานทีทําโดยผู ้ทเกี
ี ยวข้อง

เศษขวดและถุ งพลาสติกภายในแปลง

1.เก็บท่อนไม้ออกจากผิ วการจรจรลงข้างทางโดยทันที
2.ติ ดตังไฟสัญญาณ สัญลักษ์เตือน ให้เห็นได้ชัดเจน
3.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดํา เนินการตามแผนตอบโต้
บตั ิ เบหตุ
1.ให้มีการสํารวจเส้นทางก่อนการเคลื อนย้ายก่อนทุกครัง
2. อุ1.ปรั
ลดความสูงของการบรรทุกให้ตาํ กว่าแนวสายไฟ
จัดให้มีอุปกรณ์ในการช่วยเปิ ดทาง เช่นมีด ไม้คาสายไฟ
ํ
เป็ นต้น
2.ใช้เ สาคํายันสายไฟจุ ดทีตําให้สุงขึ นพ้นระยะตัวรถบรรทุก
3. ห้ามบรรทุกความสู งเกินกฎหมายกําหนด
3.หากสายไฟขาดแจ้งการไฟฟ้ าในท้องทีตัดกระแสไฟและซ่อมแซม
โดยด่วน

1.ใช้เ ครื องจักรดันแนวคู กนระหว่
ั
างแปลงกับแหล่งนําหรื อเส้นทาง
การไหลของนํา

1.มีการฟุ้ งกระจายของกลิ นก่อให้เกิดความรําคาญต่อชุ มชนทีอยูใ่ กล้ 1.จัดทําการนําปุ๋ ยขี ไก่ลงแปลงในช่วงเวลาทีไม่มีฝนตก
แปลง
2.จัดทําแผนการไถกลบทันทีหลักจากดํา เนินการโรยปุ๋ ยขี ไก่เสร็จ
3.ประสานงานกับผู้รับเหมาทีจะทําการโรยขี ไก่ให้พร้อมก่อนการสัง
ปุ๋ ยขี ไก่ลงในแปลง
ผู้ปฎิบตั ิงาน,ผู ้รับเหมา,ชุ มชน 1.ได้รับอันตรายจากเศษขวดทีภายในแปลง
1.จัดทําภาชนะและจุ ดรวมรวมขยะเพื อนําไปทิงทีจุดทิงขยะของ
รอบแปลง
2.ปริ มาณขยะอันตรายเพิ มมากขึ นเนืองจากการกํา จัดไม่ถูกต้อง
ท้องถิ น
ผู ้ปฎิบตั ิ งาน,ผู้รับเหมา,ชุ มชน 1.อันตรายจากการสู ดดม อันเนืองจากการรัวไหลของนํามัน
รอบแปลง
2.การชักล้างลงแหล่งนํา

1.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดํา เนินการตามแผนตอบโต้
อุ บตั ิ เหตุ
2.ประสานท้องถิ นและหน่วยงานทีเกียวข้องทําการซ่อมผิวจราจรให้
อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
3.ติ ดตังสัญญาณไฟเตื อน ป้ าย สัญลักษ์ จุดทีผิ วถนนชํา รุ ด

1.ให้มีวัสดุรองรับจุ ดเติ มและเปลี ยนถ่ายนํามันทุกครัง
ติ ดป้ ายเตือนห้ามก่อประกายไฟในพื นทีทํางาน
มีการสต็อคนํามันภายในแปลง

1.ดํา เนิการไถกลบทันทีหากมีฝนตก
2.ไม่กองปุ๋ ยขี ไก่ไว้เป็ นเวลานานให้ทาํ การโรยทันที

1.จัดหาถุงดํา สําหรับผู ้รับเหมาแต่ละรายทีเข้าทํางานในพื ทีแปลง
2.หัวหน้าแปลงดํา เนินการรวบรวมขยะทิงณจุดรวบรวมขยะของ
ท้องถิ น

2. 1หากเกิดนํามันรัวไหลในแปลงให้ตักดิ นบริเวณทีมีการรัวไหลใส่ถุง
3.ไม่ ดํา ส่งให้กบั หัวหน้าแปลงเพื อส่งกําจัดทีหน่วยงานสิ งแวดล้อมของ
บริ ษทั

การประเมินความเสี ยงด้ านสั งคมและสิ งแวดล้ อม

ลํา ดับที

แผนก : _________สร้างวัตถุ ดิบ_____________________
[ √ ] งานทีทําโดยพนักงาน
1.ตํา แหน่งงาน/พื นที

ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุ ดิบ_______________________
[ ] งานทีทําโดยผู ้ทีเกียวข้อง

2.รายละเอียด

3.แหล่งกําเนิดอันตราย

4.ผู ้ได้รับผลกระทบ

5.ลักษณะและสาเหตุ ของผลกระทบ

[ ] งานทีทําโดยผู ้ทเกี
ี ยวข้อง

[ ] งานทีทําโดยผู ้ทเกี
ี ยวข้อง

6.มาตราการควบคุ มความเสี ยง

7วิ ธีการทํางานหากเกิดเหตุ

8

ภายในแปลง

โรคและแมลง

1.แตนฝอยปม
2.หนอนฝี เสื อ
3.ด้วง

ต้นไม้,แปลงบริษทั

1.ความเสียหายจากโรคใบจุ ด่างเหลื อง
2.ความเสี ยหายจากโรคใบใหม้
1.ความเสี ยหายจากการเข้าทําลายของแตนฝ่ อยปม
2.ความเสี ยหายจากการเข้าทําลายของหนอนม้วนใบ
3.ความเสี ยหายจากการเข้าทําลายของด้วงเจาะยอดใบ

1.ต้องดํา เนินการสํารวจตามแผนการตรวจติ ดตามทีกําหนด
(Eucalyptus Check-up) เดื อนละ1 ครัง โดยวิ ธีการ Photostamp ข้อมูล
ถู กจัดเก็บในระบบ CDS
2.จัดการแปลงให้สะอาด ไม่ให้มีหญ้ารกภายในแปลงเนืองจากเป็ น
แหล่งสะสมโรคและแมลง

1. Zoom แจ้งทีมวิ จัยโรคพื ชและแมลง
2. แก้ไขปั ญหาตามคํา แนะนําของทีมวิจัย
3. เฝ้าสังเกตุ อาการ
4.หากพบความเสี ยหายของไม้มากกว่า 50% ขออนุมตั ิรือแปลง

9

ภายในแปลง

สัตว์เลี ยง

1.โค
2.กระบือ

ต้นไม้,แปลงบริษทั

1.ความเสียหายจากการเยียบ,เบียน ต้นหักล้ม เนืองจากเข้าหากินใน
แปลงของสัตว์สัตว์เลี ยงจํา พวกโคและกระบือ

1.เข้าเจรจาเจ้าของสัตว์เลี ยงเพื อประเมินความเสี ยหายและเฝ้าระวัง
สัตว์เ ลี ยงเข้าแปลง
2.ล้อมรัวหรื อปิ ดเส้นทางการเดิ นเข้าแปลงของสัตว์

ภายในแปลง

ภัยธรรมชาติ

1.นําท่วม
2.ไฟ
3.ลมพายุ
4.ภัยแล้ง

ต้นไม้,แปลงบริษทั

1.ความเสี ยหายจากเหตุ นาท่
ํ วม

1.จัดการเรื องหญ้าพื ชอาหารภายในแปลงเพื อลดความเสี ยงในการ
ดึ งดู ดสัตว์เลี ยงจํา พวกโคกระบือ
2.ล้อมรัวแนวเขตหรื อแนวเส้นทางการเดิ นของสัตว์ทจะเข้
ี าแปลง
3.เจรจากับเจ้าของสัตว์เลี ยงเพื อช่วยในการป้ องกันระวัง
1.วางแผนยกร่องแปลงแปลงปลู กในจุดทีตํานําท่วมขัง
2.ปรับแผนการปลู กในช่องฤดู แล้งเพื อให้ต้นไหม้สูงหนีนาํ
3.ปรับผังแปลงโดยการขุดร่องและทําช่องทางระบายนํา
1.จัดทําแผนไถและดันกันไฟให้ทนั กับระยะเวลาทีกําหนด
2.จัดแผนวิ งเฝ้ าระวังไฟให้ครอบคุมทุกแปลง
3.จัดเตรียมอุ ปกรณ์ดับไฟประจํา กลุ ่มแปลง

1.ทําการดันแนวกันไฟจุ ดทีไฟอาจจะข้ามแปลง
2.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดํา เนินการตามแผนตอบโต้
อุ บตั ิ เหตุ

1.จัดทําแผนไถร่องกลบโคลนเพื อลดความเสี ยง
2.จัดทําผังแปลงปลู กให้แนวปลูกตามทางลมเพื อลดผลกระทบ

1.ทําการคําต้นทีล้ม,เอนเอียง
2.ทําการไถร่องกลบโคลนเมือนําลด

1.เตรี ยมพื นทีโดยการสับพรวนเพื อลดกระทบในฤดู แล้ง
2.ขุดร่องสวนภายในแปลงเพื อเก็บนําในฤดู ฝน
1.ติ ดป้ ายเตื อน พื นทีส่วนบุคคลห้ามข้า เพื อเป็ นการป้ องปราม
2.ทําแผนวิ งตรวจเฝ้ าระวังแปลง

1.ตัดต้นเพื อเลี ยงหน่อในต้นทีมีการเฉาก่อนทีจะยืนต้นตาย
2.เดิ นระบบนําเข้าแปลงในแปลงทีอยูใ่ กล้แหล่งนํา
1.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดํา เนินการตามแผนตอบโต้เหตุ
ความเสี ยหายจากการลักขโมยไม้

2.ความสู ญเสี ยจากเหตุ การขโมยไม้ภายในแปลงทีกําลังตัดไม้

1.ทําการzoom เช็คสต๊อคใม้ ค้างในแปลงเช้า -เย็น
2.ทําการล็อคซี ล ไม้บนรถก่อนออกจากแปลงทุกเทียว

1.ห้ามมิให้ผู้รับเหมาตัดไม้ค้างแปลง
2.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดํา เนินการตามแผนตอบโต้เหตุ
ความเสี ยหายจากการลักขโมยไม้

1. คนงานไม่ได้รับค่าจ้างจากการทํางาน

1. แสดงหลักฐานการจ่ายเงิ น ถ้าตรวจพบจะทําการตักเตือน และถ้ามี ถ้าตรวจพบจะทําการตักเตื อน และถ้ามีซาจะทํ
ํ าการเลิ กจ้างทันที
ซําจะทําการเลิ กจ้างทันที

2.ความเสี ยหายจากเหตุ ไฟไหม้

1.ขุดร่องระบายนําออกจากแปลงให้เร็จทีสุ ด
2.ทําการพูนโคลนต้นทีอยูพ่ ื นทีตํานําขัง
3.ทําการปลูกซ่อมในจุ ดทีมีต้นตาย

3.ความเสี ยหายจากเหตุ ลมพัดต้นโคล่นหรื อเอนเอี ยง

4.ความเสี ยหายจากภัยแล้ง

ภายในแปลง

คนขโมยไม้

1.บุคคลทีลักขโมย

การคุ มการจ่ายเงิ นระหว่าง คนงานไม่ได้เงิ นจาก ผรม. ระหว่าง ผรม. กับ คนงาน
ผรม.กับแรงงาน
ผู้จัดทํา : เปรมศั กดิ ศรีนภาทิพย์
(นาย เปรมศั กดิ ศรีนภาทิพย์ )
8/8/2020
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ต้นไม้,แปลงบริษทั

คนงาน

1.ความสู ญเสี ยจากเหตุ การขโมยตัดไม้ภายในแปลง

ผู้ตรวจสอบ : ยอดสยาม นาสวน
(ยอดสยาม นาสวน)
8/8/2020

การประเมินความเสี ยงด้ านกฏหมาย

ลําดับที

แผนก : _________สร้างวัตถุ ดิบ_____________________
[ √ ] งานทีทําโดยพนักงาน

1

1.ตําแหน่ง
งาน/พื นที
พื นที

พื นที

พื นที

ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุดิบ_______________________
[ ] งานทีทําโดยผู ้ทีเกียวข้อง
[ ] งานทีทําโดยผู ้ทเกี
ี ยวข้อง

2.รายละเอี ยดการ
3.
ปฏิ บตั ิ งาน/ผลการ แหล่งกําเนิด 4.ใคร/อะไรทีได้รับความเสียง
สํา รวจพื นที
ความเสียง
การใช้ประโยชน์
ทีดิ น

การใช้ประโยชน์
ทีดิ น

การใช้ประโยชน์
ทีดิ น

เอกสารสิทธิ

บริ ษทั ,คู ่สัญญากับบริษทั

พืนทีแนวเขต บริ ษทั ,คู ่สัญญากับบริษทั

สัญญาเช่า

บริ ษทั ,คู่สัญญากับบริษทั

5.ลักษณะและสาเหตุของความเสี ยง

6.มาตราการควบคุมความเสี ยง

7วิ ธีการทํางานหากประเด็นปั ญหา

1.ควมถู กต้องของเอกสารสิทธิ ในพี นที
การปลูกไม้

1.ทําการวัดพื นทีด้วยการเดินDistance แล้วนําพื นทีเทียบกับระวาง
ทีดินก่อนเข้าทําประโยชน์

1.หยุดดําเนินกิจกรรมในพืนทีทีแนวเขตไม่มีความชัดเจนทันท
2.แจ้งฝ่ ายกฏหมายดําเนินการสอบเขตทีดิ นให้มีความชัดเจนก่อนเข้าดําเนินกิจกรรม

2.การเสี ยภาษีตามกฏหมายทีดินไม่เป็ น
ตามระยะเวลาทีกําหนด

1.ฝ่ ายบัญชี ตรวจสอบการจ่ายภาษีตามรอบการจ่ายแต่ละรายการ

1. ฝ่ ายบัญชีต้องมีการแจ้งให้หน่วยงานราชการทีเกียวข้องทราบและมีการทําการตกลง
อย่างเป็ นทางการว่าจะมีการเลือนกําหนดการจ่ายออกไป
2.ฝ่ ายบัญชี รีบดําเนินการในการเสี ยภาษีโดยเร็วทีสุดภายในระยะเวลาทีกําหนด

3.การอนุญาติใช้ในกรรมสิ ทธิ ทดิี นทีไม่
ตรงกับการใช้ประโยชน์จ ริง

1.ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีให้ตรงกับประเภทการเสียภาษีกบั
ทางบํญชีกอ่ น

1.ส่งทะเบียนแปลงเพื อตรวจสอบประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิ นกับทางบัญชี

1.การปลู กไม้ลุกลําพื นทีข้างเคี ยง

1.ติ ดต่อผู้นาํ ชุมชนและเจ้าของพืนทีข้างเคียงร่วมตรวจสอบแนวเขต

2.การตัดไม้เกินพืนที

1.ตรวจสอบระวางทีดินก่อนดํา เนินการตัดไม้

1.หยุดดําเนินกิจกรรมในพืนทีทีแนวเขตไม่มีความชัดเจน
2.ฝ่ ายกฏหมายดําเนินการสอบเขตทีดิ นให้มีความชัดเจนก่อนเข้าดําเนินกิจกรรม
3.มีการพิจ ารณาชดเชยค่าเสียหายทีเกิดจากการปลูกต้นไม้และตัดไม้ลุกลําพื นที

3.การปลู กไม้ลุกลําพื นทีสาธารณะ

1..ทําการวัดพื นทีด้วยการเดินDistance วัดพื นทีเทียบกับระวางทีดิน
ก่อน
2.ประสานผู้นาํ ชุ มชนเพื อตรวจสอบแนวเขตก่อนเข้าปฏิ บตั ิ งาน

1.ผู่ให้เช่าไม่ได้ต่อสัญญาหรือผู้เ ช่า
ดํา เนินการตัดไม้ไม่ทนั ตามอายุสัญญา

1.ฝ่ ายบัญชี ท ําเนินการติ ดสถานะสัญญาแล้วแจ้งหน่วยงานที
รับผิดชอบในการตัดให้ทราบเพื อวางแผนการตัดล่วงหน้า
2.ดําเนินการเจรจาต่ออายุสัญญาหากไม่สามารถทําเนินการแล้ว เสร็จ
ตามสัญญา

1.หากตัดไม้ออกจากพื นทีไม่ทนั ตามอายุสัญญาเช่าให้หยุดตัดไม้ทนั ทีจนกว่าจะมีการ
เจรจาต่ออายุสัญญากับผู ้ให้เ ช่าแล้วเสร็จ

2.ผู้ให้เช่าไม่ได้เสียภาษีทีดินตาม
ระยะเวลาทีกําหนด

1.ฝ่ ายบัญชี ด ํา เนินการติดตามเสียภาษีทีดิ นตามระยะเวลาทีกําหนด

1.ฝ่ ายบัญชี ประสานกับผู้ให้เช่าดํา เนินการเสี ยภาษีทดิี นตามระยะเวลาทีกําหนด

3.ผู้ให้เช่าทีดิ นไม่ได้เสียภาษีตามประเภท 1.ฝ่ ายบัญชี ด ํา เนินการติดตามหลักฐานการเสี ยภาษีทีดินตามประเภท
การทําประโยชน์ทให้
ี เช่า
การใช้ประโยชน์ ตามทีกําหนด
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[ ] งานทีทําโดยผู ้ทีเกียวข้อง

1.ฝ่ ายบัญชี ประสานดําเนินการติดตามหลักฐานการเสี ยภาษีทีดินตามประเภทการใช้
ประโยชน์ ตามทีกําหนด

การประเมินความเสี ยงด้ านกฏหมาย

ลําดับที

แผนก : _________สร้างวัตถุ ดิบ_____________________
[ √ ] งานทีทําโดยพนักงาน

1

1.ตําแหน่ง
งาน/พื นที
พื นที

พื นที

พื นที

ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุ ดิบ_______________________
[ ] งานทีทําโดยผู ้ทีเกียวข้อง
[ ] งานทีทําโดยผู ้ทเกี
ี ยวข้อง

2.รายละเอี ยดการ
3.
ปฏิ บตั ิ งาน/ผลการ แหล่งกําเนิด 4.ใคร/อะไรทีได้รับความเสียง
สํา รวจพื นที
ความเสี ยง
การใช้ประโยชน์
ทีดิ น

การใช้ประโยชน์
ทีดิ น

การใช้ประโยชน์
ทีดิ น

เอกสารสิ ทธิ

บริ ษทั ,คู ่สัญญากับบริ ษทั

พืนทีแนวเขต บริ ษทั ,คู ่สัญญากับบริ ษทั

สัญญาเช่า

บริ ษทั ,คู ่สัญญากับบริ ษทั

5.ลักษณะและสาเหตุ ของความเสี ยง

6.มาตราการควบคุ มความเสี ยง

7วิ ธีการทํางานหากประเด็นปั ญหา

1.ควมถู กต้องของเอกสารสิ ทธิ ในพี นที
การปลู กไม้

1.ทําการวัดพื นทีด้วยการเดิ นDistance แล้วนําพื นทีเทียบกับระวาง
ทีดิ นก่อนเข้าทําประโยชน์

1.หยุดดําเนินกิจกรรมในพืนทีทีแนวเขตไม่มีความชัดเจนทันท
2.แจ้งฝ่ ายกฏหมายดําเนินการสอบเขตทีดิ นให้มีความชัดเจนก่อนเข้าดําเนินกิจกรรม

2.การเสี ยภาษีตามกฏหมายทีดิ นไม่เป็ น
ตามระยะเวลาทีกําหนด

1.ฝ่ ายบัญชี ตรวจสอบการจ่ายภาษีตามรอบการจ่ายแต่ละรายการ

1. ฝ่ ายบัญชี ต้องมีการแจ้งให้หน่วยงานราชการทีเกียวข้องทราบและมีการทําการตกลง
อย่างเป็ นทางการว่าจะมีการเลือนกําหนดการจ่ายออกไป
2.ฝ่ ายบัญชี รีบดําเนินการในการเสี ยภาษีโดยเร็วทีสุ ดภายในระยะเวลาทีกําหนด

3.การอนุญาติ ใช้ในกรรมสิ ทธิ ทดิี นทีไม่
ตรงกับการใช้ประโยชน์จ ริ ง

1.ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีให้ตรงกับประเภทการเสี ยภาษีกบั
ทางบํญชี กอ่ น

1.ส่งทะเบียนแปลงเพื อตรวจสอบประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิ นกับทางบัญชี

1.การปลู กไม้ลุกลําพื นทีข้างเคี ยง

1.ติ ดต่อผู ้นาํ ชุ มชนและเจ้าของพืนทีข้างเคี ยงร่วมตรวจสอบแนวเขต

2.การตัดไม้เกินพืนที

1.ตรวจสอบระวางทีดิ นก่อนดํา เนินการตัดไม้

1.หยุดดําเนินกิจกรรมในพืนทีทีแนวเขตไม่มีความชัดเจน
2.ฝ่ ายกฏหมายดําเนินการสอบเขตทีดิ นให้มีความชัดเจนก่อนเข้าดําเนินกิจกรรม
3.มีการพิ จ ารณาชดเชยค่าเสี ยหายทีเกิดจากการปลู กต้นไม้และตัดไม้ลุกลําพื นที

3.การปลู กไม้ลุกลําพื นทีสาธารณะ

1..ทําการวัดพื นทีด้วยการเดิ นDistance วัดพื นทีเทียบกับระวางทีดิ น
ก่อน
2.ประสานผู ้นาํ ชุ มชนเพื อตรวจสอบแนวเขตก่อนเข้าปฏิ บตั ิ งาน

1.ผู ่ให้เช่าไม่ได้ต่อสัญญาหรื อผู ้เ ช่า
ดําเนินการตัดไม้ไม่ทนั ตามอายุสัญญา

1.ฝ่ ายบัญชี ท ําเนินการติ ดสถานะสัญญาแล้วแจ้งหน่วยงานที
รับผิ ดชอบในการตัดให้ทราบเพื อวางแผนการตัดล่วงหน้า
2.ดําเนินการเจรจาต่ออายุสัญญาหากไม่สามารถทําเนินการแล้ว เสร็จ
ตามสัญญา

1.หากตัดไม้ออกจากพื นทีไม่ทนั ตามอายุสัญญาเช่าให้หยุดตัดไม้ทนั ทีจนกว่าจะมีการ
เจรจาต่ออายุสัญญากับผู ้ให้เ ช่าแล้วเสร็จ

2.ผู ้ให้เช่าไม่ได้เสี ยภาษีทีดิ นตาม
ระยะเวลาทีกําหนด

1.ฝ่ ายบัญชี ด ํา เนินการติ ดตามเสี ยภาษีทีดิ นตามระยะเวลาทีกําหนด

1.ฝ่ ายบัญชี ประสานกับผู ้ให้เช่าดําเนินการเสี ยภาษีทดิี นตามระยะเวลาทีกําหนด

3.ผู ้ให้เช่าทีดิ นไม่ได้เสี ยภาษีตามประเภท 1.ฝ่ ายบัญชี ด ํา เนินการติ ดตามหลักฐานการเสี ยภาษีทีดิ นตามประเภท
การทําประโยชน์ทให้
ี เช่า
การใช้ประโยชน์ ตามทีกําหนด
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[ ] งานทีทําโดยผู ้ทีเกียวข้อง

1.ฝ่ ายบัญชี ประสานดําเนินการติ ดตามหลักฐานการเสี ยภาษีทีดิ นตามประเภทการใช้
ประโยชน์ ตามทีกําหนด

การประเมินความเสี ยงด้ านกฏหมาย

ลํา ดับที

แผนก : _________สร้างวัตถุดิบ_____________________
[ √ ] งานทีทําโดยพนักงาน

2

1.ตําแหน่ง
งาน/พื นที
แรงงาน

ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุ ดิบ_______________________
[ ] งานทีทําโดยผู ้ทเกี
ี ยวข้อง
[ ] งานทีทําโดยผู ้ทเกี
ี ยวข้อง

2.รายละเอี ยดการ
3.
ปฏิ บตั ิ งาน/ผลการ แหล่งกําเนิด 4.ใคร/อะไรทีได้รับความเสี ยง
สํา รวจพื นที
ความเสียง
พนักงานบริ ษทั

สัญญาจ้าง

ผู ้ปฎิบตั ิงาน

5.ลักษณะและสาเหตุ ของความเสี ยง

1.ไม่มีสัญญาจ้างหรืออายุสัญญาจ้าง
หมดอายุ

6.มาตราการควบคุมความเสี ยง

1.ฝ่ ายบุคคลจัดให้พนักงานเซ็นต์สัญญาจ้างและต่ออายุสัญญาจ้าง
ตามระยะเวลาทีกําหนด

[ ] งานทีทําโดยผู ้ทเกี
ี ยวข้อง
7วิ ธีการทํางานหากประเด็นปัญหา

1.ดําเนินการตรวจสอบสัญญาก่อนให้พนักงานเริ มการปฏิบตั ิงาน

2.คุณสมบัติของพนักงานทีเหมาะสมแต่
ละประเภทงาน

1.การสรรหาพนักงานต้องไม่จ้างแรงงานเด็กและต้องพิจารณา
1.ดําเนินการจ้างงานตามกฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัดและเก็บเอกสารใบอนุญาติ หรื อ
คุ ณสมบัติให้เ หมาะกับหน้าทีได้รับมอบหมายเช่นพนักงานขับรถต้อง ใบรับรองประจํา ตําแหน่งไว้ทฝ่ี ายบุคคล
มีใบขับขี
3.อัตราค่าจ้างตามกฏหมายแรงงานในแต่ 1.อัตราค่าจ้างงานเป็ นเป็ นกฏหมายแรงงานของแต่ละจังหวัด และ
1.แจ้งประกาศอัตราค่าจ้างขันตําของแต่งละพื นทีให้พนักงานรับทราบ
ละพื นที
ตามทักษะตามประเภทงาน
1.จัดให้มีล่ามเพื อความสะดวกในการสื อสาน
4.ปัญหาการสื อสารและความเข้าใจใน
1.ฝ่ ายบุลคลจัดการอรมชี แจงเงื อนไขการจ้างงานแก่พนักงานAEC
สัญญาการจ้างของแรงงานAEC
ก่อนการปฏิ บตั ิ งาน
1.อุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื องมือที 1.ทําแผนจัดหาอุ ปกรณ์ความปลอดภัยและเครื องมือทีจํา เป็ นต่อการ 1.ฝ่ ายบุลคลจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างไว้สาํ รองในยามฉุ กเฉิ น
จํา เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานมีไม่ ปฏิ บตั ิ งานของพนักงานดให้เพียงพอ
เพียงพอ
1.ให้พนักงานพกเอกสารแสดงตัวตนหรือสิทธิ การรักษาพยาบาลไว้ตลอดเวลา
2.ทําการปฐมพยาบาลเบืองต้น แล้วแจ้งเหตุ กบั หัวหน้างานตามลําดับขันแผนตอบโต้กรณี
2.อุบตั ิเ หตุจากการปฏิบตั ิงาน
1.การจัดให้มีการทําประกันอุ บตั ิ หมูข่ องบริษทั
เกิดอุ บตั ิ เหตุ
2.จัดทําประสังคมสํา หรับพนักงานตามกฎหมายแรงงาน-ฃ
3.จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบืองต้นปราจํา กลุ่มแปลง

สวัสดิการ

การจ้างงาน
ผู ้รับเหมา

สัญญา
รับเหมางาน

แรงงาน
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บริษทั ,ผู้รับเหมา

1.ไม่ได้ท ําสัญญาจ้างและอายุสัญญาจ้าง

1.ผู ้รับเหมาทุกรายให้ZOOM เปิ ดงานกับCR ทุกครังเพื อตรวจสอบ
สถานะของสัญญา

1.หัวหน้าแปลงดําเนินการทําสัญญาหรือต่อสัญญาก่อนบัญชีท ํารายการจ่ายค่าจ้างให้
ผู้รับเหมา

2.คุณสมบัติหรือความไม่พร้อมของใน
การทํางานแต่ละประเภท

1.ให้มีการ ZOOM สัมภาษณ์ผู้รับเหมาทุกรายเพื อสํา รวจแรงงานและ 1.ให้ผู้รับเหมาแสดงหลักฐานเครื องเมือ อุ ปกรณ์ เครื องจักร และจํา นวนแรงงาน ในการ
เครื องจักร อุปกรณ์ในการทํางาน ก่อนการเปิ ดงาน
ZOOM สัมภาษณ์ผู้รับเหมาก่อนการทํางาน

3.ผู้รับทิงงาน

1.บริ ษทั เปิ ดให้มีการจ้างเหมางานทังแบบเหมาชิ นงานและจ้างรายวัน 1.ทําการทบทวนเงื อนไขของสัญญาแต่ละประเภทผ่าน CR และให้กรรมการเคาะราคาใหม่
ค่าแรงตามกฎหมายกําหนดของแต่ละพื นที
2.หักเงิ นคําประกันตามความเสียหายทีเกิดขึ นจริง
2.มีการหักเงิ นคําประกันในการทํางานทุกกิจกรรม

1.การใช้แรงงานอายุตากว่
ํ ากฏหมาย
กําหนด

1.ตรวจสอบบัตรประจํา ตัวแรงงานของผู ้รับเหมาก่อนทํางานทุกครัง
ไมให้ใช้แรงงานเด็กอายุตากว่
ํ า18ปี

1.หากพบการใช้แรรงงานตํากว่าอายุ18ปี ทํางานงานในพื นทีให้หยุดปฏิบตั ิงานโดยทันที

2.การจ้างแรงงานต่างด้าว

2.ผู ้รับเหมาทีจ้างแรงงานต่างด้างต้องแสดงใบอนุญาติ ท ํางานให้
ถู กต้องก่อนทําการทําทําสัญญา

1.หากตรวจสอบพบแรงงานต่างด้างไม่มีใบอนุญาติท ํางานหรื อใบอนุญาติไม่ถูกต้องให้
หยุดทํา งานทันทีจนกว่าจะดําเนินแก้ไขแล้วเสร็จ

3.การจ้างแรงงานทีไม่มีใบอนุญาติ ขับขี
หรื อใบอนุญาติขับขี หมดอายุ

3.ตรวจสอบใบอนุญาติขับขีของแรงงานก่อนทีจะรับเหมางาน

1.หากตรวจสอบพบแรงงานไม่มีใบอนุญาติ ขับขี หรือใบอนุญาติหมดอายุให้หยุด
ปฏิบตั ิงานในการขับรถทันทีจนกว่าจะดําเนินการให้ถูกต้อง

การประเมินความเสี ยงด้ านกฏหมาย

ลํา ดับที

แผนก : _________สร้างวัตถุ ดิบ_____________________
[ √ ] งานทีทําโดยพนักงาน
1.ตําแหน่ง
งาน/พื นที

ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุ ดิบ_______________________
[ ] งานทีทําโดยผู ้ทีเกียวข้อง
[ ] งานทีทําโดยผู ้ทเกี
ี ยวข้อง

2.รายละเอี ยดการ
3.
ปฏิ บตั ิ งาน/ผลการ แหล่งกําเนิด 4.ใคร/อะไรทีได้รับความเสียง
สํา รวจพื นที
ความเสี ยง
เครื องจักร

บริ ษทั ,ผู ้รับเหมา

5.ลักษณะและสาเหตุ ของความเสี ยง

1.รถยนต์ในการปฏิ บตั ิ งานไม่ได้ต่อภาษี
และพรบ.

[ ] งานทีทําโดยผู ้ทีเกียวข้อง

6.มาตราการควบคุ มความเสี ยง

7วิ ธีการทํางานหากประเด็นปั ญหา

1.ฝ่ ายบุคคลและฝ่ ายบัญชี ท ําการตรวจสอบการต่อภาษีและพรบ.ของ 1.ให้หยุดใช้รถยนต์คันทีเอกสารการต่อภาษีและพรบ.โดยทันที จนกว่าจะดํา เนินการแล้ว
รถทุกประเภททังรถส่วนบุคคลและทีเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนให้ เสร็จ
ลงปฏิบตั ิ งาน

2.ผู้ขับขี ไม่มีใบอนุญาติ หรื อไม่ต่ออายุใบ 1..ฝ่ ายบุคคลและหัว หน้างานทําการตรวจสอบการใบอนุญาติ ขับขี
อนุญษติ
ของพนักงานให้พร้อมและตรงกับรถทุกประเภททังรถส่วนบุคคล
และทีเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนให้ลงปฏิ บตั ิงาน

4

อุ ปกรณ์ใน
การทํางาน

จดทะเบียน

โดรน

ผู้จัดทํา : เปรมศั กดิ ศรีนภาทิพย์
(นาย เปรมศักดิ ศรีนภาทิพย์ )
8/8/2020
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ผู้ปฏิบตั ิงาน,บริ ษทั

1.ให้ขับขี ดําเนินการขอหรื อต่อใบอนุญาติ ให้แล้วเสร็จก่อนทําการขับขี ในการปฏบัติงาน

3.การขอนุญาติ เคลื อนย้ายเครื องจักรใน
การตัดไม้

1.ฝ่ ายเครืองจักรกลหนักรตรวจสอบใบขออนุญาติ กอ่ นการเคลือนย้าย 1.ห้ามเคลื อนย้ายเครื องจักรออกนอกพื นทีการอนุญาติ จนกว่าจะทําการขอใบอนุญาติ แล้ว
เครื องจักรบางประเภทเช่น เครื องจักรในการตัดไม้
เสร็จ

4.เครื องจักรมีการดับแปลงโดยไม่ได้รับ
อนุญาติ

1..ฝ่ ายเครืองจักรกลหนักตรวจสอบใบขออนุญาติดัดแปลงต่อเติ มของ 1.ห้ามนําเครื องจักรหรื อรถทีทํางานดัดแปลงต่อเติ มไปใช้งานจนกว่าจะดําเนินขออนุญาติ
เครื องจักรบางประเภท เช่นรถลากจู ง
แล้วแสร็จ

1.ผู ้ใช้งานไม่มีใบอนุญาติ ครอบครอง
2.ตัวโดรนไม่ได้ท ําการจดทะเบียน

1.ให้ผู้ครอบโดนทําการขอหรือต่อใบอนุญาติ กอ่ นทําการปฏิ บตั ิ การบิน 1.ให้หยุดปฏิบตั ิ การบินทันทีจนกว่าจะดํา เนินการด้านใบอนุญาติแล้วเสร็จ
2.เมือสังซื อโดรนเข้ามาใช้งานต้องทําการแจ้งจดทะเบียนกับ
2.ให้หยุดใช้งานทันทีจนกว่าจะดําเนินการเรืองการแจ้งจดทะเบียนแล้วเสร็จ
หน่วยงานทีเกียวข้องก่อนนําไปให้งาน
ผู้ตรวจสอบ : ยอดสยาม นาสวน
(ยอดสยาม นาสวน)
8/8/2020

7.แผนสําหรับระบุและป้ องกัน สายพันธุท์ หายาก
ี
ใกล้สูญพันธุ์ และอยู่ในอันตราย
สรุปผลการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
สถานภาพของพันธุพ์ ืช
ความหลากหลายของพรรณพืช ในส่วนของแปลงไม้ยูคาลิปตัส จะพบความหลากหลายค่อนข้างตํา พบพันธุไ์ ม้ทงหมด
ั
13 ชนิด จาก 12 สกุล
และ 12 วงศ์ สาเหตุทีพบความหลากหลากชนิดของพรรณพืชตํา เนืองจากเป็ นแปลงปลูกสวนป่ าเชิงเดียว และใช้ระบบตัดฟั นแบบการตัดหมด (clear cut
system) จึงทําให้การสืบต่อพันธุต์ ามธรรมชาติ (natural regeneration) ของพันธุพ์ ืชท้องถินเกิดขึนได้ตาํ ส่วนพืชปกคลุมดิน (vegetation cover) พบส่วน
ใหญ่เป็ นไม้ลม้ ลุกทีมีอายุฤดูกาลเดียว มีขอ้ มูลดังนี
สถานภาพ

ลําดับ

ชือท้องถิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ยูคาลิปตัส
ประดู ่
สะเดา
ข่อย
มะม่วง
หญ้าคา
หญ้าสาบแร้งสาบกา
กระดุมใบ
หงอนไก ่ดง
ไมยราบ
ไมยราบยักษ์
เนเปี ยร์
หญ้าตีนตุ๊กแก

ชือวิทยาศาสตร์
Eucalyptus spp.
Pterocarpus macrocarpus
Azadirachta indica A.Juss.
Streblus asper Lour.
Mangifera indica L.
Imperata cylindrica
Ageratum conyzoides
Borreria laevis (L.) Griseb
Celosia argentea L.
Mimosa pudica
Mimosa pigra L.
Pennisetum purpureum
Tridax procumbens (L.)

ชนิดพันธุ์ตา่ งถิน
พระราชกฤษฏีกาก ําหนดไม้หวง
IUCN CITES พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2562
1. รุ กรานแล้ว 2. มีแนวโน้มรุ กราน
ห้าม พ.ศ. 2530
Myrtaceae
Fabaceae, Leguminosae EN
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
MELIACEAE
LC
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
MORACEAE
LC
ANACARDIACEAE
DD
Poaceae
LC
/
Asteraceae
LC
/
Rubiaceae
Amaranthaceae
Mimosoideae
LC
/
Fabaceae
LC
/
Gramineae
Asteraceae
/
วงศ์

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช ภายในพืนทีอนุรกั ษ์ พบพันธุไ์ ม้ทงหมด
ั
39 ชนิด จาก 35 สกุล และ 20 วงศ์ ชนิดไม้เด่น ได้แก่
ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) กระถินเทพา (Acacia mangium Willd.) คอม (บังโป๊ ะ) พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) นนทรี (Peltophorum
pterocarpum) และกระถินณรงค์ Acacia auriculiformis เป็ นต้น มีขอ้ มูลดังนี
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สถานภาพ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชือท้องถิน
ประดู ่
กระถินณรงค์
ก ันเกรา
แต้วป่ า
นนทรี
คอม (บังโป๊ ะ) พลับพลา
หว้าป่ า
ขันทองพยาบาท
พะยูง
โมกมัน
มะกอกป่ า
กระถินเทพา
งิ วป่ า
เล็บแมว
พะยอม
ผีผวน
ตีนเป็ ด
ตะแบก
ชิงชัน
สะแบง (ยางกราด)
โมกป่ า โมกหลวง
ขีหนอน
กระทุม่
ข่อย
แคป่ า (แคนา)
พิลงั กาสา
กระบก
คอแลน
มะหาด
มะหวด
ส้านใหญ่
กล้วยตับเต่า
มุงมัง มังมี เฉียงพร้านางแอ
แขนจ้อง คันจ่อง
ส้มเสียว
แดงนา ต้นแดง
เสียดหนาม สีเสียด
กระดังงา
มะเม่า
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ชือวิทยาศาสตร์
Pterocarpus macrocarpus
Acacia auriculiformis
Fagraea fragrans Roxb.
Cratoxylum formosum (Jack)Dyer.
Peltophorum pterocarpum
Microcos tomentosa Sm.
Syzygium cumini (L.)
Suregada multiflora (A.Juss) Baill.
Dalbergia cochinchinensis Pierre
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
Spondias pinnata (L. f.) Kurz
Acacia mangium Willd.
Bombax anceps Pierre var.anceps
Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var. Oenoplia
Shorea roxburghii G.Don
Uvaria rufa Bl.
Cerbera odollum Gaertn.
Lagerstroemia calyculata Kurz
Dalbergia oliveri Gamble
Dipterocarpus intricatus Dyer
Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don
Zollingeria dongnaiensis Pierre
Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp.
Streblus asper Lour.
Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem.
Ardisia polycephala Wall. ex A.DC.
Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn.
Nephelium hypoleucum Kurz
Artocarpus lacucha Buch.-Ham.
Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.
Dillenia obovata (Blume) Hoogland
Polyalthia debilis Finet & Gagnep.
Carallia brachiata Merr.
Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte
Bauhinia malabarica roxb.
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.
Acacia catechu Willd.
Polyalthia lateriflora King
Antidesma puncticulatum Miq.

วงศ์
Fabaceae
Fabaceae
GENTIANACEAE
GUTTIFERAE
Fabaceae, Leguminosae
APOCYNACEAE
MYRTACEAE
Euphorbiaceae
FABACEAE หรื อ LEGUMINOSAE
APOCYNACEAE
ANACARDIACEAE
LEGUMIMOSEA – MIMOSOIDEAE
Bombacaceae
RHAMNACEAE
DIPTEROCARPACEAE
ANNONACEAE
APOCYNACEAE
LYTHRACEAE
Fabaceae
Dipterocarpaceae
APOCYNACEAE
SAPINDACEAE
Rubiaceae
MORACEAE
BIGNONIACEAE
PRIMULACEAE (MYRSINACEAE)
IRVINGIACEAE
SAPINDACEAE
MORACEAE
SAPINDACEAE
DILLENIACEAE
ANNONACEAE
RHIZOPHORACEAE
Ebenaceae
LEGUMINOSAE-CAESALPINIODIDEAE
FABACEAE หรื อ LEGUMINOSAE
FABACEAE หรื อ LEGUMINOSAE
Annonaceae
PHYLLANTHACEAE

IUCN

CITES

EN
LC
LC
LC
LC
LC
VU Appendix II
LC
VU
EN
EN
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
-

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2562
-

พระราชกฤษฏีกาก ําหนดไม้หวง
ห้าม พ.ศ. 2530
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา
-

ตารางแสดงสถานภาพของพรรณพืชในพืนทีของสวนไม้ยคู าลิปตัสและ พืนทีอนุรกั ษ์
บัญชีรายชือ
พระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ.
พ.ศ.
และ
และพระราชกฤษฎีกากําหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530 .
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าทีใกล้
จะสูญพันธุ์ CITES
สหภาพนานาชาติเพื อการอนุร ัก ษ์ธ รรมชาติแ ละทรัพยากรธรรมชาติ
IUCN
ชนิดพันธุพ์ ืชต่างถิน ( ชนิดพันธุพ์ ืชรุกรานแล้ว.1)
ชนิดพันธุพ์ ืชต่างถิน ( ชนิดพันธุพ์ ืชมีแนวโน้มรุกราน.2)

สถานภาพ
พบ ชนิด
พบ ชนิด
พบ

ชนิด

พบ ชนิด
ไม่พบ

การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่า
ความหลากหลายของสัตว์ป่าภายในพืนทีอนุรกั ษ์ พบชนิด 8 ชนิด จําแนกเป็ นนก จํานวน 4 ชนิด สัตว์เลียงลูกด้วยนม จํานวน 2 ชนิด สัตว์สะเทิน
นําสะเทินบก จํานวน 2 ชนิด ซึงทังหมดเมือพิจารณาสถานภาพของสัตว์ทีพบตามการจัดสถานภาพของ IUCN พบว่าอยู่ในสถานภาพมีความเสียงตําต่อการ
สูญพันธุ์ (LC) สําหรับความหลากหลายของสัตว์ป่าในส่วนของแปลงไม้ยคู าลิปตัส ไม่พบสัตว์
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ตารางแสดงสถานภาพของสัตว์ทสํี ารวจพบในพืนทีของสวนไม้ยคู าลิปตัสและ พืนทีอนุรกั ษ์
บัญชีรายชือ
พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็ นสัตว์ป่าคุมครอง พ .ศ.
2546
พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ .ศ.2562
สหภาพนานาชาติเพื อการอนุร ัก ษ์ธ รรมชาติแ ละทรัพยากรธรรมชาติ
IUCN
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าทีใกล้
จะสูญพันธุ์ CITES

สถานภาพ
ไม่พบ
ไม่พบ
พบ 8 ชนิด
ไม่พบ

โดยทางบริษัทมีมาตรการป้องกันสายพันธุห์ ายาก ใกล้สญ
ู พันธุแ์ ละอยู่ในอันตราย ดังนี
1. การสํารวจชนิดพันธุพ์ ืชต่างถิน แนวทางปฏิบตั ิ
- กําหนดขอบเขต/พืนทีในการเข้าสํารวจ
-เข้าสํารวจ ประเมิน บันทึกพืชพันธุท์ ีพบในแปลงปลูก/จัดจําแนกชนิดพันธุ์ (พันธุพ์ ืชต่างถิน, พันธุพ์ ืนเมือง)
2. การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด แนวทางปฏิบตั ิ
- ควบคุมการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ (การไถพรวนในแปลงปลูกก่อนถึงช่วงฤดูการออกดอกติดเมล็ด)
3. การป้องกัน เฝ้าระวัง และติดตามชนิดพันธุต์ ่างถิน แนวทางปฏิบตั ิ
- เข้าสํารวจและตรวจติดตามประจําปี -สํารวจตรวจสอบและติดตามการแพร่กระจายของชนิดพันธุต์ ่างถินทีมีแนวโน้มรุกราน
- หากพบว่ามีแนวโน้มรุกรานให้รบี กําจัดหรือแจ้งให้หน่วยงานทีเกียวข้องหาแนวทางทีแก้ไขร่วมกัน
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แผนทีแปลงทีขอรับการรับรอง

สีแดง คือ พืนทีแปลง
สีชมพู คือ พืนทีเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า อุทยานแห่งชาติ และเขตห้ามล่า
สีเขียว คือ IFL Impact forest landscape ทีทีไม่ถกู รบกวนโดยมนุษย์ ( ทีมีคณ
ุ ค่าด้านการอนุรกั ษ์สงู HCVF (High Conservative Value Forest))
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8. แผนทีแสดงถึงทีตังของทรัพยากรป่ าไม้ รวมถึงทีได้รับการคุ้มครอง แผนในการดําเนินกิจกรรมบริหารจัดการและการถือครองที

แผนทีแสดงถึงทีตังแปลงปลูก
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แผนในการดําเนินกิจกรรมบริหารจัดการ
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การถือครองที
โดยบริษัทฯได้ดาํ เนินการปลูกไม้ยคู าลิปตัส สําหรับพืนทีทีขอการรับรองการจัดการสวนไม้อย่างยังยืนในเขตพืนที 4
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว จํานวนพืนทีรวม , . ไร่ พืนทีตามโฉนด
9,585.05 ไร่ โดยเป็ น Productive area 8,811.46 ไร่ เป็ นพืนทีอนุรกั ษ์ ,
ไร่ ซึงพืนทีทังหมดเป็ นพืนทีสมาชิกทีผ่านเกณฑ์ของบริษัท
โดยสมาชิกมีสิทธิในการใช้พืนที ซึงเป็ นพืนทีของเกษตรกรเอง หรือ มีการยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในทีดิน โดยเอกสารสิทธิ ทีใช้เป็ น
โฉนดทีดิน(น.ส. , น.ส. ก, น.ส. ข, น.ส. ค, น.ส. ง, น.ส. จ),หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.3ข), และ
ทีดินเพือเกษตรกรรม (ส.ป.ก. - ) โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. โฉนดทีดิน

จํานวน 118

ฉบับ

พืนที ,

.

2. หนังสือรับรองการทําประโยชน์

จํานวน

38

ฉบับ

พืนที ,

. ไร่

3. ทีดินเพือเกษตรกรรม

จํานวน 181

ฉบับ

พืนที 5,661.61 ไร่

4. พืนทีอนุรกั ษ์ สวนป่ าท่าแยก ไม่มเี อกสารสิทธิ
รวมทังสิน
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พืนที
จํานวน 337

ฉบับ

พืนที

,

ไร่

ไร่
,

. ไร่

ตารางแสดงพืนที
แปลงจังหวัดปราจีนบุรี
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แปลงจังหวัดฉะเชิงเทรา

แปลงจังหวัดชลบุรี
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แปลงจังหวัดสระแก้ว
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9.เหตุผลในวิธีการเก็บเกียวผลผลิต (งานตัดไม้) และอุปกรณ์ทใช้
ี ในการเก็บเกียว
การเก็บเกียวผลผลิตของไม้ยคู าลิปตัส จะเก็บเกียวทังพืนที (Clear cutting) เมือครบรอบตัดฟัน (อายุ ปี ขึนไป ) ทางบริษัทใช้
Harvesters หรือ เลือย (เลือยยนต์ ขนาดไม่เกิน แรงม้า ) เป็ นเครืองจักรทีใช้สาํ หรับตัดต้นไม้ในแปลงปลูก ซึงเทคนิคในการตัดทัง
แบบคือ ไม้หน่อตัดให้เหลือตอทิงไว้ สูงไม่เกิน . ซ.ม (วัดจากตอเดิม) และไม้ยอดสูงไม่เกิน . ซ.ม (วัดจากพืนดิน)
ข้อดีของการใช้ Harvester คือเป็ นวิธีการเก็บเกียวทีมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็วในการตัดฟัน สามารถริดกิง และทอนความ
ยาวไม้ได้ตามทีต้องการคือตัดไม้ให้มีความยาวเท่ากันทุกท่อน ( . - . เมตร) มีความปลอดภัยสูง ลดแรงงานคน ลดความบอบ
ซําทีจะเกิดกับตอไม้ทจะแตกหน่
ี
อใหม่
ข้อเสียของการใช้ Harvester คือ เคลือนย้ายลําบาก
ข้อดีของการใช้เลือย (เลือยยนต์ ขนาดไม่เกิน แรงม้า ) คือ มีความสะดวกในการเข้าพืนที ประหยัด
ข้อเสียของการใช้เลือย (เลือยยนต์ ขนาดไม่เกิน แรงม้า ) คือ ประสิทธิผลตํากว่า ต้องใช้แรงงานคนจํานวนมากกว่า
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MONITORING AND ASSESSMENT
1.

ผลผลิตจากป่ าไม้ทมีี การเก็บเกียว
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2.

อัตราการเจริญเติบโต และการสร้างทดแทนสภาพป่ า
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3.

องค์ประกอบและการสังเกตุการเปลียนแปลงของพันธุพ
์ ืชและสัตว์ประจําถิน
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4.

ผลกระทบต่อสังคมและสิงแวดล้อมทีเกิดจากการเก็บเกียวและดําเนินกิจกรรมอืนๆ
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5.

ค่าใช้จ่าย, ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป่ า
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