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MANAGEMENT PLAN

1.วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายการบริหารจัดการ
ด้ านเศรษฐกิจ
พัฒนาและปลูกสร้ างสวนป่ าให้ มีประสิทธิภาพในการใช้ ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตไม้ จากสวนป่ าให้ มีกําไรไม่
ตํ่ากว่า 10%
ด้ านสังคม
ส่งเสริมการจ้ างงานกับคนในท้ องถิ่น ที่อยู่ใกล้ เคียงกับสวนป่ าให้ เข้ ามาดําเนินการกิจกรรมต่างๆในสวนป่ า ไม่น้อยกว่า 50%
เพื่อเสริมสร้ างให้ เกิดรายได้ และความร่วมมือที่ดีภายในชุมชน โดยไม่ให้ เกิดข้ อร้ องเรียน
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
1.ส่งเสริมและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่ า พื ้นที่อนุรักษ์ ต้องมีอย่างน้ อย 10% ของพื ้นที่ที่เข้ าร่วมโครงการ
คือไม่ตํ่ากว่า 845 ไร่
2.การลดการใช้ การปุ๋ ยเคมี จากเดิมเกษตรใส่ ไร่ละ 35 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2020 รวมปริมาณการใช้ ปุ๋ย

35 ตัน และ

หลังจากมีการ แนะนําการใช้ ปุ๋ยขี ้ไก่ ลดการใช้ เหลือ 18 ตันต่อปี

2.คาอธิบายของทรัพยากรป่ าไม้ ท่ีอยู่ภายในขอบเขตการจัดการ ข้ อจากัดทางสิ่งแวดล้ อม การใช้ ท่ีและสถานะการถือครอง
สภาวะทางสังคมและเศรษฐศาสตร์ และข้ อมูลโดยรวมของที่ข้างเคียง
ทรัพยากรป่ าไม้ ท่อี ยู่ภายในขอบเขตการจัดการ
บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ตังอยู
้ ่ที่ เลขที่ 1 หมู่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี
ขอบเขตของพื ้นที่ดงั นี ้ ที่ตงสํ
ั ้ านักงานบริษัท ดับ๊ เบิ ้ลเอ (1991) จํากัด (มหาขน) พิกัด 13.923996, 101.580002
ทิศเหนือ

ติดกับอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศใต้

ติดกับอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันออก

ติดกับอําเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดสระแก้ ว

ทิศตะวันตก

ติดกับอําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
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โดยบริ ษัทฯได้ ดําเนิน การปลูกไม้ ยูคาลิ ป ตัสที่ เข้ าขอการรับ รองการจัดการสวนไม้ อ ย่ างยั่ง ยืน ได้ ถูกกําหนดรอบตั ด ฟั น
(Rotation) ไว้ ที่อายุประมาณ 4 ปี ขึ ้นไป เนื่องจากจากการประเมินผลผลิตของไม้ 4 ปี ให้ ผลผลิตคุ้มค่าต่อต้ นทุนมากที่สดุ แปลงที่ขอเข้ า
ร่วมโครงการอยู่ในเขตพื ้นที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ วและ ชลบุรี โดยจํานวนพืน้ ที่ปลูกยูคาลิปตัสเท่านัน้ รวม 8,421.75 ไร่
และมีพื ้นที่อนุรักษ์

1,172 ไร่

ซึ่งพื ้นที่ทงหมดเป็
ั้
นพื ้นที่สมาชิกที่ผ่านเกณฑ์ของบริษัท โดยสมาชิกมีสิทธิ์ในการใช้ พื ้นที่ เป็ นโฉนด 105

แปลง เป็ นจํานวน 2,528.04 ไร่ นส3 37 แปลง เป็ นจํานวน 999.22 ไร่ สปก. 158 แปลง เป็ นจํานวน 4894.49ไร่ สาเหตุที่ทาง
เกษตรกรไม่ได้ นําพื ้นที่ที่เหลือเข้ าร่วมโครงการหลักๆ เนื่องมาจากปลูกพืชชนิดอื่น
ข้ อจากัดทางสิ่งแวดล้ อม
สวนไม้ ยูคาลิปตัส แปลงของเกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการการจัดการสวนป่ าอย่างยัง่ ยืน ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ลเอ (1991) จํากัด
มหาชน พื ้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมในการปลูกสวนไม้ ยูคาลิปตัส เนื่องจากพื ้นที่ส่วนใหญ่ที่ราบมีความลาดชันไม่มาก มีสภาพพื ้นที่ราบ
ดินส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเป็ นดินปนทราย ระบายนํ ้าได้ ดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เกษตรกรจึงนิยมปลูกไม้ ยูคาลิปตัส สวนป่ า
ยูคาลิปตัสมีความหลากหลายของชนิดพืชค่อนข้ างน้ อย เนื่องจากอายุการตัดฟั นสันและเป็
้
นการตัดแบบ Clear cutting ในปั จจุบนั
จึงไม่มีลกั ษณะของพื ้นที่ที่มีความสําคัญทางด้ านสิ่งแวดล้ อมหรือเป็ นพื ้นที่ที่มีคุณค่าด้ านการอนุรักษ์ สงู (High Conservation Value
Forest: HCVF)
การใช้ ประโยชน์ ท่ดี ินและสถานะสิทธิการครอบครอง
โดยบริษัทฯได้ ดําเนินการปลูกไม้ ยูคาลิปตัส สําหรับพื ้นที่ที่ขอการรับรองการจัดการสวนไม้ อย่างยัง่ ยืนในเขตพื น้ ที่ 4 จังหวัด
ได้ แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ ว จํานวนพื ้นที่รวม 8421.75 ไร่ และมีพื ้นที่อนุรักษ์ 1,172
ไร่ ซึ่งพื ้นที่ทงหมดเป็
ั้
นพื ้นที่สมาชิกที่ผ่านเกณฑ์ของบริษัท โดยสมาชิกมีสิทธิ์ในการใช้ พื ้นที่ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ของเกษตรกรเอง หรือ มีการ
ยินยอมให้ ใช้ ประโยชน์ในที่ดิน โดยเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ เป็ นโฉนดที่ดิน(น.ส.4, น.ส.4 ก, น.ส.4 ข, น.ส.4 ค, น.ส.4 ง , น.ส.4 จ),หนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.3ข), และ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4-01) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
โดยสมาชิกมีสิทธิ์ในการใช้ พื ้นที่ เป็ น
1. โฉนดที่ดิน
2. หนังสือรับรองการทําประโยชน์
3. ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รวมทังสิ
้ ้น

จํานวน 105
จํานวน 37
จํานวน 158
จํานวน 300

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

พื ้นที่
พื ้นที่
พื ้นที่
พื ้นที่

2,528.04 ไร่
999.22 ไร่
4894.49 ไร่
8,421.75 ไร่

พืน้ ที่ปลูกไม้ ยูคาลิปตัสที่ขอการรับรองตัง้ อยู่ในอาเภอต่ างๆ ดังนี ้
1.จังหวัดปราจีนบุรี มีจํานวน 113 แปลง พื ้นที่รวมจํานวน 2,790.42 ไร่ ประกอบด้ วย 5 อําเภอ คือ อ.กบินทร์ บุรี(1,450.39 ไร่), อ.นาดี
(273.19 ไร่), อ.ประจันตคาม(391.82 ไร่), อ.ศรีมหาโพธิ (493.65 ไร่), และอ.ศรีมโหสถ (181.37 ไร่)
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2.จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจํานวน 94 แปลง พื ้นที่รวมจํานวน 2,657.48 ไร่ ประกอบด้ วย 4 อําเภอ คือ อ.ท่าตะเกียบ(601.32ไร่), อ.
แปลงยาว (68.28 ไร่),อ.พนมสารคาม(270.21 ไร่) และอ.สนามชัยเขต (1,717.67 ไร่)
3.จังหวัดชลบุรี มีจํานวน 4 แปลง พื ้นที่รวมจํานวน 103.28 ไร่ ประกอบด้ วย 2 อําเภอ คือ อ.เกาะจันทร์ (40.0 ไร่) และอ.พนัสนิคม
(63.28 ไร่)
4. จังหวัดสระแก้ ว มีจํานวน 89 แปลง พื ้นที่รวมจํานวน 2,870.57 ไร่ ประกอบด้ วย 6 อําเภอ คือ อ.เขาฉกรรจ์(138.15 ไร่) ,อ.คลอง
หาด(109.83 ไร่) ,อ.เมืองสระแก้ ว(1998.47 ไร่) ,อ.วังนํ ้าเย็น(62.10 ไร่) ,อ.วัฒนานคร(341.57 ไร่) และอ.อรัญประเทศ(220.45
ไร่) และมีพื ้นที่อนุรักษ์ 1,172 ไร่ (อ.เมืองสระแก้ ว)
สภาวะทางสังคมและเศรษฐศาสตร์ และข้ อมูลโดยรวมของที่ข้างเคียง
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประชากรส่วนใหญ่ในพื ้นที่ประกอบด้ วย 4 ส่วนสําคัญ คือ
1.ทางด้ านอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมในพื ้นที่ เช่นนิคมอุตสาหกรรม 304 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี นิคมอุตสาหกรรม
กบินทร์ บุรี เป็ นต้ น
2.ด้ านเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สําคัญในพื ้นที่ ได้ แก่ ข้ าว, มันสําปะหลัง อ้ อย ยูคาลิปตัส และบางพื ้นที่มีดินที่เกิดจากการสลายตัว
ของหินบะซอลต์ หินปูน ซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรี ยน มังคุด เป็ นต้ น
3. เป็ นพื ้นที่ตงหมู
ั ้ ่บ้าน ชุมชน โรงเรียน วัด

4. พื ้นที่ป่าไม้ ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกจะเป็ นป่ าดงดิบ ป่ าดิบเขา และป่ าเบญจพรรณ
ลักษณะสภาพภูมิประเทศของพืน้ ที่ท่เี ข้ าร่ วมโครงการ
สวนไม้ ยูคาลิปตัส แปลงที่เข้ าร่วมโครงการการจัดการสวนป่ าอย่างกับบริษัท ส่วนใหญ่มีสภาพพื ้นที่ราบ มีลกั ษณะดินเป็ น
ดินร่วนเหนียวมีกรวดปน ดินร่วนเหนียว และดินร่วนปนทราย สภาพพื ้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมในการปลูกสวนไม้ ยูคาลิปตัส เนื่องจาก
พื ้นที่ส่วนใหญ่ที่ราบมีความลาดชันไม่มาก
สภาพภูมิอากาศของพืน้ ที่ท่เี ข้ าร่ วมโครงการ
จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ ว ชลบุรี และฉะเชิงเทรา มีภูมิอากาศร้ อนชื ้นแถวศูนย์สตู ร ฤดูร้อนได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และฤดูหนาวได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 24.62-29.42 องศาเซลเซียส
ปริมาณนํ ้าฝนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1,325.3 - 2,298.8 มิลลิเมตร มีปริมาณนํ ้าฝนเฉลี่ย 1,855.08 มิลลิเมตร/ปี และประมาณนํ ้าฝนเฉลี่ย
154.59 มิลลิเมตร/เดือน
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ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา มกราคม 2562
3. คาอธิบายของวนวัฒน์ และ/หรือ ระบบการบริหารจัดการอื่น ซึ่งได้ มาจากการรวบรวมคาถามและข้ อมูลผ่ านทาง
ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบนิเวศน์ ของป่ า
ระบบการจัดการในสวนป่ า
1. การเตรียมพืน้ ที่
หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ ออกจากพื ้นที่ จะมีการพิจารณาการไว้ หน่อเป็ นอันดับแรก โดยสิ่ง ที่ใช้ พิจารณา คือ ความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน เปอร์ เซ็นต์รอดตายของไม้ ต้องมากกว่า 70 % และสายพันธ์ที่ปลูกขณะนั ้น หากพื ้น ที่ต้องการปลูกใหม่จะดาเนินการเตรียม
พื ้นที่ 2 แบบ คือ แบบสับพรวน 100% และงานเตรียมพื ้นที่โดยใช้ รถไถกลบตอและวัชพืช และเกลี่ยปรับพื ้นที่ให้ เสมอ กรณีพื ้น ที่ที่เป็ น
ที่ล่มุ ต่าจะทาการขุดทางระบายน ้า เพื่อป้องกันน ้าท่วมขังและลดการเสียหายของกล้ าไม้
หมายเหตุ :
ในกรณีที่แปลงอยู่ริมน ้า ลุ่มน ้า และทางน ้า (แหล่งน ้าธรรมชาติ) ต้ องมีการเว้ นระยะที่กันชน (Steam bank) อย่างน้ อย 3
เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับแหล่งน ้า และมีการตรวจติดตามและสารวจทุก 1 ปี
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
1. การพังทลายของดิน หรือตะกอนไหลทับถมร่องน ้า
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพพื ้นที่ ทิศทางการไหลของน ้า หรือแหล่งน ้า
การควบคุม/ติดตาม
1. ประเมินการทางาน ก่อนและหลังการทางานตามหัวข้ อประเมิน (ใบประเมินผลกระทบงานเตรียมพื ้นที่)
2. แจ้ งแผนวิธีการเตรี ยม รวมถึงข้ อห้ ามกับผู้รับจ้ าง
3. ควบคุมงานเตรียมพื ้นที่ให้ เป็ นไปตามรูปแบบที่กาหนด โดยไม่ไปเปลี่ยนแปลงสภาพการไหลของน ้า
4. แจ้ งแผนการทางานให้ ชุมชนรับทราบ
5. บอกมาตรการการทางานให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานรับทราบ เช่นการอบรมก่อนการทางาน ชี ้แจ้ งให้ ครบถ้ วน เรื่องขัน้ ตอนการ
ทางานรวมถึงข้ อควรระวังในการทางาน
การป้ องกันและแก้ ไข
1. ถ้ ามีข้อร้ องเรียนเกิดขึ ้น ควรแก้ ไขไปตามกระบวนการรับข้ อร้ องเรียน
2. ลงโทษตามระเบียบที่ระบุอยู่ในสัญญาที่ได้ ยอมรับตามเงื่อนไข ถ้ ามีการทาให้ เกิดความเสียหาย
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2. การคัดเลือกชนิดสายพันธุ์
สายพันธุ์ของไม้ ยูคาลิปตัสที่นามาปลูกในสวนไม้ ของ บริษัทได้ เลือกใช้ สายพันธุ์ที่มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จาก
บจก.ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี และบริษัท ทรีเทค จากัด ที่ได้ รับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์พืชใหม่แล้ ว (มัน่ ใจได้ ว่าไม่ใช่ไม้ ตัดต่อ
พันธุกรรม GMOs) และเป็ นไม้ ยูคาลิปตัสสายพันธุ์ที่ดี ที่มีการปลูกทดสอบในภาคตะวันออก และมีการปรับตัวให้ เหมาะสมกับสภาพ
พื ้นที่ เพื่อสร้ างอัตราผลผลิตให้ เหมาะสมในทางเศรษฐกิจ ดังนั ้น การเลือกสายพันธุ์มาปลูก จึงต้ องคานึงถึงปั จจัยอื่นๆประกอบ เช่น
สภาพพื ้นที่ ลักษณะดิน สภาพดินฟ้าอากาศ การใช้ ประโยชน์ของผลผลิต เป็ นต้ น สายพันธุ์ไม้ ยูคาลิปตัสที่นิยมปลูกปั จจุบนั แต่ละชนิด
พันธุ์มี คุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน โดยทางฝ่ ายวิจยั แปลงปลูกได้ คดั เลือกสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมสาหรับพื ้นที่ภาคตะวันออก
ตามลักษณะดิน สภาพอากาศ เป็ นต้ น
4.คาอธิบายเหตุผลของอัตราการเก็บเกี่บวรายปี และสายพันธุ์ท่ไี ด้ รับการคัดเลือก
อัตราการเก็บเกี่ยวรายปี
บริษัทดาเนินการปลูกไม้ ยูคาลิปตัสที่เข้ าขอการรับรองการจัดการสวนไม้ อย่างยัง่ ยืน เป็ นการตัดแบบ Clear cutting และอัตราการ
เก็บเกี่ยว/รอบตัดฟั น (Rotation) ไว้ ที่อายุ 4 ปี ขึ ้นไป
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สายพันธุ์ท่ไี ด้ รับการคัดเลือก
เป็ นสายพันธุ์ที่ได้ รับการคัดเลือก โดยแต่ละสายพันธุ์มีคุณสมบัติเฉพาะตัวต่างกัน และ มีความเหมาะสมในพื ้นที่ต่างกัน มีดงั นี ้
1. Clone K58 (E.urophylla) ข้ อดีคือ เยื่อมี Yield สูง มีความแข็งแรง สายพันธุ์นี ้เหมาะสมกับการการปลูกบนที่ราบ ดินร่ วน หรือดิน
ร่วนเหนียว หรือที่ราบตํ่าดินร่วนทราย ความชื ้นดีตลอดปี หน้ าดินลึกมีความแข็งแรงต้ านทานต่อโรคสําคัญชนิดต่างๆ ที่พบในปั จจุบนั
แต่มีข้อจํากัดคือ ไม่ควรปลูกในที่น ้าขัง ที่ต่า ดินระบายน ้า ไม่ดี หน้ าดินตื ้น
2. Clone K7 (E.camaldulensis x E.deglupta) ข้ อดีคือ เจริญเติบโตได้ ดีในพื ้นที่ชุ่มน ้า (ที่ต่า) และพื ้นที่ที่มีการระบายน ้าได้ ดี เขตที่
ราบ ราบต่า มีนา้ ขับ มีความชื ้นในดินและอากาศปานกลาง ดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย อุ้มนา้ ดี หรือดินร่วนปนลูกรัง ทิ ้งใบน้ อย
เจริญเติบโตต่อเนื่องตลอดทังปี
้ ในเขตที่ดินลูกรัง โครงสร้ างแน่นทึบช่วงแล้ งยอดจะพัฒนาได้ ช้าและทิ ้งใบมาก แต่มีข้อจากัดคือ ไม่
ควรปลูกในที่น ้าขัง ไม่ชอบดินดานและหน้ าดินตื ้น
3. Clone K62 (E.urophylla) ข้ อดีคือ เจริญเติบโตได้ ดีในดินร่วนทรายถึงดินเหนียว หน้ าดินลึก ความชื ้นดี ที่ราบถึงที่ราบลุ่ม ทนแล้ ง
ได้ ดี แต่มีข้อจากัดคือ ไม่ควรปลูกในที่ต่า น ้าท่วมขัง ดินดาน
4. Clone PT911 (E.urophylla) ข้ อดีคือ ทนแล้ งได้ ดี เหมาะกับดินร่วนปนทราย แต่มีข้อจากัดคือ ไม่ควรปลูกในที่ต่าน ้า ท่วมขัง
5. Clone SK ข้ อดีคือ ทนต่อสภาพพื ้นที่ภาคตะวันออกได้ ดี ได้ น ้าหนักดี เหมาะกับการปลูกบนพื ้นที่ราบ
3.การวางแนวปลูก

การวางแนวปลูก คือการกาหนดระยะปลูก จานวนต้ นต่อไร่ และตาแหน่งที่จะปลูกกล้ าไม้ ยูคาลิปตัส ก่อนดาเนินการวางแนว
ปลูกพื ้นที่ที่จะปลูกต้ องเตรียมพื ้น ที่เรียบร้ อยแล้ ว ปั จจัยที่ต้องคานึงคือสภาพของพื ้นที่หากเป็ นพื ้น ที่ราบจะปั กหลักหมายปลูกเป็ น
แถวตรงในขณะที่พื ้น ที่เนินหรือพื ้น ที่มีความลาดเอียง จะปั กหลักหมายปลูกตามแนวระนาบหรือแนวลาดเอียงกําหนดระยะปลูก โดย
ใช้ ระยะห่างระหว่างต้ น 1.5 ระหว่างแถว 3 เมตร โดยทําเชือกวางตามแนวระยะ 1.5 เมตร วางแนวร่องแถว 3 เมตร ขึงเชือกตามแนว
แถวและต้ นทําการปลูกตามระยะที่กําหนด จากนัน้ ขุดหลุมปลูก
มาตรฐานการวางแนว
ต้ องได้ ระยะระหว่างต้ นและระยะระหว่างแถวที่กาหนด ปั จจุบนั ใช้ ระยะปลูก 1.5 x 3 เมตร
ฤดูฝน ขนาดหลุม กว้ าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 20 ซม. x 20 ซม. x 20 ซม.
ฤดูแล้ ง ขนาดหลุม กว้ าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 30 ซม. x 30 ซม. x 30 ซม.
4. การปลูก
การปลูกกล้ าไม้ ยูคาลิปตัส แบ่งเป็ น 2 ฤดูกาล ได้ แก่
4.1 การปลูกกล้ าไม้ ฤดูฝน ใช้ จอบขุดหลุมตามขนาดหลุม กว้ าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 20 ซม.x 20 ซม.x 20 ซม.แล้ ววางกล้ าให้ ตงตรง
ั้
และขุยมะพร้ าวอยู่ต่ากว่าหน้ าดินประมาณ 5 เซนติเมตร ใช้ ดินละเอียดกลบพร้ อมกับใช้ มือกดดินให้ แน่นพอประมาณ ห้ ามใช้ เท้ า
เหยียบรอบต้ นโดยเด็ดขาด เพราะจะทาให้ ขุยที่อยู่ในดินแตกและดินจะแน่นเกินไป
4.2 การปลูกไม้ ฤดูแล้ ง ใช้ จอบขุดที่หลุมขนาดหลุม กว้ าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 30 ซม.x 30 ซม.x 30 ซม.แล้ ววางกล้ าให้ ตงตรง
ั ้ และ
กลบดินหนาจากขุยมะพร้ าวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ใช้ ดินกลบพร้ อมกับใช้ มือกดดินให้ แน่นพอประมาณ ห้ ามใช้ เท้ าเหยียบรอบต้ น
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โดยเด็ดขาดเพราะจะทาให้ ขุยที่อยู่ในดินแตกและดินจะแน่นเกินไป ทัง้ นี ้การปลูกหน้ าแล้ งจะต้ องมีการรดน ้าหลังจากปลูก ในอัตรา 20
ลิตรต่อต้ น และทาการกลบดินที่โคนต้ น หลังจากหน้ าดินมีความชื ้น หมาดๆ เพื่อป้องกันการระเหยความชื ้น ในดิน
มาตรฐานกล้ าที่ใช้ ปลูก
1.ความสูง:ต้ นกล้ ามีความสูงมากกว่า 20 ซม. วัดจากโคนลาต้ น ถึงยอด
2. ยอด และ ใบ: ยอดสมบูรณ์ดี ไม่เสียหาย มีใบใหญ่ ≥ 4 ใบ ใบที่ 1,2 เสียหายได้ ไม่เสียหาย ใบที่ 3,4,5,6 เสียหายได้ ≤
25%
3.ลาต้ น และความเอียง ลาต้ นตังตรง
้ หรือเอียงไม่เกิน 45 องศา กรณี มีรอยต่อ ให้ สงู จากโคนไม่เกิน 7 ซม.ลาต้ น ไม่มีความเสียหาย
หรือรอยแผล
4.การเจริญเติบโตของราก และความสูงวัสดุปลูก ระบบรากมีความ active วัสดุปลูก สูง ≥ 50%
มาตรฐานงานปลูก
1. ปลูกตรงตามระยะที่วางแนวไว้
2. ปลูกให้ ได้ ตามมาตรฐาน (งานปลูก)
3. อัตรารอดตายของต้ นไม้ ไม่ต่ากว่า 95%
5.การบารุ งรักษา
การบารุงรักษาเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญหลังปลูกไม้ เพื่อให้ ไม้ มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ ซึ่งการบารุงรักษาจะประกอบไปด้ วย การ
ปลูกซ่อม การกาจัด/ควบคุมวัชพืช การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ การแต่งกิ่งสาหรับไม้ หน่อ การทาแนวป้องกันไฟ และการสารวจอัตราการเติบโต
เปอร์ เซ็นต์รอดตาย ซึ่งจะได้ แยกกล่าวในรายละเอียดต่อไป
5.1 ปลูกซ่ อม หลังจากทาการปลูกกล้ าไม้ ไปแล้ ว ส่วนหนงึ่ จะตายจากสาเหตุต่างๆ เช่น การขาดน ้ายอดหัก น ้าท่วมโคน เป็ นต้ น ก่อน
ทาการปลูกซ่อมจะต้ องทาการนับว่าในพื ้นที่ปลูกมีต้นตายกี่ต้นเพื่อจะได้ นากล้ าไม้ ไปซ่อมได้ ครบตามจานวนและจะทาการปลูกซ่อม
หลังจากปลูกไม้ ภายใน 1 เดือน
มาตรฐานงานปลูกซ่ อม
1. ปลูกซ่อมภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
2. ปลูกซ่อมให้ ได้ ตามมาตรฐาน (คู่มือการปฏิบตั ิงานฝ่ ายปลูกและบารุงรักษา)
3. เมื่อครบ 30 วัน ต้ นไม้ ต้องไม่ตาย
5.2 การกาจัดวัชพืช มีส่วนสาคัญในการยับยัง้ ชะลอความเจริญเติบโตของกล้ าไม้ จึงมีความจาเป็ นที่ต้องดาเนินการกาจัดและ
ควบคุมวัชพืช ซึ่งจะต้ องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการกาจัดวัชพืชมี 2 วิธี ได้ แก่ การใช้ แรงงานคน (อ้ างอิงคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ฝ่ ายปลูกและบารุงรักษา) และการใช้ เครื่องจักร (อ้ างอิงคู่มือการปฏิบตั ิงานฝ่ ายปลูกและบารุงรักษา)
5.3 การใส่ ปยุ๋ ได้ มีการใช้ ขี ้ไก่ผสมแกลบสาหรับเป็ นสารปรับปรุงดินเป็ นปุ๋ ยและวัสดุปรับปรุงโครงสร้ างของดิน โดยใส่ให้ กับไม้ ยูคา
ลิปตัสช่วงอายุ 1 ปี ในอัตรา 1 ตันต่อไร่ วิธีการใส่ โดยใช้ เครื่องจักร โรยระหว่างแถวของไม้ ยูคาลิปตัสจากนั ้น ใช้ รถแทรกเตอร์ ผาน7
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ไถกลบลงไปในดิน และใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 15-15-15 และสูตร 18-8-8 ใส่อตั ราตามที่กาหนดเช่นใส่ต้นล่ะ 50 กรัม โดยใส่ตามหลุมที่เตรียม
ไว้ โดยจะขุดหลุมห่างจากต้ นกระดาษ 10-15 เซนติเมตรหรือตามรัศมีของทรงพุ่มในกรณีที่เป็ นไม้ ที่อายุมากกว่า 1 เดือน
มาตรฐานการใส่ ปยุ๋
1. ใส่สารปรับปรุงดิน (ขี ้ไก่ผสมแกลบ) ให้ มีความสม่าเสมอทังแปลง
้
และเต็มพื ้นที่ที่กาหนด
2. ควรเก็บกวาดกอง (ขี ้ไก่ผสมแกลบ) ให้ เรี ยบร้ อย
5.4 การตัดแต่งหน่ อ ใช้ สาหรับการบารุ งรักษาไม้ หน่ อเท่ านัน้
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเลือกหน่อที่มีการเติบโตดีไว้ ประมาณ 2-3 หน่อต่อตอ การแต่งหน่อจะดาเนินการกับไม้ อายุ 6-8 เดือน วิธีการ
แต่งหน่อ ใช้ แรงงานคน โดยจะทาการเลือกหน่อที่มีขนาดใหญ่ จานวน 2-3 หน่อต่อตอ จากนั ้นใช้ มีดตัดหน่อที่ไม่ต้องการออกทิง้ ไว้ ใน
แปลงเพื่อเป็ นปุ๋ ย และการแต่งหน่อจะไม่ดาเนินการในช่วงฤดูแล้ ง เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้
มาตรฐานการตัดแต่ งหน่ อ
1. ควรตัดแต่งหน่อที่ไม่ต้องการทิ ้ง ให้ หมด
2. ความสูงของหน่อที่ตดั แต่งทิ ้ง ไม่เกิน 15 เซนติเมตร
5.5 การสารวจอัตราการเจริญเติบโต การสารวจอัตราการเจริญเติบโตเป็ นการประเมินผลความคุ้มค่าต่อการลงทุน จะแบ่ง
การประเมินผลผลิตไม้
ก่ อนการตัดฟั น โดยมีวิธีการประเมินดังต่อไปนี ้
5.5.1 ขันตอนเข้
้
าตรวจสอบงานนับเปอร์ เซ็นต์รอดตาย
1) เตรี ยมอุปกรณ์ ในการตรวจสอบงาน
1.1) เครื่องนับจานวน (counter)
1.2) บันทึก ลงในใบเก็บข้ อมูล
2) การตรวจสอบงานนับเปอร์ เซ็นต์รอดตายสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้ ดงั นี ้
2.1) งานนับเปอร์ เซ็นต์รอดตายไม้ 1 เดือน
- ตรวจนับจานวนต้ นปลูกทังหมดในแปลงนั
้
้น
- ตรวจนับต้ นตาย
- จดบันทึกจานวนต้ นปลูกของแต่ละแถวปลูก
2.2) งานนับเปอร์ เซ็นต์รอดตายไม้ 4 ปี ให้ ดูลกั ษณะดังต่อไปนี ้พิจารณาเป็ นต้ นที่ไม่สม่าเสมอ
- ต้ นเป็ น คือ ต้ นที่ปลูกแล้ วสามารถเจริญเติบโตได้ อย่างสม่าเสมอ
- ต้ นตาย กรณีที่ไม้ ตายจากธรรมชาติ เช่น นา้ ท่วม หรือตายจากกรณีอื่นๆ เช่น ขีเ้ ถ้ า ไฟไหม้ จะระบุสาเหตุการตายให้ ทราบ
ในช่องหมายเหตุ
- ต้ นแคระ คือ ต้ นที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลางน้ อยกว่า 4.7 เซนติเมตร หรือ เส้ นรอบวงต่ากว่า 16 เซนติเมตร
- ตรวจนับจานวนต้ นตายในแปลงนั ้น
- ตรวจนับจานวนต้ นแคระเกร็น
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3) ขันตอนการวั
้
ดไม้
เริ่มทาการวัดการเจริญเติบโตของไม้ ที่อายุ 1 ปี และ วัดทุกๆ 1 ปี จนครบอายุ 4 ปี ก่อนการประเมินตัดไม้
ตาราง กาหนดการวัดการเจริญเติบโตแปลงไม้
อายุ
เดือน

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

1

ตรวจ

-

-

12
24
36
48
50 - 60

ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ

ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ

ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ

หมายเหตุ
ตรวจทาจ่ายการปลูก
หาก % รอดตายมากกว่า 70 % พิจารณาปลูกซ่อม
หาก % รอดตายตา่ กว่า 70% พิจารณารือ
้ ตอ

ตรวจวัดทุก 2 เดือน ก่อนตัดไม ้เขาโรงงาน
้

3.1) ความโตทางเส้ นรอบวงระดับอก (Girth at Breast high) หรือเรียกย่อๆว่า GBH คือความโตทางเส้ นรอบวงใน
ระดับ 1.30 เมตร ใช้ หน่วยวัดเป็ นมิลลิเมตร และคานวณเส้ นผ่าศูนย์กลางมีหน่วยเป็ นนิ ้ว
3.2) ความสูง การวัดความสูงวัดจากพื ้นดินถึงเรือนยอดนิยมใช้ หน่วยวัดเป็ นเมตร จากนั ้นนาข้ อมูลที่ได้ มาคานวณผลผลิตของไม้ และ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าต่อการลงทุน (ตามตารางมาตราฐานไม้ ) ซึ่งแปลงใดมีผลผลิตไม่ค้ มุ ค่าแก่การลงทุนจะทาการตัดฟั นเพื่อเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไม้ และทาการปลูกสร้ างใหม่
การคิดค่ า AYI
1. สุ่มตัวอย่างของพื ้นที่โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่มตามจังหวัดที่เข้ าร่ วม ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี
กลุ่มที่ 3 จังหวัดสระแก้ ว
2. สุ่มกลุ่มตัวอย่างไม้ ตามช่วงอายุ 4 ช่วง คือ ช่วงอายุ 1, 2, 3, 4 ปี อายุละ 2 แปลง ต่อ 1 จังหวัด

6.การเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวผลผลิตของไม้ ยูคาลิปตัส จะเก็บเกี่ยวทังพื
้ ้นที่ (Clear cutting) เมื่อครบรอบตัดฟั น (อายุ 4 ปี ขึ ้นไป ) ทางบริษัทใช้
Harvesters เป็ นเครื่องจักรที่ใช้ สาหรับตัดต้ นไม้ ในแปลงปลูก เนื่องจากเป็ นวิธีการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็วใน
การตัดฟั น สามารถริดกิ่ง และทอนความยาวไม้ ได้ ตามที่ต้องการคือตัดไม้ ให้ มีความยาวเท่ากันทุกท่อน (2.50 - 3.00 เมตร) มีความ
ปลอดภัยสูง ลดแรงงานคน ลดความบอบซ ้าที่จะเกิดกับตอไม้ ที่จะแตกหน่อใหม่ ซึ่งเทคนิคในการตัดคือ ไม้ หน่อตัดให้ เหลือตอทิ ้งไว้
สูงไม่เกิน 5.00 ซ.ม (วัดจากตอเดิม) และไม้ ยอดสูงไม่เกิน 8.00 ซ.ม (วัดจากพื ้นดิน) อ้ างอิงการควบคุมแปลงไม้ ที่ตดั โดย Harvester
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โดยมีวิธีการเก็บเกี่ยวโดยสังเขป ดังนี ้
1.หัวหน้ าแปลงเข้ าสารวจพื ้นที่โดยพนักงานทีม Harvester ก่อนทาการตัดไม้ จะทาการ
1. สารวจขอบเขตรอบพื ้นที่แปลง โดยมีหัวหน้ าแปลงชี ้ขอบเขตแปลง เพื่อป้องกันการตัดไม้ ผิดแปลง
2. สารวจเส้ นทางสาหรับบรรทุกไม้ ออก ต้ องมีความกว้ างของถนนอย่างน้ อย 5 เมตร เพื่อให้ สามารถบรรทุกไม้ ออกจากแปลง
ได้
3. สารวจลักษณะพื ้นที่ของแปลงที่จะเข้ าตัดไม้ ต้ องไม่มีน ้าท่วมขัง พื ้นที่ต้องมีความลาดชันไม่เกิน 35 องศา
4. สารวจพื ้นที่ข้างเคียง ที่อยู่อาศัยผู้คน แจ้ งให้ กับผู้ที่อาศัยอยูข้างแปลงทราบ ในการนาเครื่องจักรเข้ าตัดไม้ มีการแจ้ ง
ระยะเวลาในการตัดไม้ ให้ กับผู้ที่อาศัยบริเวณแปลงทราบโดยต้ องบันทึก Link zoom ตอนชี ้แจงให้ กับผู้ที่อาศัยอยู่ข้างแปลง ในกรณีที่มี
การขนไม้ ผ่านบริเวณชุมชุน ต้ องมีการ zoom ชี ้แจงกับผู้นาชุมชนด้ วย
5. ทาการบันทึก หากตรวจพบสายไฟฟ้า พืชไร่ พืชสวน คูคลอง ถนนหลวง เพื่อมาชี ้แจงพนักงานขับรถตัดไม้ เกี่ยวกับข้ อควร
ระวังในการตัดไม้
2.ผู้ชี ้จุดแปลงไม้ และขอบเขตของแปลงทังหมด
้
โดยมีการทาสัญลักษณ์ เช่น การฉีดสเปรย์ เพื่อป้องกันการเข้ าตัดผิดแปลง
3.พนักงานระดับปฏิบตั ิการของหน่วยงาน Harvester ที่ดูแลแปลง ขอแผนย้ ายรถ Harvester หลังจากที่เรียบร้ อยแล้ ว ทีมงานขนส่ง
จะจัดแผนให้ กับพนักงานขับรถขนส่งดาเนินการย้ าย
4. ขันตอนเริ
้
่มต้ นการตัดไม้ พนักงานตัดไม้ ถ่ายรูปเริ่มต้ นการทางาน และส่งในห้ องไลน์ของรถ Harvester ทุกครัง้ ก่อนปฏิบตั ิงาน
5. ตรวจความพร้ อมของรถก่อนทาการตัดไม้ โดยพนักงานขับรถ ร่วมกับ Cockpit
6. ก่อนสตาร์ ทรถให้ พนักงานขับ สังเกตบริเวณโดยรอบห้ ามให้ มีคนอยู่ใกล้ เครื่องจักรน้ อยกว่า 20 เมตร
7. เริ่มตัดไม้ โดยหันหน้ าเข้ าหาต้ นไม้ ครัง้ ละ 3 แถว โดยเดินรถค่อมแถวที่ 2
8. ตัดโดยล้ มไม้ ไปทางด้ านซ้ ายมือ หรือ ขวามือ แล้ วสไลด์ทอนไม้ ไปในทิศทางตรงข้ าม ให้ อยู่ระหว่างแถวที่ 3 กับ แถวที่ 4 เหลือส่วน
ปลายไม้ วางไว้ ระหว่างแถวที่ 2 กับ แถวที่ 3
9. ตัดไม้ ให้ มีความยาวเท่ากันทุกท่อน (2.50 - 3.00 เมตร)
10.โดยการตัดไม้ จานวน 9 ต้ น เพื่อให้ ได้ ไม้ 1 กอง ง่ายต่อการทอย
11.ตรวจงานหลังตัดเสร็จแต่ละวัน ต้ องตรวจการรั่วไหลของน ้ามัน Hydraulic น ้ามันดีเซล น ้ามันเครื่อง ถ้ าพบการรั่วไหลของน ้ามัน หก
ลงแปลงให้ จดั การตักเก็บใส่ถุงส่งหน่วยงานสิ่งแวดล้ อมโรงงาน
ข้ อควรระวังในการตัดไม้
1. การตัดไม้ ช่วงลมแรง
1.1 ให้ หวั งานเข้ า Zoom ประเมินหน้ างานการตัด
1.2 วิธีการตัด
- รถตัดต้ องอยู่ในตาแหน่งเหนือลม
- ล้ มไม้ ไปในทิศทางเดียวกับลม
- หลังจากตัดต้ นไม้ เสร็จ ให้ สไลด์หวั ตัดขึ ้นไปอยู่ตรงกลางต้ นไม้ เพื่อบังคับทิศทาง
- กรณีที่ไม้ อยู่ใกล้ สายไฟฟ้า บ้ านคน ถนน แปลงเกษตรกร ให้ งดตัดไม้
2. การตัดไม้ ใกล้ สายไฟฟ้า : ให้ ตดั ไม้ ล้มเข้ าในแปลง ที่ทาการตัดไม้ เท่านั ้น
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3.การตัดไม้ ใกล้ บ้านที่พกั อาศัย/สวน/ไร่นา : ให้ ตดั ไม้ ล้มเข้ าในแปลง ที่ทาการตัดไม้ เท่านั ้น
4.ในฤดูฝน คัดเลือกแปลงที่อยู่ในที่ดอน น ้าไม่ท่วมขัง ในการทางาน
หมายเหตุ : ห้ ามทากิจกรรมตัดไม้ บนพื ้นที่ลาดชัน(ลาดชันมากกว่า 30 องศา)ในที่กันชน (Buffer Zone)
คุณภาพไม้ ท่อน
- ไม้ ขนาด 2.00 นิว้ ขึ ้นไป ส่ง AA เพื่อนาไปผลิตเป็ นไม้ สบั เยื่อและกระดาษ
- ไม้ ขนาด 1.50 – 2.00 นิว้ ส่ง AGF / GFT เพื่อนาไปผลิตเป็ น Fiberboard
- ไม้ ที่เล็กกว่า 1.50 นิ ้ว (ปลายพุ่ม) ส่ง โรงไฟฟ้า NPS เพื่อนาไปเป็ นเชื ้อเพลิง หรือไถกลบ เพื่อเป็ นปุ๋ ยภายในแปลง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
1. เส้ นทางขนลากไม้ เกิดความเสียหาย
2. เสียงของเครื่องจักรที่ทางานใกล้ แหล่งชุมชน
การควบคุม/ติดตาม
1. ประเมินการทางานก่อนและหลังการทางานตามหัวข้ อประเมิน (ใบประเมินผลกระทบงานตัดไม้ )
2. แจ้ งแผนการทางานให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด (กาหนดเส้ นทางขนส่ง, น ้าหนักบรรทุก)
3. บอกมาตราการการทางานให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานรับทราบ เช่นการอบรมก่อนการทางาน ชี ้แจงให้ ครบถ้ วน เรื่องขันตอนการท
้
างานรวมถึง
ข้ อควรระวังในการทางาน
4. ชี ้แจงชุมชน แจ้ งแผนการทางานให้ ชุมชนรับทราบ
การป้องกันและแก้ไข
1. การกาหนดเส้ นทางบรรทุกไม้ ที่ชดั เจน ไม่ทาให้ ชุมชนเดือนร้ อน
2. กาหนดน ้า หนักรถบรรทุกไม่ให้ เกินกฎหมาย เพื่อลดความเสียหายของถนน
3. ประเมินเส้ นทางซ่อมทางที่ชารุด ก่อนและหลังการทางาน
4. หากมีเรื่องร้ อนเรียน ให้ ดาเนินการตามขัน้ ตอนการแก้ ไขข้ อร้ องเรียน
6 การป้องกันภัยที่เกิดกับสวนไม้ ยูคาลิปตัส เกิดได้ จากคน สัตว์ โรคแมลง และภัยธรรมชาติ
- ภัยจากคน เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเกิดจากเจตนาที่ไม่หวังดีต่อพื ้น ที่ปลูก เช่น ไฟลามจากพื ้น ที่ข้างเคียง
ไฟไหม้ จากการหาผลผลิตที่ไม่ใช้ เนื ้อไม้ เช่น รังผึ ้ง สัตว์น ้า เป็ นต้ น การนาขยะมาทิ ้ง ในพื ้นที่การลักขโมยไม้ เป็ นต้ น
การป้ องกันและแก้ ไข ภัยที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์สามารถแก้ ไขได้ โดยการทาแนวกันไฟระหว่างพื ้น ที่ของแปลง
การให้ ความรู้และควบคุมการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ ชิด แก้ ไขโดยกระบวนการมวลชนสัมพันธ์และการสารวจตรวจตราในพื ้นที่
- ภัยจากสัตว์ พบน้ อยมาก เกิดได้ ทงั ้ สัตว์เลี ้ยง คือวัวควายเข้ ามากินหญ้ าในแปลงปลูกไม้ ยูคาลิปตัส เหยียบหญ้ าถูกกล้ า
ไม้ ขนาดเล็กเสียหายหรือใช้ ลาตัวเสียดสีกับเปลือกต้ นไม้ ยูคาลิปตัส
การป้องกันและแก้ ไข การพบปะพูดคุยกับเจ้ าของสัตว์เลีย้ ง หากดาเนินการแล้ วยังแก้ ปัญหาไม่ได้ ก็ต้องดาเนินการ
แก้ ไขโดยกระบวนการมวลชนสัมพันธ์ และตามกฎหมาย
- ภัยจากโรค แมลง ที่มกั จะพบในแปลงปลูก คือ โรคใบจุดด่างเหลือง โรคใบไหม้ ในช่วงฤดูฝน และแตนฝอยปม หนอนม้ วนใบ
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แต่ยงั ไม่ส่งผลความเสียหายต่อผลผลิตของไม้
การป้องกันและแก้ ไข ต้ องดาเนินการสารวจตามแผนการตรวจติดตามที่กาหนด (Eucalyptus Check-up) หากมีการ
ระบาดรุนแรง ต้ องกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ ไขจากสาเหตุนั ้นๆ
- ภัยจากธรรมชาติ เกิดจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตัว เช่น ฝนตกหนักเกิดน ้าท่วม ลมแรงทาให้ ไม้ โคนล้ ม
หรือโอนเอียง ไฟไหม้ ที่เกิดจากลมพัดในช่วงฤดูแล้ ง/จากการเผาหญ้ าพื ้นที่ข้างเคียง เป็ นต้ น
การป้องกันและแก้ ไข ภัยจากธรรมชาตินับเป็ นภัยที่ป้องกันแก้ ไขได้ ยาก เพราะไม่ทราบล่วงหน้ าว่าจะเกิดภัยใดขึ ้น ใน
เวลาใด แต่ภยั ธรรมชาติที่ไม่รุนแรงก็แก้ ไขได้ บ้างเช่นเดียวกัน
1) การแก้ ไขจากลมที่เกิดจากลมมรสุม ซึ่งจะทาให้ ไม้ ยูคาลิปตัสที่มีอายุประมาณ 1-2 ปี ขึ ้นไปล้ มจากลมมรสุมที่พดั แรง
ได้ แก้ ไขโดยการใช้ หลักไม้ ปักยึดพร้ อมผูกเชือกฟางเพื่อคา้ ต้ นไม้ ในแปลง
2) การป้องกันไฟไหม้ ในช่วงปลายปี ถึงต้ นปี ระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน การปลูกสร้ างสวนไม้ เป็ นการลงทุนสูง หากถูกไฟ
ไหม้ เสียหายค่าตอบแทนต่างๆที่จะได้ รับเป็ นศูนย์ จึงจาเป็ นต้ องป้องกันไฟไหม้ อย่างได้ ผล หลักการสาคัญของการป้องกันไฟคือการลด
วัชพืชออกจากแปลงให้ มากที่สดุ เมื่อมีวัชพืชอยู่น้อยหรือไม่มีเลยไฟก็ไม่เกิดขึ ้น ในแปลง การป้ องกันไฟมีหลายวิธีแต่ที่ได้ ผลดีที่สุด
สาหรับการป้ องกันไฟในแปลงปลูกไม้ ยูคาลิปตัส คือ ใช้ รถแทรกเตอร์ ล้อยางไถพรวนระหว่างแถวของไม้ ยูคาลิปตัสโดยใช้ รถ
แทรกเตอร์ ล้อยางติดผานไถ 7 จานไถระหว่างแถวดาเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะทาให้ วชั พืชถูกไถพลิกทับอยู่ใต้ ผิว
ดิน ส่วนหัวแปลงใช้ เครื่องเป่ าลมเป่ าพวกใบไหม้ ที่ตกจากต้ นให้ เกลี ้ยงเพื่อป้องกันไฟไหม้ เข้ าแปลง และการทาแนวป้องกันไฟ โดยการ
ปรับปรุงถนนรอบพื ้นที่แปลง ดันใบไม้ ออกให้ มากที่สดุ และสร้ างความเข้ าใจกับชุมชนในพื ้นที่
หมายเหตุ :หลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จ ทางทีมงานจะพิจารณาไว้ ตอเป็ นลาดับแรก โดยปกติจะไว้ ตอ 2 รอบ ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กับ % รอดตาย
ภายในแปลงภายใน 2 เดือน หากต่ากว่า 70% จะพิจารณารือ้ ตอและปลูกทดแทน ภายใน 2 เดือน
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5.การเตรียมการเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของไม้

แผนการตรวจติดตามการจัดการแปลงไม ้
ประเภทงาน

รายละเอียดของงาน

วิธก
ี ารตรวจสอบ

การตรวจติดตาม
ในปี 2564

ผู ้ตรวจสอบ

ความถี่

GE

ปี ละ1 ครั ง้
Oct-Dec
(Q4)

ด้านการจ ัดการสวนป่า

การตรวจติดตามการเจริญเติบโต
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การตรวจติดตามการเจริญเติบโต
่ วัดจานวน 200 ต ้น/แปลง
1.สุม
่ หน ้าแปลง วัดแถวที่ 6 เว ้น 20 แถวและท ้ายแปลง วัดแถวที่ 27
2.สุม
3.เริม
่ วัดต ้นที่ 6 ของแถวๆละ 100 ต ้น หรือถ ้ากรณีทแ
ี่ ถวนั น
้ มีต ้นไม่ครบให ้ใช ้จานวนต ้น
ไม ้ตอ1
ของแถวนั น
้ ทัง้ หัวแปลงและท ้ายแปลง
(ไม ้ปลูกใหม่)
่ วัดความสูง 20 ต ้น ต ้นที่ 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 ของแต่ละแถว และเก็บ
4.สุม
เส ้นรอบวงทุกต ้น จานวน 200 ต ้น
5.นั บเปอร์เซ็นต์รอดตาย
5.1 งานนั บเปอร์เซ็นต์รอดตายไม ้ 1 เดือน เพือ
่ ปลูกซ่อม
5.2 งานนั บเปอร์เซ็นต์รอดตายไม ้ทุกปี เพือ
่ ใช ้ประกอบการประเมินปริมาณไม ้
การตรวจติดตามการเจริญเติบโต
่ วัด 100 ต ้น/แปลง
1.ทาการสุม
2.การเก็บข ้อมูลการเจริญเติบโตด ้านความสูง (Height) วัดความสูงของต ้นโดยใช ้ไม ้วัด
ความสูงวัดจากโคน
่ เก็บความสูง เก็บต ้นที่ 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 ของแต่ละแถว โดย
โดยการสุม
การเก็บความสูงต ้องเก็บทุกหน่อของกอ เช่น ต ้นที1่ มี2 หรือ 3 หน่อ ก็ต ้องเก็บความสูง
ทุกต ้น
3.เก็บข ้อมูลโดยวัดขนาดเส ้นผ่านศูนย์กลางไม ้ทีร่ ะดับอก (DBH) (สูงจากโคนดิน 130 cm.)
ไม ้หน่อ
ของต ้นยูคาลิปตัส โดยใช ้สายวัดเป็ นอุปกรณ์ในการเก็บข ้อมูล มีหน่วยเป็ น cm.
(ไม ้ตอ2, ไม ้ตอ3, ไม ้ตอ4) 4.ความโตเก็บเส ้นรอบวงทุกต ้น
5.การตรวจนั บหน่อแต่ละตอ ให ้วัดหน่อทีส
่ มบูรณ์ทก
ุ หน่อทีอ
่ ยูบ
่ นตอ
ไม ้ทีม
่ อ
ี ายุ 1 ปี วัดเฉพาะทีม
่ เี ส ้นรอบวงมากกว่า 13 cm. ความสูง 3.5 เมตรขึน
้ ไป
ไม ้ทีม
่ อ
ี ายุ 2 ปี วัดเฉพาะทีม
่ เี ส ้นรอบวงมากกว่า 15 cm. ความสูง 3.5 เมตรขึน
้ ไป
ไม ้ทีม
่ อ
ี ายุ 3-5 ปี วัดเฉพาะทีม
่ เี ส ้นรอบวงมากกว่า 18 cm.ความสูง 5 เมตรขึน
้ ไป
6.นั บเปอร์เซ็นต์รอดตาย
6.1 งานนั บเปอร์เซ็นต์รอดตายตอนไม ้ 1 เดือน ปลูกซ่อม หาก % รอดตายมากกว่า 70 %
แต่หาก % รอดตายตา่ กว่า 70% พิจารณารือ
้ ตอ
6.2 งานนั บเปอร์เซ็นต์รอดตายไม ้ทุกปี เพือ
่ ใช ้ประกอบการประเมินปริมาณไม ้

106 ไร่ (5 แปลง)

7,845.5 ไร่ (295 แปลง)

6.แนวทางการป้ องกันสภาพแวดล้ อม ที่ได้ จากการศึกษาผลกระทบด้ านสังคม และสิ่งแวดล้ อม
การประเมินความเสี่ ยงด้านตาแหน่ งงาน
ฝ่ าย : _____________สร้ างวัตถุดบิ _______________________
[ ] งานทีท่ าโดยผู้ทเี่ กีย่ วข้อง
[ ] งานทีท่ าโดยผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

ลาดับที่

แผนก : _________สร้ างวัตถุดบิ _____________________
[ √ ] งานทีท่ าโดยพนักงาน

1.ตาแหน่ งงาน/พื้นที่

2.รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน/
ผลการสารวจพื้นที่

3.แหล่งกาเนิดอันตราย

4.ใคร/อะไรทีไ่ ด้รับอันตราย

5.ลักษณะและสาเหตุของอันตราย

6.มาตราการควบคุมความเสี่ ยง

[ ] งานทีท่ าโดยผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

7วิธกี ารทางานหากเกิดเหตุ

1

งานเตรียมพื้นที,่ งานตัด งานสาราจแปลงและขณะ
ไม้
ปฏิบตั ิงาน

ต้ นไม้ และเศษกิง่ ไม้ ภายในแปลง

ผู้ปฎิบตั ิงาน

อันตรายจากกิง่ ไม้ ทมิ่ แทง

1. แต่ งกายให้ รัดกุมก่อนปฎิบตั ิงานทุกครั้ง
2.จัดให้ มชี ุ ดปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น

1.ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น
2.แจ้ งหัวหน้ าแปลงให้ รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้
อุบตั ิเหตุ

2

งานไถ

ร่ องนา้ ภายในแปลง

ผู้ปฎิบตั ิงาน,ผู้รับเหมา

อันตรายและความเสี ยหายกับตัวเครื่องจักรจากการ
พลิกควา่ หรื อติดหล่มจากการไม่ ชานาญพื้นที่

1.ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น
2.แจ้ งหัวหน้ าแปลงให้ รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้
อุบตั ิเหตุ

3

งานเตรียมพื้นที,่ งานตัด งานเติมเชื้อเพลิง
ไม้ ,งานไถ

นา้ มันเชื้อเพลิงรั่วไหล

ผู้ปฎิบตั ิงาน,ผู้รับเหมา

อันตรายจากการสู ดดม อันเนื่ องจากการรั่วไหลของ
นา้ มัน

1.ให้ การสารวจพื้นทีก่ ารทางานร่ วมกับหัวหน้ า
แปลงและทาสั ญลักษ์พื้นทีเ่ สี่ ยงโดยการปักธงหรื อ
พ่ นสี ไว้ ให้ เห็นชัดเจน
2.จัดให้ มชี ุ ดปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น
1.ให้ มวี ัสดุรองรับจุดเติมและเปลีย่ นถ่ ายนา้ มันทุกครั้ง
2.ติดป้ายเตื อนห้ ามก่อประกายไฟในพื้นทีท่ างาน
3.ไม่ มกี ารสต็อคนา้ มันภายในแปลง

4

งานขนส่ ง

การขนส่ งไม้

สายไฟระหว่ างทาง
กิง่ ไม้ ระหว่ างทาง

5

แปลงปลูก

งานปลูก

จอบ

ผู้ปฏิบตั ิงาน,เพื่ อนร่ วมงาน 1.อันตรายจากการถูกไฟดูดอันเกิดจากเครื่องจักรเกีย่ ว 1.ให้ มกี ารสารวจเส้ นทางก่อนการเคลือ่ นย้ ายก่อนทุก
สายไฟ
ครั้ง
2.อันตรายจากการถูกกิง่ ไม้ เกีย่ วรถขนส่ ง
2.ให้ มอี ปุ กรณ์ ในการช่ วยเปิ ดทาง เช่ นมีด ไม้ คา้
สายไฟ เป็ นต้ น
ผู้ปฎิบตั ิงาน
อันตรายจากจอบในการชุ ดหลุมปลูกหักกระเด็นทาให้ 1.ตรวจเช็คอุปกรณ์ ให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานก่อน
ได้รับบาดเจ็บ
การทางานทุกครั้ง
2.แต่ งกายให้ รัดกุมก่อนลงปฏิบตั ิงานทุกครั้ง

6

พื้นทีภ่ ายในแปลง

เตรียมพื้นที,่ งานตัดไม้ ,งานไถ สั ตว์ มพี ิษ
,งานตัดเถาวัลย์.งานแต่ งหน่ อ

งานไถกาจัดวัชพืช

ผู้จัดทา : เปรมศั กดิ์ ศรีนภาทิพย์
(นาย เปรมศั กดิ์ ศรีนภาทิพย์ )
8/8/2020
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ผู้ปฎิบตั ิงาน

ได้รับอันตรายจากสั ตว์ มพี ิษภายในแปลงเนื่ องจาก
การปฏิบตั ิงาน เช่ นแตน, ต่ อ, ผึง้ , งู เป็ นต้ น

หากเกิดนา้ มันรั่วไหลในแปลงให้ ตักดินบริเวณทีม่ กี ารรั่วไหลใส่
ถุงดาส่ งให้ กบั หัวหน้ าแปลงเพื่ อส่ งกาจัดทีห่ น่ วยงาน
สิ่ งแวดล้อมของบริษทั

ห้ ามบรรทุกและความสู งเกินกฎหมายกาหนด

1.ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น
2.แจ้ งหัวหน้ าแปลงให้ รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้
อุบตั ิเหตุ

1.จัดจุดจอดพักเครื่องจักรในพื้นทีโ่ ล่งแจ้ ง
1.ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น
2.มีการสารวจพื้นทีท่ างานร่ วมกับหัวหน้ าแปลง
2.แจ้ งหัวหน้ าแปลงให้ รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้
พร้ อมทาสั ญลักษ์จุดเสี่ ยงด้วยการธง หรื อพ่ นด้วยสี อุบตั ิเหตุ
ไว้ ให้ เห็นชัดเจน
3.แต่ งกายให้ รัดกุมก่อนลงปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
ผู้ตรวจสอบ : ยอดสยาม นาสวน
(ยอดสยาม นาสวน)
8/8/2020

การประเมินความเสี่ ยงตามพืน้ ที่
ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุดิบ_______________________
[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

ลาดับที่

แผนก : _________สร้างวัตถุดิบ_____________________
[ / ] งานที่ทาโดยพนักงาน

1.ตาแหน่งงาน/พื้ นที่

2.รายละเอี ยดการปฏิ บตั ิงาน/
ผลการสารวจพื้ นที่

3.แหล่งกาเนิดอันตราย 4.ใคร/อะไรที่ได้รับอันตราย

5.ลักษณะและสาเหตุของอันตราย

ผูป้ ฏิ บตั ิงาน, รถขนไม้ทอ่ น,รถผู1.ได้
ร้ ับเหมา
รับความเสี ยหายกับพาหนะที่ใช้ในการทางาน
2.การลื่ นหกล้ม การเลอะเทอะจากดิ นโคลน

6.มาตราการควบคุมความเสี่ ยง

7วิ ธีการทางานหากเกิ ดเหตุ

1

ถนนภายในแปลง

การขับรถเข้าตรวจแปลง

ถนนภายในแปลง

2

ภายในแปลง

การเดิ นตรวจแปลง/ตรวจ
คุณภาพงานของผูร้ ับเหมา

ท่อนไม้, กิ่ งไม้,สัตว์มีพิษ ผูป้ ฏิ บตั ิงาน.ผูร้ ับเหมา

1.ได้รับอันตรายจากการ ถูกท่อนไม้ กิ่ งไม้ ทิ่มแทง
หรื อสัตว์มีพิษ กัด ต่อย

1.ใส่ ชุดปฏิ บตั ิงานให้รัดกุมก่อนเข้าพื้ นที่ปฏิ บตั ิงาน
2.เตรี ยมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1.ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้อุบตั ิเหตุ

ผลของการสารวจความ
หลากหลายทางชี วภาพ

RTE. ชนิดพันธุท์ ี่หา
ชนิดพันธุท์ ี่เข้าเกณฑ์
ยาก/ถูกคุกคาม/ใกล้สูญ
พันธุ์

1.ถ้าพบเห็ น ให้ทาข้อมูลไปปรึ กษาผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2.ถ้าไม่พบ ให้มีการตรวจติดตามปี ละ 1 ครั้ง

1.ทาการสารวจและพิกดั จุ ดที่พบภายในแปลง ตามคู่มือ
2.แจ้งหน่วยงานท้องถิ่ นและชุมชนที่รับผิดชอบ

ทาสัญลักษ์แสดงให้เห็ นเด่นชัดเพื่ อป้องกกันความเสี ยหายจากการทา
กิ จกรรมภายในแปลง

พื้ นที่ตอ้ งที่อยูอ่ าศัยของ
คนงานตัดไม้

การก่อไฟจากการ
ประกอบอาหาร

ผูป้ ฎิบตั ิงาน และ ต้นไม้ในแปลง1. ไฟที่อาจจะลุกลามจากการประกอบอาหาร

1. ให้มีถงั น้ าในพื้ นที่ต้ งั แคมป์ คนงานเพื่ อใช้ในการดับไฟ
หลังจากประกอบอาหารทุกครั้ง

1. ทาลายและตัววงจรการแพร่ กระจายของไฟ ในพื้ นที่

กิ จกรรมการกาจัดวัชพืช
ภายในแปลง

พื้ นรุ กรานต่างถิ่ น

ผูป้ ฏิ บตั ิงาน.ผูร้ ับเหมา

1.พบชนิดพื้ นต่างถิ่ นมีการแพร่ กระจ่ ายในพื้ นที่แปลงจน
ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อผลผลิ ต

1.ทาการสารวจและหาวิ ธีการทาลายและตัดวงจรการแพร่ กระจาย 1.ทาลายและตัดวงจรการแพร่ กระจ่ ายไปยังแปลงข้างเคียง
ไปยังแปลงข้างเคียง
2.สอบสวนหาแหล่งที่มาเพื่ อป้องกันการกระจ่ ายยังแปลงข้างเคียง

ผูป้ ฏิ บตั ิงาน.ผูร้ ับเหมา

โทรศัพท์มือถื อ

ผูป้ ฎิบตั ิงาน

โน๊ตบุค๊

ผูป้ ฎิบตั ิงาน

หู ฟัง

ผูป้ ฎิบตั ิงาน

1.ได้รับอันตรายจากอยูใ่ กล้พ้ื นที่ไฟไหม้หรื อการเข้าระงับเหตุไฟ เตรี ยมอุปกรณ์ดบั ไฟประจารถผูป้ ฏิ บตั ิงานและผูร้ ับเหมาในพื้ นที่ 1.ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ไหม้
2.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้อุบตั ิเหตุ
3.จัดให้มีอุปกรณ์ดบั ไฟประจาแปลง
ได้รับอันตรายจากการถูกเศษไม้ทิ้มแทงจากการเข้าไปสารวจปิ ด 1.ใส่ ชุดปฏิ บตั ิงานให้รัดกุมก่อนเข้าพื้ นที่ปฏิ บตั ิงาน
1.ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แปลงและการเข้าจัดการไถกลบเศษเหลื อจากการตัดไม้
2.เตรี ยมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้อุบตั ิเหตุ
โทรศัพท์เกิ ดความร้อนสู ง แบตเตอรี่ อาจเกิ ดการระเบิด หรื อลุก 1.ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ก่อนทางาน
1.ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ไหม้
2.จัดให้มีถงั ดับเพลิ งประจาอาคารสานักงานและตรวจสอบสภาพ 2.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้อุบตั ิเหตุ
ปวดตา เนื่องจากแสงสว่างมากหรื อน้อยเกิ นไปจากหน้าจอ
สารวจแสงสว่างพื้ นที่ทางานก่อนปฏิ บตั ิงานและหน่วยงานดูแล 1.ปรับพื้ นที่ทางานให้อยูใ่ นจุ ดที่เหมาะสม
Monitor
อาคารเพื่ อเพิ่ มหรื อซ่อมแทรมหลอดไฟให้สมบูรณ์และพร้อมใช้ 2.ปรับอริ ยาบทในการทางานบ่อยๆเพื่ อลดผลกระทบ
งาน
การใส่ หูฟังที่มีลกั ษณะไม่เหมาะสม เปิ ดเสี ยงดังมากเป็ นเวลานาน 1.พิจารณาใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติถนอมหู หรื อระบบการได้ยนิ
1.ปรับลดเสี ยงหู ฟังระดับต่าในช่วงเวลาที่ยงั ไม่ถึงคิวที่ตอ้ งเราต้องพูดหรื อ
ส่ งผลต่อสมรรถนะการได้ยนิ เสี ยง
2.ใช้อุปกรณ์เสริ มในจุ ดที่ไม่รบกวนบุคลข้างเคียง เช่นลาโพง
รายงาน

3

พื้ นที่แปลงข้างเคียงและ
บ่อน้ าภายในแปลง

4

แปลงตัดไม้

ไฟลามจากพื้ นที่ขา้ งเคียงไฟ ไฟและควันไฟ
จากการหารผลผลิ ตที่ไม่ใช่เนื้อ
ไม้เช่นรังผึ้ง ปลาเป็ นต้น
เศษเหลือจากการตัดไม ้
เศษปลายไม้ ตอไม้

5

สานักงาน

7.งาน Zoom ตรวจหน้างาน

ผู้จัดทา : เปรมศั กดิ์ ศรีนภาทิพย์
(นาย เปรมศั กดิ์ ศรีนภาทิพย์ )
8/8/2020
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ผูป้ ฏิ บตั ิงาน.ผูร้ ับเหมา

1.ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเข้าปฏิ บตั ิงาน
1.ติดต่อผูร้ ับเหมาในพื้ นที่หรื อเพื่ อนร่ วมงานในพื้ นที่ขา้ งเคียง
2.ตรวจสอบสภาพรถที่ให้ปฏิ บตั ิงานให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน 2.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้อุบตั ิเหตุ
3.เตรี ยมอุปกรณ์ลากจู งประจารถ รวมทั้งไฟฉาย จอม เสี ยม
4.เตรี ยมชุดเสื้ อผ้าสารองในกรณี เปี ยกฝน

ผู้ตรวจสอบ : ยอดสยาม นาสวน
(ยอดสยาม นาสวน)
8/8/2020
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การประเมินความเสี่ ยงด้ านสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม

ลาดับที่

แผนก : _________สร้างวัตถุดิบ_____________________
[ √ ] งานที่ทาโดยพนักงาน

1

1.ตาแหน่งงาน/พื้ นที่
งานเตรี ยมพื้ นที่

2.รายละเอี ยด
การทางานของรถแบคโฮ
และรถแทรคเตอร์

ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุดิบ_______________________
[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
3.แหล่งกาเนิดอันตราย

4.ผูไ้ ด้รับผลกระทบ

5.ลักษณะและสาเหตุของผลกระทบ

[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
6.มาตราการควบคุมความเสี่ ยง

[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
7วิ ธีการทางานหากเกิ ดเหตุ

1.ถนนสาธารณะ/คลองสาธารณะ

ผูป้ ฎิบตั ิงาน,ผูร้ ับเหมา,ชุมชน การเตรี ยมพื้ นใกล้แนวเขตและถนนหรื อคลองสาธารณะที่จะต้นไม้
รอบแปลง
ล้มขวางทางสันจร หรื อการพังทลายของดิ นลงแหล่งน้ า

1.กันพื้ นที่กนั ชนห่ างจากแนวเขตและแหล่งน้ าอย่างน้อย 3 เมตร
1.ประสานผูน้ าชุมชนหรื อเจ้าของพื้ นที่ขา้ งเคียงร่ วมหาแนวทางแก้ไข
2.ตรวาจสอบเอกสารสิ ทธิ และระวางที่ดินให้ชดั เจนก่อนเข้าปฏิ บตั ิงาน ร่ วมกัน
3..ประสานผูน้ าชุมชนหรื อเจ้าของพื้ นที่ขา้ งเคียงให้ร่วมกันพิจารณา
ความเหมาะสมก่อนเข้าปฏิ บตั ิงาน

2.เสี ยงจากการทางานของเครื่ องจักร

ผูป้ ฎิบตั ิงาน,ผูร้ ับเหมา,ชุมชน เสี ยงจากเครื่ องยนต์และการกระแทกจากการทางานก่อให้เกิ ดความ
รอบแปลง
ราคาญ

3.ฝุ่ นจากการขุดหรื อไถ เตรี ยมพื้ นที่

ผูป้ ฎิบตั ิงาน,ผูร้ ับเหมา,ชุมชน ฝุ่ นฟุ้งกระจายเข้าบ้านเรื อนข้างเคียงแปลงหรื อถนนสาธารณะ
รอบแปลง

1.ดาเนินการซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องจักรจุ ดข้อต่อต่างๆให้อยูใ่ นสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้
2.หลี กเลี่ ยงการทางานในช่วงเวลาวิ กาล ไม่เกิ น 20.00น.
3.แจ้งผูน้ าชุมชนและประชนชนอาศัยอยูต่ ิดพื้ นที่ทางานให้ทราบก่อน
เข้าปฏิ บตั ิงาน
1.จัดให้มีรถน้ าสาหรับรดน้ ากลบฝุ่ นบริ เวณถนนสาธารณะ
2.ทาแนวด้วยวัสดุก้ นั ระหว่างแปลงกับบ้านเรื อนที่อยูข่ า้ งเคียง

4.การพังทลายของดิ น,ตลิ่ ง และการ
ไหลชะของหน้าดิ น

ผูป้ ฎิบตั ิงาน,ผูร้ ับเหมา,ชุมชน 1.การพังดิ นบริ เวณตลิ่ งข้างแหล่งน้ าหรื อคลองข้างแปลง
รอบแปลง
2.การไหลชะหน้าดิ นในพื้ นที่มีความลาดเอี ยงสู ง

1.การเตรี ยมพื้ นที่ให้เว้นระยะห่ างจากแนวริ มคลองหรื อแหล่งน้ า
1.ทาการซ่อมแซมแนวขอบตลิ่ งที่พงั แล้วปลูกพืชเพื่ อช่วยป้องกันการ
อย่างน้อย 3 เมตร
พังทลายเช่นหญ้าแฝก
1.ปรับพื้ นเพื่ อลดความลาดเอี ยงของพื้ น
1.ไม่ทากิ จกรรมแปลงในพื้ นทื่มีความลาดเอี ยงเกิ น45 องค์ศา
2.วางผังการปลูกขวางทางลาดเอี ยงเพื่ อลดความแรงในการไหลของน้ า 2.ขุดร่ องน้ าขวางแนวการไหลของน้ าเพื่ อรองรับน้ าและชลอการไหล
ของน้ า
1.การระหว่างร่ องเพื่ อให้เป็ นที่รองรับน้ าในพื้ นที่ชะลอการไหลของน้ า

1.ประสานผูน้ าชุมชนหรื อเจ้าของพื้ นที่ขา้ งเคียงให้ร่วมกันพิจารณา
เพื่ อลดผลกระทบ
2.ทาข้อตกลงกับผูไ้ ด้รับผลกระทบไม่ทางานในช่วงเวลาที่ก่อให้เกิ ด
ความราคาญตามข้อตกลง
1.พิจารณาเพิ่ มรอบในการรดน้ าเพื่ อให้ลดฝุ่ นให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.ตรวจสอบสภาพวัสดุก้ นั ให้อยูใ่ นสมบูรณ์และเพิ่ มชั้นความหนาให้
มากขี้น

2

งานกาจัดวัชพืช

การกาจัดวัชพืชภายใน
แปลง(พืชรุ กราน)

เศษหญ้าและใบไม้ภายในแปลง

ผูป้ ฎิบตั ิงาน,ผูร้ ับเหมา,ชุมชน ไฟไหม้ภายในแปลงแล้วลุกลามไปยังพื้ นที่ขา้ งเคียง
รอบแปลง

1.จัดการไถกลบวัชพืช และดันแนวกันไฟรอบแปลงอย่างน้อย3เมตร 1.ประสานหน่วยดับเพลิ งในพื้ นที่
2.จัดให้มีพนักงานวิ่งตรวจเฝ้ าระวังไฟในช่วงฤดูแล้งทุกแปลง
2..แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้เหตุ
3.จัดให้มีอุปกรณ์ดบั ไฟประจาแต่ละกลุ่มแปลง
ฉุ กเฉิ น
4.ประสานหน่วยดับเพลิ งในพื้ นที่ขา้ งเคียง

3

งานตัดไม้

การทางานของรถแม็คโค
ตัดไม้ และรถแทรคเตอร์

1.ถนนสาธารณะ/คลองสาธารณะ

ผูป้ ฎิบตั ิงาน,ผูร้ ับเหมา,ชุมชน การตัดไม้ใกล้แนวถนนและสายไฟหรื อคลองสาธารณะที่จะทาให้
รอบแปลง
ต้นไม้ลม้ ขวางทางสัญจร ,เกี่ ยวสายไฟ,การล้มขวางการไหลของน้ า

1.ประสานการไฟฟ้ ในการตัดกระแสไฟในช่วงที่มีการตัดไม้ใกล้แนว
สายไฟ
2.ประสานงานกับท้องถิ่ นในการปิ ดถนนช่วงที่มีการตัดไม้ติดถนน
สาธารณะ
3.จัดเตรี ยมเชื อกสาหรับดึ งไม้ไม่ให้ลม้ ขวางทางน้ า
4..จัดพนักงานคอยอานวยความสะดวกด้านการาจรจรพร้อมติดตั้ง
สัญญาณเตือนในจุ ดที่มีการทางาน

1.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้
อุบตั ิเหตุ
2.ตัดกระแสไฟฟ้ าทันทีหากมีตน้ ไม้พาดสายไฟ
3.จัดพนักงานคอยอานวยความสะดวกด้านการาจรจรพร้อมติดตั้ง
สัญญาณเตือนเมื่อมีตน้ ไม้ลม้ ขวางทางจราจร
4.ดาเนินการกูต้ น้ ไม้กิ่งไม้ข้ ึนจากผิวจราจรโดยเร็ วที่สุด

2.เสี ยงจากการทางานของเครื่ องจักร

ผูป้ ฎิบตั ิงาน,ผูร้ ับเหมา,ชุมชน เสี ยงจากเครื่ องยนต์และการกระแทกจากการทางานก่อให้เกิ ดความ
รอบแปลง
ราคาญ

1.ดาเนินการซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องจักรจุ ดข้อต่อต่างๆให้อยูใ่ นสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้
2.หลี กเลี่ ยงการทางานในช่วงเวลาวิ กาล ไม่เกิ น 20.00น.
3.แจ้งผูน้ าชุมชนและประชนชนอาศัยอยูต่ ิดพื้ นที่ทางานให้ทราบก่อน
เข้าปฏิ บตั ิงาน

1.ประสานผูน้ าชุมชนหรื อเจ้าของพื้ นที่ขา้ งเคียงให้ร่วมกันพิจารณา
เพื่ อลดผลกระทบ
2.ทาข้อตกลงกับผูไ้ ด้รับผลกระทบไม่ทางานในช่วงเวลาที่ก่อให้เกิ ด
ความราคาญตามข้อตกลง
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การประเมินความเสี่ ยงด้ านสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม

ลาดับที่

แผนก : _________สร้างวัตถุดิบ_____________________
[ √ ] งานที่ทาโดยพนักงาน

4

5

1.ตาแหน่งงาน/พื้ นที่
งานขนส่ ง

งานบารุ งรักษาต้นไม้

2.รายละเอี ยด
รถบรรทุกขนส่ งไม้

1.การใส่ ปุ๋ยเคมี

2.การใส่ ปุ๋ยขี้ไก่แกลบ

ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุดิบ_______________________
[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
3.แหล่งกาเนิดอันตราย

5.ลักษณะและสาเหตุของผลกระทบ

[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

6.มาตราการควบคุมความเสี่ ยง

7วิ ธีการทางานหากเกิ ดเหตุ

1.ถนนสาธารณะ

ผูป้ ฎิบตั ิงาน,ผูร้ ับเหมา,ชุมชน 1.ผิวการจราจรชารุ ด
รอบแปลง
2.การจราจรที่ไม่สะดวกในจุ ดสวนเลนและจุ ดถนนแคบ

1.ประสานกับท้องถิ่ นหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในการซ่อมบารุ งถนน
ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
2.ติดป้ายและสัญลักษ์เตือนรวมทั้งสัญญาณไฟให้มีการระมัดระวัง
ทางเข้าออก จุ ดสวนเลน จุ ดถนนแคบ

2.เสี ยงและการสั่นสะเทือนจากการวิ่ง
ของรถบรรทุก

ผูป้ ฎิบตั ิงาน,ผูร้ ับเหมา,ชุมชน 1.เสี ยงเครื่ องยนต์รถบรรทุกไม้ก่อให้เกิ นความราคาญต่อชุมชน
รอบแปลง
2.แรงสัน่ สะเทือนจากการวิ่งของรถบรรทุกไม้

1.ตรวจเช็คเครื่ องยนต์ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ตามมาตรฐาน
1.กาหนดความเร็ วในการวิ่งผ่านที่ชุมชนไม่เกิ น45กม.ต่อชัว่ โมง
2.บรรทุกไม้ตามน้ าหนักที่กฏหมายกาหนด
2.ให้ปรับปรุ่ งท่อไอเสี ยให้เป็ นไปตามกฏหมายกาหนด
3.ลดความเร็ วในเขตชุมชนและควบคุมความเร็ วตามที่กฏหมายกาหนด
4.ประสานท้องถิ่ นให้ทราบถึ งช่วงเวลาการปฏิ บตั ิงาน

3ฝุ่ นจากการวิ่งของรถบรรทุก

ชุมชนรอบข้าง

มีฝุ่นขณะรถรถบรรทุกไม้วิ่งในทางสาธารณะ

1.นารถบรรทุกน้ ารดถนนในจุ ดพื้ นที่ชุมชนที่มีผลกระทบ
2.กาหนดความเร็ วในการวิ่งผ่านที่ชุมชนไม่เกิ น45กม.ต่อชัว่ โมง

4.การล่วงหล่นของไม้ระหว่างการ
เดิ นทาง

ชุมชนรอบข้าง,ผูร้ ่ วมทาง
สัญจร

มีทอ่ นล่วงหล่นลงผิวจราจร

1.บรรทุกไม้ตามน้ าหนักที่กฏหมายกาหนด
2.จัดให้มีรถน้ ารดถนนบริ เวณจุ ดที่ชุมชน
3.ควบคุมความเร็ วให้เป็ นไปตามที่กฏหมายกาหนด
1.บรรทุกไม้ตามน้ าหนักที่กฏหมายกาหนด
2.ใช้เชื อกหรื อสายรัดไม้ให้แน่นหนา
3.ใช้ผา้ คุมไม้บนตัวรถให้มิดชิ ด

5.สายไฟระหว่างทาง

ผูป้ ฏิ บตั ิงาน,ชุมชนรอบข้าง

1.อันตรายจากการถูกไฟช็อดอันเกิ ดจากรถบรรทุกเกี่ ยวสายไฟขาด

1.การชะล้างของน้ าลงสุ่ แหล่งน้ า

ชุมชนรอบข้าง

.1.เกิ ดการชะล้างของปุ๋ ยไหลลงสู่ แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.กันพื้ นที่กนั ชนห่ างจากแนวเขตและแหล่งน้ าอย่างน้อย3เมตร
2.ทาการกลบปุ๋ ยทุกครั้งหลังจากใส่ เสร็ จ

1.ใช้เครื่ องจักรดันแนวคูก้ นั ระหว่างแปลงกับแหล่งน้ าหรื อเส้นทาง
การไหลของน้ า

2.เศษกระสอบบรรจุ ปุ๋ยเคมี

ผูป้ ฏิ บตั ิงาน,ชุมชนรอบข้าง

1.ปริ มาณขยะอันตรายเพิ่ มมากขึ้นเนื่องจากการกาจัดไม่ถูกต้อง

1.หัวหน้าแปลงดาเนินการตรวจสอบพื้ นที่รอบแปลงก่อนมีการส่ ง
มอบงานเพื่ อเก็บกระสอบส่ วนที่ตกค้าง

1.การชะล้างของน้ าลงสุ่ แหล่งน้ า

ชุมชนรอบข้าง

.1.เกิ ดการชะล้างของปุ๋ ยไหลลงสู่ แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.มีการทาสต็อคเบิกจ่ ายปุ๋ ยเคมีกบั ทางบริ ษทั
2.ผูร้ ับเหมาเก็บรวบรวมกระสอบปุ๋ ยคืนให้กบั หัวหน้าแปลงเพื่ อ
ส่ งคืนบริ ษทั
1.กันพื้ นที่กนั ชนห่ างจากแนวเขตและแหล่งน้ าอย่างน้อย3เมตร
2.ทาการกลบปุ๋ ยทุกครั้งหลังจากใส่ เสร็ จ

2.กลิ่ นของขี้ไก่

ผูป้ ฏิ บตั ิงาน,ชุมชนรอบข้าง

6

การจัดการขยะภายในแปลง กิ จกรรต่างๆภายในแปลง

7

งานเตรี ยมพื้ นที,่ งานตัดไม้, การชะไหลของของน้ ามัน น้ ามันเชื้ อเพลิ ง,น้ ามันเครื่ อง
งานไถ
,น้ ามันหล่อลื่ น
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4.ผูไ้ ด้รับผลกระทบ

[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

เศษขวดและถุงพลาสติกภายในแปลง

1.เก็บท่อนไม้ออกจากผิวการจรจรลงข้างทางโดยทันที
2.ติดตั้งไฟสัญญาณ สัญลักษ์เตือน ให้เห็ นได้ชดั เจน
3.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้
บตั ิเบหตุ
1.ให้มีการสารวจเส้นทางก่อนการเคลื่ อนย้ายก่อนทุกครั้ง
2. อุ1.ปรั
ลดความสู งของการบรรทุกให้ตากว่าแนวสายไฟ
จัดให้มีอุปกรณ์ในการช่วยเปิ ดทาง เช่นมีด ไม้ค้ าสายไฟ เป็ นต้น
2.ใช้เสาค้ ายันสายไฟจุ ดที่ต่าให้สุงขึ้นพ้นระยะตัวรถบรรทุก
3. ห้ามบรรทุกความสู งเกิ นกฎหมายกาหนด
3.หากสายไฟขาดแจ้งการไฟฟ้ าในท้องที่ตดั กระแสไฟและซ่อมแซม
โดยด่วน

1.ใช้เครื่ องจักรดันแนวคูก้ นั ระหว่างแปลงกับแหล่งน้ าหรื อเส้นทาง
การไหลของน้ า

1.มีการฟุ้งกระจายของกลิ่ นก่อให้เกิ ดความราคาญต่อชุมชนที่อยูใ่ กล้ 1.จัดทาการนาปุ๋ ยขี้ไก่ลงแปลงในช่วงเวลาที่ไม่มีฝนตก
แปลง
2.จัดทาแผนการไถกลบทันทีหลักจากดาเนินการโรยปุ๋ ยขี้ไก่เสร็ จ
3.ประสานงานกับผูร้ ับเหมาที่จะทาการโรยขี่ไก่ให้พร้อมก่อนการสั่ง
ปุ๋ ยขี้ไก่ลงในแปลง
ผูป้ ฎิบตั ิงาน,ผูร้ ับเหมา,ชุมชน 1.ได้รับอันตรายจากเศษขวดที่ภายในแปลง
1.จัดทาภาชนะและจุ ดรวมรวมขยะเพื่ อนาไปทิ้งที่จุดทิ่งขยะของ
รอบแปลง
2.ปริ มาณขยะอันตรายเพิ่ มมากขึ้นเนื่องจากการกาจัดไม่ถูกต้อง
ท้องถิ่ น
ผูป้ ฎิบตั ิงาน,ผูร้ ับเหมา,ชุมชน 1.อันตรายจากการสู ดดม อันเนื่องจากการรั่วไหลของน้ ามัน
รอบแปลง
2.การชักล้างลงแหล่งน้ า

1.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้
อุบตั ิเหตุ
2.ประสานท้องถิ่ นและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องทาการซ่อมผิวจราจรให้
อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
3.ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ป้าย สัญลักษ์ จุ ดที่ผิวถนนชารุ ด

1.ให้มีวสั ดุรองรับจุ ดเติมและเปลี่ ยนถ่ายน้ ามันทุกครั้ง
ติดป้ายเตือนห้ามก่อประกายไฟในพื้ นที่ทางาน
มีการสต็อคน้ ามันภายในแปลง

1.ดาเนิการไถกลบทันทีหากมีฝนตก
2.ไม่กองปุ๋ ยขี้ไก่ไว้เป็ นเวลานานให้ทาการโรยทันที

1.จัดหาถุงดาสาหรับผูร้ ับเหมาแต่ละรายที่เข้าทางานในพื้ ที่แปลง
2.หัวหน้าแปลงดาเนินการรวบรวมขยะทิ้งณจุ ดรวบรวมขยะของ
ท้องถิ่ น

2. 1หากเกิ ดน้ ามันรั่วไหลในแปลงให้ตกั ดิ นบริ เวณที่มีการรั่วไหลใส่ ถุง
3.ไม่ ดาส่ งให้กบั หัวหน้าแปลงเพื่ อส่ งกาจัดที่หน่วยงานสิ่ งแวดล้อมของ
บริ ษทั

การประเมินความเสี่ ยงด้ านสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม

ลาดับที่

แผนก : _________สร้างวัตถุดิบ_____________________
[ √ ] งานที่ทาโดยพนักงาน
1.ตาแหน่งงาน/พื้ นที่

ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุดิบ_______________________
[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

2.รายละเอี ยด

3.แหล่งกาเนิดอันตราย

4.ผูไ้ ด้รับผลกระทบ

5.ลักษณะและสาเหตุของผลกระทบ

[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

6.มาตราการควบคุมความเสี่ ยง

7วิ ธีการทางานหากเกิ ดเหตุ

8

ภายในแปลง

โรคและแมลง

1.แตนฝอยปม
2.หนอนฝี เสื้ อ
3.ด้วง

ต้นไม้,แปลงบริ ษทั

1.ความเสี ยหายจากโรคใบจุ ด่างเหลื อง
2.ความเสี ยหายจากโรคใบใหม้
1.ความเสี ยหายจากการเข้าทาลายของแตนฝ่ อยปม
2.ความเสี ยหายจากการเข้าทาลายของหนอนม้วนใบ
3.ความเสี ยหายจากการเข้าทาลายของด้วงเจาะยอดใบ

1.ต้องดาเนินการสารวจตามแผนการตรวจติดตามที่กาหนด
(Eucalyptus Check-up) เดื อนละ1 ครั้ง โดยวิ ธีการ Photostamp ข้อมูล
ถูกจัดเก็บในระบบ CDS
2.จัดการแปลงให้สะอาด ไม่ให้มีหญ้ารกภายในแปลงเนื่องจากเป็ น
แหล่งสะสมโรคและแมลง

1. Zoom แจ้งทีมวิ จยั โรคพืชและแมลง
2. แก้ไขปัญหาตามคาแนะนาของทีมวิ จยั
3. เฝ้ าสังเกตุอาการ
4.หากพบความเสี ยหายของไม้มากกว่า 50% ขออนุมตั ิร้ื อแปลง

9

ภายในแปลง

สัตว์เลี้ ยง

1.โค
2.กระบือ

ต้นไม้,แปลงบริ ษทั

1.ความเสี ยหายจากการเยียบ,เบียน ต้นหักล้ม เนื่องจากเข้าหากิ นใน
แปลงของสัตว์สตั ว์เลี้ ยงจาพวกโคและกระบือ

1.เข้าเจรจาเจ้าของสัตว์เลี้ ยงเพื่ อประเมินความเสี ยหายและเฝ้ าระวัง
สัตว์เลี้ ยงเข้าแปลง
2.ล้อมรั้วหรื อปิ ดเส้นทางการเดิ นเข้าแปลงของสัตว์

ภายในแปลง

ภัยธรรมชาติ

1.น้ าท่วม
2.ไฟ
3.ลมพายุ
4.ภัยแล้ง

ต้นไม้,แปลงบริ ษทั

1.ความเสี ยหายจากเหตุน้ าท่วม

1.จัดการเรื่ องหญ้าพืชอาหารภายในแปลงเพื่ อลดความเสี่ ยงในการ
ดึ งดูดสัตว์เลี้ ยงจาพวกโคกระบือ
2.ล้อมรั้วแนวเขตหรื อแนวเส้นทางการเดิ นของสัตว์ที่จะเข้าแปลง
3.เจรจากับเจ้าของสัตว์เลี้ ยงเพื่ อช่วยในการป้องกันระวัง
1.วางแผนยกร่ องแปลงแปลงปลูกในจุ ดที่ต่าน้ าท่วมขัง
2.ปรับแผนการปลูกในช่องฤดูแล้งเพื่ อให้ตน้ ไหม้สูงหนีน้ า
3.ปรับผังแปลงโดยการขุดร่ องและทาช่องทางระบายน้ า
1.จัดทาแผนไถและดันกันไฟให้ทนั กับระยะเวลาที่กาหนด
2.จัดแผนวิ่งเฝ้ าระวังไฟให้ครอบคุมทุกแปลง
3.จัดเตรี ยมอุปกรณ์ดบั ไฟประจากลุ่มแปลง

1.ทาการดันแนวกันไฟจุ ดที่ไฟอาจจะข้ามแปลง
2.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้
อุบตั ิเหตุ

1.จัดทาแผนไถร่ องกลบโคลนเพื่ อลดความเสี่ ยง
2.จัดทาผังแปลงปลูกให้แนวปลูกตามทางลมเพื่ อลดผลกระทบ

1.ทาการค้ าต้นที่ลม้ ,เอนเอี ยง
2.ทาการไถร่ องกลบโคลนเมื่อน้ าลด

1.เตรี ยมพื้ นที่โดยการสับพรวนเพื่ อลดกระทบในฤดูแล้ง
2.ขุดร่ องสวนภายในแปลงเพื่ อเก็บน้ าในฤดูฝน
1.ติดป้ายเตือน พื้ นที่ส่วนบุคคลห้ามข้า เพื่ อเป็ นการป้องปราม
2.ทาแผนวิ่งตรวจเฝ้ าระวังแปลง

1.ตัดต้นเพื่ อเลี้ ยงหน่อในต้นที่มีการเฉาก่อนที่จะยืนต้นตาย
2.เดิ นระบบน้ าเข้าแปลงในแปลงที่อยูใ่ กล้แหล่งน้ า
1.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้เหตุ
ความเสี ยหายจากการลักขโมยไม้

2.ความสู ญเสี ยจากเหตุการขโมยไม้ภายในแปลงที่กาลังตัดไม้

1.ทาการzoom เช็คสต๊อคใม้ ค้างในแปลงเช้า -เย็น
2.ทาการล็อคซี ล ไม้บนรถก่อนออกจากแปลงทุกเที่ยว

1.ห้ามมิให้ผูร้ ับเหมาตัดไม้คา้ งแปลง
2.แจ้งหัวหน้าแปลงให้รับทราบและดาเนินการตามแผนตอบโต้เหตุ
ความเสี ยหายจากการลักขโมยไม้

1. คนงานไม่ได้รับค่าจ้างจากการทางาน

1. แสดงหลักฐานการจ่ ายเงิ น ถ้าตรวจพบจะทาการตักเตือน และถ้ามี ถ้าตรวจพบจะทาการตักเตือน และถ้ามีซ้ าจะทาการเลิ กจ้างทันที
ซ้ าจะทาการเลิ กจ้างทันที

2.ความเสี ยหายจากเหตุไฟไหม้

1.ขุดร่ องระบายน้ าออกจากแปลงให้เร็ จที่สุด
2.ทาการพูนโคลนต้นที่อยูพ่ ้ื นที่ต่าน้ าขัง
3.ทาการปลูกซ่อมในจุ ดที่มีตน้ ตาย

3.ความเสี ยหายจากเหตุลมพัดต้นโคล่นหรื อเอนเอี ยง

4.ความเสี ยหายจากภัยแล้ง

ภายในแปลง

คนขโมยไม้

1.บุคคลที่ลกั ขโมย

การคุมการจ่ ายเงิ นระหว่าง คนงานไม่ได้เงิ นจาก ผรม. ระหว่าง ผรม. กับ คนงาน
ผรม.กับแรงงาน
ผู้จัดทา : เปรมศั กดิ์ ศรีนภาทิพย์
(นาย เปรมศั กดิ์ ศรีนภาทิพย์ )
8/8/2020
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ต้นไม้,แปลงบริ ษทั

คนงาน

1.ความสู ญเสี ยจากเหตุการขโมยตัดไม้ภายในแปลง

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

การประเมินความเสี่ ยงด้ านกฏหมาย

ลาดับที่

แผนก : _________สร้างวัตถุดิบ_____________________
[ √ ] งานที่ทาโดยพนักงาน

1

1.ตาแหน่ง
งาน/พื้ นที่
พื้ นที่

พื้ นที่

พื้ นที่

ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุดิบ_______________________
[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

2.รายละเอี ยดการ
3.
ปฏิ บตั ิงาน/ผลการ แหล่งกาเนิด 4.ใคร/อะไรที่ได้รับความเสี่ ยง
สารวจพื้ นที่
ความเสี ยง
การใช้ประโยชน์
ที่ดิน

การใช้ประโยชน์
ที่ดิน

การใช้ประโยชน์
ที่ดิน

เอกสารสิ ทธิ์

บริ ษทั ,คู่สญ
ั ญากับบริ ษทั

พื้ นที่แนวเขต บริ ษทั ,คู่สญ
ั ญากับบริ ษทั

สัญญาเช่า

บริ ษทั ,คู่สญ
ั ญากับบริ ษทั

5.ลักษณะและสาเหตุของความเสี่ ยง

6.มาตราการควบคุมความเสี่ ยง

7วิ ธีการทางานหากประเด็นปัญหา

1.ควมถูกต้องของเอกสารสิ ทธิ์ในพี้ นที่
การปลูกไม้

1.ทาการวัดพื้ นที่ดว้ ยการเดิ นDistance แล้วนาพื้ นที่เทียบกับระวาง
ที่ดินก่อนเข้าทาประโยชน์

1.หยุดดาเนินกิ จกรรมในพื้ นที่ที่แนวเขตไม่มีความชัดเจนทันท
2.แจ้งฝ่ ายกฏหมายดาเนินการสอบเขตที่ดินให้มีความชัดเจนก่อนเข้าดาเนินกิ จกรรม

2.การเสี ยภาษีตามกฏหมายที่ดินไม่เป็ น
ตามระยะเวลาที่กาหนด

1.ฝ่ ายบัญชี ตรวจสอบการจ่ ายภาษีตามรอบการจ่ ายแต่ละรายการ

1. ฝ่ ายบัญชี ตอ้ งมีการแจ้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้องทราบและมีการทาการตกลง
อย่างเป็ นทางการว่าจะมีการเลื่ อนกาหนดการจ่ ายออกไป
2.ฝ่ ายบัญชี รีบดาเนินการในการเสี ยภาษีโดยเร็ วที่สุดภายในระยะเวลาที่กาหนด

3.การอนุญาติใช้ในกรรมสิ ทธิ ที่ดินทีไม่
ตรงกับการใช้ประโยชน์จริ ง

1.ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ให้ตรงกับประเภทการเสี ยภาษีกบั
ทางบญชี ก่อน

1.ส่ งทะเบียนแปลงเพื่ อตรวจสอบประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินกับทางบัญชี

1.การปลูกไม้ลุกล้ าพื้ นที่ขา้ งเคียง

1.ติดต่อผูน้ าชุมชนและเจ้าของพื้ นที่ขา้ งเคียงร่ วมตรวจสอบแนวเขต

2.การตัดไม้เกิ นพื้ นที่

1.ตรวจสอบระวางที่ดินก่อนดาเนินการตัดไม้

1.หยุดดาเนินกิ จกรรมในพื้ นที่ที่แนวเขตไม่มีความชัดเจน
2.ฝ่ ายกฏหมายดาเนินการสอบเขตที่ดินให้มีความชัดเจนก่อนเข้าดาเนินกิ จกรรม
3.มีการพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายที่เกิ ดจากการปลูกต้นไม้และตัดไม้ลุกล้ าพื้ นที่

3.การปลูกไม้ลุกล้ าพื้ นที่สาธารณะ

1..ทาการวัดพื้ นที่ดว้ ยการเดิ นDistance วัดพื้ นที่เทียบกับระวางที่ดิน
ก่อน
2.ประสานผูน้ าชุมชนเพื่ อตรวจสอบแนวเขตก่อนเข้าปฏิ บตั ิงาน

1.ผู่ให้เช่าไม่ได้ต่อสัญญาหรื อผูเ้ ช่า
ดาเนินการตัดไม้ไม่ทนั ตามอายุสญ
ั ญา

1.ฝ่ ายบัญชี ทาเนินการติดสถานะสัญญาแล้วแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการตัดให้ทราบเพื่ อวางแผนการตัดล่วงหน้า
2.ดาเนินการเจรจาต่ออายุสญ
ั ญาหากไม่สามารถทาเนินการแล้วเสร็ จ
ตามสัญญา

1.หากตัดไม้ออกจากพื้ นที่ไม่ทนั ตามอายุสญ
ั ญาเช่าให้หยุดตัดไม้ทนั ทีจนกว่าจะมีการ
เจรจาต่ออายุสญ
ั ญากับผูใ้ ห้เช่าแล้วเสร็ จ

2.ผูใ้ ห้เช่าไม่ได้เสี ยภาษีที่ดินตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

1.ฝ่ ายบัญชี ดาเนินการติดตามเสี ยภาษีที่ดินตามระยะเวลาที่กาหนด

1.ฝ่ ายบัญชี ประสานกับผูใ้ ห้เช่าดาเนินการเสี ยภาษีที่ดินตามระยะเวลาที่กาหนด

3.ผูใ้ ห้เช่าที่ดินไม่ได้เสี ยภาษีตามประเภท 1.ฝ่ ายบัญชี ดาเนินการติดตามหลักฐานการเสี ยภาษีที่ดินตามประเภท
การทาประโยชน์ที่ให้เช่า
การใช้ประโยชน์ ตามที่กาหนด
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[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

1.ฝ่ ายบัญชี ประสานดาเนินการติดตามหลักฐานการเสี ยภาษีที่ดินตามประเภทการใช้
ประโยชน์ ตามที่กาหนด

การประเมินความเสี่ ยงด้ านกฏหมาย

ลาดับที่

แผนก : _________สร้างวัตถุดิบ_____________________
[ √ ] งานที่ทาโดยพนักงาน

1

1.ตาแหน่ง
งาน/พื้ นที่
พื้ นที่

พื้ นที่

พื้ นที่

ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุดิบ_______________________
[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

2.รายละเอี ยดการ
3.
ปฏิ บตั ิงาน/ผลการ แหล่งกาเนิด 4.ใคร/อะไรที่ได้รับความเสี่ ยง
สารวจพื้ นที่
ความเสี ยง
การใช้ประโยชน์
ที่ดิน

การใช้ประโยชน์
ที่ดิน

การใช้ประโยชน์
ที่ดิน

เอกสารสิ ทธิ์

บริ ษทั ,คู่สญ
ั ญากับบริ ษทั

พื้ นที่แนวเขต บริ ษทั ,คู่สญ
ั ญากับบริ ษทั

สัญญาเช่า

บริ ษทั ,คู่สญ
ั ญากับบริ ษทั

5.ลักษณะและสาเหตุของความเสี่ ยง

6.มาตราการควบคุมความเสี่ ยง

7วิ ธีการทางานหากประเด็นปัญหา

1.ควมถูกต้องของเอกสารสิ ทธิ์ในพี้ นที่
การปลูกไม้

1.ทาการวัดพื้ นที่ดว้ ยการเดิ นDistance แล้วนาพื้ นที่เทียบกับระวาง
ที่ดินก่อนเข้าทาประโยชน์

1.หยุดดาเนินกิ จกรรมในพื้ นที่ที่แนวเขตไม่มีความชัดเจนทันท
2.แจ้งฝ่ ายกฏหมายดาเนินการสอบเขตที่ดินให้มีความชัดเจนก่อนเข้าดาเนินกิ จกรรม

2.การเสี ยภาษีตามกฏหมายที่ดินไม่เป็ น
ตามระยะเวลาที่กาหนด

1.ฝ่ ายบัญชี ตรวจสอบการจ่ ายภาษีตามรอบการจ่ ายแต่ละรายการ

1. ฝ่ ายบัญชี ตอ้ งมีการแจ้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้องทราบและมีการทาการตกลง
อย่างเป็ นทางการว่าจะมีการเลื่ อนกาหนดการจ่ ายออกไป
2.ฝ่ ายบัญชี รีบดาเนินการในการเสี ยภาษีโดยเร็ วที่สุดภายในระยะเวลาที่กาหนด

3.การอนุญาติใช้ในกรรมสิ ทธิ ที่ดินทีไม่
ตรงกับการใช้ประโยชน์จริ ง

1.ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ให้ตรงกับประเภทการเสี ยภาษีกบั
ทางบญชี ก่อน

1.ส่ งทะเบียนแปลงเพื่ อตรวจสอบประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินกับทางบัญชี

1.การปลูกไม้ลุกล้ าพื้ นที่ขา้ งเคียง

1.ติดต่อผูน้ าชุมชนและเจ้าของพื้ นที่ขา้ งเคียงร่ วมตรวจสอบแนวเขต

2.การตัดไม้เกิ นพื้ นที่

1.ตรวจสอบระวางที่ดินก่อนดาเนินการตัดไม้

1.หยุดดาเนินกิ จกรรมในพื้ นที่ที่แนวเขตไม่มีความชัดเจน
2.ฝ่ ายกฏหมายดาเนินการสอบเขตที่ดินให้มีความชัดเจนก่อนเข้าดาเนินกิ จกรรม
3.มีการพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายที่เกิ ดจากการปลูกต้นไม้และตัดไม้ลุกล้ าพื้ นที่

3.การปลูกไม้ลุกล้ าพื้ นที่สาธารณะ

1..ทาการวัดพื้ นที่ดว้ ยการเดิ นDistance วัดพื้ นที่เทียบกับระวางที่ดิน
ก่อน
2.ประสานผูน้ าชุมชนเพื่ อตรวจสอบแนวเขตก่อนเข้าปฏิ บตั ิงาน

1.ผู่ให้เช่าไม่ได้ต่อสัญญาหรื อผูเ้ ช่า
ดาเนินการตัดไม้ไม่ทนั ตามอายุสญ
ั ญา

1.ฝ่ ายบัญชี ทาเนินการติดสถานะสัญญาแล้วแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการตัดให้ทราบเพื่ อวางแผนการตัดล่วงหน้า
2.ดาเนินการเจรจาต่ออายุสญ
ั ญาหากไม่สามารถทาเนินการแล้วเสร็ จ
ตามสัญญา

1.หากตัดไม้ออกจากพื้ นที่ไม่ทนั ตามอายุสญ
ั ญาเช่าให้หยุดตัดไม้ทนั ทีจนกว่าจะมีการ
เจรจาต่ออายุสญ
ั ญากับผูใ้ ห้เช่าแล้วเสร็ จ

2.ผูใ้ ห้เช่าไม่ได้เสี ยภาษีที่ดินตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

1.ฝ่ ายบัญชี ดาเนินการติดตามเสี ยภาษีที่ดินตามระยะเวลาที่กาหนด

1.ฝ่ ายบัญชี ประสานกับผูใ้ ห้เช่าดาเนินการเสี ยภาษีที่ดินตามระยะเวลาที่กาหนด

3.ผูใ้ ห้เช่าที่ดินไม่ได้เสี ยภาษีตามประเภท 1.ฝ่ ายบัญชี ดาเนินการติดตามหลักฐานการเสี ยภาษีที่ดินตามประเภท
การทาประโยชน์ที่ให้เช่า
การใช้ประโยชน์ ตามที่กาหนด
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[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

1.ฝ่ ายบัญชี ประสานดาเนินการติดตามหลักฐานการเสี ยภาษีที่ดินตามประเภทการใช้
ประโยชน์ ตามที่กาหนด

การประเมินความเสี่ ยงด้ านกฏหมาย

ลาดับที่

แผนก : _________สร้างวัตถุดิบ_____________________
[ √ ] งานที่ทาโดยพนักงาน

2

1.ตาแหน่ง
งาน/พื้ นที่
แรงงาน

ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุดิบ_______________________
[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

2.รายละเอี ยดการ
3.
ปฏิ บตั ิงาน/ผลการ แหล่งกาเนิด 4.ใคร/อะไรที่ได้รับความเสี่ ยง
สารวจพื้ นที่
ความเสี ยง
พนักงานบริ ษทั

สัญญาจ้าง

ผูป้ ฎิบตั ิงาน

5.ลักษณะและสาเหตุของความเสี่ ยง

1.ไม่มีสญ
ั ญาจ้างหรื ออายุสญ
ั ญาจ้าง
หมดอายุ

6.มาตราการควบคุมความเสี่ ยง

1.ฝ่ ายบุคคลจัดให้พนักงานเซ็นต์สญ
ั ญาจ้างและต่ออายุสญ
ั ญาจ้าง
ตามระยะเวลาที่กาหนด

[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

7วิ ธีการทางานหากประเด็นปัญหา

1.ดาเนินการตรวจสอบสัญญาก่อนให้พนักงานเริ่ มการปฏิ บตั ิงาน

2.คุณสมบัติของพนักงานที่เหมาะสมแต่
ละประเภทงาน

1.การสรรหาพนักงานต้องไม่จ้างแรงงานเด็กและต้องพิจารณา
1.ดาเนินการจ้างงานตามกฎหมายกาหนดอย่างเคร่ งครัดและเก็บเอกสารใบอนุญาติหรื อ
คุณสมบัติให้เหมาะกับหน้าที่ได้รับมอบหมายเช่นพนักงานขับรถต้อง ใบรับรองประจาตาแหน่งไว้ที่ฝ่ายบุคคล
มีใบขับขี่
3.อัตราค่าจ้างตามกฏหมายแรงงานในแต่ 1.อัตราค่าจ้างงานเป็ นเป็ นกฏหมายแรงงานของแต่ละจังหวัด และ
1.แจ้งประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่าของแต่งละพื้ นที่ให้พนักงานรับทราบ
ละพื้ นที่
ตามทักษะตามประเภทงาน
1.จัดให้มีล่ามเพื่ อความสะดวกในการสื่ อสาน
4.ปัญหาการสื่ อสารและความเข้าใจใน
1.ฝ่ ายบุลคลจัดการอรมชี้ แจงเงื่ อนไขการจ้างงานแก่พนักงานAEC
สัญญาการจ้างของแรงงานAEC
ก่อนการปฏิ บตั ิงาน
1.อุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่ องมือที่ 1.ทาแผนจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่ องมือที่จาเป็ นต่อการ 1.ฝ่ ายบุลคลจัดเตรี ยมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างไว้สารองในยามฉุ กเฉิ น
จาเป็ นต่อการปฏิ บตั ิงานของพนักงานมีไม่ ปฏิ บตั ิงานของพนักงานดให้เพียงพอ
เพียงพอ
1.ให้พนักงานพกเอกสารแสดงตัวตนหรื อสิ ทธิ การรักษาพยาบาลไว้ตลอดเวลา
2.ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วแจ้งเหตุกบั หัวหน้างานตามลาดับขั้นแผนตอบโต้กรณี
2.อุบตั ิเหตุจากการปฏิ บตั ิงาน
1.การจัดให้มีการทาประกันอุบตั ิหมูข่ องบริ ษทั
เกิ ดอุบตั ิเหตุ
2.จัดทาประสังคมสาหรับพนักงานตามกฎหมายแรงงาน-ฃ
3.จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นปราจากลุ่มแปลง

สวัสดิ การ

การจ้างงาน
ผูร้ ับเหมา

สัญญา
รับเหมางาน

แรงงาน
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บริ ษทั ,ผูร้ ับเหมา

1.ไม่ได้ทาสัญญาจ้างและอายุสญ
ั ญาจ้าง

1.ผูร้ ับเหมาทุกรายให้ZOOM เปิ ดงานกับCR ทุกครั้งเพื่ อตรวจสอบ
สถานะของสัญญา

1.หัวหน้าแปลงดาเนินการทาสัญญาหรื อต่อสัญญาก่อนบัญชี ทารายการจ่ ายค่าจ้างให้
ผูร้ ับเหมา

2.คุณสมบัติหรื อความไม่พร้อมของใน
การทางานแต่ละประเภท

1.ให้มีการ ZOOM สัมภาษณ์ผูร้ ับเหมาทุกรายเพื่ อสารวจแรงงานและ 1.ให้ผูร้ ับเหมาแสดงหลักฐานเครื่ องเมือ อุปกรณ์ เครื่ องจักร และจานวนแรงงาน ในการ
เครื่ องจักร อุปกรณ์ในการทางาน ก่อนการเปิ ดงาน
ZOOM สัมภาษณ์ผูร้ ับเหมาก่อนการทางาน

3.ผูร้ ับทิ้งงาน

1.บริ ษทั เปิ ดให้มีการจ้างเหมางานทั้งแบบเหมาชิ้นงานและจ้างรายวัน 1.ทาการทบทวนเงื อนไขของสัญญาแต่ละประเภทผ่าน CR และให้กรรมการเคาะราคาใหม่
ค่าแรงตามกฎหมายกาหนดของแต่ละพื้ นที่
2.หักเงิ นค้ าประกันตามความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นจริ ง
2.มีการหักเงิ นค้ าประกันในการทางานทุกกิ จกรรม

1.การใช้แรงงานอายุต่ากว่ากฏหมาย
กาหนด

1.ตรวจสอบบัตรประจาตัวแรงงานของผูร้ ับเหมาก่อนทางานทุกครั้ง
ไมให้ใช้แรงงานเด็กอายุต่ากว่า18ปี

1.หากพบการใช้แรรงงานต่ากว่าอายุ18ปี ทางานงานในพื้ นที่ให้หยุดปฏิ บตั ิงานโดยทันที

2.การจ้างแรงงานต่างด้าว

2.ผูร้ ับเหมาที่จ้างแรงงานต่างด้างต้องแสดงใบอนุญาติทางานให้
ถูกต้องก่อนทาการทาทาสัญญา

1.หากตรวจสอบพบแรงงานต่างด้างไม่มีใบอนุญาติทางานหรื อใบอนุญาติไม่ถูกต้องให้
หยุดทางานทันที่จนกว่าจะดาเนินแก้ไขแล้วเสร็ จ

3.การจ้างแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาติขบั ขี่
หรื อใบอนุญาติขบั ขี่หมดอายุ

3.ตรวจสอบใบอนุญาติขบั ขี่ของแรงงานก่อนที่จะรับเหมางาน

1.หากตรวจสอบพบแรงงานไม่มีใบอนุญาติขบั ขี่หรื อใบอนุญาติหมดอายุให้หยุด
ปฏิ บตั ิงานในการขับรถทันที่จนกว่าจะดาเนินการให้ถูกต้อง

การประเมินความเสี่ ยงด้ านกฏหมาย

ลาดับที่

แผนก : _________สร้างวัตถุดิบ_____________________
[ √ ] งานที่ทาโดยพนักงาน
1.ตาแหน่ง
งาน/พื้นที่

2.รายละเอียดการ
3.
ปฏิ บตั ิงาน/ผลการ แหล่งกาเนิด 4.ใคร/อะไรที่ได้รับความเสี่ ยง
สารวจพื้นที่
ความเสี ยง
เครื่ องจักร

4

อุปกรณ์ใน
การทางาน

จดทะเบียน

โดรน

ผู้จัดทา : เปรมศั กดิ์ ศรีนภาทิพย์
(นาย เปรมศั กดิ์ ศรีนภาทิพย์ )
8/8/2020
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ฝ่ าย : _____________สร้างวัตถุดิบ_______________________
[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

บริ ษทั ,ผูร้ ับเหมา

ผูป้ ฏิ บตั ิงาน,บริ ษทั

5.ลักษณะและสาเหตุของความเสี่ ยง

[ ] งานที่ทาโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

6.มาตราการควบคุมความเสี่ ยง

7วิธีการทางานหากประเด็นปัญหา

1.รถยนต์ในการปฏิ บตั ิงานไม่ได้ต่อภาษี
และพรบ.

1.ฝ่ ายบุคคลและฝ่ ายบัญชีทาการตรวจสอบการต่อภาษีและพรบ.ของ 1.ให้หยุดใช้รถยนต์คนั ที่เอกสารการต่อภาษีและพรบ.โดยทันที จนกว่าจะดาเนินการแล้ว
รถทุกประเภททั้งรถส่ วนบุคคลและที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนให้ เสร็ จ
ลงปฏิ บตั ิงาน

2.ผูข้ บั ขี่ไม่มใี บอนุญาติหรื อไม่ต่ออายุใบ
อนุญษติ

1..ฝ่ ายบุคคลและหัวหน้างานทาการตรวจสอบการใบอนุญาติขบั ขี่
ของพนักงานให้พร้อมและตรงกับรถทุกประเภททั้งรถส่ วนบุคคล
และที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนให้ลงปฏิ บตั ิงาน

3.การขอนุญาติเคลื่ อนย้ายเครื่ องจักรใน
การตัดไม้

1.ฝ่ ายเครื่ องจักรกลหนักรตรวจสอบใบขออนุญาติก่อนการเคลื่ อนย้าย 1.ห้ามเคลื่ อนย้ายเครื่ องจักรออกนอกพื้นที่การอนุญาติจนกว่าจะทาการขอใบอนุญาติแล้ว
เครื่ องจักรบางประเภทเช่น เครื่ องจักรในการตัดไม้
เสร็ จ

4.เครื่ องจักรมีการดับแปลงโดยไม่ได้รับ
อนุญาติ

1..ฝ่ ายเครื่ องจักรกลหนักตรวจสอบใบขออนุญาติดดั แปลงต่อเติมของ 1.ห้ามนาเครื่ องจักรหรื อรถที่ทางานดัดแปลงต่อเติมไปใช้งานจนกว่าจะดาเนินขออนุญาติ
เครื่ องจักรบางประเภท เช่นรถลากจูง
แล้วแสร็ จ

1.ผูใ้ ช้งานไม่มใี บอนุญาติครอบครอง
2.ตัวโดรนไม่ได้ทาการจดทะเบียน

1.ให้ผูค้ รอบโดนทาการขอหรื อต่อใบอนุญาติก่อนทาการปฏิ บตั ิการบิน 1.ให้หยุดปฏิ บตั ิการบินทันที่จนกว่าจะดาเนินการด้านใบอนุญาติแล้วเสร็ จ
2.เมื่อสั่งซื้ อโดรนเข้ามาใช้งานต้องทาการแจ้งจดทะเบียนกับ
2.ให้หยุดใช้งานทันทีจนกว่าจะดาเนินการเรื่ องการแจ้งจดทะเบียนแล้วเสร็ จ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องก่อนนาไปให้งาน

1.ให้ขบั ขี่ดาเนินการขอหรื อต่อใบอนุญาติให้แล้วเสร็ จก่อนทาการขับขี่ในการปฏบัติงาน

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

7.แผนสาหรับระบุและป้ องกัน สายพันธุ์ท่หี ายาก ใกล้ สูญพันธุ์ และอยู่ในอันตราย
สรุ ปผลการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
สถานภาพของพันธุ์พืช

ความหลากหลายของพรรณพืช ในส่ วนของแปลงไม้ยูคาลิปตัส จะพบความหลากหลายค่อนข้างต่า พบพันธุ์
ไม้ท้ งั หมด 13 ชนิด จาก 12 สกุล และ 12 วงศ์ สาเหตุที่พบความหลากหลากชนิดของพรรณพืชต่า เนื่องจากเป็ นแปลง
ปลูกสวนป่ าเชิงเดี่ยว และใช้ระบบตัดฟันแบบการตัดหมด (clear cut system) จึงทาให้การสื บต่อพันธุ์ตามธรรมชาติ
(natural regeneration) ของพันธุ์ พื ช ท้องถิ่ นเกิ ด ขึ้ นได้ต่ า ส่ ว นพื ช ปกคลุ ม ดิ น (vegetation cover) พบส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ไม้ลม้ ลุกที่มีอายุฤดูกาลเดียว มีขอ้ มูลดังนี้
ชนิดพันธุต์ ่างถิ่น
พระราชกฤษฏีกากาหนดไม้หวง
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
/
สถานภาพ

ลาดับ

ชื่อท้องถิ่น

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

ยูคาลิปตัส
ประดู่
สะเดา
ข่อย
มะม่วง
หญ้าคา
หญ้าสาบแร้ งสาบกา
กระดุมใบ
หงอนไก่ดง
ไมยราบ
ไมยราบยักษ์
เนเปี ยร์
หญ้าตีนตุก๊ แก

ชื่อวิทยาศาสตร์
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.)

วงศ์

ส่ วนความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช ภายในพื้นที่อนุรักษ์ พบพันธุ์ไม้ท้ งั หมด 39 ชนิด จาก 35 สกุล
และ 20 วงศ์ ชนิดไม้เด่น ได้แก่ ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) กระถินเทพา (Acacia mangium Willd.) คอม (บั้ง
โป๊ ะ) พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) นนทรี (Peltophorum pterocarpum) และกระถินณรงค์ Acacia auriculiformis
เป็ นต้น มีขอ้ มูลดังนี้
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สถานภาพ
ลาดับ
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

ชื่อท้องถิ่น
ประดู่
กระถินณรงค์
กันเกรา
แต้วป่ า
นนทรี
คอม (บั้งโป๊ ะ) พลับพลา
หว้าป่ า
ขันทองพยาบาท
พะยูง
โมกมัน
มะกอกป่ า
กระถินเทพา
งิว้ ป่ า
เล็บแมว
พะยอม
ผีผวน
ตีนเป็ ด
ตะแบก
ชิงชัน
สะแบง (ยางกราด)
โมกป่ า โมกหลวง
ขี้หนอน
กระทุ่ม
ข่อย
แคป่ า (แคนา)
พิลงั กาสา
กระบก
คอแลน
มะหาด
มะหวด
ส้านใหญ่
กล้วยตับเต่า
มุงมัง มัง่ มี เฉียงพร้ านางแอ
แขนจ้อง คันจ่อง
ส้มเสี้ยว
แดงนา ต้นแดง
เสียดหนาม สีเ สียด
กระดังงา
มะเม่า
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ชื่อวิทยาศาสตร์
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
-

พระราชกฤษฏีกากาหนดไม้หวง
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
-

ตารางแสดงสถานภาพของพรรณพืชในพื ้นที่ของสวนไม้ ยูคาลิปตัสและ พื ้นที่อนุรักษ์
บัญชีรายชื่อ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ศ.2562 และ
และพระราชกฤษฎีกากําหนดไม้ หวงห้ าม พ.ศ.2530 .
อนุสัญญาว่าด้ วยการค้ าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่ าที่ใกล้ จะสูญพันธุ์ CITES
ส ห ภ า พ น า น า ช า ติ เ พื่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ IUCN
ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น ( ชนิดพันธุ์พืชรุกรานแล้ ว.1)
ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น ( ชนิดพันธุ์พืชมีแนวโน้ มรุกราน.2)

สถานภาพ
พบ 20 ชนิด
พบ 1 ชนิด
พบ 26 ชนิด
พบ 5 ชนิด
ไม่พบ

การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ ป่า

ความหลากหลายของสัตว์ป่าภายในพื้นที่อนุรักษ์ พบชนิด 8 ชนิด จาแนกเป็ นนก จานวน 4 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม จานวน 2 ชนิด สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จานวน 2 ชนิด ซึ่งทั้งหมดเมื่อพิจารณาสถานภาพของสัตว์ที่พบตาม
การจัดสถานภาพของ IUCN พบว่าอยู่ในสถานภาพมีความเสี่ ยงต่าต่อการสู ญพันธุ์ (LC) สาหรับความหลากหลายของ
สัตว์ป่าในส่ วนของแปลงไม้ยูคาลิปตัส ไม่พบสัตว์
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ตารางแสดงสถานภาพของสัตว์ที่สํารวจพบในพื ้นที่ของสวนไม้ ยูคาลิปตัสและ พื ้นที่อนุรักษ์
บัญชีรายชื่อ
พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ สัตว์ป่ าบางชนิ ดเป็ นสัตว์ ป่ าคุ ม
ครอง พ .ศ.2546
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ.2562
ส ห ภ า พ น า น า ช า ติ เ พื่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ IUCN
อนุสัญญาว่าด้ วยการค้ าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่ าที่ใกล้ จะสูญพันธุ์ CITES

สถานภาพ
ไม่พบ
ไม่พบ
พบ 8 ชนิด
ไม่พบ

โดยทางบริษัทมีมาตรการป้องกันสายพันธุ์หายาก ใกล้ สญ
ู พันธุ์และอยู่ในอันตราย ดังนี ้
1. การสํารวจชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น แนวทางปฏิบต
ัิ
- กําหนดขอบเขต/พื ้นที่ในการเข้ าสํารวจ
-เข้ าสํารวจ ประเมิน บันทึกพืชพันธุ์ที่พบในแปลงปลูก/จัดจําแนกชนิดพันธุ์ (พันธุ์พืชต่างถิ่น , พันธุ์พื ้นเมือง)
2. การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด แนวทางปฏิบต
ัิ
- ควบคุมการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ (การไถพรวนในแปลงปลูกก่อนถึงช่วงฤดูการออกดอกติดเมล็ด)
3. การป้องกัน เฝ้าระวัง และติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่น แนวทางปฏิบต
ัิ
- เข้ าสํารวจและตรวจติดตามประจําปี

-สํารวจตรวจสอบและติดตามการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้ ม

รุกราน
- หากพบว่ามีแนวโน้ มรุกรานให้ รีบกําจัดหรือแจ้ งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหาแนวทางที่แก้ ไขร่วมกัน
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แผนที่แปลงที่ขอรับการรับรอง

สีแดง คือ พื ้นที่แปลง
สีชมพู คือ พื ้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า อุทยานแห่งชาติ และเขตห้ ามล่า
สีเขียว คือ IFL Impact forest landscape ที่ที่ไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย์ ( ที่มีคุณค่าด้ านการอนุรักษ์สูง HCVF (High Conservative Value Forest))
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8. แผนที่แสดงถึงที่ตงั ้ ของทรัพยากรป่ าไม้ รวมถึงที่ได้ รับการคุ้มครอง แผนในการดาเนินกิจกรรมบริหารจัดการและการถือครองที่

แผนที่แสดงถึงที่ตงั ้ แปลงปลูก
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แผนในการดาเนินกิจกรรมบริหารจัดการ
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การถือครองที่
โดยบริษัทฯได้ ดําเนินการปลูกไม้ ยูคาลิปตัส สําหรับพื ้นที่ที่ขอการรับรองการจัดการสวนไม้ อย่างยัง่ ยืนในเขตพืน้ ที่ 4 จังหวัด
ได้ แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ ว จํานวนพื ้นที่รวม 8421.75 ไร่ และมีพื ้นที่อนุรักษ์ 1,172
ไร่ ซึ่งพื ้นที่ทงหมดเป็
ั้
นพื ้นที่สมาชิกที่ผ่านเกณฑ์ของบริษัท โดยสมาชิกมีสิทธิ์ในการใช้ พื ้นที่ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ของเกษตรกรเอง หรือ มีการ
ยินยอมให้ ใช้ ประโยชน์ในที่ดิน โดยเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ เป็ นโฉนดที่ดิน(น.ส.4, น.ส.4 ก, น.ส.4 ข, น.ส.4 ค, น.ส.4 ง , น.ส.4 จ),หนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.3ข), และ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4-01) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. โฉนดที่ดิน

จํานวน 105

ฉบับ

พื ้นที่ 2,528.04 ไร่

2. หนังสือรับรองการทําประโยชน์

จํานวน

37

ฉบับ

พื ้นที่ 999.22 ไร่

3. ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จํานวน 158

ฉบับ

พื ้นที่ 4894.49 ไร่

จํานวน 300

ฉบับ

พื ้นที่ 8,421.75 ไร่

รวมทังสิ
้ ้น
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ตารางแสดงพืน้ ที่
แปลงจังหวัดปราจีนบุรี
GE

รห ัสสมาชิก

รห ัสแปลง

่ -สกุล
ชือ

ประเภท
ปี ทีอ
่ อกเอกสารสิทธิ์ เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่
เอกสาร
สิทธิ์

จานวนไร่
ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ

้ ทีต
พืน
่ ามเอกสารสิทธิ์
ไร่

งาน

ตรว.

พิก ัดแปลง
Latitude Longitude

อายุไม้
(ปัจ จุบ ัน )

ทีต
่ งแปลง
ั้
ตาบล

อาเภอ

จ ังหว ัด

ปี

เดือน

อายุ

สาย
พ ันธุ ์

PRI1

PRI1-001

PRI1-001/002

2 พฤศจิกายน 2535 โฉนด

10188

5.07

5

0

27 13.964621

101.77565 เมืองเก่า

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

8

4.67 k7

PRI1

PRI1-001

PRI1-001/003

2 พฤศจิกายน 2535 โฉนด

10189

4.31

4

1

23 13.964758

101.77624 เมืองเก่า

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

5

4.42 k7

PRI1

PRI1-001

PRI1-001/004

12 กรกฎาคม 2536 โฉนด

24534

5.96

5

3

85

13.96157

101.77658 เมืองเก่า

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 k7

PRI1

PRI1-001

PRI1-001/005

25 พฤศจิกายน 2536 โฉนด

27041

30.70

30

2

80 13.963076

101.77647 เมืองเก่า

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 k7

PRI1

PRI1-001

PRI1-001/006

2 พฤศจิกายน 2535 โฉนด

15847

16.96

16

3

85 13.973859

101.77254 เมืองเก่า

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

3

7

3.58 k62

PRI1

PRI1-001

PRI1-001/007

26 กันยายน 2517 น.ส.3

772

17.36

17

1

45 14.011425

101.85157 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

1

0.08 k58

PRI1

PRI1-001

PRI1-001/008

26 กันยายน 2517 น.ส.3

773

29.97

29

3

87 14.011608

101.85288 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

1

0.08 k58

PRI1

PRI1-001

PRI1-001/009

24 กันยายน 2517 น.ส.3

574

21.85

21

3

40 14.007392

101.85583 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

4

4.33 sk

PRI1

PRI1-001

PRI1-001/010

27 กันยายน 2517 น.ส.3

932

37.51

37

2

3 14.007536

101.85806 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

1

0.08 k58

PRI1

PRI1-001

PRI1-001/011

26 กันยายน 2517 น.ส.3

994

41.87

41

3

47 14.009694

101.85968 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

1

0.08 k58

PRI1

PRI1-001

PRI1-001/012

26 กันยายน 2517 น.ส.3

753

21.87

21

3

47 14.023697

101.85254 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

3

5

3.42 k7

PRI1

PRI1-001

PRI1-001/013

26 กันยายน 2517 น.ส.3

777

21.80

21

3

20 14.024439

101.85195 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

3

5

3.42 k7

PRI1

PRI1-001

PRI1-001/014

31 สิงหาคม 2554 โฉนด

71594

30.78

30

3

13 14.028492

101.85026 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

5

4.42 sk

PRI1

PRI1-001

PRI1-001/015

14 พฤศจิกายน 2536 โฉนด

12687

15.14

15

0

56 14.062371

101.76338 สาพันตา

นาดี

ปราจีนบุร ี

1

5

1.42 k7

PRI1

PRI1-002

PRI1-002/001

2 สิงหาคม 2549 โฉนด

27609

27.18

27

0

70 13.889664

101.99631 เมืองเก่า

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

9

4.75 k62

PRI1

PRI1-002

PRI1-002/002

16 ธันวาคม 2537 โฉนด

29147

18.83

18

3

30 14.034898

101.88199 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 SK

PRI1

PRI1-002

PRI1-002/003

16 ธันวาคม 2537 โฉนด

29149

10.68

10

2

71 14.036381

101.88214 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 k62

PRI1

PRI1-002

PRI1-002/004

29 มีนาคม 2538 โฉนด

29654

6.91

6

3

63 14.036692

101.88473 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 k58

PRI1

PRI1-002

PRI1-002/005

6 กันยายน 2538 โฉนด

30455

15.29

15

1

15 14.037043

101.88731 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 k58

PRI1

PRI1-002

PRI1-002/006

7 สิงหาคม 2538 โฉนด

30454

28.05

28

0

21 14.038975

101.88647 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 k58

PRI1

PRI1-002

PRI1-002/007

29 มีนาคม 2538 โฉนด

29655

11.98

11

3

92 14.039761

101.88454 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 k58

PRI1

PRI1-002

PRI1-002/008

16 ธันวาคม 2537 โฉนด

29141

10.02

10

0

9 14.040113

101.88234 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 k58

PRI1

PRI1-002

PRI1-002/009

16 ธันวาคม 2537 โฉนด

29145

6.41

6

1

62 14.039214

101.88094 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 k58

PRI1

PRI1-002

PRI1-002/010

16 ธันวาคม 2537 โฉนด

29146

42.19

42

0

76 14.040075

101.8858 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 k58

PRI1

PRI1-002

PRI1-002/011

17 มกราคม 2539 โฉนด

31880

14.06

14

0

23 14.040886

101.88421 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 k58

PRI1

PRI1-002

PRI1-002/012

19 เมษายน 2539 โฉนด

31879

58.44

58

1

75 14.041289

101.88228 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 k58

PRI1

PRI1-002

PRI1-002/013

16 ธันวาคม 2537 โฉนด

29144

36.55

36

2

19 14.042613

101.88144 บ ้านนา

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 k58

PRI1

PRI1-002

PRI1-002/014

22 มกราคม 2538 โฉนด

4411

25.05

25

0

19 13.980422

101.77018 เมืองเก่า

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

3

4.25 k7

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/001

2 พฤศจิกายน 2535 โฉนด

16121

8.74

8

2

95 13.979438

101.77203 เมืองเก่า

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

11

0.92 k58

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/002

19 สิงหาคม 2536 โฉนด

24960

18.60

18

2

40 13.979069

101.77006 เมืองเก่า

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

4

1

4.08 k58

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/003

1 มีนาคม 2545 โฉนด

43450

4.01

4

0

2 14.015724

101.70858 กบินทร์

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

8

0.67 k7

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/004

10 มกราคม 2551 โฉนด

64963

15.34

15

1

37 14.016478

101.70897 กบินทร์

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

8

0.67 k7

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/005

20 ตุลาคม 2549 โฉนด

11081

12.86

12

3

45 14.120421

101.69965 สะพานหิน

นาดี

ปราจีนบุร ี

2

9

2.75 k62

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/006

17 พฤศจิกายน 2549 โฉนด

11080

19.41

19

1

63 14.119866

101.70031 สะพานหิน

นาดี

ปราจีนบุร ี

2

9

2.75 k62

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/007

18 ธันวาคม 2517 น.ส.3

803

29.59

29

2

35 14.153608

101.73854 สาพันตา

นาดี

ปราจีนบุร ี

2

10

2.83 k7

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/008

30 ธันวาคม 2536 น.ส.3

1537

13.77

13

3

9 14.154678

101.73762 สาพันตา

นาดี

ปราจีนบุร ี

2

10

2.83 k7

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/009

11 สิงหาคม 2517 น.ส.3

801

37.05

37

0

20 14.157417

101.74893 สาพันตา

นาดี

ปราจีนบุร ี

2

3

2.25 k58

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/010

16 สิงหาคม 2534 น.ส.3

1350

6.20

6

0

80 14.155764

101.74899 สาพันตา

นาดี

ปราจีนบุร ี

2

3

2.25 k58

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/011

10 มกราคม 2540 น.ส.3

1865

27.76

27

3

3 14.155636

101.74219 สาพันตา

นาดี

ปราจีนบุร ี

2

9

2.75 k7

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/012

3 กุมภาพันธ์ 2537 น.ส.3

1545

14.25

14

0

98 14.157044

101.73521 สาพันตา

นาดี

ปราจีนบุร ี

2

5

2.42 k7

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/013

15 พฤษภาคม 2545 น.ส.3

1999

12.57

12

2

28.5 14.155311

101.73051 สะพานหิน

นาดี

ปราจีนบุร ี

3

3

3.25 k7

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/014

11 มีนาคม 2541 น.ส.3

794

24.60

24

2

38 14.153886

101.72876 สะพานหิน

นาดี

ปราจีนบุร ี

3

3

3.25 k7

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/015

22 สิงหาคม 2540 น.ส.3

1888

10.00

10

0

0 14.155247

101.72836 สะพานหิน

นาดี

ปราจีนบุร ี

3

3

3.25 k7

PRI1

PRI1-003

PRI1-003/016

16 ตุลาคม 2539 น.ส.3

1835

49.99

49

3

96 14.156489

101.73027 สะพานหิน

นาดี

ปราจีนบุร ี

2

9

2.75 k7

PRI1

PRI1-004

PRI1-004/001

19 มกราคม 2538 โฉนด

25432

21.92

21

3

66

13.8516

101.70795 หาดนางแก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

8

0.67 k7

PRI1

PRI1-004

PRI1-004/002

21 พฤษภาคม 2535 โฉนด

9792

42.07

42

0

26 13.864267

101.70064 หาดนางแก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

7

0.58 k7

PRI1

PRI1-004

PRI1-004/003

22 กรกฎาคม 2535 โฉนด

10450

10.08

10

0

33 13.863145

101.70767 หาดนางแก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

3

3

3.25 k7

PRI1

PRI1-004

PRI1-004/004

14 ธันวาคม 2535 โฉนด

14028

16.42

16

1

67 13.865066

101.70885 หาดนางแก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

3

3

3.25 k7

PRI1

PRI1-004

PRI1-004/006

1 พฤษภาคม 2541 โฉนด

25211

43.59

43

2

37

13.8899

101.7191 กบินทร์

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

1

2

1.17 k7

PRI1

PRI1-004

PRI1-004/007

10 มีนาคม 2535 โฉนด

7697

48.11

48

0

44 13.890549

101.72303 กบินทร์

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

2

3

2.25 k7

PRI1

PRI1-004

PRI1-004/008

10 มีนาคม 2535 โฉนด

7701

16.66

16

2

65 13.887691

101.72028 กบินทร์

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

2

7

2.58 k7

PRI1

PRI1-004

PRI1-004/009

10 มีนาคม 2535 โฉนด

7694

11.82

11

3

26 13.891567

101.72264 กบินทร์

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

1

1

1.08 k7

PRI1

PRI1-004

PRI1-004/011

10 มีนาคม 2535 โฉนด

7699

46.92

46

3

66 13.889326

101.72414 กบินทร์

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

1

1

1.08 k7

PRI1

PRI1-004

PRI1-004/012

10 มีนาคม 2535 โฉนด

7693

41.20

41

0

79 13.891879

101.72066 กบินทร์

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

1

8

1.67 k7

PRI1

PRI1-004

PRI1-004/013

17 พฤษภาคม 2516 โฉนด

74136

12.50

12

2

0 13.865337

101.69664 กบินทร์

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

7

0.58 k7
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สุพัฒน์ วรพิพัฒน์

วรรัตน์ วรพิพัฒน์

พิพัฒน์ วรพิพัฒน์

เสนาะ นุ่มพูล

GE

รห ัสสมาชิก

รห ัสแปลง

่ -สกุล
ชือ

ประเภท
ปี ทีอ
่ อกเอกสารสิทธิ์ เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่
เอกสาร
สิทธิ์

จานวนไร่
ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ

้ ทีต
พืน
่ ามเอกสารสิทธิ์
ไร่

งาน

ตรว.

พิก ัดแปลง
Latitude Longitude

อายุไม้
(ปัจ จุบ ัน )

ทีต
่ งแปลง
ั้
ตาบล

อาเภอ

จ ังหว ัด

ปี

เดือน

อายุ

สาย
พ ันธุ ์

PRI1

PRI1-005

PRI1-005/001

21 พฤษภาคม 2535 โฉนด

9796

9.32

9

1

26 13.863198

101.70433 หาดนางแก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

1

9

1.75 k7

PRI1

PRI1-005

PRI1-005/002

14 ธันวาคม 2535 โฉนด

14063

27.06

27

0

25 13.865959

101.71046 หาดนางแก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

9

0.75 k7

PRI1

PRI1-005

PRI1-005/003

14 ธันวาคม 2535 โฉนด

13841

48.56

48

2

22

13.86522

101.70511 หาดนางแก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

1

3

1.25 k7

PRI1

PRI1-005

PRI1-005/004

1 พฤษภาคม 2535 โฉนด

9137

29.42

29

1

69 13.866401

101.70838 หาดนางแก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

9

0.75 k7

PRI1

PRI1-005

PRI1-005/005

10 มีนาคม 2535 โฉนด

7703

13.53

13

2

10 13.885635

101.71848 หาดนางแก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

3

3

3.25 k7

PRI1

PRI1-005

PRI1-005/006

10 มีนาคม 2535 โฉนด

7708

35.44

35

1

74

13.88551

101.72094 หาดนางแก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

3

3

3.25 k7

PRI1

PRI1-005

PRI1-005/007

14 พฤษภาคม 2563 โฉนด

16496

35.93

35

3

73 13.882922

101.71816 หาดนางแก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

11

0.92 k7

PRI1

PRI1-006

PRI1-006/001

21 กุมภาพันธ์ 2556 โฉนด

44328

9.07

9

0

27 13.794567

101.60531 ศรีมหาโพธิ

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

3

5

3.42 k62

PRI1

PRI1-006

PRI1-006/002

19 ธันวาคม 2521 น.ส.3

2769

48.80

48

3

20 13.766555

101.63414 กรอกสมบูรณ์

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

0

3

0.25 า7

PRI1

PRI1-006

PRI1-006/003

9 กันยายน 2528 โฉนด

27594

29.60

29

2

39 13.793967

101.60404 ศรีมหาโพธิ

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

0

8

0.67 k7

PRI1

PRI1-006

PRI1-006/004

22 กันยายน 2548 น.ส.3

2350

6.05

6

0

18 13.795556

101.59683 หนองโพรง

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

2

3

2.25 k7

PRI1

PRI1-006

PRI1-006/005

12 มิถน
ุ ายน 2517 น.ส.3

773

13.07

13

0

28

13.75663

101.62135 หนองโพรง

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

2

3

2.25 k7

PRI1

PRI1-006

PRI1-006/006

15 มกราคม 2517 น.ส.3

90

13.60

13

2

40 13.846128

101.56293 ศรีมหาโพธิ

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

0

9

0.75 k7

PRI1

PRI1-006

PRI1-006/007

23 พฤษภาคม 2516 โฉนด

44639

10.00

10

0

0 13.858529

101.55041 หนองโพรง

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

0

9

0.75 k7

PRI1

PRI1-006

PRI1-006/008

30 สิงหาคม 2543 นส.3

1612

36.17

36

0

69 13.845822

101.56468 หนองโพรง

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

0

9

0.75 k7

PRI1

PRI1-006

PRI1-006/009

6 มกราคม 2536 โฉนด

8649

9.83

9

3

31 13.793282

101.60624 ศรีมหาโพธิ

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

0

8

0.67 k7

PRI1

PRI1-006

PRI1-006/010

30 เมษายน 2536 โฉนด

11711

43.29

43

1

17 13.860397

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

0

9

0.75 k58

PRI1

PRI1-006

PRI1-006/011

31 พฤษภาคม 2525 น.ส.3

1515

3.51

3

2

5 13.765804

101.63316 กรอกสมบูรณ์

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

0

3

0.25 k7

PRI1

PRI1-006

PRI1-006/012

30 กันยายน 2534 น.ส.3

1306

10.71

10

2

83 13.780258

101.62317 ศรีมหาโพธิ

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

2

9

2.75 k58

PRI1

PRI1-006

PRI1-006/013

15 กันยายน 2520 น.ส.3

1727

2.72

2

2

89 13.779958

101.62183 ศรีมหาโพธิ

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

2

1

2.08 k7

PRI1

PRI1-007

PRI1-007/001

26 กันยายน 2551 ส.ป.ก.

131

11.02

11

0

9 13.789344

101.75896 เขาไม ้แก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

7

0.58 k7

PRI1

PRI1-007

PRI1-007/002

26 กันยายน 2551 ส.ป.ก.

132

11.87

11

3

47 13.789494

101.7596 เขาไม ้แก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

7

0.58 k7

PRI1

PRI1-007

PRI1-007/003

26 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

3516

48.97

48

3

89

13.79075

101.75606 เขาไม ้แก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

7

0.58 K7

PRI1

PRI1-007

PRI1-007/004

26 กันยายน 2551 ส.ป.ก.

130

14.65

14

2

58 13.788567

101.75924 เขาไม ้แก ้ว

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

7

0.58 k7

PRI1

PRI1-008

PRI1-008/001

15 พฤศจิกายน 2549 โฉนด

31814

22.73

22

2

93 13.807006

101.60142 ศรีมหาโพธิ

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

0

7

0.58 pt911

PRI1

PRI1-008

PRI1-008/002

14 พฤศจิกายน 2517 น.ส. 3

572

44.10

44

0

40 13.797286

101.58968 ศรีมหาโพธิ

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

3

6

3.50 k62

PRI1

PRI1-008

PRI1-008/003

22 สิงหาคม 2517 น.ส. 3

573

50.00

50

0

0 13.797436

101.58809 ศรีมหาโพธิ

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

2

6

2.50 k62

PRI1

PRI1-008

PRI1-008/004

11 มิถน
ุ ายน 2517 น.ส. 3

368

56.87

56

3

48 13.810439

101.60718 ศรีมหาโพธิ

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

0

11

0.92 k58

PRI1

PRI1-008

PRI1-008/005

23 พฤษภาคม 2517 น.ส. 3

485

22.50

22

2

0 13.796175

101.59915 ศรีมหาโพธิ

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

1

2

1.17 k7

PRI1

PRI1-008

PRI1-008/006

9 กุมภาพันธ์ 2519 น.ส. 3

246

16.33

16

1

32 13.823664

101.58715 ศรีมหาโพธิ

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

4

6

4.50 k7

PRI2

PRI2-001

PRI2-001/001

20 มีนาคม 2535 โฉนด

9640

27.53

27

2

11 14.131778

101.61942 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

0

11

0.92 K7

PRI2

PRI2-001

PRI2-001/002

1 พฤศจิกายน 2538 โฉนด

10548

13.51

13

2

3 14.138347

101.61814 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

2

6

2.50 K7

PRI2

PRI2-001

PRI2-001/003

6 มิถน
ุ ายน 2538 โฉนด

10549

20.83

20

3

32 14.136981

101.61883 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

2

6

2.50 K7

PRI2

PRI2-001

PRI2-001/004

31 สิงหาคม 2541 โฉนด

10550

12.83

12

3

30 14.137753

101.61958 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

1

11

1.92 K58

PRI2

PRI2-001

PRI2-001/005

15 พฤศจิกายน 2549 โฉนด

30247

50.59

50

2

34 14.110333

101.64099 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

3

5

3.42 K7

PRI2

PRI2-002

PRI2-002/001

20 สิงหาคม 2535 โฉนด

10872

16.11

16

0

45 14.135569

101.62778 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

3

11

3.92 k7

PRI2

PRI2-002

PRI2-002/002

20 สิงหาคม 2535 โฉนด

10882

49.05

49

0

18 14.126782

101.63323 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

3

11

3.92 K7

PRI2

PRI2-002

PRI2-002/003

20 สิงหาคม 2535 โฉนด

10881

37.30

37

1

19 14.126587

101.63044 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

2

6

2.50 K7

PRI2

PRI2-003

PRI2-003/001

12 กันยายน 2550 โฉนด

34470

10.00

10

0

0 14.110169

101.63806 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

2

6

2.50 K7

PRI2

PRI2-003

PRI2-003/002

20 มีนาคม 2535 โฉนด

9639

26.60

26

2

39 14.131983

101.61697 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

2

11

2.92 K7

PRI2

PRI2-003

PRI2-003/003

20 มีนาคม 2535 โฉนด

9638

4.59

4

2

34 14.133319

101.61557 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

0

11

0.92 K7

PRI2

PRI2-004

PRI2-004/001

21 กันยายน 2541 โฉนด

15103

20.00

20

0

0 14.139178

101.61476 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

4

1

4.08 k7

PRI2

PRI2-004

PRI2-004/002

21 พฤศจิกายน 2538 โฉนด

10535

11.41

11

1

65 14.145058

101.62257 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

1

6

1.50 k7

PRI2

PRI2-004

PRI2-004/003

18 มิถน
ุ ายน 2535 โฉนด

10536

29.62

29

2

47 14.144001

101.62297 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

1

6

1.50 k7

PRI2

PRI2-005

PRI2-005/001

20 เมษายน 2541 โฉนด

2416

39.54

39

2

17 13.828022

101.44609 โคกไทย

ศรีมโหสถ

ปราจีนบุร ี

4

1

4.08 k7

PRI2

PRI2-005

PRI2-005/002

2 มีนาคม 2538 โฉนด

2165

14.29

14

1

14 13.845128

101.46855 โคกไทย

ศรีมโหสถ

ปราจีนบุร ี

2

10

2.83 k7

PRI2

PRI2-005

PRI2-005/003

11 มกราคม 2538 โฉนด

2288

27.08

27

0

31 13.845992

101.47285 โคกไทย

ศรีมโหสถ

ปราจีนบุร ี

0

8

0.67 k7

PRI2

PRI2-005

PRI2-005/004

26 กรกฎาคม 2543 โฉนด

4977

50.23

50

0

93 13.845158

101.48359 โคกไทย

ศรีมโหสถ

ปราจีนบุร ี

0

8

0.67 k7

PRI2

PRI2-005

PRI2-005/005

26 กรกฎาคม 2543 โฉนด

4978

50.23

50

0

93 13.845325

101.48043 โคกไทย

ศรีมโหสถ

ปราจีนบุร ี

0

8

0.67 k7

PRI2

PRI2-005

PRI2-005/006

7 พฤษภาคม 2517 น.ส. 3

1285

44.70

44

2

80 13.845458

101.48828 หัวหว ้า

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

2

5

2.42 k7

PRI2

PRI2-007

PRI2-007/001

13 ตุลาคม 2548 โฉนด

26616

7.26

7

1

4 14.115586

101.64111 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

0

9

0.75 k7

PRI2

PRI2-007

PRI2-007/002

18 มิถน
ุ ายน 2535 โฉนด

10501

37.50

37

1

98

14.11431

101.6397 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

1

0

1.00 K7

PRI2

PRI2-007

PRI2-007/003

13 ตุลาคม 2548 โฉนด

26615

4.40

4

1

60 14.115636

101.64023 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

0

7

0.58 K7

PRI2

PRI2-007

PRI2-007/004

19 กรกฎาคม 2536 โฉนด

12955

12.69

12

2

75 14.116697

101.64034 คาโตนด

ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

3

6

3.50 K7

PRI2

PRI2-008

PRI2-008/001

10 มีนาคม 2535 โฉนด

7582

50.80

50

3

21 13.964986

101.79923 บ่อทอง

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

1

6

1.50 k7

PRI2

PRI2-008

PRI2-008/002

6 ธันวาคม 2536 โฉนด

21649

93.03

93

0

10 13.953128

101.86081 บ่อทอง

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

1

6

1.50 k7

11 สิงหาคม 2548 โฉนด

15310

47.64

47

2

55 13.639628

101.79582 ลาดตะเคียน

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

0

10

0.83 k58

1 มีนาคม 2536 โฉนด

19019

17.52

17

2

9 13.833575

101.67506 ลาดตะเคียน

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุร ี

1

8

1.67 k62

CCO1 CCO1-005

CCO1-005/003

CCO1 CCO1-006

CCO1-006/003
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สัญญา สมโภชน์

ประยูร ศรีสมบูรณ์สกุล

บุญเหลือ มั่นคง

อานาจ โครพ

พัศสณวัศ บุญธรรม

บรรดิชญ์ แสะสาร

ทองลา่ บุญธรรม

วิฑรู ย์ บัวดอก

ิ ฏ์ ข่อยพาณิช
สุวศ
ิ ษ

สายเย็น บัวดอก

ศิรล
ิ ก
ั ษณ์ ทุวริ ัตน์
วิฑรู ย์ ลาภสุขสถิต
นงลักษณ์ รัตนนิธก
ิ ล
ุ

101.4846 หัวหว ้า

แปลงจังหวัดฉะเชิงเทรา
GE

รห ัสสมาชิก

รห ัสแปลง

่ -สกุล
ชือ

ประเภท
ปี ทีอ
่ อกเอกสารสิทธิ์ เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่
เอกสาร
สิทธิ์

จานวนไร่
ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ

้ ทีต
พืน
่ ามเอกสารสิทธิ์
ไร่

งาน

ตรว.

พิก ัดแปลง
Latitude Longitude

อายุไม้
(ปัจ จุบ ัน )

ทีต
่ งแปลง
ั้
ตาบล

อาเภอ

จ ังหว ัด

ปี

เดือน

อายุ

สาย
พ ันธุ ์

20 ตุลาคม 2542 ส.ป.ก.

7172

12.21

12

0

85

13.55141

101.77524 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k7

9 มีนาคม 2542 ส.ป.ก.

6934

14.08

14

0

30

13.59853

101.69971 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k62

CCO1-001/003

7 กรกฎาคม 2560 ส.ป.ก.

24853

26.16

26

0

62

13.55194

101.77302 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

9

0.75 k58

CCO1 CCO1-001

CCO1-001/004

7 กรกฎาคม 2560 ส.ป.ก.

24852

26.16

26

0

62

13.55297

101.77414 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k58

CCO1 CCO1-002

CCO1-002/001

26 ตุลาคม 2537 ส.ป.ก.

5093

25.98

25

3

92

13.67163

101.75583 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

4

3

4.25 k7

CCO1 CCO1-002

CCO1-002/002

26 ตุลาคม 2537 ส.ป.ก.

5094

19.64

19

2

55

13.6671

101.76793 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

9

0.75 k58

CCO1 CCO1-002

CCO1-002/003

11 มกราคม 2553 ส.ป.ก.

14612

50.00

50

0

0

13.61714

101.80794 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

7

0.58 k58

CCO1 CCO1-002

CCO1-002/004

22 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

11310

49.49

49

1

94 13.616397

101.82035 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

2

4

2.33 k58

CCO1 CCO1-002

CCO1-002/005

11 มกราคม 2553 ส.ป.ก.

14433

46.02

46

0

7 13.617675

101.82269 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

7

0.58 k58

CCO1 CCO1-002

CCO1-002/006

11 กุมภาพันธ์ 2553 ส.ป.ก.

15272

44.89

44

3

54 13.619639

101.82175 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

9

0.75 k58

CCO1 CCO1-002

CCO1-002/007

20 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

11482

44.27

44

1

9 13.623261

101.82096 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

7

0.58 k58

CCO1 CCO1-002

CCO1-002/008

11 มกราคม 2553 ส.ป.ก.

14614

4.83

4

3

32 13.620077

101.82268 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

7

0.58 k58

CCO1 CCO1-003

CCO1-003/001

30 กันยายน 2548 ส.ป.ก.

8560

6.05

6

0

18 13.652881

101.72007 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

8

0.67 k58

CCO1 CCO1-003

CCO1-003/002

20 ธันวาคม 2548 ส.ป.ก.

10691

24.19

24

0

77 13.652925

101.71938 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

8

0.67 k58

CCO1 CCO1-003

CCO1-003/003

2 กรกฎาคม 2551 ส.ป.ก.

12923

14.18

14

0

73

13.55935

101.75966 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

5

0.42 k58

CCO1 CCO1-003

CCO1-003/004

25 ธันวาคม 2546 ส.ป.ก.

8541

19.75

19

2

98

13.5695

101.76459 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

11

0.92 k58

CCO1 CCO1-003

CCO1-003/005

1 กันยายน 2550 ส.ป.ก.

12271

26.67

26

2

66 13.564936

101.75899 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

5

3.42 k62

CCO1 CCO1-003

CCO1-003/006

25 ธันวาคม 2546 ส.ป.ก.

8540

9.00

9

0

0 13.567067

101.7637 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

11

0.92 k58

CCO1 CCO1-003

CCO1-003/007

1 กันยายน 2550 ส.ป.ก.

12272

16.67

16

2

13.59055

101.68503 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

2

6

2.50 k58

CCO1 CCO1-003

CCO1-003/008

11 มกราคม 2553 ส.ป.ก.

14885

50.00

50

0

0 13.563406

101.7594 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

5

0.42 k58

CCO1 CCO1-004

CCO1-004/001

25 ธันวาคม 2546 ส.ป.ก.

8542

50.00

50

0

0 13.567939

101.76506 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

10

0.83 k58

CCO1 CCO1-004

CCO1-004/002

25 ธันวาคม 2537 ส.ป.ก.

975

66.87

66

3

48 13.810664

101.81963 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

6

0.50 k62

CCO1 CCO1-004

CCO1-004/003

24 สิงหาคม 2549 ส.ป.ก.

11972

15.67

15

2

69 13.559083

101.75716 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

5

0.42 k7

CCO1 CCO1-004

CCO1-004/004

24 สิงหาคม 2549 ส.ป.ก.

11971

14.34

14

1

37 13.562544

101.76415 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

10

0.83 k58

CCO1 CCO1-005

CCO1-005/001

1 พฤศจิกายน 2547 ส.ป.ก.

7403

16.00

16

0

0 13.815731

101.67421 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

11

0.92 k58

CCO1 CCO1-005

CCO1-005/002

11 มกราคม 2553 ส.ป.ก.

14562

23.74

23

2

97 13.600572

101.67406 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

10

0.83 k58

CCO1 CCO1-005

CCO1-005/004

2 พฤศจิกายน 2553 ส.ป.ก.

16003

26.74

26

2

96

13.6343

101.74873 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

10

0.83 k62

CCO1 CCO1-005

CCO1-005/005

2 พฤศจิกายน 2553 ส.ป.ก.

16002

26.74

26

2

97 13.635242

101.74845 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

10

0.83 k62

CCO1 CCO1-005

CCO1-005/006

20 มิถน
ุ ายน 2548 ส.ป.ก.

6127

27.55

27

2

21 13.640081

101.79334 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k58

CCO1 CCO1-005

CCO1-005/007

9 มีนาคม 2542 ส.ป.ก.

6186

19.66

19

2

63 13.641186

101.79875 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

11

0.92 k62

CCO1 CCO1-006

CCO1-006/001

11 ธันวาคม 2558 ส.ป.ก.

14544

11.30

11

1

20 13.591061

101.66448 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

2

3

2.25 k62

CCO1 CCO1-006

CCO1-006/002

2 พฤศจิกายน 2553 ส.ป.ก.

15556

46.08

46

0

30 13.648533

101.795 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

1

8

1.67 k62

CCO1 CCO1-007

CCO1-007/001

30 กันยายน 2548 ส.ป.ก.

10084

34.52

34

2

CCO1 CCO1-007

CCO1-007/002

11 มกราคม 2556 ส.ป.ก.

17144

32.62

32

CCO1 CCO1-008

CCO1-008/001

13 มกราคม 2511 ส.ป.ก.

13210

15.09

CCO1 CCO1-008

CCO1-008/002

26 กันยายน 2537 ส.ป.ก.

4614

CCO1 CCO1-008

CCO1-008/003

23 มกราคม 2551 ส.ป.ก.

CCO1 CCO1-008

CCO1-008/004

CCO1 CCO1-008

CCO1 CCO1-001

CCO1-001/001

CCO1 CCO1-001

CCO1-001/002

CCO1 CCO1-001

บุญสม สุภาผล

ยุพน
ิ สุขพงษ์ ไทย

ยิง่ ศักดิ์ รัตนนิธก
ิ ล
ุ

สุชาติ โสนางรอง

วิฑรู ย์ ลาภสุขสถิต

นงลักษณ์ รัตนนิธก
ิ ล
ุ

66

13.65945

101.7217 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

8

3.67 k58

2

48 13.654775

101.78407 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

4

3.33 k58

15

0

35 13.638761

101.66268 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

9

0.75 k62

26.54

26

2

16 13.637183

101.66678 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k7

13212

17.21

17

0

83 13.636606

101.66233 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

9

0.75 k62

25 ธันวาคม 2546 ส.ป.ก.

8548

2.42

2

1

69 13.577139

101.72388 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k7

CCO1-008/005

22 สิงหาคม 2546 ส.ป.ก.

8402

8.94

8

3

75 13.575475

101.72299 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k7

CCO1 CCO1-009

CCO1-009/001

2 กันยายน 2540 โฉนด

25484

9.51

9

2

4 13.703261

101.51719 เขาหินซ ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

0

6

0.50 k58

CCO1 CCO1-009

CCO1-009/002

9 พฤษภาคม 2538 โฉนด

21047

17.79

17

3

14 13.706497

101.48525 เขาหินซ ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

3

5

3.42 k58

CCO1 CCO1-009

CCO1-009/003

5 ตุลาคม 2535 โฉนด

21267

27.59

27

2

35 13.706906

101.48337 เขาหินซ ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

3

5

3.42 k58

CCO1 CCO1-009

CCO1-009/004

25 มกราคม 2536 โฉนด

25610

3.07

3

0

28 13.700647

101.51795 เขาหินซ ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

0

7

0.58 k62

CCO1 CCO1-009

CCO1-009/005

27 พฤศจิกายน 2535 โฉนด

23719

1.27

1

1

8 13.702689

101.5181 เขาหินซ ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

0

4

0.33 k58

CCO1 CCO1-009

CCO1-009/006

27 พฤศจิกายน 2535 โฉนด

23720

5.03

5

0

13 13.702208

101.51744 เขาหินซ ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

0

5

0.42 k58

CCO1 CCO1-009

CCO1-009/007

11 มกราคม 2553 ส.ป.ก.

498

47.43

47

1

70 13.738428

101.57419 เขาหินซ ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

1

0

1.00 k7

CCO1 CCO1-009

CCO1-009/008

13 ธันวาคม 2535 โฉนด

1332

9.67

9

2

69 13.691372

101.51666 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

2

3

2.25 k62

CCO1 CCO1-009

CCO1-009/009

14 มีนาคม 2537 โฉนด

28324

1.94

1

3

76 13.702667

101.51098 เขาหินซ ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

0

5

0.42 k58

CCO1 CCO1-009

CCO1-009/010

11 มกราคม 2553 ส.ป.ก.

560

81.98

81

3

92 13.738519

101.5777 เขาหินซ ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

1

0

1.00 k7

CCO1 CCO1-009

CCO1-009/011

15 กันยายน 2557 ส.ป.ก.

706

12.30

12

1

19 13.727761

101.51041 เขาหินซ ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

2

4

2.33 k58

CCO1 CCO1-009

CCO1-009/012

15 กันยายน 2557 ส.ป.ก.

705

12.30

12

1

18

13.72875

101.51028 เขาหินซ ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

2

4

2.33 k58

CCO1 CCO1-010

CCO1-010/001

25 ตุลาคม 2554 ส.ป.ก.

674

50.00

50

0

0 13.739519

101.58045 เขาหินซ ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

0

8

0.67 k7

CCO1 CCO1-011

CCO1-011/001

20 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

11550

50.00

50

0

0 13.617475

101.81973 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

2

3

2.25 k58

CCO1 CCO1-012

CCO1-012/001

20 สิงหาคม 2549 ส.ป.ก.

11957

50.00

50

0

0 13.683408

101.83015 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

2

3

2.25 sk

CCO1 CCO1-013

CCO1-013/001

94

50.00

50

0

0 13.671325

101.56789 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

10

0.83 k62
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ชุล ี ตัง้ อนุรักษ์ พงค่า

ทิวา พานแก ้ว

่ ใจดี
สุจน
ิ ดา ชืน

เจต วิรย
ิ ะกิจสมบูรณ์
ิ ฏ์ สุขพงษ์ ไทย
วิศษ
เอกพงษ์ เทพเทพา
วิเชียร งามวงศ์

29 เมษายน 2536 น.ส.3

8

GE

รห ัสสมาชิก

รห ัสแปลง

่ -สกุล
ชือ

ประเภท
ปี ทีอ
่ อกเอกสารสิทธิ์ เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่
เอกสาร
สิทธิ์

จานวนไร่
ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ

้ ทีต
พืน
่ ามเอกสารสิทธิ์
ไร่

งาน

ตรว.

พิก ัดแปลง
Latitude Longitude

อายุไม้
(ปัจ จุบ ัน )

ทีต
่ งแปลง
ั้
ตาบล

อาเภอ

จ ังหว ัด

ปี

เดือน

อายุ

สาย
พ ันธุ ์

15 พฤศจิกายน 2555 ส.ป.ก.

16941

27.01

27

0

2 13.691531

101.55422 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

4

0.33 pt911

15 กันยายน 2557 ส.ป.ก.

21232

12.00

12

0

0 13.690356

101.58346 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

0

5

0.42 k7

1 มีนาคม 2542 ส.ป.ก.

6727

21.93

21

3

72 13.692575

101.58221 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k7

7 กรกฎาคม 2560 ส.ป.ก.

24854

34.95

34

3

80 13.556089

101.77181 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

2

3

2.25 k62

CCO1-015/002

7 กรกฎาคม 2560 ส.ป.ก.

24848

34.95

34

3

80 13.554458

101.77278 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

2

3

2.25 k62

CCO1 CCO1-016

CCO1-016/001

24 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

11087

11.40

11

1

60 13.622633

101.68299 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

2

3

2.25 k58

CCO1 CCO1-016

CCO1-016/002

24 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

10981

15.06

15

0

25 13.625644

101.68392 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

2

3

2.25 k58

CCO1 CCO1-016

CCO1-016/003

23 เมษายน 2536 ส.ป.ก.

3586

13.28

13

1

13 13.615075

101.68838 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

1

8

1.67 k58

CCO1 CCO1-016

CCO1-016/004

23 เมษายน 2536 ส.ป.ก.

3587

14.39

14

1

55 13.616172

101.67349 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

2

3

2.25 k7

CCO1 CCO1-016

CCO1-016/005

24 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

10982

7.07

7

0

28 13.624681

101.68328 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

2

3

2.25 k58

CCO1 CCO1-017

CCO1-017/001

26 กรกฎาคม 2544 ส.ป.ก.

8083

50.00

50

0

0 13.682633

101.81562 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k7

CCO1 CCO1-017

CCO1-017/002

9 มีนาคม 2542 ส.ป.ก.

6292

45.68

45

2

73 13.684808

101.81752 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k7

CCO1 CCO1-018

CCO1-018/001

14 มิถน
ุ ายน 2562 ส.ป.ก.

26101

37.22

37

0

86 13.699411

101.73987 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k7

CCO1 CCO1-018

CCO1-018/002

10 ธันวาคม 2553 ส.ป.ก.

14643

50.00

50

0

0 13.699236

101.73778 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k7

CCO1 CCO1-019

CCO1-019/001

26 กรกฎาคม 2544 ส.ป.ก.

8085

37.33

37

1

31 13.678778

101.81296 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k7

CCO1 CCO1-019

CCO1-019/002

17 กุมภาพันธ์ 2553 ส.ป.ก.

15115

60.81

60

3

24 13.678844

101.8113 ทุง่ พระยา

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k7

CCO1 CCO1-020

CCO1-020/002

9 กรกฎาคม 2562 ส.ป.ก.

26490

2.98

2

3

90 13.638739

101.77011 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k62

CCO1 CCO1-020

CCO1-020/003

9 กรกฎาคม 2562 ส.ป.ก.

26407

30.90

30

3

58 13.571961

101.86875 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

3

3

3.25 k7

CCO1 CCO1-020

CCO1-020/004

1 พฤศจิกายน 2547 ส.ป.ก.

9262

38.77

38

3

6 13.557117

101.88206 ท่ากระดาน

สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

2

3

2.25 k7

CCO2 CCO2-001

CCO2-001/001

16 กุมภาพันธ์ 2530 ส.ป.ก.

1646

42.56

42

2

24

13.54115

101.33283 วังเย็น

แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา

1

8

1.67 K7

CCO2 CCO2-001

CCO2-001/002

27 ตุลาคม 2535 โฉนด

2483

25.72

25

2

89 13.570492

101.29837 วังเย็น

แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา

3

8

3.67 K7

CCO2 CCO2-002

CCO2-002/001

23 มกราคม 2551 ส.ป.ก.

5390

50.00

50

0

0 13.442597

101.56966 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-002

CCO2-002/002

19 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

4625

24.10

24

0

40 13.443728

101.56603 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-002

CCO2-002/003

19 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

4622

50.00

50

0

0 13.444194

101.56943 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-002

CCO2-002/004

19 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

4623

50.00

50

0

0 13.442878

101.56854 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-002

CCO2-002/005

20 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

4592

50.00

50

0

0 13.443767

101.57056 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-002

CCO2-002/006

19 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

4624

50.00

50

0

0 13.443033

101.56737 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-002

CCO2-002/007

19 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

4630

16.00

16

0

0

13.4385

101.57184 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-002

CCO2-002/008

28 ธันวาคม 2548 ส.ป.ก.

4199

8.05

8

0

20 13.439106

101.57241 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-005

CCO2-005/001

19 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

4613

38.40

38

1

60 13.440469

101.56344 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-005

CCO2-005/002

19 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

4626

40.00

40

0

0 13.441692

101.56509 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-005

CCO2-005/003

23 มกราคม 2551 ส.ป.ก.

5380

40.79

40

3

16 13.442739

101.56573 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-005

CCO2-005/004

19 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

4627

40.00

40

0

0 13.441081

101.56409 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-005

CCO2-005/005

23 มกราคม 2551 ส.ป.ก.

5377

50.00

50

0

0 13.439219

101.56114 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-005

CCO2-005/006

23 มกราคม 2551 ส.ป.ก.

5378

11.59

11

2

34 13.437658

101.56024 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-005

CCO2-005/007

23 มกราคม 2551 ส.ป.ก.

5379

35.99

35

3

97 13.438183

101.56283 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-005

CCO2-005/008

19 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

4628

32.00

32

0

0 13.439239

101.56631 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-005

CCO2-005/009

23 กรกฎาคม 2551 ส.ป.ก.

5391

8.00

8

0

0 13.441033

101.57316 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO2 CCO2-005

CCO2-005/010

19 กรกฎาคม 2549 ส.ป.ก.

4629

6.40

6

1

60 13.442089

101.57397 คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

1

5

1.42 K7

CCO1 CCO1-014

CCO1-014/001

CCO1 CCO1-014

CCO1-014/002

CCO1 CCO1-014

CCO1-014/003

CCO1 CCO1-015

CCO1-015/001

CCO1 CCO1-015
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จาเนียร สับผาง

อภิวฒ
ั น์ รัตนวงษ์

วันเพ็ญ ตันไซกลึง

ทวี ประวัต ิวงษ์

บัณฑิต พุ่มประดับ

สายไหม ประวัต ิวงษ์

ตุย
๋ สุขสันติกูล

ชนิตา แสงโสมวงส์

เบ็ญจวรรณ ฉั ตรนะรัชต์

แปลงจังหวัดสระแก้ ว
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แปลงจังหวัดชลบุรี
GE

รห ัสสมาชิก

รห ัสแปลง

CCO1 CCO1-020

CCO1-020/001

CCO2 CCO2-003

CCO2-003/001

CCO2 CCO2-003

CCO2-003/002

CCO2 CCO2-004

CCO2-004/001
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่ -สกุล
ชือ

ชัชวาล ปาเทพ
ทินกร อนุวฒ
ั นไพบูลย์
ดราณี ผลานันท์

ประเภท
ปี ทีออกเอกสารสิ
่
ทธิ์ เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่
เอกสาร
สิทธิ์

จานวนไร่
ทีเข้
่ าร่วม
โครงการ

้ ทีตามเอกสารสิ
พืน
่
ทธิ์
ไร่

งาน

ตรว.

พิก ัดแปลง
Latitude Longitude

อายุไม้
(ปัจจุบ ัน )

ทีต
่ งแปลง
ั้
ตาบล

อาเภอ

จ ังหว ัด

ปี

เดือน

อายุ

สาย
พ ันธุ ์

23 สิงหาคม 2554 ส.ป.ก.

9485

14.61

14

2

44 13.521403

101.91441 หัวถนน

พนัสนิคม

ชลบุร ี

3

3

3.25 k7

10 มกราคม 2548 ส.ป.ก.

2252

20.00

20

0

0 13.436753

101.40473 เกาะจันทร์

เกาะจันทร์

ชลบุร ี

4

3

4.25 K7

30 มกราคม 2548 ส.ป.ก.

2266

20.00

20

0

0 13.437269

101.40346 เกาะจันทร์

เกาะจันทร์

ชลบุร ี

4

3

4.25 K7

22 ตุลาคม 2550 ส.ป.ก.

1613

48.67

48

2

67 13.466361

101.35801 หนองเหียง

พนัสนิคม

ชลบุร ี

1

9

1.75 K7+62

9.เหตุผลในวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต (งานตัดไม้ ) และอุปกรณ์ ท่ใี ช้ ในการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวผลผลิตของไม้ ยูคาลิปตัส จะเก็บเกี่ยวทังพื
้ ้นที่ (Clear cutting) เมื่อครบรอบตัดฟั น (อายุ 4 ปี ขึ ้นไป ) ทางบริษัทใช้
Harvesters เป็ นเครื่องจักรที่ใช้ สาหรับตัดต้ นไม้ ในแปลงปลูก เนื่องจากเป็ นวิธีการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็วใน
การตัดฟั น สามารถริดกิ่ง และทอนความยาวไม้ ได้ ตามที่ต้องการคือตัดไม้ ให้ มีความยาวเท่ากันทุกท่อน (2.50 - 3.00 เมตร) มีความ
ปลอดภัยสูง ลดแรงงานคน ลดความบอบซ ้าที่จะเกิดกับตอไม้ ที่จะแตกหน่อใหม่ ซึ่งเทคนิคในการตัดคือ ไม้ หน่อตัดให้ เหลือตอทิ ้งไว้
สูงไม่เกิน 5.00 ซ.ม (วัดจากตอเดิม) และไม้ ยอดสูงไม่เกิน 8.00 ซ.ม (วัดจากพื ้นดิน)
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MONITORING AND ASSESSMENT
1.

ผลผลิตจากป่ าไม้ ท่มี ีการเก็บเกี่ยว
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2.

อัตราการเจริญเติบโต และการสร้ างทดแทนสภาพป่ า
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3.

องค์ ประกอบและการสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของพันธุ์พืชและสัตว์ ประจาถิ่น
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4.

ผลกระทบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวและดาเนินกิจกรรมอื่นๆ
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5.

ค่ าใช้ จ่าย, ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป่ า
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