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ค ำน ำ 

บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัตำมกฎหมำยไทยและประกอบกิจกำรในประเทศไทย 

โดยมีธุรกิจหลกัคือกำรผลิตเย่ือกระดำษและกระดำษพิมพเ์ขียน บริษทัฯมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยู ่เลขท่ี 1 หมู่ 2 ต ำบลท่ำตูม อ ำเภอศรีมหำ

โพธิ จงัหวดัปรำจีนบุรี บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทั ตั้งแต่ 8 สิงหำคม 2534 และไดจ้ดทะเบียน

แปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2537 และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือจำกบริษทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร จ ำกดั (มหำชน)

เป็น บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จ ำกดั (มหำชน)  

กลุ่มบริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จ ำกดั (มหำชน)   มีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมมัน่ใจ ให้ลูกคำ้ไดว่้ำ ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ ไม่ไดม้ำจำก

ป่ำไมธ้รรมชำติ เพ่ือบรรลุตำมปณิธำนท่ีตั้งไว ้กลุ่มบริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) ก ำหนดนโยบำยในกำรจดักำรสวนป่ำยคูำลิ

ปตสัอยำ่งย ัง่ยืนให้เกิดควำมสมดุลและควำมยัง่ยืนทั้ง 3 ดำ้น คือ ดำ้นสังคม ดำ้นเศรษฐกิจ และดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

คณะท ำงำนกำรจดักำรสวนไมเ้ศรษฐกิจอยำ่งย ัง่ยืน 

ผูจ้ดัท ำ 
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วิสัยทัศน์องค์กร(Vision)     

            ดับ๊เบิ้ล เอ มุ่งมัน่สู่กำรเป็นแบรนดท่ี์มีมำตรฐำนระดบัสำกล ท่ีเนน้ถึงควำมยัง่ยืนของวตัถุดิบตน้กระดำษท่ีมีกำรจดักำรสวนไมเ้ชิง

พำณิชยอ์ยำ่งย ัง่ยืน 

พนัธกิจ ( Mission )    

           สร้ำงผลผลิตไมย้คูำลิปตสัจำกกำรบริหำรจดักำรสวนป่ำตำมแนวทำงกำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืน และเป็นแหล่งสร้ำงรำยไดเ้สริม

ท่ีย ัง่ยืนแก่สังคมชนบท 

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรจัดกำร  

           วตัถุประสงคค์ือ มีอตัรำกำรเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัปริมำณท่ีทำงลูกคำ้มีควำมตอ้งกำรส่ังซ้ือ  

เป้ำหมำยกำรจดักำรด้ำนเศรษฐกจิ   

           พฒันำและปลูกสร้ำงสวนป่ำให้มีประสิทธิภำพในกำรใชป้ระโยชน์และกำรเพ่ิมมูลค่ำของผลผลิตไมจ้ำกสวนป่ำให้มีก ำไรไม่ต ่ำกว่ำ 

10% 

เป้ำหมำยกำรจัดกำรด้ำนสังคม  

ส่งเสริมกำรจำ้งงำนกบัคนในทอ้งถ่ิน ท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัสวนป่ำให้เขำ้มำด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆในสวนป่ำ ไม่น้อยกว่ำ 50%  

เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดรำยไดแ้ละควำมร่วมมือท่ีดีภำยในชุมชน โดยไม่ให้เกิดขอ้ร้องเรียน  

เป้ำหมำยกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม  

ส่งเสริมและอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในสวนป่ำ พ้ืนท่ีอนุรักษต์อ้งมีอย่ำงนอ้ย 10% ของพ้ืนท่ีท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร คือ

ไม่ต ่ำกว่ำ 845 ไร่ 
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กำรวิเครำะห์สถำนะของบริษัท (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง 

1. ท ำเลท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัจดุจ ำหน่ำยและจุดรับซ้ือสินคำ้ 

2. พ้ืนท่ีปลูกมีควำมเหมำะสมในกำรปลูกไมย้คูำลิปตสั 

3. มีกำรพฒันำสำยพนัธ์ุไมท่ี้มีควำมเหมำะสมกบัสภำพพ้ืนท่ี เน่ืองจำกมีทีมวิเครำะห์คุณภำพดินให้เหมำะสมกบัสำยพนัธ์ุท่ีปลูก 

โอกำส 

1. ลูกคำ้มีควำมตอ้งกำรไมท่ี้ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนสำกลจ ำนวนมำก  

2. รัฐบำลตั้งเป้ำเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกไมเ้ศรษฐกิจไม่นอ้ยกว่ำ 26 ลำ้นไร่ 

3. กำรใชป้ระโยชน์จำกไมย้คูำลิปตสัในหลำยธุรกิจ เช่น ไมเ้ขม็ ไมบ้อร์ด ผลิตเส้ือผำ้ ทิชชู ท ำใหต้ลำดกวำ้งมำกขึ้น 

จุดอ่อน 

        กำรขำดแคลนแรงงำนในพ้ืนท่ี เน่ืองจำกพ้ืนท่ีอยู่ใกลเ้ขตอุตสำหกรรมและช่วงฤดูกำลท ำกำรเพำะปลูกและเก็บเก่ียว เช่น ท ำนำ ท ำไร่ 

เป็นตน้  

อุปสรรค 

1. อตัรำค่ำจำ้งแรงงำนมีกำรปรับตวัเพ่ิมขึ้น ท ำให้มีผลกบักำรจดัหำแรงงำน 

2. ภยัธรรมชำติ เช่นภยัแลง้ ภยัน ้ำท่วม  
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โครงสร้ำงอัตรำก ำลังขอรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนไม้เศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืนตำมมำตรฐำนสำกล 

 

คณะท ำงำนตรวจสอบกำรท ำงำน

Organization Chart of  FSC FM System

GE (Group Entity)

                            

                  Forest Manager)

                         

                              

                  

                  

                        

                        

                        

                          

                            
                     

                      

                         
          

          FM Coordinator 

          COC Coordinator

          Trademark control

         

             

 

สรุป บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) มีจ ำนวนคนทั้งหมดรวม 130 คน เป็นชำย 89 คน เป็นหญิง 41 คน 
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คุณสมบัติคณะทีมงำนกำรบริหำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงย่ังยืน  

1.  มีควำมรู้และประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรปลูกสร้ำงสวนไม้ยูคำลิปตัส   กำรท ำไม้จ ำน่ำยไม้ยูคำลิปตัส  หรือมีประสบกำรณ์

เก่ียวกบัไมย้คูำลิปตสั  และอื่นๆ และธุรกิจต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงย ัง่ยืน หรือได้รับกำรฝึกอบรมกำรบริหำรจดักำรในดำ้นต่ำงๆ ของสวนป่ำ ตำม

มำตรฐำนสำกล 

3. มีควำมตั้งใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำนดำ้นกำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืนตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถเดินทำงหรือท ำงำนนอก

สถำนท่ีได ้และปฏิบติังำนไดเ้ตม็ประสิทธิภำพรวมถึงปฏิบติังำนตำมท่ีท่ีปรึกษำหรือผูต้รวจรับรองจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืนให้

ค  ำแนะน ำ 

 

อ ำนำจหน้ำท่ีคณะทีมงำนกำรบริหำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงย่ังยืน 

1. วำงแผนบริหำรจดักำรสวนป่ำท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร และตรวจสอบคุณสมบติั  

2. จดัเตรียมควำมพร้อมของเอกสำร จดักำรให้มีควำมสอดคลอ้งกบักำรจดักำรสวนป่ำอย่ำงย ัง่ยืนตำมมำตรฐำนสำกล และออกแบบ

ระบบกำรปฏิบติังำน  

3. ตรวจสอบสวนป่ำเบ้ืองตน้ วำงระบบกำรจดักำรภำคสนำมปรับสภำพกำรท ำงำน และกระบวนกำรปฏิบติังำน 

4. ฝึกอบรมให้พนักงำนท่ีปฏิบัติงำนในสวนป่ำให้ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับหลักกำรของกำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงย ัง่ยืนตำม
มำตรฐำนสำกลท่ีเก่ียวขอ้ง   

5. เป็นผูแ้ทนในกำรรับกำรรับรองกำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืนตำมมำตรฐำนสำกล 

6. ให้ค  ำปรึกษำในกำรวำงระบบกำรจดักำรป่ำไมอ้ยำ่งย ัง่ยืนให้กบัสวนไมย้คูำลิปตสั   

7. ประชำสัมพนัธ์ให้สำธำรณชนรับทรำบกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
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กำรแต่งตั้งคณะทีมงำนกำรบริหำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงย่ังยืน 

1. กำรแตง่ตั้งคณะทีมงำนกำรบริหำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืน  
2. คณะทีมงำนกำรบริหำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืนมีวำระกำรท ำงำน 5 ปี 
3. กำรแต่งตั้งคณะทีมงำนกำรบริหำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืน สำมำรถแต่งตั้งเพ่ิมเติมไดต้ำมควำมเหมำะสม และตอ้งผำ่นกำรฝึกอบรม  

จ ำนวนคณะทีมงำนกำรบริหำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงย่ังยืน   

ล ำดับที ่ ปี พ.ศ. จ ำนวนพื้นที่สวนป่ำ (ไร่) 
จ ำนวนสมำชิก 

(รำย) 
จ ำนวน Group Entity หมำยเหตุ 

1 2564 8,421.75 70 5  

2 2565 9,640.22 95 3  

3 2566 9,263.91 101 3  

4 2567 12,000 110 5  

5 2568 13,000 120 5  

 
หมำยเหตุ 1. แผนกำรรับสมคัรสมำชิกสวนป่ำ 1000 ไร่/ปี หรือ จ ำนวนสมำชิกเพ่ิมขึ้น 10 รำย/ปี (เฉล่ียรำยละ 150 ไร่) 
      2. Group Entity 1 คน รับผิดชอบพ้ืนท่ีสวนป่ำ 4,000 ไร่ หรือ จ ำนวนสมำชิก 50 รำย 
      3. Group Entity สูงสุด 8 ท่ำน  
      4. จ ำนวนพ้ืนท่ีสูงสุดท่ีสำมำรถบริหำรจดักำรสูงสุด 18,000 ไร่  
(กรณีท่ีสมำชิกมำกกว่ำ 18,000 ไร่ สำมำรถเพ่ิมจ ำนวน Group Entity เพื่อควำมเหมำะสมและเปล่ียนแปลงไดต้ำมสภำพพ้ืนท่ีสวนป่ำสภำพ
พ้ืนท่ีท ำงำนระยะทำงกำรเดินทำงและประสบกำรณ์ท ำงำนของ Group Entity)  
    5. Group size รับผิดชอบจ ำนวนสมำชิกไดสู้งสุด 150 รำย  
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หน้ำท่ีคณะท ำงำนกำรบริหำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงย่ังยืน 

ผู้จัดกำรสวนป่ำ (Forest Manager)   

1. ด ำเนินกำรควบคุมเพื่อให้ระบบกำรด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด ของระบบระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

2. สนับสนุนแผนงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกับกำรรักษำระบบตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรป่ำไม้ตำมมำตรฐำนสำกลและทบทวน

แผนกำรจดักำรปีละ 1 คร้ัง  

3. แจกจ่ำย เก็บและรักษำบนัทึกขอ้มูลล่ำสุดของไซตท่ี์เขำ้ร่วมทั้งหมดภำยใตข้อบเขตของใบรับรอง 

4. ด ำเนินกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อประเมินควำมสอดคลอ้งอย่ำงต่อเน่ืองกบัขอ้ก ำหนดท่ีบงัคบัใช้ทั้งหมดของ

มำตรฐำนกำรรับรองและขอ้ก ำหนด 

5. ต้องให้สิทธิหน่วยงำนออกใบรับรอง (CB)และ ASI ในกำรเข้ำถึงหน่วยงำน เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรประเมินและควบคุม

ภำยนอกและ อนุญำตให้ CB, ASI และผูดู้แลระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลได ้

6. กำรทบทวนของฝ่ำยบริหำร เพื่อเป็นกำรทบทวนติดตำม กำรด ำเนินกำร ให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดตำมระบบมำตรฐำน FSC   

7. บนัทึกและจดัเก็บบนัทึกเอกสำร เป็นเวลำ 5 ปี 

 

คณะท ำงำนประจ ำจังหวัด ( Group entity :GE ) 

1. ด ำเนินกำรตำมแผนงำนเพื่อให้ระบบกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับข้อก ำหนดของระบบระบบกำรจัดกำรป่ำไม้ตำม

มำตรฐำนสำกล  

2. ปฏิบติังำนตำมกระบวนกำรต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นในระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกลมีกำรน ำไปปฏิบติัและรักษำไว ้

3. สร้ำงควำมตระหนกัถึงขอ้ก ำหนดของกำรท ำระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกลให้กบัเกษตรกร ผูรั้บเหมำและผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง (*กรณีเร่ืองผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวกบัเร่ืองชนเผำ่ จะด ำเนินกำรสัมภำษณ์ตำมท่ีไดรั้บแจง้ข่ำวว่ำมีกำร

เปล่ียนแปลงของชนเผ่ำในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นๆ โดยไม่ระบุจ ำนวนควำมถ่ีท่ีด ำเนินกำร เน่ืองจำกจงัหวดัท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีดงักล่ำว

นั้นไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองชนเผำ่อยูแ่ลว้)  

4. คดัเลือกเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบัคู่มือกำรท ำงำนของ GE ตรวจสอบสวนยคูำลิปตสัเบ้ืองตน้ วำงระบบกำรจดักำร

ภำคสนำมปรับสภำพกำรท ำงำน และสุ่มตรวจกระบวนกำรปฏิบติังำนของสมำชิกกลุ่ม( Internal Audit ปีละ 1 คร้ัง )  

5. ตอ้งท ำกำรบันทึกรำยกำรออกตรวจเยี่ยมสมำชิกสวนป่ำทุกคร้ัง เม่ือมีกำรเขำ้พบ พร้อมกับซักถำมกำรด ำเนินงำน กิจกรรม 

ขอ้ขดัขอ้งปัญหำท่ีพบและแนะน ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกลและ

รำยงำนกำรตรวจสอบติดตำมรำยงำนปฏิบติังำนของ Group member และปรับปรุงแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดขึ้น ให้กบัผูจ้ดักำรสวนป่ำ 

(Forest Manager) 
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6. ให้ค  ำปรึกษำในกำรวำงระบบกำรจัดกำรป่ำไม้ให้กับสวนยูคำลิปตัสในกลุ่มเกษตรกรและฝึกอบรมให้ "สมำชิกกลุ่ม"  ให้

ปฏิบติังำนสอดคลอ้งกบัหลกักำรของกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

7. บนัทึกและจดัเก็บบนัทึกเอกสำร เป็นเวลำ 5 ปี 

8. กำรทบทวนของฝ่ำยบริหำร เพื่อเป็นกำรทบทวนติดตำม กำรด ำเนินกำร ให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดตำมระบบมำตรฐำน FSC ซ่ึงมี

หวัขอ้ติดตำมดงัน้ี ประชุมกบั Forest manager ปีละ 1 คร้ัง เร่ือง 

1. ทบทวนกฎหมำย และ Procedure, Work Instruction ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง     

2. รำยงำนจ ำนวนสมำชิก กำรเพ่ิม/ถอดถอนกำรเป็นสมำชิก  

3. รำยงำนแผนกำรจดักำรท่ี GE แต่ละคนรับผิดชอบ : ขอ้มูลกำรช ำระภำษีท่ีดิน, สรุปขอ้มูลกำรเตรียมพ้ืนท่ีปลูก ไถเตรียม

พ้ืนท่ี กำรปลูกซ่อม กำรก ำจดัวชัพืช กำรใส่ปุ๋ ย กำรแต่งก่ิง กำรป้องกนัไฟ กำรเก็บขยะภำยในแปลง กำรลกัลอบตดัไม ้กำร

บุกรุกพ้ืนท่ี กำรเกิดไฟไหม ้กำรเก็บผลผลิตท่ีไม่ใช่เน้ือไม ้พ้ืนท่ี Stream bank กำรตรวจติดตำมไมใ้นแปลง เช่นโรคและ

แมลง  

4. สรุปผลกำรส ำรวจดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มก่อนและหลงักำรท ำงำนท่ี GE  แต่ละคนรับผิดชอบ 

5. รำยงำนอุบติัเหตุท่ี GE แต่ละคนรับผิดชอบ 

6. รำยงำนควำมคืบหนำ้กำรอบรมสมำชิก และผูรั้บเหมำท่ี GE แตล่ะคนรับผิดชอบ 

7. สรุปผลกำรตดัไมใ้นแปลงท่ี GE รับผิดชอบ   

8. สรุปผลกำรรวบรวมขอ้มูลค่ำใชจ้่ำยแปลงเกษตรกรท่ี GE รับผิดชอบ  

9. รำยงำนผลกำร Internal Audit (ปีละ1 คร้ัง) 

10. รำยงำนกำรใชสั้ญลกัษณ์ทำงกำรคำ้/กำรควบคุมและบนัทึกกำรใชสั้ญลกัษณ์ 

11. ประเด็นขอ้ร้องเรียนจำกชุมชนและ ผลกำรสัมภำษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ี  
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คณะท ำงำนวำงแผนและติดตำมผล 

1. ก ำกบัดูแลกำรท ำงำนของ GE เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนเพื่อให้ระบบกำรด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด

ของระบบระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

2. ให้ค  ำปรึกษำในกำรวำงระบบกำรจดักำรป่ำไมใ้ห้กบัทีมงำน GE สวนยคูำลิปตสัในกลุ่มเกษตรกรและฝึกอบรมให้ "สมำชิกกลุ่ม"  

ให้ปฏิบติังำนสอดคลอ้งกบัหลกักำรของกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผูจ้ดักำรสวนป่ำ  

4. บนัทึกและจดัเก็บบนัทึกเอกสำรในระบบ เป็นเวลำ 5 ปี 

คณะท ำงำนตรวจสอบกำรท ำงำน (Control room : CR) 

1. ตรวจสอบขั้นตอนกำรท ำงำน มำตรฐำนกำรท ำงำน ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรเก็บเก่ียวให้ปฏิบติังำนตำมขอ้ก ำหนดระบบกำรจดักำรป่ำ

ไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผูจ้ดักำรสวนป่ำ ในกรณีเกิดควำมไม่สอดคล้องหรือมีควำมเส่ียงต่อระบบกำรจดักำรป่ำไม้ตำม

มำตรฐำนสำกล 

3. บนัทึกและจดัเกบ็บนัทึกเอกสำรในระบบ เป็นเวลำ 5 ปี 

คณะท ำงำนดูแลด้ำนกำรเก็บเกี่ยว  

1. จดักำรระบบปฏิบติังำน วิธีกำรท ำงำน และตรวจสอบเก่ียวกบักำรเก็บเก่ียวในพ้ืนท่ีท่ีขอกำรรับรอง ให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด

ระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล พร้อมทั้งควบคุมกำรท ำงำนของพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งให้ปฏิบติังำนโดยสอดคลอ้งตำม

กฎหมำยและ ขอ้ก ำหนดระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

2. ควบคุมกำรเก็บเก่ียวให้เป็นไปตำมแผนกำรท ำงำน และปลอดภยั 

3. บนัทึกและจดัเก็บบนัทึกเอกสำร เป็นเวลำ 5 ปี 

คณะท ำงำนดูแลด้ำนกำร ขนส่ง (Supply Chain/ Total Logistic) 

1. จดักำรระบบเอกสำรและตรวจสอบ เก่ียวกบักำรขนส่งไมท้่อนท่ีไดรั้บกำรรับรองให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดระบบกำรจดักำรป่ำ

ไมต้ำมมำตรฐำนสำกล ไม่ผสมกบัไมท้่อนท่ีไม่ไดรั้บกำรรับรอง 

2. จดักำรระบบปฏิบติังำน วิธีกำรท ำงำน และตรวจสอบเก่ียวกบักำรรับวตัถุดิบ กำรจดัเก็บและกำรแยกให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 

ระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกลพร้อมทั้งควบคุมกำรท ำงำนของพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งให้ปฏิบติังำนตำมขอ้ก ำหนด 
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3. บนัทึกและจดัเก็บบนัทึกเอกสำร เป็นเวลำ 5 ปี 

คณะท ำงำนด้ำนดูแลกฎหมำย (Legal) 

1. รวบรวมขอ้กฎหมำยภำยในประเทศ ระหว่ำงประเทศ และตำมขอ้ก ำหนดของระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกลท่ี

เก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนในระบบวนวฒัน์และสร้ำงควำมตระหนกัรู้ให้กบัทีมงำน 

2. ปรับปรุงขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  

3. ตรวจสอบสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

4. อบรมทีมงำนให้รับทรำบถึงขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. บนัทึกและจดัเก็บบนัทึกเอกสำร เป็นเวลำ 5 ปี 

คณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัย (Safety and Environmental Officer) 

1. ตรวจสอบ ติดตำม ตรวจวดั ประเมินควำมสอดคลอ้ง วิเครำะห์เพื่อหำสำเหตุและกำรแกไ้ขป้องกนั และทบทวนกำรจดักำร เพื่อ

ลดควำมเส่ียงและอนัตรำยท่ีอำจจะเกิดแก่พนักงำนผูป้ฏิบัติงำน ผูเ้ก่ียวข้องและทรัพยสิ์นต่ำงๆ สร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่

พนกังำน ให้เกิดควำมเช่ือมัน่ในควำมปลอดภยัต่อชีวิตกำรท ำงำน 

2. จดัเตรียมอุปกรณ์ควำมปลอดภยั และกระเป๋ำยำให้กบัผูป้ฏิบติังำนให้เพียงพอ 

3. บนัทึกและจดัเก็บบนัทึกเอกสำร เป็นเวลำ 5 ปี 

คณะท ำงำนด้ำนบัญชี (Accountant) 

1. ด ำเนินกำรท ำระบบ Annual Summary ส ำหรับผลิตภณัฑไ์ดรั้บกำรรับรองระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

2. ด ำเนินกำรจดักำรเอกสำร Invoice และอื่นๆให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

3. ตรวจสอบควำมถูกตอ้งและจดัเก็บเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขำยไมท้่อนไดรั้บกำรรับรอง  

4. บนัทึกและจดัเก็บบนัทึกเอกสำร เป็นเวลำ 5 ปี 

คณะท ำงำนด้ำนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

1. จดัท ำแผนท่ีแปลงท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร ตำมขอ้ก ำหนดระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

2. บนัทึกและจดัเก็บบนัทึกเอกสำร เป็นเวลำ 5 ปี 
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คณะท ำงำนระบบสำรสนเทศ  

1. จดัท ำระบบกำรสืบยอ้นกลบั และช่องทำงกำรจดัเก็บขอ้มูลต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งส ำหรับแปลงท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร ตำมขอ้ก ำหนด

ระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

2. บนัทึกและจดัเก็บบนัทึกเอกสำร  เป็นเวลำ 5 ปี 

คณะท ำงำนด้ำนควำมสัมพนัธ์กับชุมชนและผู้ปฏิบัติงำน ( PR ) 

1. ด ำเนินกำรรับขอ้ร้องเรียน/ขอ้เสนอแนะในพ้ืนท่ีท่ีขอกำรรับรองท่ีเก่ียวกบัระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล รวมถึง

รำยงำนผลกำรรับขอ้งร้องเรียนต่อผูจ้ดักำรสวนป่ำ และไกล่เกล่ียกบัผูร้้องเรียน 

2. ด ำเนินกำรประสำนงำนกบั Stakeholder consultation หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีตกลงกบัผูจ้ดักำรสวนป่ำ 

3. บนัทึกและจดัเก็บบนัทึกเอกสำร เป็นเวลำ 5 ปี 

คณะท ำงำนด้ำนบุคคล (Human Resource) 

1. ด ำเนินกำรจดักำร อบรม WI และขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนในระบบกำรจดักำรป่ำไมใ้ห้แก่พนกังำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ให้โอกำสกำรจำ้งงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน จะไม่มีกำรเลือกปฏิบัติในเร่ือง เช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ สีผิว เพศ อำยุ  สถำนภำพ

ทำงกำรสมรส ควำมโน้มเอียงทำงเพศ หรือปัจจัยอ่ืน ๆ และให้สิทธ์ิในกำรต่อรองกับนำยจำ้ง พร้อมทั้งจดัสวสัดิกำรให้กับ

พนกังำนให้อยำ่งเหมำะสม 

3. บนัทึกและจดัเกบ็บนัทึกเอกสำร เป็นเวลำ 5 ปี 

ผู้ประสำนงำนกำรจัดกำรป่ำไม้และห่วงโซ่อุปทำนตำมมำตรฐำนสำกล 

1. ให้ค  ำปรึกษำเร่ืองระบบเอกสำรในระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

2. ด ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

3. รำยงำนรำยละเอียด ประสำนงำนและด ำเนินงำนกบั Forest Manager และทีมงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. ก ำหนดแผนงำน ติดตำมผล และประสำนงำนกบัผูใ้ห้กำรรับรองระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

5. บนัทึกและจดัเก็บบนัทึก เป็นเวลำ 5 ปี 
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คณะท ำงำน Trademark control 

1. ให้ควำมรู้ทีมงำนทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองกำรใชสั้ญลกัษณ์ระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกลเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำจะ

สำมำรถปฎิบติังำนไดถู้กตอ้งตำมขอ้ก ำหนด 

2. บนัทึกและจดัเก็บบนัทึก เป็นเวลำ 5 ปี 

กำรรับรองกำรจัดกำรสวนป่ำ   
          คือ กำรขอรับรองจำกหน่วยให้กำรรับรอง  เพื่อรับรองกำรจดักำรป่ำไมอ้ยำ่งย ัง่ยืน 
อำยุของใบรับรอง : 5   ปี 
ประเภทของกำรรับรอง : แบบกลุ่ม (Group certification) 
ช่ือกำรรับรอง : กำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืนตำมมำตรฐำนสำกล-FM/COC  
ปีที่  1 : ตรวจรับรอง (Pre- Audit และ Main- Audit) 
ปีที่  2 - 5 : ตรวจติดตำม (Surveillance)  
กำรรับรองมำตรฐำน  กำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำง
ยั่งยืนตำมมำตรฐำนสำกล 
 

: หน่วยให้กำรรับรอง (CB : Certification Body) 

สินค้ำท่ีขอรับรอง   
          ไมท้่อน W 1.1 Rough wood (Logs) 
ค ำจ ำกัดควำม  
           สมำชิกเกษตรกร หมำยถึง เกษตรกรสวนยคูำลิปตสัหรือ เจำ้ของสวน  
ที่มำของกำรรับรอง   
          “กำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนของ กำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืนตำม ซ่ึงกำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืนตำมมำตรฐำนสำกล 
เป็นองคก์รเอกชนท่ีก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มต่ำง ๆ ทัว่โลก เช่น กลุ่มนกัอนุรักษป่์ำไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม ผูค้ำ้ไม ้ผูผ้ลิตสินคำ้จำกไม ้และ
กลุ่มชนพ้ืนเมือง องคก์รเป็นผูใ้ห้กำรรับรองมำตรฐำนกำรจดักำรป่ำไมท่ี้ไดรั้บควำมเช่ือถือในระดบัโลกเพื่อเป็นกำรรับประกนัว่ำ
ผลิตภณัฑ์ไมแ้ละไม่ใช่เน้ือไม ้ท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน กำรจดักำรสวนป่ำอย่ำงย ัง่ยืนตำมมำตรฐำนสำกล เป็นผลิตภณัฑ์ไม้
และไม่ใช่เน้ือไมท่ี้ไดม้ำจำกท่ีมีกำรจดักำรป่ำไมอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร และเป็นท่ียอมรับในระดบันำนำชำติ ” 

          จุดประสงคส์ ำคญัของกำรรับรองมำตรฐำน กำรจดักำรสวนป่ำอย่ำงย ัง่ยืนตำมมำตรฐำนสำกล นั้น ก็เพ่ือส่งเสริมพร้อมทั้ง
สนบัสนุนให้ธุรกิจต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่ำไมไ้ดมี้ระบบกำรจดักำร ป่ำไมเ้พื่อกำรดูแลรักษำป่ำไมท่ี้นบัวนัมีแต่จะสูญหำยไป  
          พ้ืนท่ีรับรองไดใ้นโครงกำรน้ีจะตอ้งมีหลกัฐำนถูกตอ้งตำมกฎหมำยคือ นส.4 หรือโฉนด นส.3 ส.ป.ก. และท่ีดินท่ีเช่ำกำร
ใชป้ระโยชนจ์ำกรัฐบำลในระยะยำว 
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ขั้นตอนกำรขอกำรรับรอง  

1. บริษทัเตรียมพ้ืนท่ีท่ีเขำ้ขอกำรรับรอง โดยตรวจสอบเอกสำรสิทธ์ิเป็นไปตำมท่ีบริษทัก ำหนด( โฉนดท่ีดิน (นส.4),หนังสือ
รับรองกำรท ำประโยชน์ (นส.3 นส.3ก แบบหมำยเลข 3),ใบไต่สวน (น.ส.5)),  มีสัญญำเช่ำท่ีดินถูกตอ้ง, แปลงท่ีเอำเขำ้ร่วมตอ้ง
ไม่ไดม้ำจำกกำรแปลงมำจำกป่ำธรรมชำติหลงัจำกเดือนพฤศจิกำยน 2537 และตอ้งเป็นแปลงปลูกยคูำลิปตสัเท่ำนั้น  

2. แจง้พ้ืนท่ีท่ีขอกำรรับรองให้กบัผูใ้ห้กำรรับรองระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล Certify body ( CB )  เพื่อขอรำคำกำร 
Audit   

3. บริษทัตดัสินใจเลือกและท ำสัญญำระหว่ำงบริษทั กบั ผูใ้ห้กำรรับรองระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

4. ผูใ้ห้กำรรับรองระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกลส่ง Standard & Request form มำให้บริษทักรอก  
5. บริษทัเตรียมเอกสำรตำมมำตรฐำนท่ีขอกำรรับรอง เม่ือพร้อมแจง้ผูใ้ห้กำรรับรองระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกล 

6. ท่ีปรึกษำเขำ้มำเพื่อ Pre Audit เพื่อตรวจหำ Gap analysis  
7. บริษทัแกไ้ข Gap เม่ือเรียบร้อย แจง้ ผูใ้ห้กำรรับรองระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกลเพื่อขอวนั Main Audit  

8. ผูใ้ห้กำรรับรองระบบกำรจดักำรป่ำไมต้ำมมำตรฐำนสำกลตรวจ Main Audit หำกไม่ติดประเด็น Major NC จะไดรั้บ Certificate 

และบริษทัสำมำรถขำยผลิตภณัฑไ์ด ้

9. บริษทัจดัท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำน Annual volume summary 
10. บริษทัตรวจติดตำมตำมแผนกำรจดักำร และกำรประเมินควำมเส่ียง ปีละ 1 คร้ัง และ Surveillance Audit ทุกปี 
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ค ำอธิบำยของทรัพยำกรป่ำไม้ท่ีอยู่ภำยในขอบเขตกำรจัดกำร ข้อจ ำกัดทำงส่ิงแวดล้อม กำรใช้ท่ีและสถำนะกำรถือครอง สภำวะทำงสังคม
และเศรษฐศำสตร์และข้อมูลโดยรวมของทีข้่ำงเคียง 

ทรัพยำกรป่ำไม้ท่ีอยู่ภำยในขอบเขตกำรจัดกำร  

บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จ ำกดั (มหำชน)  ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 1 หมู่ 2 ต ำบลท่ำตูม อ ำเภอศรีมหำโพธิ จงัหวดัปรำจีนบุรี โดยมีขอบเขต

ของพ้ืนท่ีดงัน้ี  

ท่ีตั้งส ำนกังำนบริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั (มหำชน)  พิกดั 13.923996, 101.580002 

ทิศเหนือ  ติดกบัอ ำเภอประจนัตคำม จงัหวดัปรำจีนบุรี 

ทิศใต ้  ติดกบัอ ำเภอสนำมชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

ทิศตะวนัออก ติดกบัอ ำเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัสระแกว้ 

ทิศตะวนัตก ติดกบัอ ำเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปรำจีนบุรี 

โดยบริษัทฯได้ด ำเนินกำรปลูกไม้ยูคำลิปตัสท่ีเข้ำขอกำรรับรองกำรจัดกำรสวนไม้อย่ำงย ัง่ยืน ได้ถูกก ำหนดรอบตัดฟัน 

(Rotation) ไวท่ี้อำยปุระมำณ 4 ปีขึ้นไป เน่ืองจำกจำกกำรประเมินผลผลิตของไม ้4 ปีให้ผลผลิตคุม้ค่ำต่อตน้ทุนมำกท่ีสุด   แปลงท่ีเขำ้ร่วม

โครงกำรอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี สระแกว้และ ชลบุรี โดยจ ำนวนพ้ืนท่ีรวม 10,435.91 ไร่ พ้ืนท่ีตำมโฉนด 9,263.91 

ไร่ โดยเป็น Productive area 8,353.46 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์  1,172 ไร่   ซ่ึงพ้ืนท่ีทั้งหมดเป็นพ้ืนท่ีสมำชิกท่ีผ่ำนเกณฑ์ของบริษทั โดย

สมำชิกมีสิทธ์ิในกำรใช้พ้ืนท่ี  เป็นโฉนด ,  น.ส. 3. และ สปก. สำเหตุท่ีทำงเกษตรกรไม่ได้น ำพ้ืนท่ีท่ีเหลือเข้ำร่วมโครงกำรหลกัๆ 

เน่ืองมำจำกปลูกพชืชนิดอื่น  

ข้อจ ำกัดทำงส่ิงแวดล้อม 

สวนไมย้คูำลิปตสั แปลงของเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรกำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืน ของบริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั 

มหำชน พ้ืนท่ีส่วนใหญเ่หมำะสมในกำรปลูกสวนไมย้คูำลิปตสั เน่ืองจำกพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ท่ีรำบมีควำมลำดชนัไม่มำก มีสภำพพ้ืนท่ีรำบ ดิน

ส่วนใหญ่ของภำคตะวนัออกเป็นดินปนทรำย ระบำยน ้ำไดดี้ ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ  เกษตรกรจึงนิยมปลูกไมย้คูำลิปตสั เน่ืองจำกพ้ืนท่ี

ท ำกำรเกษตรระยะส้ันไดผ้ลผลิตต ่ำกว่ำ ค่ำกำรจดักำรสูงและรำคำไม่แน่นอน  สวนป่ำยคูำลิปตสัมีควำมหลำกหลำยของชนิดพืชค่อนขำ้ง

นอ้ย เน่ืองจำกอำยกุำรตดัฟันส้ันและเป็นกำรตดัแบบ Clear cutting  ในปัจจบุนัจึงไม่มีลกัษณะของพ้ืนท่ีท่ีมีควำมส ำคญัทำงดำ้น

ส่ิงแวดลอ้มหรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำดำ้นกำรอนุรักษสู์ง (High Conservation Value Forest: HCVF) 
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กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสถำนะสิทธิกำรครอบครอง 
           โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรปลูกไมย้คูำลิปตสั ส ำหรับพ้ืนท่ีท่ีขอกำรรับรองกำรจดักำรสวนไมอ้ยำ่งย ัง่ยืนในเขตพ้ืนท่ี 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
จงัหวดัปรำจีนบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรำ จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัสระแกว้ จ ำนวนพ้ืนท่ีรวม 9,263.91 ไร่ และมีพ้ืนท่ีอนุรักษ ์ 1,172 ไร่   ซ่ึง
พ้ืนท่ีทั้งหมดเป็นพ้ืนท่ีสมำชิกท่ีผ่ำนเกณฑ์ของบริษทั โดยสมำชิกมีสิทธ์ิในกำรใชพ้ื้นท่ี  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีของเกษตรกรเอง หรือ มีกำรยินยอม
ให้ใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน โดยเอกสำรสิทธ์ิท่ีใชเ้ป็นโฉนดท่ีดิน(น.ส.4, น.ส.4 ก, น.ส.4 ข, น.ส.4 ค, น.ส.4 ง, น.ส.4 จ),หนงัสือรับรองกำรท ำ
ประโยชน์ (น.ส.3,  น.ส.3 ก., น.ส.3ข), และ ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4-01)  โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

1. โฉนดท่ีดินและ นส.4   จ ำนวน  121  ฉบบั  พ้ืนท่ี   2,894.75   ไร่   

2. หนงัสือรับรองกำรท ำประโยชน์ (นส.3) จ ำนวน    30 ฉบบั  พ้ืนท่ี      896.87   ไร่  

3. ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม   จ ำนวน  180  ฉบบั พ้ืนท่ี    5,472.29 ไร่   

4. พ้ืนท่ีอนุรักษ ์สวนป่ำท่ำแยก ไม่มีเอกสำรสิทธ์ิ                                                    พ้ืนท่ี    1,172      ไร่    

รวมทั้งส้ิน   จ ำนวน  331 ฉบบั พ้ืนท่ี    10,435.91 ไร่    

 

พื้นท่ีปลูกไม้ยูคำลิปตัสท่ีขอกำรรับรองตั้งอยู่ในอ ำเภอต่ำงๆ ดังนี ้  

1. จงัหวดัปรำจีนบุรี มีจ ำนวน 136 แปลง พ้ืนท่ีรวมจ ำนวน 3,659.79 ไร่ ประกอบดว้ย 5 อ ำเภอ คือ อ.กบินทร์บุรี (87 

แปลง 2,390.40 ไร่), อ.นำดี (17 แปลง 403.32 ไร่), อ.ประจนัตคำม (18 แปลง 391.82 ไร่), อ.ศรีมหำโพธิ (9 แปลง 

292.88 ไร่) และอ.ศรีมโหสถ (5 แปลง 181.37 ไร่) 

2. จงัหวดัฉะเชิงเทรำ มีจ ำนวน  109 แปลง พ้ืนท่ีรวมจ ำนวน 3,092.06 ไร่  ประกอบดว้ย 4 อ ำเภอ คือ อ.ท่ำตะเกียบ (23 

แปลง 742.65 ไร่), อ.แปลงยำว (2 แปลง 68.28 ไร่),อ.พนมสำรคำม( 12 แปลง 270.21 ไร่)  และอ.สนำมชยัเขต (72 

แปลง 2,010.92 ไร่)  

3. จงัหวดัชลบุรี มีจ ำนวน  4 แปลง พ้ืนท่ีรวมจ ำนวน 103.28 ไร่ ประกอบดว้ย 2 อ ำเภอ คือ อ.เกำะจนัทร์ (2 แปลง 40.0 

ไร่)  และอ.พนสันิคม (2 แปลง 63.28 ไร่)   

4. จงัหวดัสระแกว้ มีจ ำนวน 82 แปลง พ้ืนท่ีรวมจ ำนวน 2,408.78 ไร่ ประกอบดว้ย 5 อ ำเภอ คือ อ.เขำฉกรรจ ์(5 แปลง 

196.05 ไร่)  ,อ.คลองหำด (1 แปลง 50 ไร่)  ,อ.เมืองสระแกว้ (52 แปลง 1,485.09 ไร่)  , อ.วฒันำนคร (19 แปลง 457.19 

ไร่)  และอ.อรัญประเทศ (5 แปลง 220.45 ไร่)   

และมีพ้ืนท่ีอนุรักษ ์1,172  ไร่   (อ.เมืองสระแกว้) 
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สภำวะทำงสังคมและเศรษฐศำสตร์และข้อมูลโดยรวมของท่ีข้ำงเคียง 

สภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประชำกรส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีประกอบดว้ย 4 ส่วนส ำคญั คือ  

1. ทำงดำ้นอุตสำหกรรม มีนิคมอุตสำหกรรมในพ้ืนท่ี เช่นนิคมอตุสำหกรรม 304 นิคมอุตสำหกรรมโรจนะปรำจีนบุรี นิคม

อุตสำหกรรมกบินทร์บุรี เป็นตน้ 

2. ดำ้นเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจท่ีส ำคญัในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ ขำ้ว, มนัส ำปะหลงั ออ้ย ยคูำลิปตสั และบำงพ้ืนท่ีมีดินท่ีเกิดจำกกำร

สลำยตวัของหินบะซอลต ์หินปูน ซ่ึงเหมำะแก่กำรปลูกพืชสวน เช่น เงำะ ทุเรียน มงัคดุ เป็นตน้    

3. เป็นพ้ืนท่ีตั้งหมู่บำ้น ชุมชน โรงเรียน วดั 

4. พ้ืนท่ีป่ำไมส่้วนใหญ่ของภำคตะวนัออกจะเป็นป่ำดงดิบ ป่ำดิบเขำ และป่ำเบญจพรรณ  

ลักษณะสภำพภูมิประเทศของพืน้ท่ีท่ีเข้ำร่วมโครงกำร  

สวนไมย้คูำลิปตสัแปลงท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรกำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งกบับริษทั ส่วนใหญ่มีสภำพพ้ืนท่ีรำบ มีลกัษณะดินเป็นดิน

ร่วนเหนียวมีกรวดปน ดินร่วนเหนียว และดินร่วนปนทรำย  สภำพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เหมำะสมในกำรปลูกสวนไมย้คูำลิปตสั เน่ืองจำกพ้ืนท่ี

ส่วนใหญ่ท่ีรำบมีควำมลำดชนัไม่มำก   

สภำพภูมอิำกำศของพื้นท่ีที่เข้ำร่วมโครงกำร  

จงัหวดัปรำจีนบุรี สระแกว้ ชลบุรี และฉะเชิงเทรำ มีภูมิอำกำศร้อนช้ืนแถวศูนยสู์ตร ฤดูร้อนไดรั้บอทิธิพลจำกลมมรสุม 

ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละฤดูหนำวไดรั้บอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิเฉล่ียอยูใ่นช่วง 24.62-29.42 องศำเซลเซียส 

ปริมำณน ้ำฝนเฉล่ียอยูใ่นช่วง 1,325.3 - 2,298.8 มิลลิเมตร มีปริมำณน ้ำฝนเฉล่ีย 1,855.08 มิลลิเมตร/ปี และประมำณน ้ำฝนเฉล่ีย 154.59 

มิลลิเมตร/เดือน  

ท่ีมำ :  ศูนยภู์มิอำกำศ กองพฒันำอุตุนิยมวิทยำ กรมอุตุนิยมวิทยำ มกรำคม 2562
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แผนที่แสดงรำยละเอียดพื้นฐำนเกี่ยวกับ ทรัพยำกรป่ำไม้, พื้นทีป้่องกัน,กจิกรรมตำมแผนกำรจัดกำรฯ และกำรถือครองที่ดิน 

แผนที่แสดงถึงที่ตั้งแปลงของเกษตรกรที่เข้ำร่วมขอกำรรับรองของบริษัทดั๊บเบิล้เอ(1991)จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 

 

SD-WP-200ED1 Effective date 15/1/2023 Page 22 of 108 

 
 

จุดสี คือ กลุ่มแปลงสมำชิกท่ีขอกำรรับรอง 

พ้ืนท่ีสีเขียว คือ IFL Impact forest landscape ท่ีท่ีไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย ์( ท่ีมีคุณค่ำดำ้นกำรอนุรักษสู์ง HCVF (High Conservative Value Forest)) 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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แผนทีแ่ปลงจังหวดัปรำจีนบรีุ  ประกอบดว้ย 5 อ ำเภอ คือ อ.กบินทร์บุรี, อ.นำดี, อ.ประจนัตคำม, อ.ศรีมหำโพธิ และอ.ศรีมโหสถ จ ำนวน 3,659.79 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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แผนที่แสดงเส้นทำงกำรขนส่งไม้จำกแปลงปลูกสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำโรงงำนบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ำกดั (มหำชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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จุดสี คือ กลุ่มแปลงสมำชิกท่ีขอกำรรับรอง 

พ้ืนท่ีสีเขียว คือ IFL Impact forest landscape ท่ีท่ีไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย ์( ท่ีมีคุณค่ำดำ้นกำรอนุรักษสู์ง HCVF (High Conservative Value Forest)) 

รำยกำรแปลงจงัหวดัปรำจีนบุรี  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S4BPMZdFmzmr8M-C8i0HSjo7nl7p18D_Y3nIqfmILrM/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S4BPMZdFmzmr8M-C8i0HSjo7nl7p18D_Y3nIqfmILrM/edit?usp=sharing


 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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จังหวัดฉะเชิงเทรำ ประกอบดว้ย 4 อ ำเภอ คือ อ.ท่ำตะเกียบ, อ.แปลงยำว ,อ.พนมสำรคำม และอ.สนำมชยัเขต จ ำนวน 3,092.06 ไร่ 

แผนที่แสดงเส้นทำงกำรขนส่งไม้จำกแปลงปลูกสมำชิกท่ีเข้ำร่วมโครงกำรเข้ำโรงงำนบริษัทด๊ับเบิล้เอ(1991)จ ำกัด(มหำชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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แผนทีแ่สดงเส้นทำงกำรขนส่งไม้จำกแปลงปลูกสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำโรงงำนบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ำกัด (มหำชน)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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จุดสี คือ กลุ่มแปลงสมำชิกท่ีขอกำรรับรอง 

พ้ืนท่ีสีเขียว คือ IFL Impact forest landscape ท่ีท่ีไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย ์( ท่ีมีคุณค่ำดำ้นกำรอนุรักษสู์ง HCVF (High Conservative Value Forest)) 

รำยกำรแปลงจังหวัดฉะเชิงเทรำ    

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S4BPMZdFmzmr8M-C8i0HSjo7nl7p18D_Y3nIqfmILrM/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S4BPMZdFmzmr8M-C8i0HSjo7nl7p18D_Y3nIqfmILrM/edit?usp=sharing


 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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แผนท่ีแปลงจังหวัดชลบรีุ  ประกอบดว้ย 2 อ ำเภอ คือ อ.เกำะจนัทร์ และอ.พนสันิคม จ ำนวน 103.28 ไร่ 

แผนที ่แสดงเส้นทำงกำรขนส่งไม้จำกแปลงปลูกสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำโรงงำนบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ำกดั (มหำชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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แผนทีแ่สดงเส้นทำงกำรขนส่งไม้จำกแปลงปลูกสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำโรงงำนบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ำกัด (มหำชน)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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จุดสี คือ กลุ่มแปลงสมำชิกท่ีขอกำรรับรอง 

พ้ืนท่ีสีเขียว คือ IFL Impact forest landscape ท่ีท่ีไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย ์( ท่ีมีคุณค่ำดำ้นกำรอนุรักษสู์ง HCVF (High Conservative Value Forest)) 

รำยกำรแปลงจังหวัดชลบรีุ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S4BPMZdFmzmr8M-C8i0HSjo7nl7p18D_Y3nIqfmILrM/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S4BPMZdFmzmr8M-C8i0HSjo7nl7p18D_Y3nIqfmILrM/edit?usp=sharing


 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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แผนที่แปลงจังหวดัสระแก้ว ประกอบดว้ย 5 อ ำเภอ คือ อ.เขำฉกรรจ ์,อ.คลองหำด ,อ.เมืองสระแกว้  ,อ.วฒันำนคร และอ.อรัญประเทศ จ ำนวน 2,408.78 ไร่ 

แผนท่ีแสดงเส้นทำงกำรขนส่งไม้จำกแปลงปลูกสมำชิกท่ีเข้ำร่วมโครงกำรเข้ำโรงงำนบริษัทด๊ับเบิล้เอ(1991)จ ำกัด(มหำชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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แผนทีแ่สดงเส้นทำงกำรขนส่งไม้จำกแปลงปลูกสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำโรงงำนบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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จุดสี คือ กลุ่มแปลงสมำชิกท่ีขอกำรรับรอง 

พ้ืนท่ีสีเขียว คือ IFL Impact forest landscape ท่ีท่ีไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย ์( ท่ีมีคุณค่ำดำ้นกำรอนุรักษสู์ง HCVF (High Conservative Value Forest)) 

รำยกำรแปลงจังหวัดสระแก้ว    

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S4BPMZdFmzmr8M-C8i0HSjo7nl7p18D_Y3nIqfmILrM/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S4BPMZdFmzmr8M-C8i0HSjo7nl7p18D_Y3nIqfmILrM/edit?usp=sharing


 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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อัตรำกำรเกบ็เกี่ยวรำยปี  

ปริมำณเพิม่พูนผลผลิตรำยปี/ปริมำตรไม้ยูคำท่อนที่สำมำถรถท ำไม้ได้ 2564-2568 

(ANNUAL YIELD INCREMENT AND ANNUAL ALLOWING CUT) 

1. พ้ืนท่ีสวนป่ำยคูำลิปตสัท่ีเขำ้โครงกำร                                            9,263.91    rai                           หรือ           1,482.23 ha 

2. พ้ืนท่ี Productive                                                                             8,372.46     rai                           หรือ          1,339.59 ha 

3. อนัตรำควำมเพ่ิมพูนรำยปี เฉล่ียทุกแปลง             4.10       ton/rai/yr.                  หรือ           25.64   ton/ha/yr.  

4. ปริมำณควำมเพ่ิมพูนผลผลิตรวมทั้งแปลงสวนป่ำพ้ืนท่ีทั้งหมด            

         (ยคูำลิปตสัอำย ุ4 ปี ขึ้นไป จึงจะด ำเนินกำรท ำไม)้ 

                       ควำมเพ่ิมพูนรวมทั้งสวนป่ำต่อปี                        34,343.25       ton 

5. ตำมแผนกำรท ำไม้  

แผนกำรท ำไม้ติดตำมในมกรำคมของ ทุกปี              พื้นที่ rai                  ผลผลิต       หรือ    พื้นที่ Hectare               Yield/ha 

แผนกำรท ำไม ้ปี 2565  1,188.75  rai       2,031.98  ton 190.20 ha  10.68 

แผนกำรท ำไม ้ปี 2566 1,755.80  rai      26,439.03 ton 280.93 ha  94.11 

แผนกำรท ำไมปี้ 2567                                                  2,010.16  rai              22,550.97  ton           321.63 ha                 70.12 

แผนกำรท ำไมปี้ 2568                                                  2,605.25  rai              10,871.51  ton          416.84 ha                  26.08 

แผนกำรท ำไมปี้ 2569                                                     812.50  rai                 186.99    ton             130.00 ha                 1.44 

 

      8,372.46 rai  62,080.48 ton 

 

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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หลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดรอบตดัฟันไมย้คูำลิปตสั  

1. ก ำหนดรอบตดัฟันไม ้ขึ้นไป ระบบท่ีใชค้ือ Clear cutting เน่ืองจำกด ำเนินกำรปลูกยคูำลิปตสัทดแทนตำมขอ้ก ำหนดของบริษทั 

2. ปัจจยัดำ้นสภำวะทำงเศรษฐกิจหรือตอ้งกำรร้ือปลูกใหม่ หำกอตัรำกำรรอดต ่ำกว่ำ 70 %  

3. เม่ือไมย้คูำลิปตสัอำยคุรบ 4 ปีขึ้นไป 

4. กำรท ำไมไ้ม่เกินค่ำควำมเพ่ิมพูน หรือ AYI 

แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกจิ 

รำยกำร ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

ด้ำนกำรจัดกำรผลผลิตของสวนป่ำ แผน ผล แผน ผล แผน แผน แผน 

ประมำณกำรรำยจ่ำย (ล้ำนบำท)        

- ค่ำใชจ่้ำยดำ้นสังคม 3.78 0.19 3.78 0.12 3.78 3.78 3.78 
- ค่ำใชจ่้ำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

- ส่วนกลำง(Fix cost) 6.4 1.62 7.53 1.81 7.39 7.34 7.04 

- ค่ำใบรับรอง FSC FM 0.43 0.43 0.25 0.35 0.25 0.25 0.25 

- กำรจดักำรสวนป่ำของเกษตรกร 4.52 2.61 5.45 0.45 5.44 5.11 6.26 

- ค่ำตดั ค่ำทอยและค่ำบรรทุก 6.2 2.84 8.17 5.81 7.93 7.85 7.32 

- ค่ำใชจ่้ำยดำ้นเศรษฐกิจ  17.56 7.51 21.4 8.01 21.02 20.56 20.87 

รวมค่ำใช้จ่ำย 38.92 7.71 46.6 16.57 45.83 44.91 45.54 

ประมำณกำรผลผลิตไม้ยูคำลิปตัส 
 

 
 

 
   

- พ้ืนที่เก็บเก่ียวผลผลิต (ไร่)  1,702.3  367.00  2,065.0   975.0   2,213.3   2,180.7   2,352.5  

- ผลผลิตไมท้่อน (W1.1 Roundwood (Log)) (ตนั)  32,002.3  8,116.61  37,625.5   15,699.3   36,954.0   36,714.1   35,196.8  

ประมำณกำรรำยได้(ล้ำนบำท) 
 

 
 

 
   

- รำยได้รวม (ล้ำนบำท) 43.2 10.71 50.79 20.1 49.89 49.56 47.52 

ประมำณกำรผลประกอบกำร ก ำไร(ขำดทุน) (ลำ้นบำท)  4.3  3.01  4.2   3.5   4.1   4.7   2.0  
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แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมของ บริษัท ด๊ับเบิล้ เอ (1991) จ ำกัด (มหำชน) 

รำยกำร ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

ประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) แผน ผล แผน ผล แผน แผน แผน 

1.โครงกำรพ้ืนท่ีอนุรักษ ์ 27,000 5,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 

รวมค่ำใช้จ่ำย 27,000 5,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 

 

แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม (บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ำกัด (มหำชน) 

รำยกำร ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

ประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) แผน ผล แผน ผล แผน แผน แผน 

1. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจ/ส่ือประชำสัมพนัธ์ 108,000 82,800 108,000 43,200 108,000 108,000 108,000 

1.1 บอร์ดประชำสัมพนัธ์ 54,000 54,000 54,000 21,600 54,000 54,000 54,000 

1.2 ส่ือประชำสัมพนัธ์สนบัสนุนโครงกำร (ป้ำยไวนิล  
ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์) 

54,000 28,800 54,000 31,600 54,000 54,000 54,000 

2.กิจกรรมCSR 378,000 27,900 378,000 22,680 378,000 378,000 378,000 

รวมค่ำใช้จ่ำย 594,000 193,500 594,000 119,080 594,000 594,000 594,000 
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แผนกำรด ำเนินกิจกรรมบริหำรจดักำร 

แผนกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปี 2564-2568 

บริษัท ดับ๊เบิล้เอ(1991) จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือแผน            งำนเตรียมพ้ืนท่ีและปลูกไมย้คูำลิปตสั 

หน่วยงำน        ฝ่ำยปลูกและบ ำรุงรักษำ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีและปลูกไมย้คูำลิปตสัทดแทนพ้ืนท่ีท ำ 

ตัวช้ีวดั             อตัรำกำรรอดตำยไม่นอ้ยกว่ำ 70% 

ล ำดบั กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ 
เป้ำหมำย/ ผล (ไร่) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

1 เตรียมพ้ืนท่ีปลูก 

GE 

106.00 284.00 230.00 248.50 462.75 ม.ค. - ธ.ค. 
2 ปลูกไมย้คูำลิปตสั 106.00 284.00 230.00 248.50 462.75 ม.ค. - ธ.ค. 
3 กลบโคน 147.00 -    ม.ค. - ธ.ค. 
4 ปลูกซ่อม - -    ม.ค. - ธ.ค. 
5 ส ำรวจ % กำรรอดตำย หลงัปลูกเสร็จ 1 เดือน - -    ม.ค. - ธ.ค. 

6 
กำรส ำรวจผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม, ดำ้นสังคม (ก่อน
และหลงักิจกรรม) 

- -    ม.ค. - ธ.ค. 

7 กำรติดตำมประเมินผล - -    ม.ค. - ธ.ค. 
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แผนกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปี 2564-2568 

บริษัท ดั๊บเบิล้เอ(1991) จ ำกัด (มหำชน) 

ช่ือแผน            งำนดูแลรักษำพ้ืนท่ีปลูกไมย้คูำลิปตสั 

หน่วยงำน        ฝ่ำยปลูกและบ ำรุงรักษำ 

วตัถุประสงค ์  เพื่อตรวจติดตำมกำรท ำงำนของเกษตรกรในกำรดูแลรักษำสวนป่ำไมย้คูำลิปตสั (ไมป้ลูกและไมห้น่อ) 

ตวัช้ีวดั             พ้ืนท่ีปลูกไมย้คูำลิปตสัก่อนกำรเก็บเก่ียวผลผลิต 

รำยละเอียดแผนงำน 

ล ำดบั กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ 
เป้ำหมำย/ ผล (ไร่) ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 กำรบ ำรุงรักษำไมอ้ำย0ุ-1 ปี(ไมป้ลูกและ

ไมห้น่อ) 

GE 

      

- ใส่ปุ๋ ยมลูไก่ 2,618.25 142.3 2,120.00 1,370.00 2,597.75 ม.ค. - ธ.ค. 
- กำรก ำจดัวชัพืช เช่น กำรถำงหญำ้ ถำก
หญำ้ ตดัเถำวลัยต์ดัไมพุ้่ม 

2,618.25 75.00 2,120.00 1,370.00 2,597.75 ม.ค. - ธ.ค. 

- ไถร่องไม ้ 2,094.60 158.71    ม.ค. - ธ.ค. 
- ดนัแนวกนัไฟ      ม.ค. - ธ.ค. 
- แต่งหน่อ (กรณีไมห้น่อ)  49.3    ม.ค. - ธ.ค. 

2 กำรบ ำรุงรักษำไมอ้ำย2ุ-4 ปีขึ้นไป (ไม้
ปลูกและไมห้น่อ) 

GE 

5,333.25 6,947.71 6,691.46 7,441.46 6,213.71  

- ใส่ปุ๋ ยมูลไก่  472.25    ม.ค. - ธ.ค. 

- กำรก ำจดัวชัพืช เช่น กำรถำงหญำ้ ถำก
หญำ้ ตดัเถำวลัยต์ดัไมพุ้่ม 

3,733.28 172.75    ม.ค. - ธ.ค. 

- ไถร่องไม ้  534.25    ม.ค. - ธ.ค. 
- ดนัแนวกนัไฟ  99.00    ม.ค. - ธ.ค. 

3 กำรติดตำมประเมินผล GE 7,951.50 8,811.46 8,811.46 8,811.46 8,811.46 ม.ค. - ธ.ค. 
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แผนกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปี 2564-2568 

บริษัท ด๊ับเบิล้เอ(1991) จ ำกัด (มหำชน) 

ช่ือแผน            งำนเก็บเก่ียวผลผลิตไมย้คูำลิปตสั 

หน่วยงำน        Harvester 

วตัถุประสงค ์  เพ่ือด ำเนินกำรเก็บเก่ียวผลผลิตไมย้คูำลิปตสัท่ีครบรอบอำยกุำรตดัฟัน และมีผลผลิตไม่คุม้ค่ำแก่กำรลงทุน 

ตวัช้ีวดั             1. จ ำนวนพ้ืนท่ีตดัไม(้ไร่) 2. ปริมำตรไมย้คูำลิปตสั (ตนั) 

รำยละเอียดแผนงำน 

ล ำดบั กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ 
เป้ำหมำย/ ผล (ไร่) ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 ส ำรวจก ำลงักำรผลิตไมย้คูำลิปตสั 

เจำ้หนำ้ท่ีดูแล
แปลง  

1,702.25 2,065.00 2,213.30 2,180.66 2,352.50  

2 ขออนุมติัตดัไม ้ 1,702.25 2,065.00 2,213.30 2,180.66 2,352.50 ม.ค. - ธ.ค. 
3 ควบคุมงำนตดัไม ้ 367.00   641.50    ม.ค. - ธ.ค. 
4 รำยงำนผลกำรท ำไม ้      ม.ค. - ธ.ค. 

5 
กำรส ำรวจผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม, ดำ้น
สังคม (ก่อนและหลงักิจกรรม) 

     ม.ค. - ธ.ค. 

6 กำรติดตำมประเมินผล      ม.ค. - ธ.ค. 
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แผนกำรตรวจติดตำมด้ำนกำรจัดกำรสวนป่ำ ด้ำนสังคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษัท ด๊ับเบิล้เอ(1991) จ ำกัด (มหำชน) 

แผนตรวจติดตำมกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงย่ังยีน ปี 2564-2568 

รำยละเอียด  ตวัช้ีวดั  ควำมถ่ี  

ดำ้นกำรจดักำรสวนป่ำ  
  

1. กำรตรวจติดตำมพ้ืนท่ีปลูกไม ้(กำรลกัลอบตดัไม,้ กำรบุกรุกพ้ืนท่ี, 

กำรเกิดไฟไหม,้ กำรเก็บผลผลิตท่ีไม่ใช่เน้ือไม,้พ้ืนท่ี Stream bank) 

รำยงำนกำรตรวจติดตำมพ้ืนท่ีแปลงปลูกไมยู้

คำลิปตสั ใหผู้จ้ดักำรสวนป่ำรับทรำบ 

ทุก 6 เดือน  

2. กำรตรวจติดตำมไมใ้นแปลง (อำกำรผิดปกติของไม ้ไดแ้ก่ โรคและ

แมลง, ไมแ้คระแกรน, อื่นๆ) 

รำยงำนกำรตรวจติดตำมไมย้คูำลิปตสั ให้

ผูจ้ดักำรสวนป่ำรับทรำบ 

ทุก 6 เดือน 

3. ตรวจติดตำมกำรท ำงำนของเกษตรกรในกำรดูแลรักษำสวนป่ำไมยู้

คำลิปตสั (ไมป้ลูกและไมห้น่อ)  

ขอ้มูลแปลงในคู่มือเกษตรกร ทุก 6 เดือน  

4. กำรตรวจติดตำมกำรเติบโตของไมท่ี้อำย ุ4 ปีขึ้นไป  รำยงำนปริมำณไมย้คูำลิปตสัให้ผูจ้ดักำรสวน

ป่ำรับทรำบ 

ทุกคร้ังก่อนกำรตดั

ไม ้ 

ดำ้นสังคม 
  

1. กำรตรวจติดตำมผลกระทบจำกชุมชนท่ีเกิดจำกกิจกรรมเก็บเก่ียว  รำยงำนผลกระทบจำกชุมชนใหผู้จ้ดักำร

สวนป่ำรับทรำบ 

ทุกคร้ังท่ีมีกำรท ำ

กิจกรรมเก็บเก่ียว  

2. กำรติดตำมรับขอ้ร้องเรียนจำกชุมชน  รำยงำนขอ้ร้องเรียนจำกชุมชน ให้ผูจ้ดักำร

สวนป่ำรับทรำบ 

ทุก 1 ปี  

ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
  

1. กำรติดตำมผลกระทบพ้ืนท่ี Stream bank (แนวเขตพ้ืนท่ี, กำรบุกรุก

พ้ืนท่ี, กำรเก็บผลผลิตท่ีไม่ใช่เน้ือไม)้ 

รำยงำนกำรตรวจสอบพทน้ท่ี Stream bank ทุก 1 ปี  

 

 

 

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 

 

SD-WP-200ED1 Effective date 15/1/2023 Page 42 of 108 

MONITORING AND ASSESSMENT 

1. ผลผลิตจำกป่ำไมท่ี้มีกำรเก็บเก่ียว 

ผลผลิตจำกป่ำไมท่ี้มีกำรเก็บเก่ียวประจ ำปี 2564-2568 

บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ(1991) จ ำกดั (มหำชน) 

ปี พ.ศ. พ้ืนท่ีท ำไม ้(ไร่) 
แผนกำรท ำไม ้ ผลกำรท ำไม ้

คิดเป็น % หมำยเหต ุ
ไมท้่อน Roundwood logs (ตนั) ไมท้่อน Roundwood logs (ตนั) 

2564 1,702.25  32,002.30  8,117 25 - 
2565 2,065.00  37,625.48  15,699.30 42 - 
2566 2,213.30  36,953.95  - - - 
2567 2,180.66  36,714.07  - - - 
2568 2,352.50  35,196.75  - - - 

รวมทั้งส้ิน 10,513.71  178,492.55  - - - 

 

2. อตัรำกำรเจริญเติบโต และกำรสร้ำงทดแทนสภำพป่ำ Condition of the forest สรุปสัตวพ์ำหะ ไฟเขำ้ก่ีไร่ สูญเสียเท่ำไหร่ / ภยัพิบติั พำย ุ

อตัรำกำรเจริญเติบโต กำรสร้ำงทดแทนและสภำพป่ำ    

3. บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ(1991) จ ำกดั (มหำชน) 

1.   อตัรำกำรเจริญเติบโต/ผลกำรปลูกสร้ำงสวนไม ้

ปี พ.ศ. 
ผลกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำไม ้ 

หมำยเหต ุ
พ้ืนท่ี/ไร่  

2564 147 

 
2565 157 
2566 - 
2567 - 
2568 - 
รวม   

2.   อตัรำกำรเจริญเติบโต/ผลกำรปลูกทดแทนพ้ืนท่ีอนุรักษ ์
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ปี พ.ศ. เป้ำหมำยด ำเนินกำร (ไร่) ผลกำรด ำเนินกำร (ไร่) คิดเป็น (%) หมำยเหต ุ

2564 10 0 0 

 

2565 10 10 100% 

2566 10 - - 

2567 10 - - 

2568 10 - - 

รวมทั้งส้ิน 50 10  

 

4. องค์ประกอบและกำรสังเกตุกำรเปลี่ยนแปลงของพนัธ์ุพืชและสัตว์ประจ ำถิ่น  

ผลกำรตรวจติดตำมชนิดพนัธ์ุพืช, สัตวใ์นพ้ืนท่ีสวนป่ำ 

บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ(1991) จ ำกดั (มหำชน) 

1. กำรสังเกตกำรณ์เปล่ียนแปลงของพนัธ์ุพชืและสัตวป์ระจ ำถ่ิน 

ปี พ.ศ. 
ชนิดพนัธ์ุพืช ชนิดสัตว ์

เพ่ิมขึ้น/ลดลงคิดเป็น (%) 
ทัว่ไป IUCN CITES พืชต่ำงถ่ินชนิดรุกรำนแลว้ ทัว่ไป IUCN CITES รวม (ชนิด) 

2564 66 24 1 5 8 8 0 0  

2565 68 24 1 5 8 8 0 0  

2566          

2567          

2568          

รวมทั้งส้ิน 134 48 2 10 16 16 0 0 0 
 

หมำยเหตุ : ขอ้มูลในปี 2566 อยูใ่นช่วงกำรด ำเนินกำร โดยจะแลว้เสร็จในเดือนมีนำคม 2566 
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2.     ผลกำรส ำรวจชนิดพนัธ์ุพืช, สัตวใ์นพ้ืนท่ีสวนป่ำ  ประจ ำปี 2565 

สรุปผลกำรศึกษำสถำนภำพของพรรณพืชและสัตวป่์ำ 

สรุปผลกำรศึกษำสถำนภำพของพรรณพืชในพ้ืนท่ีแปลง 

สำมำรถเขำ้ดูผลไดต้ำมลิงคท่ี์แนบไวค้่ะ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10vn-a3tsmB4iEtR03iKPlDWO2en-gmtWYTuNfI7SnZ4/edit?usp=sharing 

ตำรำงแสดงสถำนภำพของพรรณพืชในพ้ืนท่ีของสวนไมย้คูำลิปตสัและพ้ืนท่ีอนุรักษ ์

บญัชีรำยช่ือ สถำนภำพ 

พระรำชบญัญติัป่ำไม ้พ.ศ. 2484  พ.ศ. 2562 และพระรำช

กฤษฎีกำก ำหนดไมห้วงห้ำม 

พบ 20 ชนิด 

อนุสัญญำว่ำดว้ยกำรคำ้ระหว่ำงประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์ำและ

พืชป่ำท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ CITES 

พบ 1 ชนิด 

สหภำพนำนำชำติเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ IUCN 

พบ 26 ชนิด  

ชนิดพนัธ์ุพืชต่ำงถ่ิน (ชนิดพนัธ์ุพชืรุกรำนแลว้ 1) 

ชนิดพนัธ์ุพืชต่ำงถ่ิน (ชนิดพนัธ์ุพชืมีแนวโนม้รุกรำนแลว้ 2) 

พบ (5 ชนิด) 

ไม่พบ  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10vn-a3tsmB4iEtR03iKPlDWO2en-gmtWYTuNfI7SnZ4/edit?usp=sharing
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5. ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมที่เกิดจำกกำรเก็บเกี่ยวและด ำเนินกิจกรรมอ่ืนๆ 

ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจำกกำรเก็บเก่ียวและกำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ 

บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ(1991) จ ำกดั (มหำชน) 

1. ผลกระทบดำ้นสังคม/และจำกกำรด ำเนินงำนดำ้นอื่น ๆ 

ล ำดบัที่ ปีท่ี 
ขอ้ร้องเรียนต่ำงๆ รำยละเอียดขอ้ร้องเรียน 

หมำยเหต ุ(หลงักำรท ำงำน) จำกกำรปฏิบติังำนต่ำงๆ 
จ ำนวนคร้ัง ผลกำรแกไ้ข  

1 2564 - - ไม่พบขอ้ร้องเรียน 

 

2 2565 - - ไม่พบขอ้ร้องเรียน 
3 2566 - -  

4 2567 - -  

5 2568 - -  

รวมทั้งส้ิน    

 

2. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจำกกำรเก็บเก่ียวและกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ 
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ล ำดบัที่ ปีท่ี 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รำยละเอียดขอ้ร้องเรียน 

หมำยเหต ุ(หลงักำรท ำไม/้อื่นๆ) จำกกำรปฏิบติังำนต่ำงๆ 
จ ำนวนคร้ัง ผลกำรแกไ้ข  

1 2564 - - ไม่มีผลกระทบ 

 

2 2565 - - ไม่มีผลกระทบ 
3 2566 - -  

4 2567 - -  

5 2568 - -  

รวมทั้งส้ิน    

 

6. ค่ำใช้จ่ำย, ควำมสำมำรถในกำรผลิตและประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรป่ำ ( ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรป่ำ ดูได้

จำกอัตรำผลผลิตก็ได้/ ข้อร้องเรียนก็ได้ ) 

ค่ำใชจ้่ำย, ควำมสำมำรถในกำรผลิตและประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรป่ำ 

บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ(1991) จ ำกดั (มหำชน) 

1. เป้ำหมำยดำ้นธุรกิจ 

ปี พ.ศ. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน (ลำ้นบำท) ผลกำรด ำเนินงำน (ลำ้นบำท) ก ำไร/ขำดทุน(ลำ้นบำท) 

2564 43.20 10.71 3.01 

2565 50.79 20.10 3.50 

2566 49.89 - - 

2567 49.56 - - 

2568 47.52 - - 

รวม 240.96 - - 
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2. เป้ำหมำยดำ้นสังคม/ค่ำใชจ้่ำยดำ้นสังคม 

         -  สวนป่ำเขำ้ร่วมโครงกำร                                                              10,435.91      ไร่ 

- ขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดขั้น -         คร้ัง 

- ค่ำใชจ้่ำย  0.12       ลำ้นบำท 

3. เป้ำหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม/ค่ำใชจ้่ำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

 - เป้ำหมำยดูแลรักษำพ้ืนท่ีอนุรักษ ์                                                          1,172   ไร่ 

- เป้ำหมำยพ้ืนท่ีตวัแทน                                                            50   ไร่ 

- ผลกำรด ำเนินงำน                                 10  ไร่  

- ค่ำใชจ้่ำย                                              0.02   ลำ้นบำท 

4. สรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ก ำไร/ขำดทุน 

- รำยไดท้ั้งหมด 20.10   ลำ้นบำท 

- ค่ำใชจ้่ำยทั้งหมด 16.57   ลำ้นบำท 

- ก ำไร 3.50    ลำ้นบำท 
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กำรเตรียมกำรเพื่อตรวจติดตำมกำรเจริญเติบโต และกำรเปลี่ยนแปลงของไม้  

แผนกำรตรวจติดตำมกำรจดักำรแปลงไม ้

ประเภทงำน รำยละเอยีดของงำน วิธีกำรตรวจสอบ 
กำรตรวจติดตำม 

ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ 
ผูต้รวจสอบ ควำมถี่ 

ด้ำนกำรจัดกำรสวนป่ำ  
     

กำรตรวจติดตำมกำร
เจริญเตบิโต 

ไมต้อ1  
(ไมป้ลูกใหม่) 

กำรตรวจติดตำมกำรเจริญเติบโต  

147 ไร่ 6 แปลง  

GE ปีละ2 ครั้ง 

1.สุ่มวดัจ ำนวน 200 ตน้/แปลง  

2.สุ่มหน้ำแปลง วดัแถวที่ 6 เวน้ 20 แถวและทำ้ยแปลง วดัแถวที่ 27  

3.เร่ิมวดัตน้ที่ 6 ของแถวๆละ 100 ตน้ หรือถำ้กรณีทีแ่ถวนั้นมีตน้ไม่ครบให้ใชจ้  ำนวนตน้ของแถวนั้น ทั้งหัวแปลงและทำ้ยแปลง  

4.สุ่มวดัควำมสูง 20 ตน้ ตน้ที่ 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 ของแต่ละแถว และเก็บเส้นรอบวงทุกตน้ จ  ำนวน 200 ตน้ 

5.นบัเปอร์เซ็นตร์อดตำย  

5.1 งำนนบัเปอร์เซ็นตร์อดตำยไม ้1 เดือน เพื่อปลูกซ่อม 

5.2 งำนนบัเปอร์เซ็นตร์อดตำยไมทุ้กปี เพื่อใชป้ระกอบกำรประเมินปริมำณไม ้ 

ไมห้น่อ Copied 
(ไมต้อ2, ไมต้อ3, ไมต้อ

4) 

กำรตรวจติดตำมกำรเจริญเติบโต  

ตอ 2,3,4 : 367 ไร่  
(15 แปลง)  

1.ท ำกำรสุ่มวดั 100 ตน้/แปลง 

2.กำรเก็บขอ้มูลกำรเจริญเติบโตดำ้นควำมสูง (Height) วดัควำมสูงของตน้โดยใชไ้มว้ดัควำมสูงวดัจำกโคน 
โดยกำรสุ่มเก็บควำมสูง เก็บตน้ที่ 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 ของแต่ละแถว โดยกำรเก็บควำมสูงตอ้งเก็บทกุหน่อของกอ เช่น ตน้ที่1 
มี2 หรือ 3 หน่อ ก็ตอ้งเก็บควำมสูงทุกตน้ 
3.เก็บขอ้มูลโดยวดัขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำงไมท้ี่ระดบัอก (DBH) (สูงจำกโคนดิน 130 cm.) ของตน้ยคูำลปิตสั โดยใชส้ำยวดัเป็นอุปกรณ์ในกำร
เก็บขอ้มูล มีหน่วยเป็น cm. 

4.ควำมโตเก็บเส้นรอบวงทุกตน้ 

5.กำรตรวจนบัหน่อแต่ละตอ ใหว้ดัหน่อที่สมบูรณ์ทกุหน่อที่อยูบ่นตอ  

ไมท้ี่มีอำย ุ1 ปี วดัเฉพำะที่มีเส้นรอบวงมำกกว่ำ 13 cm. ควำมสูง 3.5 เมตรขึ้นไป 

ไมท้ี่มีอำย ุ2 ปี วดัเฉพำะที่มีเส้นรอบวงมำกกว่ำ 15 cm. ควำมสูง 3.5 เมตรขึ้นไป 

ไมท้ี่มีอำย ุ3-5 ปี วดัเฉพำะที่มีเส้นรอบวงมำกกว่ำ 18 cm.ควำมสูง 5 เมตรขึ้นไป 
6.นบัเปอร์เซ็นตร์อดตำย 

6.1 งำนนบัเปอร์เซ็นตร์อดตำยตอนไม ้1 เดือน ปลูกซ่อม หำก % รอดตำยมำกกว่ำ 70 % แตห่ำก % รอดตำยต ่ำกว่ำ 70% พิจำรณำร้ือตอ  

6.2 งำนนบัเปอร์เซ็นตร์อดตำยไมทุ้กปี เพื่อใชป้ระกอบกำรประเมินปริมำณไม ้ 
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ค ำอธิบำยของวนวัฒน์ และ/หรือ ระบบกำรบริหำรจัดกำรอ่ืน ซ่ึงได้มำจำกกำรรวบรวมค ำถำมและข้อมูลผ่ำนทำงทรัพยำกรที่มีอยู่ในระบบ

นิเวศน์ของป่ำ 

ระบบกำรจัดกำรในสวนป่ำ   

1.  กำรเตรียมพื้นที ่

หลงัจำกกำรเก็บเก่ียวผลผลิตไมอ้อกจำกพ้ืนท่ีจะมีกำรพิจำรณำกำรไวห้น่อเป็นอนัดบัแรก โดยส่ิงท่ีใชพิ้จำรณำคือควำมคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน 
เปอร์เซ็นตร์อดตำยของไมต้อ้งมำกกว่ำ70% ซ่ึงหำกต ่ำกว่ำ 70% จะพิจำรณำร้ือตอ และปลูกสร้ำงใหมโ่ดยเลือกสำยพนัธ์ุให้เหมำะสมกบั
ดินในแต่ละ กำรเตรียมพ้ืนท่ี ก ำจดัวชัพืช กำรไถพรวนดินก่อนกำรปลูก และกำรวำงแนวปลูก จะมีกำรท ำในไมป้ลูกใหม ่
 กำรเตรียมพ้ืนท่ีท ำให้พ้ืนท่ีอยูใ่นสภำพท่ีจะใช ้เคร่ืองมือท ำงำนป่ำไมไ้ดส้ะดวก พ้ืนท่ีดงักล่ำวอำจเป็นพ้ืนท่ีป่ำ ท่ีรกร้ำงว่ำงเปล่ำ ท่ีเคยปลูก
พืชอื่นมำก่อน หรือ พ้ืนท่ีท่ีปลูกไมเ้ศรษฐกิจอยูแ่ลว้ วิธีกำรเตรียม เคร่ืองมือ แรงงำน และทุนท่ีตอ้งกำรใชแ้ตกต่ำงกนัไปตำมสภำพ พ้ืนท่ี มี
วิธีกำรต่ำงๆ ประกอบไปดว้ย 
 
กำรไถพรวนดินก่อนกำรปลกู 
เป็นปรับปรุงโครงสร้ำงของดินให้มีควำมเหมำะสม เพ่ิมช่องว่ำงในดินโดยกำรไถพรวน เพื่อให้มีอำกำศและสำมำรถกกัเก็บควำมช้ืนในดิน 
ให้รำกสำมำรถหำอำหำรไดดี้ท ำให้ตน้กลำ้แขง็แรง  
 
กำรท ำงำนให้ปลอดภัย   
กำรปฏิบติังำน ขณะใชร้ถแทรกเตอร์ เพื่อดึงตน้ไมห้รือตอไม ้จะตอ้งหยดุรถแทรกเตอร์ไดอ้ยำ่งมัน่คง และจอดในต ำแหน่งท่ีห่ำงจำก
ตน้ไมห้รือตอไมท่ี้จะดึงให้ปลอดภยั  และควรให้ควำมระมดัระวงัเป็นพิเศษเม่ืออยูบ่นทำงลำดเพื่อหลีกเล่ียงกำรพลิกคว ่ำของรถแทรกเตอร์ 
 
กำรวำงแนวปลูก 
ก ำหนดระยะปลูก โดยใชร้ะยะห่ำงระหว่ำงตน้ เช่น  ขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละควำมสะดวกของผูป้ลูก โดยทัว่ไประยะท่ีนิยมปลูกกนั มี
ดงัน้ี 
ระยะ 2x2 เมตร : 400 ตน้/ไร่ ระยะปลูกน้ีไดจ้ ำนวนตน้มำก แต่ล ำบำกในกำรจดักำร เพรำะไม่สำมำรถใชร้ถทัว่ไปไถระหว่ำงร่องได้
เหมำะสมส ำหรับแปลงไมไ้ม่ใหญ่มำก และมีคนงำนพร้อม มีรถไถขนำดเลก็ท่ีสำมำรถว่ิงในร่องระยะ 2 เมตรได ้
 ระยะ 2x3 เมตร : 267 ตน้/ไร่ ระยะปลูกน้ีมีควำมสะดวกในกำรจดักำร เพรำะรถไถทัว่ไปสำมำรถเขำ้ไปว่ิงไถพรวน หรือก ำจดัวชัพืชตำม
ร่องระยะ 3 เมตร 
ระยะ 1.5x3 เมตร : 356 ตน้/ไร่ ระยะปลูกน้ีกำรจดักำรเหมือนระยะ 2x3 เมตร แต่จะไดจ้ ำนวนตน้มำกกว่ำ และจะมีผลต่ออตัรำกำร
เจริญเติบโตของยคูำลิปตสั โดยเฉพำะในปีท่ี 4 ขึ้นไปเน่ืองจำกระยะปลกูค่อนขำ้งชิดอำจเกิดกำรแก่งแยง่แสงและธำตุอำหำรได ้
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ระยะ 3x3 เมตร : 180 ตน้/ไร่ ระยะปลูกน้ีเหมำะส ำหรับสวนป่ำขนำดใหญ่ เพรำะสะดวกในกำรจดักำร รถไถทัว่ไปสำมำรถเขำ้ไถตดัไดท้ั้ง 
2 แนว ไดจ้ ำนวนตน้/ไร่นอ้ยแต่กมี็พ้ืนท่ีว่ำงพอท่ียคูำลิปตสัจะเจริญเติบโตไดอ้ีกในปี 4, 5, 6 
 ระยะ 2x4 เมตร : 200 ตน้/ไร่ ตั้งแต่ระยะปลูกน้ีขึ้นไปเหมำะส ำหรับกำรปลูกพืชไร่อื่นๆ ควบคู่ไปในร่อง 4 เมตร เช่น มนัส ำปะหลงั 
 และอ่ืนๆ  ท ำกำรปลูกตำมระยะท่ีก ำหนด จำกนั้นขดุหลุมปลูก โดยกำรเลือกระยะปลูกขึ้นอยูก่บัขอ้ตกลงระหว่ำงบริษทัและเกษตรกรโดย
จะมีกำรระบใุนสัญญำ 
 
ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึน้ 

1. กำรพงัทลำยของดิน หรือตะกอนไหลทบัถมร่องน ้ำ 
2. กำรเปล่ียนแปลงสภำพพ้ืนท่ี ทิศทำงกำรไหลของน ้ำ หรือแหล่งน ้ำ 

 
กำรควบคุม/ติดตำม 

1. ประเมินกำรท ำงำน ก่อนและหลงักำรท ำงำนตำมหวัขอ้ประเมิน (ใบประเมินผลกระทบงำนเตรียมพ้ืนท่ี) 
2. แจง้แผนวิธีกำรเตรียม รวมถึงขอ้ห้ำมกบัผูรั้บจำ้ง 
3. ควบคุมงำนเตรียมพ้ืนท่ีให้เป็นไปตำมรูปแบบท่ีก ำหนด โดยไม่ไปเปล่ียนแปลงสภำพกำรไหลของน ้ำ 
4. แจง้แผนกำรทำงำนให้ชุมชนรับทรำบ 
5. บอกมำตรกำรกำรท ำงำนให้ผูป้ฏิบติังำนรับทรำบ เช่นกำรอบรมก่อนกำรท ำงำน ช้ีแจง้ให้ครบถว้น เร่ืองขั้น ตอนกำร 

ท ำงำนรวมถึงขอ้ควรระวงัในกำรท ำงำน 

กำรป้องกนัและแก้ไข 
1. ถำ้มีขอ้ร้องเรียนเกิดขึ้น ควรแกไ้ขไปตำมกระบวนกำรรับขอ้ร้องเรียน  
2. ลงโทษตำมระเบียบท่ีระบุอยูใ่นสัญญำท่ีไดย้อมรับตำมเง่ือนไข ถำ้มีกำรท ำให้เกิดควำมเสียหำย 

2.  กำรคัดเลือกชนิดสำยพนัธ์ุ 
สำยพนัธ์ุของไมย้คูำลิปตสัท่ีน ำมำปลูกในสวนไมย้คูำลิปตสัของบริษทั ไดท้  ำกำรคดัดว้ยกระบวนกำรปรับปรุงพนัธ์ุแบบดัง่เดิม เป็นกำร
ปรับปรุงพนัธ์ุแบบปลูกทดสอบดว้ยเมลด็ท่ีไดจ้ำกกำรกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศและจำกกำรผสมเกสรพ่อแม่พนัธ์ุดีและคดัเลือกตน้ท่ีมี
ลกัษณะดีมำท ำกำรขยำยพนัธ์ุ สำยพนัธ์ุท่ีไดจ้ะน ำไปขอยืน่จดทะเบียนคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ซ่ึงกระบวนกำรยื่นจดคุม้ครองพนัธ์ุพืชจะไม่
ใชพ้ืชท่ีไดป้รับปรุงพนัธ์ุโดย GMO  โดยสำยพนัธ์ุท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกจะน ำมำปลูกทดสอบในภำคตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เพื่อจะประเมินศกัยภำพกำรปรับตวัให้เหมำะสมกบัสภำพพ้ืนท่ีและไดอ้ตัรำผลผลิตใหเ้หมำะสมในทำงเศรษฐกิจ 
ดงันั้นกำรคดัเลือกสำยพนัธ์ุไมย้คูำลิปตสัมำปลูก จึงตอ้งค ำนึงถึงปัจจยัอืน่ๆประกอบ เช่น สภำพพ้ืนท่ี ลกัษณะดิน กำรทนทำนต่อกำรเขำ้
ท ำลำยของโรคและแมลง อตัรำผลผลิตตนัต่อไร่ เป็นตน้ สำยพนัธ์ุไมย้คูำลิปตสัท่ีนิยมปลูกปัจจบุนัแตล่ะชนิดพนัธ์ุมีคุณสมบติัเฉพำะตวั
แตกต่ำง ทำงบริษทัจะคดัเลือกสำยพนัธ์ุท่ีมีควำมเหมำะสมในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
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อัตรำกำรเกบ็เกี่ยวรำยปีและสำยพนัธ์ุท่ีได้รับกำรคัดเลือก   
อัตรำกำรเกบ็เกี่ยวรำยปี 
บริษทัด ำเนินกำรปลูกไมย้คูำลิปตสัท่ีเขำ้ขอกำรรับรองกำรจดักำรสวนไมอ้ยำ่งย ัง่ยืน ไดถู้กก ำหนดอตัรำกำรเก็บเก่ียว(รอบตดัฟัน 
(Rotation)) ไวท่ี้อำยปุระมำณ 4 ปีขึ้นไป  
สำยพนัธ์ุท่ีได้รับกำรคัดเลือก  
เป็นสำยพนัธ์ุท่ีนิยมปลูก โดยแตล่ะสำยพนัธ์ุมีคุณสมบติัเฉพำะตวัต่ำงกนั และ มีควำมเหมำะสมในพ้ืนท่ีต่ำงกนั มีดงัน้ี 

1. Clone K58 (E. urophylla) ขอ้ดีคอื เยื่อมี Yield สูง มีควำมแขง็แรง สำยพนัธ์ุน้ีเหมำะสมกบักำรกำรปลูกบนท่ีรำบ ดินร่วน หรือ
ดินร่วนเหนียว หรือท่ีรำบต ่ำดินร่วนทรำย ควำมช้ืนดีตลอดปี หนำ้ดินลึกมีควำมแขง็แรงตำ้นทำนตอ่โรคส ำคญัชนิดต่ำงๆ ท่ีพบ
ในปัจจบุนั แต่มีขอ้จ ำกดัคือ ไม่ควรปลูกในท่ีน ้ำขงั ท่ีต ่ำ ดินระบำยน ้ำ ไม่ดี หนำ้ดินต้ืน 

2. Clone K7 (E. camaldulensis x E. deglupta) ขอ้ดีคือ เจริญเติบโตไดดี้ในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ำ (ท่ีต  ่ำ) และพ้ืนท่ีท่ีมีกำรระบำยน ้ำไดดี้ เขตท่ี
รำบ รำบต ่ำ มีน ้ำขบั มีควำมช้ืนในดินและอำกำศปำนกลำง ดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรำย อุม้น ้ำดี หรือดินร่วนปนลูกรัง ทิ้งใบ
นอ้ย เจริญเติบโตต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ในเขตท่ีดินลูกรัง โครงสร้ำงแน่นทึบช่วงแลง้ยอดจะพฒันำไดช้ำ้และทิ้งใบมำก แต่มี
ขอ้จ ำกดัคือ ไม่ควรปลูกในท่ีน ้ำขงั ไม่ชอบดินดำนและหนำ้ดินต้ืน 

3. Clone K62 (E. urophylla) ขอ้ดีคอื เจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนทรำยถึงดินเหนียว หนำ้ดินลึก ควำมช้ืนดี ท่ีรำบถึงท่ีรำบลุ่ม ทน
แลง้ไดดี้ แต่มีขอ้จ ำกดัคือ ไม่ควรปลูกในท่ีต ่ำ น ้ำท่วมขงั ดินดำน 

4. Clone PT911 (E. urophylla) ขอ้ดีคือ ทนแลง้ไดดี้ เหมำะกบัดินร่วนปนทรำย แต่มีขอ้จ ำกดัคือ ไม่ควรปลูกในท่ีต ่ำน ้ำ ท่วมขงั  
5. Clone SK ขอ้ดีคือ ทนต่อสภำพพ้ืนท่ีภำคตะวนัออกไดดี้ ไดน้ ้ำหนกัดี เหมำะกบักำรปลูกบนพ้ืนท่ีรำบ 
6. ไมย้คูำลิปตสัสำยพนัธ์ุอ่ืนๆ ท่ีเหมำะสมขึ้นอยูก่บักำรประเมินหนำ้งำน 

 
3.  กำรปลูก 

a. กำรเตรียมหลุมปลูก มีกำรขดุหลมุตำมแนวกำรปลูก กวำ้งประมำณ 30 เซนติเมตร ยำว  30 เซนติเมตร ลึก 30 
เซนติเมตร  ตำมระยะปลูกท่ีก ำหนด ในกรณีปลูกใหม่หำกพ้ืนท่ีของสมำชิกติดบำ้นหรือชุมชน ตอ้งเวน้ระยะห่ำง 3 
เมตร 

กำรท ำงำนใหป้ลอดภยั ควรจดัหำและจดักำรให้แรงงำนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบคุคล  แรงงำนควรรักษำอิริยำบถท่ีสมดุล 
โดยดูแลใหค้มมีดของเคร่ืองมือเพำะปลูกอยูห่่ำงจำกขำและเทำ้ และรักษำระยะห่ำงจำกผูอ้ื่นให้อยูใ่นระยะท่ีปลอดภยั  ควรถือเคร่ืองมือใน
ลกัษณะท่ีปลอดภยั โดยใหค้มมีดอยูห่่ำงจำกร่ำงกำย 
 

b. กำรปลูกยคูำลิปตสั 
1. ขนำดกลำ้ไมท่ี้พอเหมำะในกำรยำ้ยปลูกอำยปุระมำณ 2-3 เดือน สูงประมำณ 25 – 40 ซม. 
2. กำรปลูกกลำ้ไมแ้บ่งปลูกเป็น 2 ฤดู 

- ในฤดูฝน กำรปลูกจะขดุหลุมและน ำตน้กลำ้ไมย้คูำลิปตสัท่ีมีคุณภำพลงปลูกกลบดินให้มิดขยุมะพร้ำว 
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- ในฤดูแลง้ น ำตน้กลำ้ยคูำลิปตสัปลูกลงในหลุมกลบดินให้มิดขยุมะพร้ำวพร้อมรดน ้ำใส่ลงไปในหลุมหลงัจำกนั้นใชดิ้นแห้งกลบโคนตน้
ให้มิด   กำรปลูกโดยใชแ้รงงำน ควรจดัหำและจดักำรให้แรงงำนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล  ดงัน้ี รองเทำ้หุ้มส้น/รองเทำ้
นิรภยั และ ถุงมือ   
 
4.  กำรบ ำรุงรักษำ 
กำรบ ำรุงรักษำเป็นขั้นตอนท่ีส ำคญัหลงัปลูกไม ้เพื่อให้ไมมี้กำรเจริญเติบโตท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงกำรบ ำรุงรักษำ ปลูกซ่อม กำรก ำจดั/ควบคุม
วชัพืช กำรใส่ปุ๋ ย กำรท ำแนวป้องกนัไฟ กำรส ำรวจอตัรำกำรเจริญเติบโตเปอร์เซนตร์อดตำย  แรงงำนควรจะรักษำระยะห่ำงจำกผูอ้ืน่
ในขณะท ำงำนให้อยูใ่นระยะท่ีปลอดภยั, ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีพ้ืนท่ีว่ำงเพียงพอส ำหรับปฏิบติังำนเล่ือยโดยไม่มีส่ิงกีดขวำง, ยืนไดอ้ยำ่ง
มัน่คงในต ำแหน่งท่ีไม่มีก่ิงไมแ้ละเศษส่ิงของอ่ืนๆ ร่วงหล่น, ถือเคร่ืองมืออยำ่งปลอดภยั 

4.1 ปลูกซ่อม ควรด ำเนินกำรใชเ้สร็จภำยใน 1 เดือน หลงัจำกกำรปลูก เพื่อควำมสม ่ำเสมอของแปลงไม ้แรงงำนควรรักษำอิริยำบถท่ี
สมดุล โดยดูแลใหค้มมีดของเคร่ืองมือเพำะปลูกอยูห่่ำงจำกขำและเทำ้ และรักษำระยะห่ำงจำกผูอ้ื่นให้อยูใ่นระยะท่ีปลอดภยั, 
ควรพยำยำมหลีกเล่ียงกำรตอกทบุส่ิงกีดขวำงเน้ือแขง็ใดๆ, ควรถือเคร่ืองมือในลกัษณะท่ีปลอดภยั โดยใหค้มมีดอยูห่่ำงจำก
ร่ำงกำย กำรปลูกซ่อมโดยใชแ้รงงำน ควรจดัหำและจดักำรให้แรงงำนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล   

4.2 กำรก ำจัดวัชพืช มีกำรก ำจดัโดยวิธีกำรไถพรวน เป็นกำรใชเ้คร่ืองจกัรกลก ำจดัวชัพืชแปลง สำมำรถท ำไดใ้นบริเวณท่ีรำบ
ปรำศจำกตอไม ้เศษไม ้และระยะปลูกตน้ไมห่้ำงกนัพอท่ีจะใชเ้คร่ืองจกัรกลเขำ้ปฎิบติังำนไดส้ะดวก ควรมีระยะห่ำงระหว่ำงแถว
ไม่นอ้ยกว่ำ 1.5x3 เมตร หรือ 2x3 เมตร ควรจดัหำและจดักำรให้แรงงำนใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล ดงัน้ี รองเทำ้หุ้ม
ส้น/รองเทำ้นิรภยั, เคร่ืองแต่งกำยรัดกุม, ถุงมือ, แว่นตำกนัฝุ่ น  

งำนไถ ก่อนเขำ้ท ำงำนตอ้งตรวจสอบเคร่ืองรถไถทุกคร้ังว่ำอยูใ่นสภำพใชง้ำน  และเม่ือหยดุใชง้ำนตอ้งหยดุรถให้สนิท 
4.3 กำรใส่ปุ๋ ย จะเนน้กำรใส่ปุ๋ ยขี้ไก่เพ่ือทดแทนปุ๋ ยเคมี 50% จำกเดิมไร่ละ 35 kg เหลือ 17.5 kg ส ำหรับไมต้อ 1 (ปลูกใหม)่ 

หมำยเหตุ ขึ้นอยูก่บัเกษตรกรในกำรเลือกใส่ปุ๋ ยแปลงไม ้
4.4 กำรท ำแนวกนัไฟ  

ไมย้คูำลิปตสัเม่ือถูกไฟไหมจ้ะไดรั้บควำมเสียหำย ดงันั้นก่อนถึงหนำ้แลง้ของแต่ละปี ควรท ำแนวกนัไฟเพื่อป้องกนักำรเกิดไฟไหมแ้ละ
ป้องกนักำรลุกลำมของไฟ วิธีกำรท ำแนวกนัไฟท่ีนิยม มีดงัน้ี 
-กำรไถร่องไม ้ถำ้มีวชัพืชหรือเศษก่ิงไมใ้บไมม้ำกควรท ำกำรไถทุกร่อง แต่ถำ้มีปริมำณนอ้ยอำจจะไถ 2 ร่องเวน้ 8 ร่อง เพื่อประหยดั
ค่ำใชจ้่ำย 
-กำรท ำทำงรอบแปลง โดยใชร้ถไถยำงติดกนัหนำ้พร้อมผำน 3 หรือผำน7 ปรับพ้ืนท่ีรอบๆ ระยะห่ำง 3 เมตร โดยยึดระยะห่ำงระหว่ำงแถว
ปลูกเป็นเกณฑ ์ถำ้พ้ืนท่ีรอบแปลงสำมำรถไถกลบได ้ควรไถกลบเศษก่ิงไม ้และวชัพืชเพรำะค่ำใชจ้ำ่ยถูกกว่ำ 
ควรจดัหำและจดักำรให้แรงงำนใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบคุคล  
ก่อนเขำ้ท ำงำนตอ้งตรวจสอบเคร่ืองรถไถทุกคร้ังว่ำอยูใ่นสภำพใชง้ำน  และเม่ือหยดุใชง้ำนตอ้งหยดุรถให้สนิท 
 
 
 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 

 

SD-WP-200ED1 Effective date 15/1/2023 Page 53 of 108 

4.5 กำรตัดแต่งหน่อ ใช้ส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำไม้หน่อเท่ำนั้น  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเลือกหน่อท่ีมีกำรเติบโตดีไว ้ประมำณ 2-3 หน่อต่อตอ กำรแต่งหน่อจะด ำเนินกำรกบัไมอ้ำย ุ6-8 เดือน วิธีกำรแต่ง
หน่อ ใชแ้รงงำนคน โดยจะท ำกำรเลือกหน่อท่ีมีขนำดใหญ่ จ ำนวน 2-3 หน่อต่อตอ จำกนั้นใชมี้ดตดัหน่อท่ีไม่ตอ้งกำรออกทิง ้ไวใ้นแปลง
เพื่อเป็นปุ๋ ย และกำรแต่งหน่อจะไม่ด ำเนินกำรในช่วงฤดูแลง้ เพื่อป้องกนักำรเกิดไฟไหม ้
มำตรฐำนกำรตดัแต่งหน่อ 
1. ควรตดัแต่งหน่อท่ีไม่ตอ้งกำรทิง้ ให้หมด 
2. ควำมสูงของหน่อท่ีตดัแต่งทิ้ง ไม่เกิน 15 เซนติเมตร 

4.6 กำรส ำรวจอัตรำกำรเจริญเตบิโต กำรส ำรวจอตัรำกำรเจริญเติบโตเป็ นกำรประเมินผลควำมคุม้ค่ำตอ่กำรลงทุน จะแบ่ง 
กำรประเมินผลผลิตไม ้
ก่อนกำรตัดฟัน โดยมีวิธีกำรประเมินดงัต่อไปน้ี 
5.5.1 ขั้นตอนเขำ้ตรวจสอบงำนนบัเปอร์เซ็นตร์อดตำย  
1) เตรียมอุปกรณ์ ในกำรตรวจสอบงำน  
1.1) เคร่ืองนบัจ ำนวน (counter) 
1.2) บนัทึก ลงในใบเก็บขอ้มูล  
2) กำรตรวจสอบงำนนบัเปอร์เซ็นตร์อดตำยสำมำรถแบ่งตำมลกัษณะงำนไดด้งัน้ี 
2.1) งำนนบัเปอร์เซ็นตร์อดตำยไม ้1 เดือน   

- ตรวจนบัจ ำนวนตน้ปลูกทั้งหมดในแปลงนั้น  
- ตรวจนบัตน้ตำย  
- จดบนัทึกจ ำนวนตน้ปลูกของแต่ละแถวปลูก 

2.2) งำนนบัเปอร์เซ็นตร์อดตำยไม ้4 ปี ให้ดูลกัษณะดงัต่อไปน้ีพิจำรณำเป็นตน้ท่ีไม่สม ่ำเสมอ 
- ตน้เป็น   คือ ตน้ท่ีปลูกแลว้สำมำรถเจริญเติบโตไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 
- ตน้ตำย กรณีท่ีไมต้ำยจำกธรรมชำติ เช่น น ้ำท่วม หรือตำยจำกกรณีอ่ืนๆ เช่น ขี้ เถำ้ ไฟไหม ้จะระบสุำเหตุกำรตำยให้ทรำบใน

ช่องหมำยเหต ุ
- ตน้แคระ คือ ตน้ท่ีมีเส้นผำ่ศูนยก์ลำงนอ้ยกว่ำ 4.7 เซนติเมตร หรือ เส้นรอบวงต ่ำกว่ำ 16 เซนติเมตร  
- ตรวจนบัจ ำนวนตน้ตำยในแปลงนั้น 
- ตรวจนบัจ ำนวนตน้แคระเกร็น 

3) ขั้นตอนกำรวดัไม ้
เร่ิมท ำกำรวดักำรเจริญเติบโตของไมท่ี้อำย ุ1 ปี และ วดัทุกๆ 1 ปี จนครบอำย ุ4 ปี ก่อนกำรประเมินตดัไม ้
 
ตำรำง ก ำหนดกำรวดักำรเจริญเติบโตแปลงไม ้
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50 - 60 ตรวจวดัทกุ 2 เดอืน กอ่นตดัไมเ้ขา้โรงงาน

ตรวจ - -

 ตรวจท าจา่ยการปลกู  

หาก % รอดตายมากกวา่ 70 % พจิารณาปลกูซอ่ม

หาก % รอดตายต า่กวา่ 70% พจิารณารือ้ตอ

                 %                   โ 
        

    %                  (m)             (CM)

ตรวจ ตรวจ ตรวจ

ตรวจ ตรวจ ตรวจ

ตรวจ ตรวจ ตรวจ

ตรวจ ตรวจ ตรวจ

ตรวจ ตรวจ ตรวจ

 
 
3.1) ควำมโตทำงเส้นรอบวงระดบัอก (Girth at Breast high) หรือเรียกยอ่ๆว่ำ GBH คือควำมโตทำงเส้นรอบวงใน 
ระดบั 1.30 เมตร ใชห้น่วยวดัเป็นมิลลิเมตร และค ำนวณเส้นผำ่ศูนยก์ลำงมีหน่วยเป็นน้ิว 
3.2) ควำมสูง กำรวดัควำมสูงวดัจำกพ้ืนดินถึงเรือนยอดนิยมใชห้น่วยวดัเป็นเมตร จำกนั้นน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำค ำนวณผลผลิตของไม ้และ
วิเครำะหค์วำมคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน (ตำมตำรำงมำตรำฐำนไม)้ ซ่ึงแปลงใดมีผลผลิตไม่คุม้ค่ำแก่กำรลงทุนจะทำกำรตดัฟันเพือ่เก็บเก่ียว
ผลผลิตไมแ้ละท ำกำรปลูกสร้ำงใหม ่
 

กำรคิดค่ำ AYI  

1. สุ่มตวัอยำ่งของพ้ืนท่ีโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มตำมจงัหวดัท่ีเขำ้ร่วม  ดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1 จงัหวดัปรำจีนบุรี 

กลุ่มท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรำ และชลบุรี 

กลุ่มท่ี  3 จงัหวดัสระแกว้ 

2. สุ่มกลุ่มตวัอยำ่งไมต้ำมช่วงอำยุ 4 ช่วง คือ ช่วงอำย ุ1, 2, 3, 4 ปี อำยุละ 2 แปลง ต่อ 1 จงัหวดั 

 

5.เหตุผลในวิธีกำรเกบ็เกี่ยวผลผลิต (งำนตัดไม้) และอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเก็บเกี่ยว และวิธีกำรเกบ็เกี่ยว 
กำรเก็บเก่ียวผลผลิตของไมย้คูำลิปตสั จะเก็บเก่ียวทั้งพ้ืนท่ี (Clear cutting) เม่ือครบรอบตดัฟัน (อำย ุ4 ปีขึ้นไป )  ทำงบริษทัใช ้Harvesters 
หรือ อุปกรณ์ท ำไม ้เป็นเคร่ืองจกัรท่ีใชส้ ำหรับตดัตน้ไมใ้นแปลงปลูก ซ่ึงเทคนิคในกำรตดัทั้ง 2 แบบคือ ไมห้น่อตดัให้เหลือตอทิ้งไว ้สูง
ไม่เกิน 5.00 ซ.ม (วดัจำกตอเดิม) และไมย้อดสูงไม่เกิน 8.00 ซ.ม (วดัจำกพ้ืนดิน)   
ขอ้ดีของกำรใช ้Harvester คือเป็นวิธีกำรเก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภำพ มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรตดัฟัน สำมำรถริดก่ิง และทอนควำมยำว
ไมไ้ดต้ำมท่ีตอ้งกำรคือตดัไมใ้ห้มีควำมยำวเท่ำกนัทุกท่อน (2.50 - 3.00 เมตร) มีควำมปลอดภยัสูง  ลดแรงงำนคน  ลดควำมบอบซ ้ำท่ีจะ
เกิดกบัตอไมท่ี้จะแตกหน่อใหม่  
ขอ้เสียของกำรใช ้Harvester คือ เคล่ือนยำ้ยล ำบำก  
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ขอ้ดีของกำรใชอุ้ปกรณ์ท ำไม ้คือ มีควำมสะดวกในกำรเขำ้พ้ืนท่ี ประหยดั   
ขอ้เสียของกำรใชอ้ปุกรณ์ท ำไม ้คอื ประสิทธิผลต ่ำกว่ำ ตอ้งใชแ้รงงำนคนจ ำนวนมำกกว่ำ 
 
โดยมีวิธีกำรเก็บเก่ียวโดยสังเขป ดงัน้ี  
1. ก ำหนดขอบเขตกำรตดัไมเ้ป็นรำยแปลงยอ่ย(ตำมแผนรำยเดือน)แปลงท่ีตดัตอ้งท ำสัญลกัษณ์ขอบเขตไวอ้ยำ่งชดัเจน (ป้องกนักำรตดัผิด
ปนไม)้ขอบเขตทำงรอบแปลง ปักหมุดรอบแปลงแสดงขอบเขตแปลง 
2. กำรลม้ตน้ไม ้
2.1 ก ำหนดทิศทำงของไมท่ี้ลม้ลงลม้ตำมลม โดยจะตอ้งลม้ลงไปในทิศทำงเดียวกนั เพือ่ง่ำยต่อกำรริดก่ิงและกำรทอนไม ้
2.2 แจง้คนท่ีไม่เก่ียวขอ้งตอ้งออกห่ำงจำกบริเวณท่ีตดัไมจ้ำกตน้ท่ีตดัไม่นอ้ยกว่ำ 20 เมตร 
3. วดัขนำดของไมโ้ดยวดัขนำดไมใ้นส่วนหนำ้กวำ้งและควำมยำวพร้อมท ำสัญลกัษณ์ระบุไว ้ 
ขอ้ควรระวงัในกำรตดัไม ้ 
1. กำรตดัไมช่้วงลมแรง 
1.1 ใหห้วังำนเขำ้ Zoom ประเมินหนำ้งำนกำรตดั 
1.2 วิธีกำรตดั 
          - รถตดัตอ้งอยูใ่นต ำแหน่งเหนือลม 
          - ลม้ไมไ้ปในทิศทำงเดียวกบัลม 
          - หลงัจำกตดัตน้ไมเ้สร็จ ให้สไลดห์วัตดัขึ้นไปอยูต่รงกลำงตน้ไม ้เพ่ือบงัคบัทิศทำง 
          - กรณีท่ีไมอ้ยูใ่กลส้ำยไฟฟ้ำ บำ้นคน ถนน แปลงเกษตรกร ให้งดตดัไม ้
2. กำรตดัไมใ้กลส้ำยไฟฟ้ำ : ให้ตดัไมล้ม้เขำ้ในแปลง ท่ีท ำกำรตดัไม ้เท่ำนั้น 
3.กำรตดัไมใ้กลบ้ำ้นท่ีพกัอำศยั/สวน/ไร่นำ : ให้ตดัไมล้ม้เขำ้ในแปลง ท่ีท ำกำรตดัไม ้เท่ำนั้น 
4.ในฤดูฝน คดัเลือกแปลงท่ีอยูใ่นท่ีดอน น ้ำไม่ท่วมขงั ในกำรท ำงำน    
หมำยเหตุ : ห้ำมท ำกิจกรรมตดัไมบ้นพ้ืนท่ีลำดชนั(ลำดชนัมำกกว่ำ 30 องศำ)ในท่ีกนัชน (Buffer Zone)   
คุณภำพไม้ท่อน 
-  ไมข้นำด 2.00 น้ิวขึ้นไป ส่ง AA เพื่อน ำไปผลิตเป็นไมสั้บ เยื่อและกระดำษ 
-  ไมข้นำด 1.50 – 2.00 น้ิว ส่ง AGF / GFT เพื่อน ำไปผลิตเป็น Fiberboard 
-  ไมท่ี้เลก็กว่ำ 1.50 น้ิว (ปลำยพุ่ม) ส่ง โรงไฟฟ้ำ NPS เพ่ือน ำไปเป็นเช้ือเพลิง หรือไถกลบ เพ่ือเป็นปุ๋ ยภำยในแปลง 
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้  
1. เส้นทำงขนลำกไมเ้กิดควำมเสียหำย 
2. เสียงของเคร่ืองจกัรท่ีทำงำนใกลแ้หล่งชุมชน 
กำรควบคุม/ติดตำม 
1. ประเมินกำรท ำงำนก่อนและหลงักำรท ำงำนตำมหวัขอ้ประเมิน (ใบประเมินผลกระทบงำนตดัไม)้ 
2. แจง้แผนกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด (ก ำหนดเส้นทำงขนส่ง, น ้ำหนกับรรทุก) 
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3. บอกมำตรำกำรกำรท ำงำนให้ผูป้ฏิบติังำนรับทรำบ เช่นกำรอบรมก่อนกำรท ำงำน ช้ีแจงให้ครบถว้น เร่ืองขั้นตอนกำรท ำงำนรวมถึงขอ้
ควรระวงัในกำรท ำงำน 
4. ช้ีแจงชุมชน แจง้แผนกำรท ำงำนให้ชุมชนรับทรำบ 
กำรป้องกนัและแก้ไข 
1. กำรก ำหนดเส้นทำงบรรทุกไมท่ี้ชดัเจน ไม่ท ำให้ชุมชนเดือนร้อน 
2. ก ำหนดน ้ำ หนกัรถบรรทกุไม่ให้เกินกฎหมำย เพื่อลดควำมเสียหำยของถนน 
3. ประเมินเส้นทำงซ่อมทำงท่ีช ำรุด ก่อนและหลงักำรท ำงำน   
4. หำกมีเร่ืองร้องเรียน ให้ด ำเนินกำรตำมขั้น ตอนกำรแกไ้ขขอ้ร้องเรียน 

6 กำรป้องกันภัยที่เกิดกบัสวนไม้ยูคำลิปตัส เกิดไดจ้ำกคน สัตว ์โรคแมลง และภยัธรรมชำติ 
- ภัยจำกคน เกิดจำกควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์หรือเกิดจำกเจตนำท่ีไม่หวงัดีต่อพ้ืน ท่ีปลูก เช่น ไฟลำมจำกพ้ืน ท่ีขำ้งเคียง 
ไฟไหมจ้ำกกำรหำผลผลิตท่ีไม่ใชเ้น้ือไม ้เช่น รังผึ้ง สัตวน์ ้ำ เป็นตน้ กำรน ำขยะมำทิ้ง ในพ้ืนท่ีกำรลกัขโมยไม ้เป็นตน้ 
กำรป้องกนัและแกไ้ข ภยัท่ีเกิดจำกกำรรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์สำมำรถแกไ้ขได ้โดยกำรท ำแนวกนัไฟระหว่ำงพ้ืน ท่ีของแปลง 
กำรให้ควำมรู้และควบคุมกำรปฏิบติังำนอยำ่งใกลชิ้ด แกไ้ขโดยกระบวนกำรมวลชนสัมพนัธ์และกำรส ำรวจตรวจตรำในพ้ืนท่ี 
- ภัยจำกสัตว์ พบนอ้ยมำก เกิดไดท้ั้ง สัตวเ์ล้ียง คือววัควำยเขำ้มำกินหญำ้ในแปลงปลูกไมย้คูำลิปตสั เหยียบหญำ้ถูกกลำ้ 
ไมข้นำดเลก็เสียหำยหรือใชล้ ำตวัเสียดสีกบัเปลือกตน้ไมย้คูำลิปตสั 
กำรป้องกนัและแกไ้ข กำรพบปะพูดคุยกบัเจำ้ของสัตวเ์ลีย ้ง หำกดำเนินกำรแลว้ยงัแกปั้ญหำไม่ได ้ก็ตอ้งดำเนินกำร 
แกไ้ขโดยกระบวนกำรมวลชนสัมพนัธ์ และตำมกฎหมำย 
- ภัยจำกโรค แมลง ท่ีมกัจะพบในแปลงปลูก คือ โรคใบจุดด่ำงเหลือง โรคใบไหม ้ในช่วงฤดูฝน และแตนฝอยปม หนอนมว้นใบ 
แต่ยงัไม่ส่งผลควำมเสียหำยต่อผลผลิตของไม ้
กำรป้องกนัและแกไ้ข ตอ้งดำเนินกำรสำรวจตำมแผนกำรตรวจติดตำมท่ีกำหนด (Eucalyptus Check-up) หำกมีกำร 
ระบำดรุนแรง ตอ้งกำหนดมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขจำกสำเหตนุั้นๆ 
- ภัยจำกธรรมชำติ เกิดจำกควำมปรวนแปรของธรรมชำติรอบตวั เช่น ฝนตกหนกัเกิดน ้ำท่วม ลมแรงท ำให้ไมโ้คนลม้ 
หรือโอนเอียง ไฟไหมท่ี้เกิดจำกลมพดัในช่วงฤดูแลง้/จำกกำรเผำหญำ้พ้ืนท่ีขำ้งเคียง เป็นตน้ 
กำรป้องกนัและแกไ้ข ภยัจำกธรรมชำตินบัเป็นภยัท่ีป้องกนัแกไ้ขไดย้ำก เพรำะไม่ทรำบล่วงหนำ้ว่ำจะเกิดภยัใดขึ้น ใน 
เวลำใด แต่ภยัธรรมชำติท่ีไม่รุนแรงก็แกไ้ขไดบ้ำ้งเช่นเดียวกนั 
1) กำรแกไ้ขจำกลมท่ีเกิดจำกลมมรสุม ซ่ึงจะท ำให้ไมย้คูำลิปตสัท่ีมีอำยปุระมำณ 1-2 ปี ขึ้นไปลม้จำกลมมรสุมท่ีพดัแรง 
ได ้แกไ้ขโดยกำรใชห้ลกัไมปั้กยึดพร้อมผกูเชือกฟำงเพ่ือค ้ำตน้ไมใ้นแปลง 
2) กำรป้องกนัไฟไหม ้ในช่วงปลำยปีถึงตน้ปีระหว่ำงเดือนธนัวำคม-เมษำยน กำรปลูกสร้ำงสวนไมเ้ป็นกำรลงทุนสูง หำกถูกไฟ 
ไหมเ้สียหำยค่ำตอบแทนต่ำงๆท่ีจะไดรั้บเป็นศูนย ์จึงจ ำเป็นตอ้งป้องกนัไฟไหมอ้ยำ่งไดผ้ล หลกักำรส ำคญัของกำรป้องกนัไฟคือกำรลด
วชัพืชออกจำกแปลงให้มำกท่ีสุดเม่ือมีวชัพืชอยูน่อ้ยหรือไม่มีเลยไฟก็ไม่เกิดขึ้น ในแปลง กำรป้ องกนัไฟมีหลำยวิธีแต่ท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด
ส ำหรับกำรป้ องกนัไฟในแปลงปลูกไมย้คูำลิปตสั คือ ใชร้ถแทรกเตอร์ลอ้ยำงไถพรวนระหว่ำงแถวของไมย้คูำลิปตสัโดยใชร้ถแทรกเตอร์
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ลอ้ยำงติดผำนไถ 7 จำนไถระหว่ำงแถวด ำเนินกำรระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน-ธนัวำคม จะท ำให้วชัพืชถูกไถพลิกทบัอยูใ่ตผ้ิวดิน ส่วนหวั
แปลงใชเ้คร่ืองเป่ำลมเป่ำพวกใบไหมท่ี้ตกจำกตน้ใหเ้กล้ียงเพ่ือป้องกนัไฟไหมเ้ขำ้แปลง และกำรท ำแนวป้องกนัไฟ โดยกำรปรับปรุงถนน
รอบพ้ืนท่ีแปลง ดนัใบไมอ้อกใหม้ำกท่ีสุดและสร้ำงควำมเขำ้ใจกบัชุมชนในพ้ืนท่ี 
หมำยเหตุ :หลงัจำกท่ีเก็บเก่ียวเสร็จ ทำงทีมงำนจะพิจำรณำไวต้อเป็นล ำดบัแรก โดยปกติจะไวต้อ 2 รอบ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั % รอดตำยภำยใน
แปลงภำยใน 2 เดือน หำกต ่ำกว่ำ 70% จะพจิำรณำร้ือตอและปลูกทดแทน ภำยใน 2 เดือน  
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   ใ   ถ         

        PPE    ้    

1. หมวกนริภัย

2. ถุงมอืผา้

3. รองเทา้เซฟตี้

4. แวน่ตา

5.ผา้ปิดจมกู

          Harvester

        PPE    ้    

1. เสือ้และกางเกงขายาว 

2.เสือ้สะทอ้นแสง

3. รองเทา้เซฟตี้

4. หมวกเซฟตี้

5.แวน่ตา

 อา้งองิจาก: ILO, ILO Convention on Indigenous and Tribal People, 1989 (No. 169):    A Manual, Geneva, 2003.

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization: ILO) Safety and health in forestry work  
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คู่มือกำรท ำงำนของ GE  

กำรรับสมัครสมำชิกกลุ่ม แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี ้       
              1. ประเภทปกติ หมำยถึง กำรรับสมคัรสมำชิกทัว่ไป หรือเกษตรกรผูท้  ำสวนไมย้คูำลิปตสัท่ีตอ้งกำรสมคัรเขำ้เป็นสมำชิกกลุ่ม
ภำยในระยะเวลำอยำ่งนอ้ย 30 วนัขึ้นไป       
 2. ประเภทกำรรับสมำชิกระหว่ำงปี หมำยถึง เกษตรกรผูป้ลูกไมย้คูำลิปตสัรำยใหม่จะสำมำรถสมำชิกไดทุ้กๆ 3 หรือ 6 เดือน  
      
 วิธีกำรรับสมัครสมำชิกกลุ่มท้ัง 2 ประเภท ให้ปฏบิัติ ดังนี ้       

1. ผูส้มคัรกรอกขอ้มูลในใบสมคัร FM/CoC 
AA -FM-01 Rev.01,  
AA -FM-02   Rev.01,  
AA -FM-03   Rev.01,  
AA -FM-04   Rev.01,  
AA -FM-05   Rev.01, 
 AA -FM-08   Rev.01 

2. เจำ้หนำ้ท่ีรับสมคัรหรือผูจ้ดักำรสวนป่ำซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ตรวจสอบขอ้มูลถูกตอ้งของเอกสำรท่ีน ำเขำ้สมคัร เช่น  
 a) บตัรประชำชนผูส้มคัร  
 b) ประเภท ส ำเนำเอกสำรแสดงสิทธ์ิกำรถือครองท่ีดิน เช่น โฉนดท่ีดิน นส.3 นส.4 สปก. 
 c) หลกัฐำนกำรเสียภำษีท่ีดิน 
 d) กรณีไม่ใช่พ้ืนท่ีตนเอง ตอ้งมีหนงัสือเช่ำท่ีหรือหนงัสือยินยอมกำรใชท่ี้ดินในกำรปลูกสร้ำงสวนไมย้คูำลิปตสั เป็น  
        ระยะเวลำอยำ่งนอ้ย 15 ปี    

3. หลงัจำกเอกสำรผำ่นตอ้งท ำกำรส ำรวจพ้ืนท่ีว่ำอยูว่่ำมีกำรปลูกไมอ้ยูจ่ริงหรือไม่ และจดัเก็บขอ้มูลแปลงก่อนเขำ้ร่วม
โครงกำร โดยส ำรวจแปลงปลูกปลูกและจดัท ำแผนท่ีแปลงปลูก หลงัจำกนั้นน ำรำยช่ือผูส้มคัรสมำชิกกลุ่มฯ ทั้งหมดบนัทึก
ลงในทะเบียนรำยช่ือ กำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืน - FM (ทะเบียนรำยช่ือสมำชิก กำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืน AA-FM-05 
rev.00) 

4. ในกรณีเกษตรกรผูส้มคัรเป็นสมำชิก อยู่ระหว่ำงกำรกำรตรวจสอบพ้ืนท่ีและเอกสำร ให้ใส่ค ำว่ำ “ก ำลงัพิจำรณำ” 
 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 

 

SD-WP-200ED1 Effective date 15/1/2023 Page 61 of 108 

คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกโครงกำร        
 1. มีพ้ืนท่ีปลูกไมย้คูำลิปตสัและเป็นเจำ้ของสวนไมย้คูำลิปตสั      
 2. มีเอกสำรแสดงสิทธิในกำรถือครองท่ีดินอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำย หรือกรณีไม่ใช่พ้ืนท่ีตนเอง ตอ้งมีหนงัสือเช่ำท่ีหรือ
หนงัสือยินยอมกำรใชท่ี้ดินในกำรปลูกสร้ำงสวนไมย้คูำลิปตสั เป็นระยะเวลำอยำ่งนอ้ย 5 ปี           
              3. เกษตรแจง้จ ำนวนพ้ืนท่ีสวนป่ำท่ีมีอยูท่ั้งหมด กรณีท่ีเกษตรกรน ำพ้ืนท่ีสวนป่ำเขำ้ร่วมโครงกำรบำงส่วนหรือบำงแปลงและให้
เหตผุลท่ียงัไม่น ำพ้ืนท่ีสวนป่ำใหท้รำบเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
          เอกสำรประกอบกำรสมัคร          
 a) บตัรประชำชนผูส้มคัร  
 b) ประเภท ส ำเนำเอกสำรแสดงสิทธ์ิกำรถือครองท่ีดิน  
     เช่น โฉนดท่ีดิน นส.3  นส.4  สปก. 
 c) หลกัฐำนกำรเสียภำษีท่ีดิน 
 

กำรรับสมัครผู้รับเหมำในกำรจัดดูแปลงปลูกไม้ยูคำลิปตัส 

กรณี GE เป็นผู้จัดหำ 

1. GE สัมภำษณ์ผูรั้บเหมำท่ีจะสมคัรมำจดักำรสวนป่ำ  

2. ผูรั้บเหมำและคนงำนตอ้งไดรั้บกำรอบรมจำก GE ก่อนเขำ้ท ำงำน  

3. ผูรั้บเหมำ ตอ้งมีรำยช่ือคนงำนก่อนเขำ้ท ำงำนทุกคร้ังพร้อมแสดงบตัรประชำชน หำกกรณีมีกำรเปล่ียนคนให้ ทีมงำนแจง้ต่อหนำ้

งำนทุกคร้ัง โดยมีกำรระบุอำย ุเพศ กำรลกัษณะกำรจำ้งงำนและตอ้งไม่จำ้งแรงงำนเด็กต ่ำกว่ำ 18 ปี กรณีท่ีเป็นจำ้งแรงงำน

ต่ำงดำ้ว ตอ้งมีหลกัฐำนสวสัดิกำรแสดงใหเ้ห็นดว้ย 

4. ทีมงำนตอ้งมีอปุกรณ์ PPE  

5. ผูรั้บเหมำตอ้งมีสวสัดิกำรขั้นพ้ืนฐำน ไดแ้ก่ เวชภณัฑแ์ละยำในกำรปฐมพยำบำล (กล่องยำ) ,ประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน 

หรือ บตัรประกนัสุขภำพถว้นหนำ้,น ้ำด่ืม 

6. หลกัฐำนแสดงกำรเสียภำษีเงินไดส่้วนบุคคลประจ ำปีของผูรั้บเหมำ 

7. กรณีผูรั้บเหมำใชเ้คร่ืองจกัรกล/รถไถ ตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนกำรต่อภำษี และทะเบียนรถ 

8. หลงัจำกตกลงกำรจำ้งงำนจะมีกำรเซ็นตสั์ญญำจำ้งงำนระหว่ำงบริษทั กบั ผูรั้บเหมำ  
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กรณี “สมำชิกกลุ่ม” เป็นผู้จัดหำผู้รับเหมำ 

1. ผูรั้บเหมำและคนงำนตอ้งไดรั้บกำรอบรมจำก GE ก่อนเขำ้ท ำงำน  

2. ผูรั้บเหมำ ตอ้งมีรำยช่ือคนงำนก่อนเขำ้ท ำงำนทุกคร้ังพร้อมแสดงบตัรประชำชน หำกกรณีมีกำรเปล่ียนคนให้ ทีมงำนแจง้ต่อหนำ้

งำนทุกคร้ัง โดยมีกำรระบุอำย ุเพศ ลกัษณะกำรจำ้งงำน และตอ้งไม่จำ้งแรงงำนเด็กต ่ำกว่ำ 18 ปี กรณีท่ีเป็นจำ้งแรงงำนต่ำงดำ้ว 

ตอ้งมีหลกัฐำนสวสัดิกำรแสดงให้เห็นดว้ย 

3. ผูรั้บเหมำตอ้งมีอปุกรณ์ PPE  

4. ผูรั้บเหมำตอ้งมีสวสัดิกำรขั้นพ้ืนฐำน ไดแ้ก่ เวชภณัฑแ์ละยำในกำรปฐมพยำบำล (กล่องยำ) ,ประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน 

หรือ บตัรประกนัสุขภำพถว้นหนำ้,น ้ำด่ืม 

5. ผูรั้บเหมำตอ้งแสดงหลกัฐำนแสดงกำรเสียภำษีเงินไดส่้วนบคุคลประจ ำปีของผูรั้บเหมำ  

กรณีผู้รับเหมำใช้เคร่ืองจักรกล/รถไถ ต้องมีเอกสำรหลักฐำนกำรต่อภำษี และทะเบียนรถ 

1. GE สัมภำษณ์ผูรั้บเหมำท่ีจะสมคัรมำจดักำรสวนป่ำ ตอ้งมีรำยช่ือคนงำนก่อนเขำ้ท ำงำนทุกคร้ัง หำกกรณีมีกำรเปล่ียนคนให้

ทีมงำนแจง้ต่อหนำ้งำนทุกคร้ัง โดยมีกำรระบุอำย ุเพศ กำรลกัษณะกำรจำ้งงำน หำกเป็นคนงำนต่ำงดำ้วตอ้งมี ใบแรงงำนต่ำงดำ้ว 

และตอ้งไม่จำ้งแรงงำนเด็กต ่ำกว่ำ 18 ปี 

2. ทีมงำนตอ้งมีอปุกรณ์ PPE ขั้นตอนกำรปฏิบติัปลอดภยั และมำตรฐำนกำรท ำงำนให้ถูกตอ้งตำมลกัษณะงำน 

3. สวสัดิกำรขั้นพ้ืนฐำน ไดแ้ก่ เวชภณัฑแ์ละยำในกำรปฐมพยำบำล (กล่องยำ) ,ประกนัสังคม กองทนุเงินทดแทน หรือ บตัรประกนั

สุขภำพถว้นหนำ้,น ้ำด่ืม 

4. หลกัฐำนแสดงกำรเสียภำษีเงินไดส่้วนบุคคลประจ ำปีของผูรั้บเหมำ 

5. หลงัจำกตกลงกำรจำ้งงำนจะมีกำรเซ็นตสั์ญญำจำ้งงำนระหว่ำงบริษทั กบั ผูรั้บเหมำ  

6. ผูรั้บเหมำตอ้งไดรั้บกำรอบรมจำก GE ก่อนเขำ้ท ำงำน และผูรั้บเหมำตอ้งท ำกำรอบรมคนงำนก่อนเขำ้ท ำงำน 

     

กำรพ้นควำมเป็นสมำชิกภำพ         

1. กำรหมดควำมเป็นสมำชิกภำพ ทั้งประเภทเกษตรกรและผูท้  ำไม ้มีหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำดงัน้ี  

1.1 ผูเ้ป็นสมำชิกไม่ปฏิบติัตำมระเบียบปฏิบติัท่ีก ำหนดไวใ้นกรณีท่ีเป็นในทำงผิดขอ้ก ำหนด ในส่วนท่ีท ำให้เกิดควำมเสียหำยในดำ้น

กฎหมำย หรือส่ิงท่ีร้ำยแรง อนัเป็นเหตใุห้ไดรั้บค ำขอแกไ้ขปรับปรุงตั้งแต่ 3 คร้ังขึ้นไป และไดรั้บกำรช้ีแจงหรือท ำกำรฝึกอบรมแลว้

ทุกคร้ังโดยแต่ละคร้ังผูรั้บผดิชอบตอ้งบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐำน  
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1.2 สมำชิกประสงคจ์ะลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกภำพดว้ยตนเอง                     

1.3 สมำชิกปลูกพืชชนิดอื่นๆ ทดแทนลงไปหลงัจำกกำรตดัฟันไปแลว้ 6 เดือน      
 
2. กำรรับสมำชิกท่ีถูกพิจำรณำให้หมดควำมเป็นสมำชิกภำพจำกขอ้ 1 สำมำรถยื่นอุธรณ์ต่อผูจ้ดักำรป่ำไม ้เพื่อขอกลบัเขำ้เป็นสมำชิกไดอ้ีก 
โดยมีวีธีปฏิบติัดงัน้ี        

2.1 แจง้ควำมจ ำนงคข์อกลบัเขำ้เป็นสมำชิกใหม่         
2.2 ผูป้ระสำนงำนในพ้ืนท่ีท ำกำรตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของพ้ืนท่ี      
2.3 ก ำหนดให้เกษตรกรผูมี้ควำมประสงคจ์ะขอกลบัเขำ้เป็นสมำชิกใหม่ปฏิบติัตำมระเบียบปฏิบติัของกำรจดักำรสวนไมย้คูำ

ลิปตสัแบบยัง่ยืนเป็นเวลำแบบยัง่ยืนเป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 3 เดือน        
2.4 ผูป้ระสำนงำนในพ้ืนท่ีท ำกำรตรวจสอบผลกระทบและกำรปฏิบติัตำมระเบียบฯซ ้ำ ถำ้ไม่มีขอ้บกพร่อง ก็ให้กรอกใบสมคัร 

และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรรับสมคัรสมำชิกใหม ่

กำรตรวจติดตำมภำยใน (Internal Audit) 

กำรตรวจสอบ GEประจ ำปี และกำรตรวจติดตำม Monitoring 

 แบบฟอร์เอกสำรท่ีใชใ้นกำรตรวจสอบ GE ประจ ำปี  และ กำรตรวจติดตำม Monitoring ดำ้นต่ำงๆ ประกอบดว้ย.-   

1. แบบฟอร์ม site inspection (Harvesting) 

2. แบบฟอร์ม เช็คลิสอบุติัเหต ุ

3. แบบฟอร์ม กำรตรวจติดตำม ตำมประเภทควำมเส่ียงแต่ละพ้ืนท่ี 

4. แบบฟอร์ม แบบฟอร์กำรออก NCR 

5. แบบฟอร์ม แบบตรวจติดตำมพ้ืนท่ีอนุรักษ ์และพ้ืนท่ี HCV  

วิธีกำรท ำงำน 

 วิธีกำรท ำงำน  กำรตรวจสอบสมำชิกประจ ำปี  และกำรตรวจติดตำม Monitoring ใหด้ ำเนินกำรตำม WI ต่ำงๆ  ดงัน้ี.-   

   1.  WI กำรรับสมคัรสมำชิก 

   2.  WI กำรประเมินผลผลิตไมย้คูำลิปตสั   และอตัรำกำรเจริญเติบโตของไมย้คูำลิปตสั   

   3.  WI กำรส ำรวจพ้ืนท่ีก่อน-หลงักำรท ำไม ้

   4.  WI กำรจดัท ำแผนกำรท ำไมแ้ละดูแลรักษำแปลงปลูก และกำรตรวจติดตำม Monitoring  

   5.  WI แบบตรวจติดตำมพ้ืนท่ีอนุรักษ ์และพ้ืนท่ี HCV 

   6.  WI แบบตรวจติดตำมพืชและสัตวใ์นพ้ืนท่ีสวนป่ำ 
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หลักเกณฑ์ตรวจติดตำมกำรท ำงำนประจ ำปี 

  หลงัจำกเขำ้รับสมำชิกโครงกำรแลว้ ตลอดระยะเวลำของโครงกำร GE จะไดรั้บกำรสุ่มตรวจกำรด ำเนินงำนว่ำยงัมีคงมีควำม
สอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรจดักำรสวนป่ำอยูห่รือไม่ อยำ่งเป็นประจ ำ โดยมี 

วิธีกำรสุ่ม (Sampling plan) พ้ืนท่ีเขำ้ร่วมของแปลง ดงัน้ี 

 

▪ ปัจจยัในสุ่มตรวจ  
1. กำรเลือกพ้ืนท่ีตำมควำมเส่ียงในระดบัต่ำงๆ  

โดยแบ่งเป็น  

1.1 ควำมเส่ียงระดบัต ่ำ (สีเขียว): ไม่ติดชุมชน ไม่ติดแหล่งน ้ำ ไม่ติดพ้ืนท่ีอุทยำน พ้ืนท่ีลำดชนัไม่เกิน 20 องศำ 

1.2  ควำมเส่ียงระดบักลำง (สีเหลือง): ติดชุมชน ติดวดั ติดโรงเรียน พ้ืนท่ีลำดชนั 21-35 องศำ ตน้ไมใ้หญ่ มีบ่อน ้ ำ/ ถนน

ภำยในแปลง 

1.3  ควำมเส่ียงระดบัสูง (สีแดง): ติดแหล่งน ้ำธรรมชำติ ติดพ้ืนท่ีอุทยำน/ ป่ำสงวน พ้ืนท่ีลำดชนั มำกกว่ำ35 องศำ 

แต่ในปีถดัไปจะไม่ท ำกำรสุ่มแปลงท่ีเคยสุ่มแลว้ ยกเวน้กรณีแปลงท่ีมีประเด็นตอ้งด ำเนินกำรติดตำมในปีถดัไป 
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2.  กำรตรวจเป็นกรณีพเิศษ: มีกำรร้องเรียนของปีทีผ่่ำนมำ  
เป็นกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) หมำยถึง กำรก ำหนดคุณลกัษณะของประชำกรท่ีตอ้งกำรไว ้เม่ือหน่วย

ประชำกรใดท่ีมีคุณลกัษณะท่ีก ำหนด   ก็น ำมำเป็นกลุ่มตวัอย่ำง เรียกว่ำกำรสุ่มแบบพิจำรณำ (judgment sampling) เป็นกำรสุ่มตวัอยำ่งโดย
ใชดุ้ลพินิจของผูวิ้จยัในกำรก ำหนดสมำชิกของประชำกรท่ีจะมำเป็นสมำชิกในกลุ่มตวัอย่ำง ว่ำมีลกัษณะสอดคลอ้งหรือเป็นตวัแทนท่ีจะ
ศึกษำหรือไม่  ข้อจ ำกัดของกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบน้ีคือไม่สำมำรถระบุได้ว่ำตัวอย่ำงท่ีเลือก จะยงัคงลกัษณะดังกล่ำวหรือไม่เม่ือเวลำ
เปล่ียนไป 

 

กำรตรวจติดตำมกำรท ำงำนของ GE 

ในกรณีกำรเลือกสวนป่ำส ำหรับตรวจติดตำมอำจมีขอ้พิจำรณำเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
- กรณีมีขอ้ร้องเรียนเกิดขึ้นท่ีแปลงสมำชิกสวนป่ำ จะด ำเนินกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีท่ีสุ่มจบัฉลำกไดส้วนป่ำซ ้ ำกบัแปลงท่ีผูต้รวจหรือผูใ้ห้กำรรับรอง สุ่มตรวจในปีนั้น ๆ จะเวน้กำรตรวจ และจะท ำกำรสุ่ม

ใหม ่
- มีกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ในปัจจุบนัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวทำง กำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืนตำมมำตรฐำนสำกล 
- สวนป่ำท่ีด ำเนินกำรตัดโค่นเสร็จแล้ว เพื่อตรวจติดตำมกำรปลูกภำยหลังท ำไม้ 1 ปี ท่ีจะต้องกลับมำปลูกสวนยูคำลิปตัส

เหมือนเดิมติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรแกไ้ข กำรท ำงำนตำมค ำแนะน ำของ GE หรือผูป้ระเมิน 
 

เกณฑ์ในกำรตรวจติดตำมกำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงย่ังยืน บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั มหำชน 

1. ระดบัรุนแรง (Major CARs) หมำยถึง ผลกำรตรวจติดตำมท่ีพบว่ำมีขอ้บกพร่องหรือไม่ เป็นไปตำม หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนด

ของ กำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืน   ในกำรด ำเนินกิจกรรมและท ำให้สูญเสียระบบและไม่สำมำรถควบคุมบริหำรกำรจดักำร

สมำชิกสวนป่ำได ้ ตอ้งแกไ้ขปรับปรุงใหเ้สร็จส้ินภำยใน 3 เดือน (กรณีพิเศษ 6 เดือน) เช่น 

- ผิดกฎหมำยระดบัประเทศ  หรือกฎหมำยทอ้งถ่ินและผิดหลกักำรและหลกัเกณฑข์อง กำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืน 

- กำรท ำงำนเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยำ่งรุนแรง 

- หลงัจำกมีกำรตดัโค่นแลว้ไม่ไดก้ลบัมำปลูกไมย้คูำลิปตสั ภำยใน 1 ปี 

2. ระดบัชัว่ครำว หรือเลก็นอ้ย (Minor CARs) หมำยถึง  ผลกำรตรวจติดตำมท่ีพบว่ำมีกำรเกิดขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นไปตำม

ขอ้ก ำหนด ไม่ส่งผลให้สูญเสียต่อกำรจดักำรสวนไมย้คูำลิปตสัเป็นกำรชัว่ครำว  หรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ตอ้งแกไ้ขให้เสร็จส้ินภำยใน  1 ปี (กรณีพิเศษ  2  ปี)  เช่น 

- มีกำรปฏิบติัท่ีขดัต่อตำมกฎหมำย หรือระเบียบปฏิบติักำรจดักำรสวนไมย้คูำลิปตสัเป็นกำรชัว่ครำว            
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3. ขอ้สังเกต (Observation) หมำยถึง ขอ้คดิเห็นท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตรวจติดตำมของคณะผูบ้ริหำร (GE) และควรปรับปรุงแกไ้ข

เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงพฒันำใหดี้เพ่ิมขึ้นเหมำะสมกบักำรปฏิบติังำน  เพื่อให้สอดคลอ้งกบักบัหลกัเกณฑ ์กำรจดักำรสวนป่ำ

อยำ่งย ัง่ยืน  

   ในกรณีท่ีท ำกำรตรวจติดตำมแลว้พบว่ำ มีสมำชิกสวนป่ำบำงรำยไม่ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์จะพจิำรณำดงัน้ี.- 

       - คร้ังท่ี 1  ใหค้ณะทีมงำนฯด ำเนินกำรให้ค  ำแนะน ำพร้อมช้ีแจงแนวทำงกำรแกไ้ขต่ำงๆ และท ำบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐำน 

       - คร้ังท่ี 2 ใหค้ณะทีมงำนฯ ด ำเนินกำรให้ค  ำแนะน ำพร้อมช้ีแจงแนวทำงกำรแกไ้ขต่ำงๆ คร้ังท่ี 2 และท ำบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐำน   

                   (บนัทึกตกัเตือน) 

       - คร้ังท่ี 3 พิจำรณำตดัรำยช่ือออกจำกควำมเป็นสมำชิกภำพ  และท ำกำรช้ีแจงให้สมำชิกสวนป่ำรำยนั้นรับทรำบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 

 

SD-WP-200ED1 Effective date 15/1/2023 Page 67 of 108 

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรสวนป่ำยูคำลิปตัส 

กำรแบ่งหน้ำท่ีภำยในบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) มหำชน (จ ำกัด) 

ล ำดับ
ที่ 

กิจกรรม 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ผู้จัดกำร GE 
สมำชิก 

(เกษตรกร) 
RMU 

(ตัวแทนเกษตรกร) 

1 กำรช ำระภำษีท่ีดิน และเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ของสมำชิกเกษตรกร   
  

2 กำรจำ้งแรงงำน     
3 กำรเตรียมพ้ืนท่ีปลูก, กำรไถเตรียมพ้ืนท่ี,หมำยแนวปลูกและค่ำหลกั     

4 กำรขดุหลุม,รองกน้หลุม กำรปลูก และกำรปลูกซ่อม     

5 กำรปลูกซ่อม , กำรก ำจดัวชัพืช, ท ำแนวกนัไฟ      

6 กำรใส่ปุ๋ ย, กำรลิดก่ิงแต่งก่ิง กำรป้องกนัไฟ เก็บขยะในแปลงและอื่น ๆ...     

7 กำรสวมใส่ PPE แต่ละกิจกรรม      

8 กำรบนัทึกค่ำใชจ้่ำย ๆ ในสมุดรำยรับ-รำยจ่ำย     

9 
วดัควำมโตตน้ไม/้ HCVF และกำรส ำรวจควำมหลำกหลำย พืช-สัตว/์
ประเมิน ควำมชนั/วดักำรพงัทลำยของดิน  

    

10 กำรดูแลพ้ืนท่ีอนุรักษ ์และกำรปลูกทดแทนในพ้ืนท่ีอนุรักษ ์     

11 กำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนต่ำง ๆ ขอ้ร้องเรียนควำมขดัแยง้เร่ืองท่ีดิน     

12 กำรจดัท ำแผนท่ี/แผนกำรจดักำรสวนป่ำ และกำรปรับปรุงแผน    
 

13 ตรวจติดตำมสมำชิกสวนป่ำ / กำร Internal Audit กำรออก NCR    
 

14 ฝึกอบรมต่ำง ๆ ให้กบัคณะกรรมกำร (GE) และสมำชิกสวนป่ำ (GM)     
 

15 กำรใชสั้ญลกัษณ์ทำงกำรคำ้/กำรควบคุมและบนัทึกกำรใชสั้ญลกัษณ์    
 

16 จ่ำยค่ำตรวจรับรอง /ติดต่อ CB และกำรประสำนงำนหน่วยงำนรำชกำร    
 

17 กำรรับสมคัรสมำชิก ลงทะเบียนรับสมคัร และตรวจสอบสมำชิก    
 

18 สัมภำษณ์สมำชิก ก่อนกำรพิจำรณำอนุมติัเป็นสมำชิก (ตรวจสอบพ้ืนท่ี)    
 

19 ตรวจติดตำมผลกระทบดำ้นสังคม และส่ิงแวดลอ้ม    
 

20 ขอ้มูลจ ำหน่ำยไมย้คูำลิปตสั และออกใบเสร็จรับเงิน Invoice    
 

21 กำรควบคุมกำรขนยำ้ยไมย้คูำลิปตสั (กำรออกใบก ำกบัสินคำ้)    
 

22 กำรสรุปขอ้มูลกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ และผลผลิตขอบกลุ่ม (ประจ ำปี)    
 

23 อนุมติัใหเ้ป็นสมำชิก/ ถอดถอนกำรเป็นสมำชิก/ แต่งตั้ง GE    
 

24 อื่นๆ..................................................................................    
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แนวทำงกำรป้องกันสภำพแวดล้อม ที่ได้จำกกำรศึกษำผลกระทบด้ำนสังคม และส่ิงแวดล้อม 

แผนก : _________สร้ำงวัตถุดบิ_____________________ ฝ่ำย : _____________สร้ำงวัตถุดบิ_______________________
[ √  ] งานทีท่ าโดยพนักงาน [   ] งำนทีท่ ำโดยผู้ทีเ่กีย่วข้อง [   ] งำนทีท่ ำโดยผู้ทีเ่กีย่วข้อง [   ] งำนทีท่ ำโดยผู้ทีเ่กีย่วข้อง

1 งำนเตรียมพื้นที,่งำนตัด

ไม้

งำนส ำรำจแปลงและขณะ

ปฏบัิติงำน

ต้นไม้และเศษกิง่ไม้ภำยในแปลง ผู้ปฎบัิติงำน อนัตรำยจำกกิง่ไม้ทิม่แทง 1. แต่งกำยให้รัดกมุก่อนปฎบัิติงำนทุกคร้ัง

 2.จดัให้มชุีดปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น

1.ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น            

2.แจ้งหัวหน้ำแปลงให้รับทรำบและด ำเนินกำรตำมแผนตอบโต้

อุบัติเหตุ

2 งำนไถ งำนไถก ำจดัวัชพืช ร่องน ำ้ภำยในแปลง ผู้ปฎบัิติงำน,ผู้รับเหมำ  อนัตรำยและควำมเสียหำยกบัตัวเคร่ืองจกัรจำกกำร

พลกิคว ำ่หรือติดหล่มจำกกำรไม่ช ำนำญพื้นที่

 1.ให้กำรส ำรวจพื้นทีก่ำรท ำงำนร่วมกบัหัวหน้ำ

แปลงและท ำสัญลกัษ์พื้นทีเ่ส่ียงโดยกำรปักธงหรือ

พ่นสีไว้ให้เห็นชัดเจน

2.จดัให้มชุีดปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น

1.ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น            

2.แจ้งหัวหน้ำแปลงให้รับทรำบและด ำเนินกำรตำมแผนตอบโต้

อุบัติเหตุ

3 งำนเตรียมพื้นที,่งำนตัด

ไม้,งำนไถ

งำนเติมเช้ือเพลงิ น ำ้มนัเช้ือเพลงิร่ัวไหล ผู้ปฎบัิติงำน,ผู้รับเหมำ อนัตรำยจำกกำรสูดดม  อนัเน่ืองจำกกำรร่ัวไหลของ

น ำ้มนั

1.ให้มวีัสดุรองรับจุดเติมและเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัทุกคร้ัง

2.ติดป้ำยเตือนห้ำมก่อประกำยไฟในพื้นทีท่ ำงำน 

 3.ไม่มกีำรสต็อคน ำ้มนัภำยในแปลง

หำกเกดิน ำ้มนัร่ัวไหลในแปลงให้ตักดนิบริเวณทีม่กีำรร่ัวไหลใส่

ถุงด ำส่งให้กบัหัวหน้ำแปลงเพ่ือส่งก ำจดัทีห่น่วยงำน

ส่ิงแวดล้อมของบริษทั

4 งำนขนส่ง กำรขนส่งไม้ สำยไฟระหว่ำงทำง                           

       กิง่ไม้ระหว่ำงทำง

ผู้ปฏบัิติงำน,เพ่ือนร่วมงำน 1.อนัตรำยจำกกำรถูกไฟดูดอนัเกดิจำกเคร่ืองจกัรเกีย่ว

สำยไฟ             

2.อนัตรำยจำกกำรถูกกิง่ไม้เกีย่วรถขนส่ง

1.ให้มกีำรส ำรวจเส้นทำงก่อนกำรเคล่ือนย้ำยก่อนทุก

คร้ัง

2.ให้มอุีปกรณ์ในกำรช่วยเปิดทำง เช่นมดี  ไม้ค ำ้

สำยไฟ เป็นต้น

ห้ำมบรรทุกและควำมสูงเกนิกฎหมำยก ำหนด

5 แปลงปลูก งำนปลูก จอบ ผู้ปฎบัิติงำน อนัตรำยจำกจอบในกำรชุดหลุมปลูกหักกระเดน็ท ำให้

ได้รับบำดเจบ็

1.ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนก่อน

กำรท ำงำนทุกคร้ัง

 2.แต่งกำยให้รัดกมุก่อนลงปฏบัิติงำนทุกคร้ัง

1.ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น            

2.แจ้งหัวหน้ำแปลงให้รับทรำบและด ำเนินกำรตำมแผนตอบโต้

อุบัติเหตุ

6 พื้นทีภ่ำยในแปลง เตรียมพื้นที,่งำนตัดไม้,งำนไถ

,งำนตัดเถำวัลย์.งำนแต่งหน่อ

สัตว์มพีิษ ผู้ปฎบัิติงำน ได้รับอนัตรำยจำกสัตว์มพีิษภำยในแปลงเน่ืองจำก

กำรปฏบัิติงำน เช่นแตน, ต่อ, ผึง้, งู เป็นต้น

1.จดัจุดจอดพักเคร่ืองจกัรในพื้นทีโ่ล่งแจ้ง 

2.มกีำรส ำรวจพื้นทีท่ ำงำนร่วมกบัหัวหน้ำแปลง

พร้อมท ำสัญลกัษ์จุดเส่ียงด้วยกำรธง หรือพ่นด้วยสี

ไว้ ให้เห็นชัดเจน 

3.แต่งกำยให้รัดกมุก่อนลงปฏบัิติงำนทุกคร้ัง

1.ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น            

2.แจ้งหัวหน้ำแปลงให้รับทรำบและด ำเนินกำรตำมแผนตอบโต้

อุบัติเหตุ

(ยอดสยาม นาสวน)

ผู้ตรวจสอบ : ยอดสยาม นาสวน

8/8/20208/8/2020

     (นาย เปรมศักดิ ์ศรีนภาทพิย์ )

ผู้จัดท า : เปรมศักดิ ์ศรีนภาทพิย์ 

กำรประเมนิควำมเส่ียงด้ำนต ำแหน่งงำน

ล ำ
ดบั

ที่

1.ต ำแหน่งงำน/พื้นที่
2.รำยละเอยีดกำรปฏบัิติงำน/

ผลกำรส ำรวจพื้นที่
3.แหล่งก ำเนิดอนัตรำย 4.ใคร/อะไรทีไ่ด้รับอนัตรำย 5.ลกัษณะและสำเหตุของอนัตรำย 6.มำตรำกำรควบคุมควำมเส่ียง 7วิธีกำรท ำงำนหำกเกดิเหตุ
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แผนก : _________สร้ำงวัตถุดบิ_____________________ ฝ่ำย : _____________สร้ำงวัตถุดบิ_______________________
[ √  ] งานทีท่ าโดยพนักงาน [   ] งำนทีท่ ำโดยผู้ทีเ่กีย่วข้อง [   ] งำนทีท่ ำโดยผู้ทีเ่กีย่วข้อง [   ] งำนทีท่ ำโดยผู้ทีเ่กีย่วข้อง

1 งำนเตรียมพื้นที,่งำนตัด

ไม้

งำนส ำรำจแปลงและขณะ

ปฏบัิติงำน

ต้นไม้และเศษกิง่ไม้ภำยในแปลง ผู้ปฎบัิติงำน อนัตรำยจำกกิง่ไม้ทิม่แทง 1. แต่งกำยให้รัดกมุก่อนปฎบัิติงำนทุกคร้ัง

 2.จดัให้มชุีดปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น

1.ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น            

2.แจ้งหัวหน้ำแปลงให้รับทรำบและด ำเนินกำรตำมแผนตอบโต้

อุบัติเหตุ

2 งำนไถ งำนไถก ำจดัวัชพืช ร่องน ำ้ภำยในแปลง ผู้ปฎบัิติงำน,ผู้รับเหมำ  อนัตรำยและควำมเสียหำยกบัตัวเคร่ืองจกัรจำกกำร

พลกิคว ำ่หรือติดหล่มจำกกำรไม่ช ำนำญพื้นที่

 1.ให้กำรส ำรวจพื้นทีก่ำรท ำงำนร่วมกบัหัวหน้ำ

แปลงและท ำสัญลกัษ์พื้นทีเ่ส่ียงโดยกำรปักธงหรือ

พ่นสีไว้ให้เห็นชัดเจน

2.จดัให้มชุีดปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น

1.ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น            

2.แจ้งหัวหน้ำแปลงให้รับทรำบและด ำเนินกำรตำมแผนตอบโต้

อุบัติเหตุ

3 งำนเตรียมพื้นที,่งำนตัด

ไม้,งำนไถ

งำนเติมเช้ือเพลงิ น ำ้มนัเช้ือเพลงิร่ัวไหล ผู้ปฎบัิติงำน,ผู้รับเหมำ อนัตรำยจำกกำรสูดดม  อนัเน่ืองจำกกำรร่ัวไหลของ

น ำ้มนั

1.ให้มวีัสดุรองรับจุดเติมและเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัทุกคร้ัง

2.ติดป้ำยเตือนห้ำมก่อประกำยไฟในพื้นทีท่ ำงำน 

 3.ไม่มกีำรสต็อคน ำ้มนัภำยในแปลง

หำกเกดิน ำ้มนัร่ัวไหลในแปลงให้ตักดนิบริเวณทีม่กีำรร่ัวไหลใส่

ถุงด ำส่งให้กบัหัวหน้ำแปลงเพ่ือส่งก ำจดัทีห่น่วยงำน

ส่ิงแวดล้อมของบริษทั

4 งำนขนส่ง กำรขนส่งไม้ สำยไฟระหว่ำงทำง                           

       กิง่ไม้ระหว่ำงทำง

ผู้ปฏบัิติงำน,เพ่ือนร่วมงำน 1.อนัตรำยจำกกำรถูกไฟดูดอนัเกดิจำกเคร่ืองจกัรเกีย่ว

สำยไฟ             

2.อนัตรำยจำกกำรถูกกิง่ไม้เกีย่วรถขนส่ง

1.ให้มกีำรส ำรวจเส้นทำงก่อนกำรเคล่ือนย้ำยก่อนทุก

คร้ัง

2.ให้มอุีปกรณ์ในกำรช่วยเปิดทำง เช่นมดี  ไม้ค ำ้

สำยไฟ เป็นต้น

ห้ำมบรรทุกและควำมสูงเกนิกฎหมำยก ำหนด

5 แปลงปลูก งำนปลูก จอบ ผู้ปฎบัิติงำน อนัตรำยจำกจอบในกำรชุดหลุมปลูกหักกระเดน็ท ำให้

ได้รับบำดเจบ็

1.ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนก่อน

กำรท ำงำนทุกคร้ัง

 2.แต่งกำยให้รัดกมุก่อนลงปฏบัิติงำนทุกคร้ัง

1.ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น            

2.แจ้งหัวหน้ำแปลงให้รับทรำบและด ำเนินกำรตำมแผนตอบโต้

อุบัติเหตุ

6 พื้นทีภ่ำยในแปลง เตรียมพื้นที,่งำนตัดไม้,งำนไถ

,งำนตัดเถำวัลย์.งำนแต่งหน่อ

สัตว์มพีิษ ผู้ปฎบัิติงำน ได้รับอนัตรำยจำกสัตว์มพีิษภำยในแปลงเน่ืองจำก

กำรปฏบัิติงำน เช่นแตน, ต่อ, ผึง้, งู เป็นต้น

1.จดัจุดจอดพักเคร่ืองจกัรในพื้นทีโ่ล่งแจ้ง 

2.มกีำรส ำรวจพื้นทีท่ ำงำนร่วมกบัหัวหน้ำแปลง

พร้อมท ำสัญลกัษ์จุดเส่ียงด้วยกำรธง หรือพ่นด้วยสี

ไว้ ให้เห็นชัดเจน 

3.แต่งกำยให้รัดกมุก่อนลงปฏบัิติงำนทุกคร้ัง

1.ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น            

2.แจ้งหัวหน้ำแปลงให้รับทรำบและด ำเนินกำรตำมแผนตอบโต้

อุบัติเหตุ

(ยอดสยาม นาสวน)

ผู้ตรวจสอบ : ยอดสยาม นาสวน

8/8/20208/8/2020

     (นาย เปรมศักดิ ์ศรีนภาทพิย์ )

ผู้จัดท า : เปรมศักดิ ์ศรีนภาทพิย์ 

กำรประเมนิควำมเส่ียงด้ำนต ำแหน่งงำน

ล ำ
ดบั

ที่

1.ต ำแหน่งงำน/พื้นที่
2.รำยละเอยีดกำรปฏบัิติงำน/

ผลกำรส ำรวจพื้นที่
3.แหล่งก ำเนิดอนัตรำย 4.ใคร/อะไรทีไ่ด้รับอนัตรำย 5.ลกัษณะและสำเหตุของอนัตรำย 6.มำตรำกำรควบคุมควำมเส่ียง 7วิธีกำรท ำงำนหำกเกดิเหตุ

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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แผนก : _________สร้ำงวัตถุดบิ_____________________ ฝ่ำย : _____________สร้ำงวัตถุดบิ_______________________
[ √  ] งานทีท่ าโดยพนักงาน [   ] งำนทีท่ ำโดยผู้ทีเ่กีย่วข้อง [   ] งำนทีท่ ำโดยผู้ทีเ่กีย่วข้อง [   ] งำนทีท่ ำโดยผู้ทีเ่กีย่วข้อง

1 งำนเตรียมพื้นที,่งำนตัด

ไม้

งำนส ำรำจแปลงและขณะ

ปฏบัิติงำน

ต้นไม้และเศษกิง่ไม้ภำยในแปลง ผู้ปฎบัิติงำน อนัตรำยจำกกิง่ไม้ทิม่แทง 1. แต่งกำยให้รัดกมุก่อนปฎบัิติงำนทุกคร้ัง

 2.จดัให้มชุีดปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น

1.ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น            

2.แจ้งหัวหน้ำแปลงให้รับทรำบและด ำเนินกำรตำมแผนตอบโต้

อุบัติเหตุ

2 งำนไถ งำนไถก ำจดัวัชพืช ร่องน ำ้ภำยในแปลง ผู้ปฎบัิติงำน,ผู้รับเหมำ  อนัตรำยและควำมเสียหำยกบัตัวเคร่ืองจกัรจำกกำร

พลกิคว ำ่หรือติดหล่มจำกกำรไม่ช ำนำญพื้นที่

 1.ให้กำรส ำรวจพื้นทีก่ำรท ำงำนร่วมกบัหัวหน้ำ

แปลงและท ำสัญลกัษ์พื้นทีเ่ส่ียงโดยกำรปักธงหรือ

พ่นสีไว้ให้เห็นชัดเจน

2.จดัให้มชุีดปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น

1.ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น            

2.แจ้งหัวหน้ำแปลงให้รับทรำบและด ำเนินกำรตำมแผนตอบโต้

อุบัติเหตุ

3 งำนเตรียมพื้นที,่งำนตัด

ไม้,งำนไถ

งำนเติมเช้ือเพลงิ น ำ้มนัเช้ือเพลงิร่ัวไหล ผู้ปฎบัิติงำน,ผู้รับเหมำ อนัตรำยจำกกำรสูดดม  อนัเน่ืองจำกกำรร่ัวไหลของ

น ำ้มนั

1.ให้มวีัสดุรองรับจุดเติมและเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัทุกคร้ัง

2.ติดป้ำยเตือนห้ำมก่อประกำยไฟในพื้นทีท่ ำงำน 

 3.ไม่มกีำรสต็อคน ำ้มนัภำยในแปลง

หำกเกดิน ำ้มนัร่ัวไหลในแปลงให้ตักดนิบริเวณทีม่กีำรร่ัวไหลใส่

ถุงด ำส่งให้กบัหัวหน้ำแปลงเพ่ือส่งก ำจดัทีห่น่วยงำน

ส่ิงแวดล้อมของบริษทั

4 งำนขนส่ง กำรขนส่งไม้ สำยไฟระหว่ำงทำง                           

       กิง่ไม้ระหว่ำงทำง

ผู้ปฏบัิติงำน,เพ่ือนร่วมงำน 1.อนัตรำยจำกกำรถูกไฟดูดอนัเกดิจำกเคร่ืองจกัรเกีย่ว

สำยไฟ             

2.อนัตรำยจำกกำรถูกกิง่ไม้เกีย่วรถขนส่ง

1.ให้มกีำรส ำรวจเส้นทำงก่อนกำรเคล่ือนย้ำยก่อนทุก

คร้ัง

2.ให้มอุีปกรณ์ในกำรช่วยเปิดทำง เช่นมดี  ไม้ค ำ้

สำยไฟ เป็นต้น

ห้ำมบรรทุกและควำมสูงเกนิกฎหมำยก ำหนด

5 แปลงปลูก งำนปลูก จอบ ผู้ปฎบัิติงำน อนัตรำยจำกจอบในกำรชุดหลุมปลูกหักกระเดน็ท ำให้

ได้รับบำดเจบ็

1.ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนก่อน

กำรท ำงำนทุกคร้ัง

 2.แต่งกำยให้รัดกมุก่อนลงปฏบัิติงำนทุกคร้ัง

1.ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น            

2.แจ้งหัวหน้ำแปลงให้รับทรำบและด ำเนินกำรตำมแผนตอบโต้

อุบัติเหตุ

6 พื้นทีภ่ำยในแปลง เตรียมพื้นที,่งำนตัดไม้,งำนไถ

,งำนตัดเถำวัลย์.งำนแต่งหน่อ

สัตว์มพีิษ ผู้ปฎบัิติงำน ได้รับอนัตรำยจำกสัตว์มพีิษภำยในแปลงเน่ืองจำก

กำรปฏบัิติงำน เช่นแตน, ต่อ, ผึง้, งู เป็นต้น

1.จดัจุดจอดพักเคร่ืองจกัรในพื้นทีโ่ล่งแจ้ง 

2.มกีำรส ำรวจพื้นทีท่ ำงำนร่วมกบัหัวหน้ำแปลง

พร้อมท ำสัญลกัษ์จุดเส่ียงด้วยกำรธง หรือพ่นด้วยสี

ไว้ ให้เห็นชัดเจน 

3.แต่งกำยให้รัดกมุก่อนลงปฏบัิติงำนทุกคร้ัง

1.ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น            

2.แจ้งหัวหน้ำแปลงให้รับทรำบและด ำเนินกำรตำมแผนตอบโต้

อุบัติเหตุ

(ยอดสยาม นาสวน)

ผู้ตรวจสอบ : ยอดสยาม นาสวน

8/8/20208/8/2020

     (นาย เปรมศักดิ ์ศรีนภาทพิย์ )

ผู้จัดท า : เปรมศักดิ ์ศรีนภาทพิย์ 

กำรประเมนิควำมเส่ียงด้ำนต ำแหน่งงำน

ล ำ
ดบั

ที่

1.ต ำแหน่งงำน/พื้นที่
2.รำยละเอยีดกำรปฏบัิติงำน/

ผลกำรส ำรวจพื้นที่
3.แหล่งก ำเนิดอนัตรำย 4.ใคร/อะไรทีไ่ด้รับอนัตรำย 5.ลกัษณะและสำเหตุของอนัตรำย 6.มำตรำกำรควบคุมควำมเส่ียง 7วิธีกำรท ำงำนหำกเกดิเหตุ

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 
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คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
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แผนก : _________สร้างวตัถุดิบ_____________________ ฝ่าย : _____________สร้างวตัถุดิบ_______________________
[ √  ] งานท่ีท าโดยพนกังาน [   ] งานท่ีท าโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง [   ] งานท่ีท าโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง [   ] งานท่ีท าโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

งานเตรียมพ้ืนท่ี การท างานของรถแบคโฮ
และรถแทรคเตอร์

1.ถนนสาธารณะ/คลองสาธารณะ ผูป้ฎิบติังาน,ผูรั้บเหมา,ชุมชน
รอบแปลง

การเตรียมพ้ืนใกลแ้นวเขตและถนนหรือคลองสาธารณะท่ีจะตน้ไม้
ลม้ขวางทางสนัจร หรือการพงัทลายของดินลงแหล่งน ้า

1.กนัพ้ืนท่ีกนัชนห่างจากแนวเขตและแหล่งน ้าอยา่งนอ้ย 3 เมตร         
2.ตรวาจสอบเอกสารสิทธิและระวางท่ีดินให้ชดัเจนก่อนเขา้ปฏิบติังาน
3..ประสานผูน้ าชุมชนหรือเจ้าของพ้ืนท่ีขา้งเคียงให้ร่วมกนัพิจารณา
ความเหมาะสมก่อนเขา้ปฏิบติังาน

1.ประสานผูน้ าชุมชนหรือเจ้าของพ้ืนท่ีขา้งเคียงร่วมหาแนวทางแกไ้ข
ร่วมกนั

2.เสียงจากการท างานของเคร่ืองจกัร ผูป้ฎิบติังาน,ผูรั้บเหมา,ชุมชน
รอบแปลง

เสียงจากเคร่ืองยนตแ์ละการกระแทกจากการท างานก่อให้เกิดความ
ร าคาญ

1.ด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรจุดขอ้ต่อต่างๆให้อยูใ่นสภาพ
สมบรูณ์พร้อมใช้
2.หลีกเล่ียงการท างานในช่วงเวลาวิกาล ไมเ่กิน 20.00น.
3.แจ้งผูน้  าชุมชนและประชนชนอาศยัอยูติ่ดพ้ืนท่ีท างานให้ทราบก่อน
เขา้ปฏิบติังาน

1.ประสานผูน้ าชุมชนหรือเจ้าของพ้ืนท่ีขา้งเคียงให้ร่วมกนัพิจารณา
เพ่ือลดผลกระทบ
2.ท าขอ้ตกลงกบัผูไ้ดรั้บผลกระทบไมท่  างานในช่วงเวลาท่ีก่อให้เกิด
ความร าคาญตามขอ้ตกลง

3.ฝุ่ นจากการขุดหรือไถ เตรียมพ้ืนท่ี ผูป้ฎิบติังาน,ผูรั้บเหมา,ชุมชน
รอบแปลง

ฝุ่ นฟุ้งกระจายเขา้บา้นเรือนขา้งเคียงแปลงหรือถนนสาธารณะ 1.จดัให้มีรถน ้าส าหรับรดน ้ากลบฝุ่ นบริเวณถนนสาธารณะ
2.ท าแนวดว้ยวสัดุกั้นระหว่างแปลงกบับา้นเรือนท่ีอยูข่า้งเคียง

1.พิจารณาเพ่ิมรอบในการรดน ้าเพ่ือให้ลดฝุ่ นให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
2.ตรวจสอบสภาพวสัดุกั้นให้อยูใ่นสมบรูณ์และเพ่ิมชั้นความหนาให้
มากข้ีน

4.การพงัทลายของดิน,ตล่ิง และการ
ไหลชะของหนา้ดิน

ผูป้ฎิบติังาน,ผูรั้บเหมา,ชุมชน
รอบแปลง

1.การพงัดินบริเวณตล่ิงขา้งแหล่งน ้าหรือคลองขา้งแปลง

2.การไหลชะหนา้ดินในพ้ืนท่ีมีความลาดเอียงสูง

1.การเตรียมพ้ืนท่ีให้เวน้ระยะห่างจากแนวริมคลองหรือแหล่งน ้า
อยา่งนอ้ย 3 เมตร
1.ปรับพ้ืนเพ่ือลดความลาดเอียงของพ้ืน
2.วางผงัการปลูกขวางทางลาดเอียงเพ่ือลดความแรงในการไหลของน ้า

1.ท าการซ่อมแซมแนวขอบตล่ิงท่ีพงัแลว้ปลูกพืชเพ่ือช่วยป้องกนัการ
พงัทลายเช่นหญา้แฝก
1.ไมท่  ากิจกรรมแปลงในพ้ืนท่ืมีความลาดเอียงเกิน45 องคศ์า
2.ขุดร่องน ้าขวางแนวการไหลของน ้าเพ่ือรองรับน ้าและชลอการไหล
ของน ้า
1.การระหว่างร่องเพ่ือให้เป็นท่ีรองรับน ้าในพ้ืนท่ีชะลอการไหลของน ้า

2 งานก าจดัวชัพืช การก าจดัวชัพืชภายใน
แปลง(พืชรุกราน)

เศษหญา้และใบไมภ้ายในแปลง ผูป้ฎิบติังาน,ผูรั้บเหมา,ชุมชน
รอบแปลง

ไฟไหมภ้ายในแปลงแลว้ลุกลามไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง  1.จดัการไถกลบวชัพืช และดนัแนวกนัไฟรอบแปลงอยา่งนอ้ย3เมตร
2.จดัให้มีพนกังานว่ิงตรวจเฝ้าระวงัไฟในช่วงฤดูแลง้ทกุแปลง
3.จดัให้มีอุปกรณ์ดบัไฟประจ าแต่ละกลุ่มแปลง
4.ประสานหน่วยดบัเพลิงในพ้ืนท่ีขา้งเคียง

1.ประสานหน่วยดบัเพลิงในพ้ืนท่ี
2..แจ้งหัวหนา้แปลงให้รับทราบและด าเนินการตามแผนตอบโตเ้หตุ
ฉุกเฉิน

3 งานตดัไม้ การท างานของรถแมค็โค
ตดัไม ้และรถแทรคเตอร์

1.ถนนสาธารณะ/คลองสาธารณะ ผูป้ฎิบติังาน,ผูรั้บเหมา,ชุมชน
รอบแปลง

การตดัไมใ้กลแ้นวถนนและสายไฟหรือคลองสาธารณะท่ีจะท าให้
ตน้ไมล้ม้ขวางทางสญัจร ,เก่ียวสายไฟ,การลม้ขวางการไหลของน ้า

1.ประสานการไฟฟ้ในการตดักระแสไฟในช่วงท่ีมีการตดัไมใ้กลแ้นว
สายไฟ
2.ประสานงานกบัทอ้งถ่ินในการปิดถนนช่วงท่ีมีการตดัไมติ้ดถนน
สาธารณะ
3.จดัเตรียมเชือกส าหรับดึงไมไ้มใ่ห้ลม้ขวางทางน ้า
4..จดัพนกังานคอยอ านวยความสะดวกดา้นการาจรจรพร้อมติดตั้ง
สญัญาณเตือนในจุดท่ีมีการท างาน

1.แจ้งหัวหนา้แปลงให้รับทราบและด าเนินการตามแผนตอบโต้
อุบติัเหตุ   
2.ตดักระแสไฟฟ้าทนัทีหากมีตน้ไมพ้าดสายไฟ
3.จดัพนกังานคอยอ านวยความสะดวกดา้นการาจรจรพร้อมติดตั้ง
สญัญาณเตือนเม่ือมีตน้ไมล้ม้ขวางทางจราจร
4.ด าเนินการกูต้น้ไมก่ิ้งไมข้ึ้นจากผิวจราจรโดยเร็วท่ีสุด

2.เสียงจากการท างานของเคร่ืองจกัร ผูป้ฎิบติังาน,ผูรั้บเหมา,ชุมชน
รอบแปลง

เสียงจากเคร่ืองยนตแ์ละการกระแทกจากการท างานก่อให้เกิดความ
ร าคาญ

1.ด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรจุดขอ้ต่อต่างๆให้อยูใ่นสภาพ
สมบรูณ์พร้อมใช้
2.หลีกเล่ียงการท างานในช่วงเวลาวิกาล ไมเ่กิน 20.00น.
3.แจ้งผูน้  าชุมชนและประชนชนอาศยัอยูติ่ดพ้ืนท่ีท างานให้ทราบก่อน
เขา้ปฏิบติังาน

1.ประสานผูน้ าชุมชนหรือเจ้าของพ้ืนท่ีขา้งเคียงให้ร่วมกนัพิจารณา
เพ่ือลดผลกระทบ
2.ท าขอ้ตกลงกบัผูไ้ดรั้บผลกระทบไมท่  างานในช่วงเวลาท่ีก่อให้เกิด
ความร าคาญตามขอ้ตกลง

4.ผูไ้ดรั้บผลกระทบ 5.ลกัษณะและสาเหตุของผลกระทบ 6.มาตราการควบคุมความเส่ียง 7วิธีการท างานหากเกิดเหตุ

1

การประเมินความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

ล า
ดบั

ที่

1.ต าแหน่งงาน/พ้ืนท่ี 2.รายละเอียด 3.แหล่งก าเนิดอนัตราย
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แผนก : _________สร้างวตัถุดิบ_____________________ ฝ่าย : _____________สร้างวตัถุดิบ_______________________
[ √  ] งานท่ีท าโดยพนกังาน [   ] งานท่ีท าโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง [   ] งานท่ีท าโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง [   ] งานท่ีท าโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

งานขนส่ง รถบรรทกุขนส่งไม้ 1.ถนนสาธารณะ ผูป้ฎิบติังาน,ผูรั้บเหมา,ชุมชน
รอบแปลง

1.ผิวการจราจรช ารุด
2.การจราจรท่ีไมส่ะดวกในจุดสวนเลนและจุดถนนแคบ

1.ประสานกบัทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการซ่อมบ ารุงถนน
ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน
2.ติดป้ายและสญัลกัษเ์ตือนรวมทั้งสญัญาณไฟให้มีการระมดัระวงั
ทางเขา้ออก จุดสวนเลน จุดถนนแคบ

1.แจ้งหัวหนา้แปลงให้รับทราบและด าเนินการตามแผนตอบโต้
อุบติัเหตุ 
2.ประสานทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท าการซ่อมผิวจราจรให้
อยูใ่นสภาพสมบรูณ์พร้อมใชง้าน
3.ติดตั้งสญัญาณไฟเตือน ป้าย สญัลกัษ ์จุดท่ีผิวถนนช ารุด

2.เสียงและการสั่นสะเทือนจากการว่ิง
ของรถบรรทกุ

ผูป้ฎิบติังาน,ผูรั้บเหมา,ชุมชน
รอบแปลง

1.เสียงเคร่ืองยนตร์ถบรรทกุไมก่้อให้เกินความร าคาญต่อชุมชน
2.แรงสั่นสะเทือนจากการว่ิงของรถบรรทกุไม้

1.ตรวจเช็คเคร่ืองยนตใ์ห้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ตามมาตรฐาน
2.บรรทกุไมต้ามน ้าหนกัท่ีกฏหมายก าหนด
3.ลดความเร็วในเขตชุมชนและควบคุมความเร็วตามท่ีกฏหมายก าหนด
4.ประสานทอ้งถ่ินให้ทราบถึงช่วงเวลาการปฏิบติังาน

1.ก าหนดความเร็วในการว่ิงผ่านท่ีชุมชนไมเ่กิน45กม.ต่อชัว่โมง
2.ให้ปรับปรุ่งทอ่ไอเสียให้เป็นไปตามกฏหมายก าหนด

3ฝุ่ นจากการว่ิงของรถบรรทกุ ชุมชนรอบขา้ง มีฝุ่ นขณะรถรถบรรทกุไมว่ิ้งในทางสาธารณะ 1.บรรทกุไมต้ามน ้าหนกัท่ีกฏหมายก าหนด
2.จดัให้มีรถน ้ารดถนนบริเวณจุดท่ีชุมชน
3.ควบคุมความเร็วให้เป็นไปตามท่ีกฏหมายก าหนด

1.น ารถบรรทกุน ้ารดถนนในจุดพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีผลกระทบ
2.ก าหนดความเร็วในการว่ิงผ่านท่ีชุมชนไมเ่กิน45กม.ต่อชัว่โมง

4.การล่วงหล่นของไมร้ะหว่างการ
เดินทาง

ชุมชนรอบขา้ง,ผูร่้วมทาง
สญัจร

มีทอ่นล่วงหล่นลงผิวจราจร 1.บรรทกุไมต้ามน ้าหนกัท่ีกฏหมายก าหนด
2.ใชเ้ชือกหรือสายรัดไมใ้ห้แน่นหนา
3.ใชผ้า้คุมไมบ้นตวัรถให้มิดชิด

1.เก็บทอ่นไมอ้อกจากผิวการจรจรลงขา้งทางโดยทนัที
2.ติดตั้งไฟสญัญาณ สญัลกัษเ์ตือน ให้เห็นไดช้ดัเจน
3.แจ้งหัวหนา้แปลงให้รับทราบและด าเนินการตามแผนตอบโต้
อุบติัเหตุ5.สายไฟระหว่างทาง ผูป้ฏิบติังาน,ชุมชนรอบขา้ง 1.อนัตรายจากการถูกไฟช็อดอนัเกิดจากรถบรรทกุเก่ียวสายไฟขาด 1.ให้มีการส ารวจเส้นทางก่อนการเคล่ือนยา้ยก่อนทกุคร้ัง                  2.

จดัให้มีอุปกรณ์ในการช่วยเปิดทาง เช่นมีด  ไมค้  ้าสายไฟ เป็นตน้  
3. ห้ามบรรทกุความสูงเกินกฎหมายก าหนด

1.ปรับลดความสูงของการบรรทกุให้ต  ากว่าแนวสายไฟ
2.ใชเ้สาค ้ายนัสายไฟจุดท่ีต  ่าให้สุงข้ึนพน้ระยะตวัรถบรรทกุ
3.หากสายไฟขาดแจ้งการไฟฟ้าในทอ้งท่ีตดักระแสไฟและซ่อมแซม
โดยด่วน

งานบ ารุงรักษาตน้ไม้ 1.การใส่ปุ๋ ยเคมี 1.การชะลา้งของน ้าลงสุ่แหล่งน ้า ชุมชนรอบขา้ง .1.เกิดการชะลา้งของปุ๋ ยไหลลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ 1.กนัพ้ืนท่ีกนัชนห่างจากแนวเขตและแหล่งน ้าอยา่งนอ้ย3เมตร 
2.ท าการกลบปุ๋ ยทกุคร้ังหลงัจากใส่เสร็จ

1.ใชเ้คร่ืองจกัรดนัแนวคูกั้นระหว่างแปลงกบัแหล่งน ้าหรือเส้นทาง
การไหลของน ้า

2.เศษกระสอบบรรจุปุ๋ ยเคมี ผูป้ฏิบติังาน,ชุมชนรอบขา้ง  1.ปริมาณขยะอนัตรายเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากการก าจดัไมถู่กตอ้ง 1.มีการท าสต็อคเบิกจ่ายปุ๋ ยเคมีกบัทางบริษทั
2.ผูรั้บเหมาเก็บรวบรวมกระสอบปุ๋ ยคืนให้กบัหัวหนา้แปลงเพ่ือ
ส่งคืนบริษทั

1.หัวหนา้แปลงด าเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีรอบแปลงก่อนมีการส่ง
มอบงานเพ่ือเก็บกระสอบส่วนท่ีตกคา้ง

2.การใส่ปุ๋ ยข้ีไก่แกลบ 1.การชะลา้งของน ้าลงสุ่แหล่งน ้า ชุมชนรอบขา้ง .1.เกิดการชะลา้งของปุ๋ ยไหลลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ 1.กนัพ้ืนท่ีกนัชนห่างจากแนวเขตและแหล่งน ้าอยา่งนอ้ย3เมตร 
2.ท าการกลบปุ๋ ยทกุคร้ังหลงัจากใส่เสร็จ

1.ใชเ้คร่ืองจกัรดนัแนวคูกั้นระหว่างแปลงกบัแหล่งน ้าหรือเส้นทาง
การไหลของน ้า

2.กล่ินของข้ีไก่ ผูป้ฏิบติังาน,ชุมชนรอบขา้ง 1.มีการฟุ้งกระจายของกล่ินก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนท่ีอยูใ่กล้
แปลง

1.จดัท าการน าปุ๋ ยข้ีไก่ลงแปลงในช่วงเวลาท่ีไมมี่ฝนตก
2.จดัท าแผนการไถกลบทนัทีหลกัจากด าเนินการโรยปุ๋ ยข้ีไก่เสร็จ
3.ประสานงานกบัผูรั้บเหมาท่ีจะท าการโรยข่ีไก่ให้พร้อมก่อนการสั่ง
ปุ๋ ยข้ีไก่ลงในแปลง

1.ด าเนิการไถกลบทนัทีหากมีฝนตก
2.ไมก่องปุ๋ ยข้ีไก่ไวเ้ป็นเวลานานให้ท  าการโรยทนัที

6 การจดัการขยะภายในแปลง กิจกรรต่างๆภายในแปลง เศษขวดและถุงพลาสติกภายในแปลง ผูป้ฎิบติังาน,ผูรั้บเหมา,ชุมชน
รอบแปลง

1.ไดรั้บอนัตรายจากเศษขวดท่ีภายในแปลง
2.ปริมาณขยะอนัตรายเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากการก าจดัไมถู่กตอ้ง

1.จดัท าภาชนะและจุดรวมรวมขยะเพ่ือน าไปทิ้งท่ีจุดท่ิงขยะของ
ทอ้งถ่ิน

1.จดัหาถุงด าส าหรับผูรั้บเหมาแต่ละรายท่ีเขา้ท างานในพ้ืท่ีแปลง
2.หัวหนา้แปลงด าเนินการรวบรวมขยะทิ้งณจุดรวบรวมขยะของ
ทอ้งถ่ิน

7 งานเตรียมพ้ืนท่ี,งานตดัไม,้
งานไถ

การชะไหลของของน ้ามนั น ้ามนัเช้ือเพลิง,น ้ามนัเคร่ือง
,น ้ามนัหล่อล่ืน

ผูป้ฎิบติังาน,ผูรั้บเหมา,ชุมชน
รอบแปลง

1.อนัตรายจากการสูดดม อนัเน่ืองจากการร่ัวไหลของน ้ามนั
2.การชกัลา้งลงแหล่งน ้า

1.ให้มีวสัดุรองรับจุดเติมและเปล่ียนถ่ายน ้ามนัทกุคร้ัง                        2.
ติดป้ายเตือนห้ามก่อประกายไฟในพ้ืนท่ีท างาน                              3.ไม่

มีการสต็อคน ้ามนัภายในแปลง

1หากเกิดน ้ามนัร่ัวไหลในแปลงให้ตกัดินบริเวณท่ีมีการร่ัวไหลใส่ถุง
ด าส่งให้กบัหัวหนา้แปลงเพ่ือส่งก าจดัท่ีหน่วยงานส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทั  

4.ผูไ้ดรั้บผลกระทบ 5.ลกัษณะและสาเหตุของผลกระทบ 6.มาตราการควบคุมความเส่ียง 7วิธีการท างานหากเกิดเหตุ

4

การประเมินความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

ล า
ดบั

ที่

1.ต าแหน่งงาน/พ้ืนท่ี 2.รายละเอียด 3.แหล่งก าเนิดอนัตราย

5
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8 ภายในแปลง โรคและแมลง 1.แตนฝอยปม
2.หนอนฝีเส้ือ
3.ดว้ง

ตน้ไม,้แปลงบริษทั 1.ความเสียหายจากโรคใบจุด่างเหลือง
2.ความเสียหายจากโรคใบใหม้
1.ความเสียหายจากการเขา้ท าลายของแตนฝ่อยปม
2.ความเสียหายจากการเขา้ท าลายของหนอนมว้นใบ
3.ความเสียหายจากการเขา้ท าลายของดว้งเจาะยอดใบ

1.ตอ้งด าเนินการส ารวจตามแผนการตรวจติดตามท่ีก าหนด 
(Eucalyptus Check-up)  เดือนละ1 คร้ัง โดยวิธีการ Photostamp ขอ้มลู
ถูกจดัเก็บในระบบ CDS 
2.จดัการแปลงให้สะอาด ไมใ่ห้มีหญา้รกภายในแปลงเน่ืองจากเป็น
แหล่งสะสมโรคและแมลง 

1. Zoom แจ้งทีมวิจยัโรคพืชและแมลง 
2. แกไ้ขปัญหาตามค าแนะน าของทีมวิจยั
3. เฝ้าสงัเกตุอาการ 
4.หากพบความเสียหายของไมม้ากกว่า 50% ขออนุมติัร้ือแปลง  

9 ภายในแปลง สตัว์เล้ียง 1.โค
2.กระบือ

ตน้ไม,้แปลงบริษทั 1.ความเสียหายจากการเยยีบ,เบียน ตน้หักลม้ เน่ืองจากเขา้หากินใน
แปลงของสตัว์สตัว์เล้ียงจ าพวกโคและกระบือ

1.จดัการเร่ืองหญา้พืชอาหารภายในแปลงเพ่ือลดความเส่ียงในการ
ดึงดูดสตัว์เล้ียงจ าพวกโคกระบือ
2.ลอ้มร้ัวแนวเขตหรือแนวเส้นทางการเดินของสตัว์ท่ีจะเขา้แปลง
3.เจรจากบัเจ้าของสตัว์เล้ียงเพ่ือช่วยในการป้องกนัระวงั

1.เขา้เจรจาเจ้าของสตัว์เล้ียงเพ่ือประเมินความเสียหายและเฝ้าระวงั
สตัว์เล้ียงเขา้แปลง
2.ลอ้มร้ัวหรือปิดเส้นทางการเดินเขา้แปลงของสตัว์

ภายในแปลง ภยัธรรมชาติ 1.น ้าทว่ม
2.ไฟ
3.ลมพายุ
4.ภยัแลง้

ตน้ไม,้แปลงบริษทั 1.ความเสียหายจากเหตุน ้าทว่ม

2.ความเสียหายจากเหตุไฟไหม้

3.ความเสียหายจากเหตุลมพดัตน้โคล่นหรือเอนเอียง

4.ความเสียหายจากภยัแลง้

1.วางแผนยกร่องแปลงแปลงปลูกในจุดท่ีต  ่าน ้าทว่มขงั
2.ปรับแผนการปลูกในช่องฤดูแลง้เพ่ือให้ตน้ไหมสู้งหนีน ้า
3.ปรับผงัแปลงโดยการขุดร่องและท าช่องทางระบายน ้า

1.จดัท าแผนไถและดนักนัไฟให้ทนักบัระยะเวลาท่ีก าหนด
2.จดัแผนว่ิงเฝ้าระวงัไฟให้ครอบคุมทกุแปลง
3.จดัเตรียมอุปกรณ์ดบัไฟประจ ากลุ่มแปลง

1.จดัท าแผนไถร่องกลบโคลนเพ่ือลดความเส่ียง
2.จดัท าผงัแปลงปลูกให้แนวปลูกตามทางลมเพ่ือลดผลกระทบ

1.เตรียมพ้ืนท่ีโดยการสบัพรวนเพ่ือลดกระทบในฤดูแลง้
2.ขุดร่องสวนภายในแปลงเพ่ือเก็บน ้าในฤดูฝน

1.ขุดร่องระบายน ้าออกจากแปลงให้เร็จท่ีสุด
2.ท าการพูนโคลนตน้ท่ีอยูพ้ื่นท่ีต  ่าน ้าขงั
3.ท าการปลูกซ่อมในจุดท่ีมีตน้ตาย

1.ท าการดนัแนวกนัไฟจุดท่ีไฟอาจจะขา้มแปลง
2.แจ้งหัวหนา้แปลงให้รับทราบและด าเนินการตามแผนตอบโต้
อุบติัเหตุ 

1.ท าการค ้าตน้ท่ีลม้,เอนเอียง
2.ท าการไถร่องกลบโคลนเม่ือน ้าลด

1.ตดัตน้เพ่ือเล้ียงหน่อในตน้ท่ีมีการเฉาก่อนท่ีจะยนืตน้ตาย
2.เดินระบบน ้าเขา้แปลงในแปลงท่ีอยูใ่กลแ้หล่งน ้า

ภายในแปลง คนขโมยไม้ 1.บคุคลท่ีลกัขโมย ตน้ไม,้แปลงบริษทั 1.ความสูญเสียจากเหตุการขโมยตดัไมภ้ายในแปลง

2.ความสูญเสียจากเหตุการขโมยไมภ้ายในแปลงท่ีก าลงัตดัไม้

1.ติดป้ายเตือน พ้ืนท่ีส่วนบคุคลห้ามขา้ เพ่ือเป็นการป้องปราม
2.ท าแผนว่ิงตรวจเฝ้าระวงัแปลง

1.ท าการzoom เช็คสต๊อคใม ้คา้งในแปลงเชา้ -เยน็
2.ท าการล็อคซีล ไมบ้นรถก่อนออกจากแปลงทกุเท่ียว

1.แจ้งหัวหนา้แปลงให้รับทราบและด าเนินการตามแผนตอบโตเ้หตุ
ความเสียหายจากการลกัขโมยไม้

1.ห้ามมิให้ผูรั้บเหมาตดัไมค้า้งแปลง
2.แจ้งหัวหนา้แปลงให้รับทราบและด าเนินการตามแผนตอบโตเ้หตุ
ความเสียหายจากการลกัขโมยไม้

การคุมการจ่ายเงินระหว่าง
 ผรม.กบัแรงงาน

คนงานไมไ่ดเ้งินจาก ผรม. ระหว่าง ผรม. กบั คนงาน คนงาน 1. คนงานไมไ่ดรั้บค่าจ้างจากการท างาน 1. แสดงหลกัฐานการจ่ายเงิน ถา้ตรวจพบจะท าการตกัเตือน และถา้มี
ซ ้าจะท าการเลิกจ้างทนัที

ถา้ตรวจพบจะท าการตกัเตือน และถา้มีซ ้าจะท าการเลิกจ้างทนัที

     (นาย เปรมศักดิ ์ศรีนภาทพิย์ ) (ยอดสยาม นาสวน)

8/8/2020 8/8/2020

4.ผูไ้ดรั้บผลกระทบ 5.ลกัษณะและสาเหตุของผลกระทบ 6.มาตราการควบคุมความเส่ียง 7วิธีการท างานหากเกิดเหตุ

ผู้จัดท า : เปรมศักดิ ์ศรีนภาทพิย์ ผู้ตรวจสอบ : ยอดสยาม นาสวน

การประเมินความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

ล า
ดบั

ที่

1.ต าแหน่งงาน/พ้ืนท่ี 2.รายละเอียด 3.แหล่งก าเนิดอนัตราย
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พ้ืนท่ี การใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน

เอกสารสิทธ์ิ บริษทั,คู่สญัญากบับริษทั 1.ควมถูกตอ้งของเอกสารสิทธ์ิในพ้ีนท่ี
การปลูกไม้

2.การเสียภาษีตามกฏหมายท่ีดินไมเ่ป็น
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

3.การอนุญาติใชใ้นกรรมสิทธิท่ีดินทีไม่

ตรงกบัการใชป้ระโยชนจ์ริง

1.ท าการวดัพ้ืนท่ีดว้ยการเดินDistance แลว้น าพ้ืนท่ีเทียบกบัระวาง
ท่ีดินก่อนเขา้ท าประโยชน์

1.ฝ่ายบญัชีตรวจสอบการจ่ายภาษีตามรอบการจ่ายแต่ละรายการ

1.ตรวจสอบการใชป้ระโยชนท่ี์ให้ตรงกบัประเภทการเสียภาษีกบั
ทางบ ญชีก่อน

1.หยดุด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีท่ีแนวเขตไมมี่ความชดัเจนทนัท
2.แจ้งฝ่ายกฏหมายด าเนินการสอบเขตท่ีดินให้มีความชดัเจนก่อนเขา้ด าเนินกิจกรรม

1. ฝ่ายบญัชีตอ้งมีการแจ้งให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบและมีการท าการตกลง
อยา่งเป็นทางการว่าจะมีการเล่ือนก าหนดการจ่ายออกไป
2.ฝ่ายบญัชีรีบด าเนินการในการเสียภาษีโดยเร็วท่ีสุดภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

1.ส่งทะเบียนแปลงเพ่ือตรวจสอบประเภทการใชป้ระโยชนท่ี์ดินกบัทางบญัชี

พ้ืนท่ี การใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน

พ้ืนท่ีแนวเขต บริษทั,คู่สญัญากบับริษทั 1.การปลูกไมลุ้กล ้าพ้ืนท่ีขา้งเคียง

2.การตดัไมเ้กินพ้ืนท่ี

3.การปลูกไมลุ้กล ้าพ้ืนท่ีสาธารณะ

1.ติดต่อผูน้ าชุมชนและเจ้าของพ้ืนท่ีขา้งเคียงร่วมตรวจสอบแนวเขต

1.ตรวจสอบระวางท่ีดินก่อนด าเนินการตดัไม้

1..ท าการวดัพ้ืนท่ีดว้ยการเดินDistance วดัพ้ืนท่ีเทียบกบัระวางท่ีดิน
ก่อน
2.ประสานผูน้ าชุมชนเพ่ือตรวจสอบแนวเขตก่อนเขา้ปฏิบติังาน

1.หยดุด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีท่ีแนวเขตไมมี่ความชดัเจน
2.ฝ่ายกฏหมายด าเนินการสอบเขตท่ีดินให้มีความชดัเจนก่อนเขา้ด าเนินกิจกรรม
3.มีการพิจารณาชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดจากการปลูกตน้ไมแ้ละตดัไมลุ้กล ้าพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ี การใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน

สญัญาเช่า บริษทั,คู่สญัญากบับริษทั 1.ผู่ให้เช่าไมไ่ดต่้อสญัญาหรือผูเ้ช่า
ด าเนินการตดัไมไ้มท่นัตามอายสุญัญา

2.ผูใ้ห้เช่าไมไ่ดเ้สียภาษีท่ีดินตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด

3.ผูใ้ห้เช่าท่ีดินไมไ่ดเ้สียภาษีตามประเภท
การท าประโยชนท่ี์ให้เช่า

1.ฝ่ายบญัชีท าเนินการติดสถานะสญัญาแลว้แจ้งหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการตดัให้ทราบเพ่ือวางแผนการตดัล่วงหนา้
2.ด าเนินการเจรจาต่ออายสุญัญาหากไมส่ามารถท าเนินการแลว้เสร็จ
ตามสญัญา

1.ฝ่ายบญัชีด าเนินการติดตามเสียภาษีท่ีดินตามระยะเวลาท่ีก าหนด

1.ฝ่ายบญัชีด าเนินการติดตามหลกัฐานการเสียภาษีท่ีดินตามประเภท
การใชป้ระโยชน ์ตามท่ีก าหนด

1.หากตดัไมอ้อกจากพ้ืนท่ีไมท่นัตามอายสุญัญาเช่าให้หยดุตดัไมท้นัทีจนกว่าจะมีการ
เจรจาต่ออายสุญัญากบัผูใ้ห้เช่าแลว้เสร็จ

1.ฝ่ายบญัชีประสานกบัผูใ้ห้เช่าด าเนินการเสียภาษีท่ีดินตามระยะเวลาท่ีก าหนด

1.ฝ่ายบญัชีประสานด าเนินการติดตามหลกัฐานการเสียภาษีท่ีดินตามประเภทการใช้
ประโยชน ์ตามท่ีก าหนด

5.ลกัษณะและสาเหตุของความเส่ียง

ล า
ดบั

ที่ 1.ต าแหน่ง
งาน/พ้ืนท่ี

2.รายละเอียดการ
ปฏิบติังาน/ผลการ

ส ารวจพ้ืนท่ี

3.
แหล่งก าเนิด
ความเสียง

4.ใคร/อะไรท่ีไดรั้บความเส่ียง 6.มาตราการควบคุมความเส่ียง 7วิธีการท างานหากประเด็นปัญหา

การประเมนิความเส่ียงด้านกฏหมาย 

1
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[ √  ] งานท่ีท าโดยพนกังาน [   ] งานท่ีท าโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง [   ] งานท่ีท าโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง [   ] งานท่ีท าโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

2 แรงงาน พนกังานบริษทั สญัญาจ้าง ผูป้ฎิบติังาน 1.ไมมี่สญัญาจ้างหรืออายสุญัญาจ้าง
หมดอายุ

2.คุณสมบติัของพนกังานท่ีเหมาะสมแต่
ละประเภทงาน

3.อตัราค่าจ้างตามกฏหมายแรงงานในแต่
ละพ้ืนท่ี

4.ปัญหาการส่ือสารและความเขา้ใจใน
สญัญาการจ้างของแรงงานAEC

 1.ฝ่ายบคุคลจดัให้พนกังานเซ็นตส์ญัญาจ้างและต่ออายสุญัญาจ้าง
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

1.การสรรหาพนกังานตอ้งไมจ่้างแรงงานเด็กและตอ้งพิจารณา
คุณสมบติัให้เหมาะกบัหนา้ท่ีไดรั้บมอบหมายเช่นพนกังานขบัรถตอ้ง
มีใบขบัข่ี
1.อตัราค่าจ้างงานเป็นเป็นกฏหมายแรงงานของแต่ละจงัหวดั และ
ตามทกัษะตามประเภทงาน

1.ฝ่ายบลุคลจดัการอรมช้ีแจงเง่ือนไขการจ้างงานแก่พนกังานAEC 
ก่อนการปฏิบติังาน

1.ด าเนินการตรวจสอบสญัญาก่อนให้พนกังานเร่ิมการปฏิบติังาน
 

1.ด าเนินการจ้างงานตามกฎหมายก าหนดอยา่งเคร่งครัดและเก็บเอกสารใบอนุญาติหรือ
ใบรับรองประจ าต  าแหน่งไวท่ี้ฝ่ายบคุคล

1.แจ้งประกาศอตัราค่าจ้างขั้นต ่าของแต่งละพ้ืนท่ีให้พนกังานรับทราบ

1.จดัให้มีล่ามเพ่ือความสะดวกในการส่ือสาน

สวสัดิการ 1.อุปกรณ์ความปลอดภยัและเคร่ืองมือท่ี
จ  าเป็นต่อการปฏิบติังานของพนกังานมีไม่

เพียงพอ

2.อุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน

1.ท าแผนจดัหาอุปกรณ์ความปลอดภยัและเคร่ืองมือท่ีจ  าเป็นต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังานดให้เพียงพอ

1.การจดัให้มีการท าประกนัอุบติัหมูข่องบริษทั
2.จดัท าประสงัคมส าหรับพนกังานตามกฎหมายแรงงาน-ฃ
3.จดัให้มีชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ปราจ ากลุ่มแปลง

1.ฝ่ายบลุคลจดัเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภยัต่างไวส้ ารองในยามฉุกเฉิน

1.ให้พนกังานพกเอกสารแสดงตวัตนหรือสิทธิการรักษาพยาบาลไวต้ลอดเวลา
2.ท าการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ แลว้แจ้งเหตุกบัหัวหนา้งานตามล าดบัขั้นแผนตอบโตก้รณี
เกิดอุบติัเหตุ

การจ้างงาน
ผูรั้บเหมา

สญัญา
รับเหมางาน

1.ไมไ่ดท้  าสญัญาจ้างและอายสุญัญาจ้าง

2.คุณสมบติัหรือความไมพ่ร้อมของใน
การท างานแต่ละประเภท

3.ผูรั้บท้ิงงาน

1.ผูรั้บเหมาทกุรายให้ZOOM เปิดงานกบัCR ทกุคร้ังเพ่ือตรวจสอบ
สถานะของสญัญา

1.ให้มีการ ZOOM สมัภาษณ์ผูรั้บเหมาทกุรายเพ่ือส ารวจแรงงานและ
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ในการท างาน ก่อนการเปิดงาน

1.บริษทัเปิดให้มีการจ้างเหมางานทั้งแบบเหมาช้ินงานและจ้างรายวนั
ค่าแรงตามกฎหมายก าหนดของแต่ละพ้ืนท่ี
2.มีการหักเงินค ้าประกนัในการท างานทกุกิจกรรม

1.หัวหนา้แปลงด าเนินการท าสญัญาหรือต่อสญัญาก่อนบญัชีท ารายการจ่ายค่าจ้างให้
ผูรั้บเหมา

1.ให้ผูรั้บเหมาแสดงหลกัฐานเคร่ืองเมือ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และจ านวนแรงงาน ในการ
ZOOM สมัภาษณ์ผูรั้บเหมาก่อนการท างาน

1.ท าการทบทวนเงือนไขของสญัญาแต่ละประเภทผ่าน CR และให้กรรมการเคาะราคาใหม่

2.หักเงินค ้าประกนัตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง

แรงงาน บริษทั,ผูรั้บเหมา 1.การใชแ้รงงานอายตุ  ่ากว่ากฏหมาย
ก าหนด

2.การจ้างแรงงานต่างดา้ว

3.การจ้างแรงงานท่ีไมมี่ใบอนุญาติขบัข่ี
หรือใบอนุญาติขบัข่ีหมดอายุ

1.ตรวจสอบบตัรประจ าตวัแรงงานของผูรั้บเหมาก่อนท างานทกุคร้ัง
ไมให้ใชแ้รงงานเด็กอายตุ  ่ากว่า18ปี

2.ผูรั้บเหมาท่ีจ้างแรงงานต่างดา้งตอ้งแสดงใบอนุญาติท างานให้
ถูกตอ้งก่อนท าการท าท าสญัญา

3.ตรวจสอบใบอนุญาติขบัข่ีของแรงงานก่อนท่ีจะรับเหมางาน

1.หากพบการใชแ้รรงงานต ่ากว่าอาย1ุ8ปี ท  างานงานในพ้ืนท่ีให้หยดุปฏิบติังานโดยทนัที

1.หากตรวจสอบพบแรงงานต่างดา้งไมมี่ใบอนุญาติท างานหรือใบอนุญาติไมถู่กตอ้งให้
หยดุท างานทนัท่ีจนกว่าจะด าเนินแกไ้ขแลว้เสร็จ

1.หากตรวจสอบพบแรงงานไมมี่ใบอนุญาติขบัข่ีหรือใบอนุญาติหมดอายใุห้หยดุ
ปฏิบติังานในการขบัรถทนัท่ีจนกว่าจะด าเนินการให้ถูกตอ้ง

5.ลกัษณะและสาเหตุของความเส่ียง

ล า
ดบั

ที่ 1.ต าแหน่ง
งาน/พ้ืนท่ี

2.รายละเอียดการ
ปฏิบติังาน/ผลการ

ส ารวจพ้ืนท่ี

3.
แหล่งก าเนิด
ความเสียง

4.ใคร/อะไรท่ีไดรั้บความเส่ียง 6.มาตราการควบคุมความเส่ียง 7วิธีการท างานหากประเด็นปัญหา

การประเมนิความเส่ียงด้านกฏหมาย 
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แผนก : _________สร้างวตัถุดิบ_____________________ ฝ่าย : _____________สร้างวตัถุดิบ_______________________
[ √  ] งานท่ีท าโดยพนกังาน [   ] งานท่ีท าโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง [   ] งานท่ีท าโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง [   ] งานท่ีท าโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

เคร่ืองจกัร บริษทั,ผูรั้บเหมา 1.รถยนตใ์นการปฏิบติังานไมไ่ดต่้อภาษี
และพรบ.

2.ผูข้บัข่ีไมมี่ใบอนุญาติหรือไมต่่ออายใุบ
อนุญษติ

3.การขอนุญาติเคล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัรใน
การตดัไม้

4.เคร่ืองจกัรมีการดบัแปลงโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาติ

1.ฝ่ายบคุคลและฝ่ายบญัชีท าการตรวจสอบการต่อภาษีและพรบ.ของ
รถทกุประเภททั้งรถส่วนบคุคลและท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนให้
ลงปฏิบติังาน

1..ฝ่ายบคุคลและหัวหนา้งานท าการตรวจสอบการใบอนุญาติขบัข่ี
ของพนกังานให้พร้อมและตรงกบัรถทกุประเภททั้งรถส่วนบคุคล
และท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนให้ลงปฏิบติังาน

1.ฝ่ายเคร่ืองจกัรกลหนกัรตรวจสอบใบขออนุญาติก่อนการเคล่ือนยา้ย
เคร่ืองจกัรบางประเภทเช่น เคร่ืองจกัรในการตดัไม้

1..ฝ่ายเคร่ืองจกัรกลหนกัตรวจสอบใบขออนุญาติดดัแปลงต่อเติมของ
เคร่ืองจกัรบางประเภท เช่นรถลากจูง

1.ให้หยดุใชร้ถยนตค์นัท่ีเอกสารการต่อภาษีและพรบ.โดยทนัที จนกว่าจะด าเนินการแลว้
เสร็จ

1.ให้ขบัข่ีด าเนินการขอหรือต่อใบอนุญาติให้แลว้เสร็จก่อนท าการขบัข่ีในการปฏบติังาน

1.ห้ามเคล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัรออกนอกพ้ืนท่ีการอนุญาติจนกว่าจะท าการขอใบอนุญาติแลว้
เสร็จ

1.ห้ามน าเคร่ืองจกัรหรือรถท่ีท างานดดัแปลงต่อเติมไปใชง้านจนกว่าจะด าเนินขออนุญาติ
แลว้แสร็จ

4 อุปกรณ์ใน
การท างาน

จดทะเบียน โดรน ผูป้ฏิบติังาน,บริษทั 1.ผูใ้ชง้านไมมี่ใบอนุญาติครอบครอง
2.ตวัโดรนไมไ่ดท้  าการจดทะเบียน

1.ให้ผูค้รอบโดนท าการขอหรือต่อใบอนุญาติก่อนท าการปฏิบติัการบิน
2.เม่ือสั่งซ้ือโดรนเขา้มาใชง้านตอ้งท าการแจง้จดทะเบียนกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนน าไปให้งาน

1.ให้หยดุปฏิบติัการบินทนัท่ีจนกว่าจะด าเนินการดา้นใบอนุญาติแลว้เสร็จ
2.ให้หยดุใชง้านทนัทีจนกว่าจะด าเนินการเร่ืองการแจง้จดทะเบียนแลว้เสร็จ

(ยอดสยาม นาสวน)

8/8/2020 8/8/2020

5.ลกัษณะและสาเหตุของความเส่ียง

ล า
ดบั

ที่ 1.ต าแหน่ง
งาน/พ้ืนท่ี

2.รายละเอียดการ
ปฏิบติังาน/ผลการ

ส ารวจพ้ืนท่ี

3.
แหล่งก าเนิด
ความเสียง

4.ใคร/อะไรท่ีไดรั้บความเส่ียง 6.มาตราการควบคุมความเส่ียง 7วิธีการท างานหากประเด็นปัญหา

การประเมนิความเส่ียงด้านกฏหมาย 

ผู้จัดท า : เปรมศักดิ ์ศรีนภาทพิย์ ผู้ตรวจสอบ : ยอดสยาม นาสวน

     (นาย เปรมศักดิ ์ศรีนภาทพิย์ )
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กระบวนกำรด ำเนินงำนควบคุมตรวจสอบติดตำมด้ำนกำรท ำไม้ (Chain of Custody : CoC)  
มีขั้นตอนกำรปฏิบติังำนตำมล ำดบั ดงัน้ี 
1. ผูจ้ดักำรสวนป่ำ Forest Manager (ส่วนกลำง)  
 1.1. ผูจ้ดักำรสวนป่ำ ไดรั้บ Order สินคำ้ไมจ้ำกลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรสินคำ้  โดยไดรั้บผำ่นทำง อีเมลล ์หรือ ไลน์ จำกทำง Planner 
บริษทัดับ๊เบิ้ลเอ(1991)จ ำกดั(มหำชน) และแจง้คณะท ำงำนวำงแผนและติดตำมผลกำรด ำเนินกำรใหเ้ช็คแปลงไมท่ี้สำมำรถตดัได ้และแจง้
กลบัไปยงัลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรไม ้
 1.2. ผูจ้ดักำรสวนป่ำ ไดรั้บรำยกำรแปลงไมท่ี้พร้อมจะตดัตำมแผน จำกทำงคณะท ำงำนวำงแผนและติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
และตรวจสอบก่อนส่ง ให้หวัหนำ้แปลงขออนุมติัด ำเนินกำรขอตดัไมต้ำมรำยกำรแปลงท่ีครบก ำหนดตดัเพ่ือควบคุมกำรผสมกำรปนเป้ือน
ระหว่ำงสินคำ้ท่ีไดรั้บกำรรับรองกบัสินคำ้ท่ีไม่ไดรั้บกำรรับรองจำกนั้น (กรณีตดัไมก่้อนอำย ุเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ เช่น ไฟไหม ้เป็นโรค 
ฯลฯ ตอ้งผำ่นกำรอนุมติัจำกผูมี้อ ำนำจ) 
 1.3 หวัหนำ้แปลง ท ำสัญญำซ้ือขำยไมแ้ปลงท่ีอยูใ่นแผนตดักบัทำงสมำชิก  
 

 
  

1.4. หวัหนำ้แปลง จดัท ำเอกสำรขออนุมติัตดัไมข้องแปลงนั้นๆ เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย  
   - เอกสำรสัญญำซ้ือขำย  
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  - ส ำเนำเอกสำรสิทธ์ิท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - ส ำเนำบตัรประชำชน  

    
   

- รูปถ่ำยแปลงสมำชิก ยืนคู่กบัแปลง  
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 1.5. ผูจ้ดักำรเขตตรวจสอบแปลงท่ีจะด ำเนินกำรตดัไม ้ควบคุมกำรผสมกำรปนเป้ือนระหว่ำงสินคำ้ท่ีไดรั้บกำรรับรอง กบัสินคำ้
ท่ีไม่ไดรั้บกำรรับรอง 
 1.6. Cockpit Zoom ตรวจสอบกบัทำงสมำชิก โดยตรวจสอบรำยช่ือแปลง ส ำเนำเอกสำรสิทธ์ิท่ีดิน เอกสำรประกอบกำรตดัไม ้
และลงนำมอนุมติัเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนซ้ือขำย 
 1.7 เม่ือเอกสำรลงนำมอนุมติักำรซ้ือขำยเรียบร้อยแลว้ขอ้มูลทั้งหมดจะน ำเขำ้ในระบบ Woodchips เพื่อท ำขออนุมติัจำกผูจ้ดักำร
เขต (Head zone) เม่ือผำ่นกำรอนุมติัเรียบร้อยแลว้จะไดเ้ลขท่ีแปลง และ เลขท่ี DO ตอ้งระบุสำระส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 
 - ช่ือและท่ีอยูผู่ข้ำยสินคำ้ 
 - ช่ือและท่ีอยูผู่ซ้ื้อสินคำ้ 
 - วนัท่ีออกใบก ำกบัสินคำ้ หรือ Invoice ให้ลูกคำ้ 
 - สถำนท่ีส่งของ 
 - ชนิดของสินคำ้และรำยละเอียดของผลิตภณัฑ ์ 
  - รำยกำรผลิตภณัฑไ์มท่ี้ขำยให้ลกูคำ้ (Product Classification: W1.1 Roundwood (Logs) 
  - สำยพนัธ์ุของสินคำ้ (Eucalyptus species) 
 - จ ำนวนและปริมำณของสินคำ้ท่ีขำย (ตนั) 
 - เลขท่ีใบ Certification (BV-FM/COC-166671)   
 - กำรบ่งช้ีท่ีส ำคญัของสินคำ้ FSC แต่ละรำยกำรสินคำ้หรือผลิตภณัฑ ์(FSC 100%) 
 - ใบส่งสินคำ้เลขท่ี…. (หำกมีหลำยรำยกำรให้ใส่ครบทุกรำยกำร) 
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2. ฝ่ำยหวัหนำ้แปลง (แปลงปลูกภำคสนำม)  
 2.1. หวัหนำ้แปลงปลูกไดรั้บเอกสำรอนุมติัให้ด ำเนินกำรตดัไมจ้ะไดเ้ลขท่ี DO จำกในระบบ Woodchips โดยจะประสำนงำนส่ง
แผนกำรเขำ้ตดัไมแ้ละใบ DO ใหก้บัทีมงำนตดั โดยเป็นรำยช่ือแปลง ขนำดพ้ืนท่ี ขอบเขตพ้ืนท่ี เพ่ือวำงแผนเขำ้ตดัไม ้ผำ่นทำง ไลน์ หรือ 
ประชุม Zoom ตำม Order ลูกคำ้ตอ้งกำร 

 
 

2.2. เม่ือทีมงำนเขำ้ตดัไม ้จะมีกำรควบคุมกำรตดัไม ้โดย GE และหวัหนำ้แปลงท่ีดูแลของแปลงนั้นๆ ควบคู่กนั 
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2.3. เม่ือมีกำรตดัไมแ้ลว้ Cockpit room จะเป็นผูจ้องคิวในกำรส่งสินคำ้ ผำ่นระบบ WMS เพื่อแจง้ช่วงเวลำกำรส่งสินคำ้ ให้
โรงงำนปลำยทำงรับทรำบ ระหว่ำงท่ีมีกำรส่งสินคำ้ไปยงัปลำยทำง มีระบบควบคุมกำรขนส่งผำ่น GPS เพื่อดูสถำนะรถบรรทุก 

 
2.4. เม่ือสินคำ้ส่งไปถึงโรงงำนเรียบร้อยแลว้ ทำงโรงงำนจะกดรับน ้ำหนกัใน WMS เม่ือเรียบร้อยแลว้น ้ำหนกัของสินคำ้ผำ่น

ระบบ Woodchip  

 
 

2.5. เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบญัชี ไดรั้บทรำบรำยงำนน ้ำหนกัไม ้ท่ีจดัส่งใหก้บัลูกคำ้ 
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 3. ฝ่ำยบญัชี 
3.1. ทำง Cockpit ดึงขอ้มูลระบบตำชัง่จำกระบบ Woodchips ให้กบัฝ่ำยบญัชี จำกนั้นฝ่ำยบญัชีตรวจสอบรำยละเอียดรำยงำนใน

ระบบ Woodchips พร้อมน ้ำหนกัของไมใ้นเท่ียวนั้น เพ่ือจะไดท้  ำกำรออกใบแจง้หน้ีค่ำสินคำ้ต่อไป 
3.2. เจำ้หนำ้ท่ีแผนกบญัชี (AR) ออกใบก ำกบัสินคำ้ หรือ Invoice ให้ลูกคำ้ ในเอกสำร Invoice ขอ้ควำมท่ีตอ้งระบุในใบแจง้หน้ี

ตอ้งระบุสำระส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 
 - ช่ือและท่ีอยูผู่ข้ำยสินคำ้ 
 - ช่ือและท่ีอยูผู่ซ้ื้อสินคำ้ 
 - วนัท่ีออกใบก ำกบัสินคำ้ หรือ Invoice ให้ลูกคำ้ 
 - สถำนท่ีส่งของ 
 - ชนิดของสินคำ้และรำยละเอียดของผลิตภณัฑ ์ 
  - รำยกำรผลิตภณัฑไ์มท่ี้ขำยให้ลกูคำ้ (Product Classification: W1.1 Roundwood (Logs) 
  - สำยพนัธ์ุของสินคำ้ (Eucalyptus spp.) 
 - จ ำนวนและปริมำณของสินคำ้ท่ีขำย (ตนั) 
 - เลขท่ีใบ Certification (BV-FM/COC-166671)   
 - กำรบ่งช้ีท่ีส ำคญัของสินคำ้ FSC แต่ละรำยกำรสินคำ้หรือผลิตภณัฑ ์(FSC 100%) 
 - ใบส่งสินคำ้เลขท่ี…. (หำกมีหลำยรำยกำรให้ใส่ครบทุกรำยกำร) 
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3.3 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี ตรวจสอบควำมถูกตอ้งรำยละเอียดของใบแจง้หน้ี รำยงำนผลิตภณัฑไ์ม ้เอกสำรขออนุมติัตดัไม ้ส ำเนำ

เอกสำรสิทธ์ิท่ีดิน  
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3.4 เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบญัชี ส่งเอกสำรใบแจง้หน้ีให้ลูกคำ้ตรวจสอบ และช ำระค่ำสินคำ้ 
3.5 เม่ือลูกคำ้ช ำระเงินค่ำสินคำ้ตำมใบแจง้หน้ีเรียบร้อยแลว้ ให้เจำ้หนำ้ท่ีบญัชีออกใบเสร็จรับเงินโดยเอกสำรใบเสร็จรับเงิน/

ใบก ำกบัภำษ ี
3.6 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี สรุปขอ้มูลแปลงท่ีตดัไม ้ผลผลิตไมท่ี้ส่งขำยในแต่ละเดือน ให้กบัผูจ้ดักำรแปลงรับทรำบ เพื่อควบคุมและ
แกไ้ขกำรควบคมุไมท่ี้ออกจำกแปลง 
 

 
แผนส ำหรับระบแุละป้องกัน สำยพนัธ์ุท่ีหำยำก ใกล้สูญพนัธ์ุ และอยู่ในอันตรำย  
 
สรุปผลกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  

สถำนภำพของพนัธ์ุพืช 

 ควำมหลำกหลำยของพรรณพืช ในส่วนของแปลงไมยู้คำลิปตสั จะพบควำมหลำกหลำยค่อนขำ้งต ่ำ พบพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 13 ชนิด 

จำก 12 สกุล และ 12 วงศ ์สำเหตุท่ีพบควำมหลำกหลำกชนิดของพรรณพืชต ่ำ เน่ืองจำกเป็นแปลงปลูกสวนป่ำเชิงเด่ียว และใชร้ะบบตดัฟัน

แบบกำรตดัหมด (clear cut system) จึงท ำให้กำรสืบต่อพนัธ์ุตำมธรรมชำติ (natural regeneration) ของพนัธ์ุพืชทอ้งถ่ินเกิดขึ้นไดต้  ่ำ ส่วน

พืชปกคลุมดิน (vegetation cover) พบส่วนใหญ่เป็นไมล้ม้ลุกท่ีมีอำยฤุดูกำลเดียว มีขอ้มูลดงัน้ี  

IUCN CITES พระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฏีกาก าหนดไมห้วง

หา้ม พ.ศ. 2530
1. รุกรานแลว้ 2. มีแนวโนม้รุกราน

1 ยคูาลิปตสั Eucalyptus spp. Myrtaceae - - - - - -
2 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus Fabaceae, Leguminosae EN - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา - -
3 สะเดา Azadirachta indica A.Juss. MELIACEAE LC - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา - -
4 ข่อย Streblus asper Lour. MORACEAE LC - - - - -
5 มะมว่ง Mangifera indica L. ANACARDIACEAE DD - - - - -
6 หญา้คา Imperata cylindrica Poaceae LC - - - / -
7 หญา้สาบแร้งสาบกา Ageratum conyzoides Asteraceae LC - - - / -
8 กระดุมใบ Borreria laevis (L.) Griseb Rubiaceae - - - - - -
9 หงอนไก่ดง Celosia argentea  L. Amaranthaceae - - - - - -
10 ไมยราบ Mimosa pudica Mimosoideae LC - - - / -
11 ไมยราบยกัษ์ Mimosa pigra L. Fabaceae LC - - - / -
12 เนเปียร์ Pennisetum purpureum Gramineae - - - - - -
13 หญา้ตีนตุก๊แก Tridax procumbens (L.) Asteraceae - - - - / -

ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน
ล าดบั ช่ือทอ้งถ่ิน ช่ือวิทยาศาสตร์ วงศ์

สถานภาพ
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 ส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพรรณพืช ภำยในพ้ืนท่ีอนุรักษ ์พบพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 39 ชนิด จำก 35 สกุล และ 20 วงศ ์ชนิด

ไม้เด่น ไดแ้ก่ ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) กระถินเทพำ (Acacia mangium Willd.) คอม (บั้งโป๊ะ) พลบัพลำ (Microcos tomentosa 

Sm.) นนทรี (Peltophorum pterocarpum) และกระถินณรงค ์Acacia auriculiformis เป็นตน้ มีขอ้มูลดงัน้ี  

IUCN CITES พระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฏีกาก าหนดไมห้วง

หา้ม พ.ศ. 2530
1 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus Fabaceae EN - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
2 กระถินณรงค์ Acacia auriculiformis Fabaceae LC - - -
3 กนัเกรา Fagraea fragrans Roxb. GENTIANACEAE LC - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
4 แตว้ป่า Cratoxylum formosum (Jack)Dyer. GUTTIFERAE LC - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
5 นนทรี Peltophorum pterocarpum  Fabaceae, Leguminosae - - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
6 คอม  (บั้งโป๊ะ) พลบัพลา Microcos tomentosa Sm. APOCYNACEAE LC - - -
7 หวา้ป่า Syzygium cumini (L.) MYRTACEAE LC - - -
8 ขนัทองพยาบาท Suregada multiflora (A.Juss) Baill. Euphorbiaceae - - - -
9 พะยงู Dalbergia cochinchinensis Pierre FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE VU Appendix II - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
10 โมกมนั Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE - - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
11 มะกอกป่า Spondias pinnata (L. f.) Kurz ANACARDIACEAE - - - -
12 กระถินเทพา Acacia mangium Willd. LEGUMIMOSEA – MIMOSOIDEAE LC - - -
13 ง้ิวป่า Bombax anceps Pierre var.anceps Bombacaceae - - - -
14 เล็บแมว Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var. Oenoplia RHAMNACEAE - - - -
15 พะยอม Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE VU - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
16 ผีผวน Uvaria rufa Bl. ANNONACEAE - - - -
17 ตีนเป็ด Cerbera odollum Gaertn. APOCYNACEAE - - - -
18 ตะแบก Lagerstroemia calyculata Kurz LYTHRACEAE - - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
19 ชิงชนั Dalbergia oliveri Gamble Fabaceae EN - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
20 สะแบง (ยางกราด) Dipterocarpus intricatus Dyer Dipterocarpaceae EN - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
21 โมกป่า โมกหลวง Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE LC - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
22 ข้ีหนอน Zollingeria dongnaiensis Pierre SAPINDACEAE DD - - -
23 กระทุ่ม Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. Rubiaceae - - - -
24 ข่อย Streblus asper Lour. MORACEAE LC - - -
25 แคป่า (แคนา) Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem. BIGNONIACEAE - - - -
26 พิลงักาสา Ardisia polycephala Wall. ex A.DC. PRIMULACEAE (MYRSINACEAE) - - - -
27 กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE LC - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
28 คอแลน Nephelium hypoleucum Kurz SAPINDACEAE - - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
29 มะหาด Artocarpus lacucha Buch.-Ham. MORACEAE - - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
30 มะหวด Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. SAPINDACEAE LC - - -
31 สา้นใหญ่ Dillenia obovata (Blume) Hoogland DILLENIACEAE - - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
32 กลว้ยตบัเต่า Polyalthia debilis Finet & Gagnep. ANNONACEAE - - - -
33 มงุมงั  มัง่มี เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata Merr. RHIZOPHORACEAE - - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
34 แขนจอ้ง คนัจ่อง Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte Ebenaceae - - - -
35 สม้เส้ียว Bauhinia malabarica  roxb. LEGUMINOSAE-CAESALPINIODIDEAE LC - - -
36 แดงนา ตน้แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE LC - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
37 เสียดหนาม สีเสียด Acacia catechu Willd. FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE - - - ประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา
38 กระดงังา Polyalthia lateriflora King Annonaceae - - - -
39 มะเมา่ Antidesma puncticulatum Miq. PHYLLANTHACEAE - - - -

ล าดบั ช่ือทอ้งถ่ิน ช่ือวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ
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ตำรำงแสดงสถำนภำพของพรรณพืชในพ้ืนท่ีของสวนไมย้คูำลิปตสัและ พ้ืนท่ีอนุรักษ ์

บัญชีรำยช่ือ สถำนภำพ 
พระรำชบญัญติัป่ำไมพ้.ศ.2484 พ.ศ.2562 และ  
และพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดไมห้วงห้ำม พ.ศ.  .2530  

พบ 20 ชนิด 

อนุสัญญำว่ำดว้ยกำรคำ้ระหว่ำงประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์ำและพืช
ป่ำท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ CITES 

พบ 1 ชนิด 

สห ภ ำพ น ำน ำช ำ ติ เพื่ อ ก ำร อ นุ รั ก ษ์ ธ ร รม ช ำ ติ แ ล ะ
ทรัพยำกรธรรมชำติ IUCN 

พบ 26 ชนิด 

ชนิดพนัธ์ุพืชต่ำงถ่ิน )1.ชนิดพนัธ์ุพืชรุกรำนแลว้ (  
ชนิดพนัธ์ุพืชต่ำงถ่ิน )2.ชนิดพนัธ์ุพืชมีแนวโนม้รุกรำน (  

พบ 5  ดนิช  
ไม่พบ 

 

กำรศึกษำควำมหลำกหลำยของสัตว์ป่ำ 

 ควำมหลำกหลำยของสัตวป่์ำภำยในพ้ืนท่ีอนุรักษ ์พบชนิด 8 ชนิด จ ำแนกเป็นนก จ ำนวน 4 ชนิด สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม จ ำนวน 2 

ชนิด สัตวส์ะเทินน ้ำสะเทินบก จ ำนวน 2 ชนิด ซ่ึงทั้งหมดเม่ือพิจำรณำสถำนภำพของสัตวท่ี์พบตำมกำรจดัสถำนภำพของ IUCN พบว่ำอยู่

ในสถำนภำพมีควำมเส่ียงต ่ำต่อกำรสูญพนัธ์ุ (LC) ส ำหรับควำมหลำกหลำยของสัตวป่์ำในส่วนของแปลงไมย้คูำลิปตสั ไม่พบสัตว ์  
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ตำรำงแสดงสถำนภำพของสัตวท่ี์ส ำรวจพบในพ้ืนท่ีของสวนไมย้คูำลิปตสัและ พ้ืนท่ีอนุรักษ ์

บัญชีรำยช่ือ สถำนภำพ 
พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้สัตว์ป่ำบำงชนิดเป็นสัตวป่์ำคุม
ครอง พ .ศ . 2546 

ไม่พบ 

พระรำชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์ำ พ .ศ . 2562 ไม่พบ 
สห ภ ำพ น ำน ำช ำ ติ เพื่ อ ก ำร อ นุ รั ก ษ์ ธ ร รม ช ำ ติ แ ล ะ
ทรัพยำกรธรรมชำติ IUCN 

พบ 8 ชนิด 

อนุสัญญำว่ำดว้ยกำรคำ้ระหว่ำงประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์ำและพืช
ป่ำท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ CITES 

ไม่พบ 

 

โดยทำงบริษทัมีมำตรกำรป้องกนัสำยพนัธ์ุหำยำก ใกลสู้ญพนัธ์ุและอยูใ่นอนัตรำย ดงัน้ี 

1. กำรส ำรวจชนิดพนัธ์ุพืชต่ำงถ่ิน แนวทำงปฏิบติั 

- ก ำหนดขอบเขต/พ้ืนท่ีในกำรเขำ้ส ำรวจ 

-เขำ้ส ำรวจ ประเมิน บนัทึกพืชพนัธ์ุท่ีพบในแปลงปลูก/จดัจ ำแนกชนิดพนัธ์ุ (พนัธ์ุพืชต่ำงถ่ิน, พนัธ์ุพ้ืนเมือง) 

2. กำรป้องกนัควบคุมกำรแพร่ระบำด แนวทำงปฏิบติั 

 - ควบคุมกำรแพร่กระจำยของชนิดพนัธ์ุ (กำรไถพรวนในแปลงปลูกก่อนถึงช่วงฤดูกำรออกดอกติดเมลด็) 

3. กำรป้องกนั เฝ้ำระวงั และติดตำมชนิดพนัธ์ุต่ำงถ่ิน แนวทำงปฏิบติั 

 - เขำ้ส ำรวจและตรวจติดตำมทุก 5 ปี  

-ส ำรวจตรวจสอบและติดตำมกำรแพร่กระจำยของชนิดพนัธ์ุต่ำงถ่ินท่ีมีแนวโนม้รุกรำน  

 - หำกพบว่ำมีแนวโนม้รุกรำนใหรี้บก ำจดัหรือแจง้ใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งหำแนวทำงท่ีแกไ้ขร่วมกนั 

 

 



 

 

คู่มือการคู่มือสมาชิกเกษตรกรตน้กระดาษ 

ตามมาตรฐานสากล บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2566 

 

SD-WP-200ED1 Effective date 15/1/2023 Page 89 of 108 

กำรวิเครำะห์พื้นท่ีท่ีมีคุณค่ำกำรอนุรักษ์สูงในพื้นท่ีแปลงปลูก High Conservation Values Forests (HCVF) 
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจประเมิน 

 เพื่ อตรวจพิ สูจน์ พ้ืน ท่ี ท่ี มีคุณค่ ำด้ำนกำรอนุ รักษ์ สู ง  (HCVF) ประเมิน เพื่ อตรวจสอบหำคุณลักษณะในปัจจุบัน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรอนุรักษท่ี์มีคุณค่ำสูง 

1. เพื่อระบุกำรมีอยูข่องป่ำท่ีมีมูลค่ำในกำรอนุรักษสู์ง รวมทั้งป่ำชุมชน และท่ีคุม้ครองตำมกฎหมำยอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. เพื่อตรวจพิสูจน์พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำดำ้นกำรอนุรักษสู์ง (HCVF) ประเมินเพื่อตรวจสอบหำคุณลกัษณะในปัจจุบนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั

กำรอนุรักษท่ี์มีคุณค่ำสูง  
3. เพื่อวิเครำะห์หำผลกระทบ และภยัคุกคำมจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของสวนป่ำท่ีจะเกิดขึ้นกบั HCVF 
4. เพื่อเสนอแนะวิธีกำรจดักำรภยัคุกคำม (Threat Analysis) ท่ีจะเกิดขึ้นกบั HCVF 
5. เพื่อก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบติดตำม (Monitoring) และปรับปรุงวิธีกำรจดักำรให้ HCVF คงอยูต่ลอดไป 
 
กำรตรวจประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำดำ้นกำรอนุรักษสู์ง (High Conservation Value Forests) ของสวนไมย้คูำลิปตสั บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ 

(1991) จ ำกดั มหำชน เน้ือท่ีรวมประมำณ 10,435.91 ไร่ พ้ืนท่ีโฉนดสมำชิกเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วม  9,263.91 ไร่  Productive Area  8,372.46ไร่ 
และมีพ้ืนท่ีอนุรักษ ์ 1,172 ไร่  สำมำรถตรวจพิสูจน์ พบว่ำ พ้ืนท่ีสวนไมย้คูำลิปตสัไม่มีมีควำมหลำกหลำยและมีคุณค่ำสูงท่ีเขำ้ลกัษณะ 
หรือมีคุณสมบติัเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ำดำ้นกำรอนุรักษสู์ง (HCVF) อยูใ่นพ้ืนท่ีสวนป่ำ ในรอบกำรรับสมคัรเขำ้มำเป็นสมำชิกสวนป่ำปีท่ี 1 แต่
อยำ่งใด และมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นสวนไมย้คูำลิปตสัทั้งหมด ปลูกไมย้คูำลิปตสัชนิดเดียวเตม็พ้ืนท่ีทกุแปลง  

กำรตรวจประเมินของคณะผูต้รวจประเมิน สำมำรถตรวจพิสูจน์แลว้ ทั้งพ้ืนท่ีท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรและพ้ืนท่ีอนุรักษ ์ไม่พบพ้ืนท่ี 
HCVF ในพ้ืนท่ี  
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ลงชื่อ    มณฑล  บิลกุลสัน     /      ผู้ตรวจประเมิน 
         (..มณฑล  บิลกุลสัน     ) 
           Date:  12 / 1 / 65 

แบบตรวจพิสูจน์พ้ืนที่ HCVF 
กลุ่มสวนป่ำ     บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั มหำชน             . 

รหสัแปลง     กลุ่มแปลงสมำชิก รวมพ้ืนท่ีอนุรักษ ์ของบริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั มหำชน     เน้ือท่ี     9,785.35 ไร่. 
Location จ.ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบรีุ และสระแกว้ 

High Conservation Values 
Present, Potential or 

Unlikely? 
Evidence/Reason 

HCV 1 

1.1 - Protected Areas 
(พ้ืนท่ีอนุรักษ)์ 

ไม่พบ 
เป็นพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ลงพ้ืนท่ีส ำรวจและ

ตรวจสอบ 

1.2 - Threatened or protected species 
(พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัของชนิดพนัธุ์สัตว ์และพืชท่ีหำยำก, ถูก
คุกคำม หรือใกลสู้ญพนัธ์ุ) 

ไม่พบ 
เป็นพ้ืนท่ี ส.ป.ก.ลงพ้ืนท่ีส ำรวจและ

ตรวจสอบ 

1.3 – Endemic species  
(พ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีอยูอ่ำศยัของชนิดพนัธ์ุประจ ำถิ่น) 

ไม่พบ 
เป็นพ้ืนท่ี ส.ป.ก.ลงพ้ืนท่ีส ำรวจและ

ตรวจสอบ 

1.4 – Areas that support temporal Concentrations 
(พ้ืนท่ีใชป้ระโยชน์ชัว่ครำวของสัตวท่ี์อพยพยำ้ยถิ่นฐำน) 

ไม่พบ ไม่พบกำรอพยพยำ้ยของสัตว ์

HCV2 
2 - Large intact landscapes 
(พ้ืนท่ีขนำดใหญ่ท่ีมีควำมสมบูรณ์ของธรรมชำติ เป็นท่ีอยูอ่ำศยัและ
กำรด ำรงชีวิตของชนิดพนัธ์ุท่ีมีจ ำนวนมำก) 

ไม่พบ เป็นพ้ืนท่ีท ำกิน 

HCV 3 
3 – Endangered ecosystem 
(พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งระบบนิเวศ 
ท่ีหำยำก, ถูกคกุคำม และใกลสู้ญพนัธ์ุ) 

ไม่พบ ไม่พบพืชและสัตวห์ำยำก 

HCV4 

4.1 – Watershed protection 
(พ้ืนท่ีรองรับและกกัเก็บน ้ำ)  

ไม่พบ ไม่พบแหล่งตน้น ้ำ 

4.2 – Erosion control 
(พ้ืนท่ีป้องกนัและควบคุมกำรพงัทลำยของดิน)  

ไม่พบ เป็นพ้ืนท่ีรำบ 

4.3 – Barriers to the spread of fire 
(พ้ืนท่ีท่ีเป็นแนวป้องกนัไฟธรรมชำติ) 

ไม่พบ ไม่พบแนวป้องกนัไฟ 

HCV5 

5. - Basic Need of local communities 
(พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งรองรับในกิจกรรมแหล่งเก็บหำและใชป้ระโยชน์
ในปัจจยัพ้ืนฐำน 
ของชุมชนทอ้งถิ่น) 

ไม่พบ 
ไม่พบแหล่งท่ีเก็บหำกำรใช้

ผลประโยชน์ 

HCV 6 
6 – Cultural identity of local communities 
(พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีแสดงถึงควำมเป็นเอกลกัษณ์วฒันธรรม จำรีต
ประเพณีของชุมชนทอ้งถิ่น และประวติัศำสตร์)  

ไม่พบ 
ไม่พบแหล่งท่ีวฒันธรรม และ

ประวติัศำสตร์ 

 * หมายเหต ุ* 

Present   = พบ, เป็น 
Potential = อำจเป็น, หรือมีศกัยภำพเป็น 
Unlikely  = ไม่พบ, ไม่เป็น 
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โครงกำรพื้นท่ีอนุรักษ์ (10%) บริษัท ดับเบิล้เอ (1991) จ ำกัด (มหำชน) 

❖ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1. ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
1. ส่งเสริมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนท่ีอนุรักษข์องสวนป่ำฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 
2. อนุรักษแ์หล่งท่ีอยูอ่ำศยัของพืชหรือสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุ, หำยำกและถูกคุกคำม 
3. เพื่อก ำหนดพ้ืนท่ีอนุรักษใ์นพ้ืนท่ีสวนป่ำไวอ้ยำ่งนอ้ยประมำณ 10 % ของพ้ืนท่ีรวมสวนป่ำ 
4. กำรคุม้ครอง และฟ้ืนฟูถ่ินท่ีอยูอ่ำศยัของพืชหรือสัตว ์

1.2. ดำ้นสังคม 
1. เพ่ือให้พนกังำน บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991)  จ ำกดั (มหำชน) มีจิตส ำนึกในดำ้นกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่ำอนุรักษต์ำมหลกัเกณฑก์ำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืนตำมมำตรฐำนสำกล 

2. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

2.1. เป้ำหมำยดำ้นพ้ืนท่ีอนุรักษ ์จ ำนวน 1,172 ไร่ 

พ้ืนท่ีป่ำอนุรักษใ์นสวนป่ำท่ำแยก ต.โคกป่ีฆอ้ง อ.เมืองสระแกว้ จ.สระแกว้ 

2.2. เป้ำหมำยดำ้นงบประมำณ 

- งบดูแลพ้ืนท่ีป่ำอนุรักษ ์พ้ืนท่ี 1,172 ไร่ งบประมำณ 115,000.00 บำท 

2.3. เป้ำหมำยดำ้นบริกำรสังคม และมีส่วนร่วม 

- จดักิจกรรมร่วมกบัพนกังำนในบริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) เพื่อส่งเสริมให้พนกังำนตระหนกัในเร่ือง

ของกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

        2.4   เป้ำหมำยดำ้นส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม 
- อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้คงอยูใ่นสภำพเดิมไม่ให้เกิดกำรเส่ือมโทรม 

- ส่งเสริม และอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในสวนป่ำ 

- ป้องกนั และอนุรักษพ์นัธ์ุพืช และสัตวป่์ำท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ และถูกคุกคำม 

- ท ำแนวกนัไฟ ส่งเสริมให้เกิดควำมสมบูรณ์และลดปัญหำไฟป่ำ 

- ติดป้ำยรณรงคไ์ม่ให้มีกำรน ำขยะมำทิ้งในบริเวณสวนป่ำ 
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3. เป้ำหมำยกำรท ำงำน 

กำรท ำงำน ตัวช้ีวัด ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย 

ด้ำนเศรษฐกิจ 1. ปริมำณพ้ืนท่ีดูแลแปลงอนุรักษ ์
 

1. พ้ืนท่ีดูแลแปลงอนุรักษ ์1,172 ไร่ 
 

1. 1,172 ไร่ 
 

ด้ำนสังคม 1. จ ำนวนคร้ังในกำรให้ควำมร่วมมือ
กบัสวนป่ำท่ำแยก 

2. จ ำนวนคร้ังในกำรจดักิจกรรม
ร่วมกบัสวนป่ำท่ำแยก 

1. บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) 
ให้ควำมร่วมมือกบัสวนป่ำท่ำแยกมำกกว่ำ   
5 คร้ัง 

2. บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) 
จดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนเพื่อสร้ำงมวลชน
สัมพนัธ์มำกกว่ำ 5 คร้ัง 

1. 5 คร้ัง 
2. 5 คร้ัง 

 

ด้ำนส่ิงแวดล้อม 1. ควำมหลำกหลำยทำงชนิดพนัธ์ุพชื 
2. ควำมหลำกหลำยทำงชนิดพนัธ์ุ

สัตว ์

1. จ ำนวนควำมหลำกหลำยทำงชนิดพนัธ์ุพืช 
20 ชนิด 

2. ควำมหลำกหลำยทำงชนิดพนัธ์ุสัตว ์ 

1. 20 ชนิด 
 

 

ข้อมูลรำยละเอียดพื้นที่ตัวแทนของระบบนิเวศน์จำกพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์ 

1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรดับ๊เบิ้ลเอรวมใจ อนุรักษผ์ืนป่ำสวนป่ำท่ำแยก 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ปลูกจิตส ำนึกในดำ้นกำรอนุรักษ ์เน่ืองดว้ยในปัจจบุนัมีกำรบุกรุกและท ำลำยพ้ืนท่ีป่ำธรรมชำติรวมถึงพ้ืนท่ีป่ำในชุมชน เน่ืองจำกกำร
ขำดจิตส ำนึกในกำรอนุรักษท์รัพยำกร และ  เพื่อเป็นท่ีอยูอ่ำศยัหรือน ำตน้ไมม้ำท ำประโยชน์ในดำ้นต่ำง ๆ ทำงบริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) 
จ ำกดั (มหำชน) ไดมี้นโยบำย และควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรจดักำรสวนป่ำอยำ่งย ัง่ยืน 
โดยยึดหลกัควำมยัง่ยืน 3 ดำ้น คือ  

- ควำมยัง่ยืนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  
- ควำมยัง่ยืนดำ้นสังคม 
- ควำมยัง่ยืนดำ้นเศรษฐกิจ 

   บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) มีวตัถุประสงคด์ำ้นส่ิงแวดลอ้ม ในกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรสวนป่ำอย่ำงย ัง่ยืน ของ
บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) ควรมีพ้ืนท่ีอนุรักษ์อย่ำงน้อยประมำณ 10 % ของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ดว้ยขอ้จ ำกดัดำ้นสภำพพ้ืนท่ี
และข้อเท็จจริงกำรท ำแปลงปลูกยูคำลิปตัสของสมำชิกท่ีเข้ำร่วมโครงกำร กำรจัดกำรสวนป่ำ  ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จ ำกัด 
(มหำชน) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีโฉนด และเกษตรกรจะมีกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้เต็มประสิทธิภำพมำกท่ีสุด  ทำงบริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) 
จ ำกดั (มหำชน) จึงให้ควำมส ำคญัในกำรอนุรักษพ้ื์นท่ีป่ำและสนบัสนุนโครงกำรปลูกจิตส ำนึกในดำ้นกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มร่วมกบัสวน
ป่ำท่ำแยก และไดท้ ำกำรสนบัสนุนงบประมำณในกำรท ำกิจกรรมดำ้นกำรปลูกป่ำ และกำรอนุรักษต์่ำง ๆ 
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3. พื้นทีต่ัวแทนของระบบนิเวศน์ในพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์   
จำกพ้ืนท่ีป่ำอนุรักษ ์จ ำนวน 1,172 ไร่  ก ำหนดพ้ืนท่ีตวัแทนไว ้ 50 ไร่ 

 
4. ข้อมูลส ำรวจระบบนิเวศน์ดั้งเดิมของพื้นที่ตัวแทน 

- ประเภทป่ำ: ป่ำเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) 
- ประเภทพรรณไม:้ กระถินเทพำ ติ้ว แตว้ นนทรี กระบก ประดู่ เสลำ ตะแบก แสง ยำงนำ สะแบง 
- ชนิดพนัธ์ุสัตว:์ ไก่ป่ำ นก หนู กระรอก 

 
5. ภำพกำรเข้ำส ำรวจระบบนิเวศน์ดั้งเดิมของพื้นที่ตัวแทน 
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6. งบประมำณ 
บริษทั  ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) ให้กำรสนบัสนุนงบประมำณดำ้นกำรปลูกและบ ำรุงป่ำต่อเน่ืองเป็นเวลำ 5 ปี   

จ ำนวน  115,000.- บำท 
 

ล ำดับ รำยกำร ปี รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
 พ้ืนท่ี  (ไร่) - 200 200 200 200 272 1,172 
 พ้ืนท่ีตวัแทน (ไร่) - 10 10 10 10 10 50 
1 ส ำรวจควำมหลำกหลำย  

ส ำรวจ % รอด 
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000 

2 ค่ำกลำ้ไม ้ - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 
3 ค่ำเตรียมพ้ืนท่ี - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 
4 ค่ำแรงงำนปลูก - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 
5 ค่ำป้ำยพ้ืนท่ี - 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500 
6 ค่ำป้ำยแสดงช่ือพรรณไม ้ - 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500 

รวม 5,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 115,000 
 
7. แผนกำรจัดกำร 

ล ำดับ แผนงำน กจิกรรม ตัวช้ีวัด 
1 ดำ้นเศรษฐกิจ แผนกำรสนบัสนุนพ้ืนท่ีรักษำระบบนิเวศน ์ พ้ืนท่ีร่วมมือ 1,172 ไร่ 

พ้ืนท่ีตวัแทน 50 ไร่ 
2 ดำ้นสังคม 

1. สิทธิของคนงำน 
 
2. สิทธิของคนทอ้งถ่ิน 
 

-สวสัดิกำรพ้ืนฐำน  
(อุปกรณ์ควำมปลอดภยั, ยำ) 
-กำรอบรมกำรท ำงำน 
-กิจกรรมมวลชนสัมพนัธ์ 
-กำรแจง้แรงงำนทอ้งถ่ิน 
-รับฟังควำมคิดเห็น แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
 

-รำยกำรสวสัดิกำร 
-จ ำนวนคน 
-จ ำนวนคร้ัง 
-สัดส่วนแรงงำน 
-จ ำนวนคร้ัง 

3 ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม -พ้ืนท่ีอนุรักษใ์นสวนป่ำ 
-ควำมหลำกหลำยทำงชนิดพนัธ์ุพืช 

-จ ำนวนไร่ 
-จ ำนวนชนิดพนัธ์ุ 
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8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำรโครงกำร 5 ปี เร่ิมตั้งแต่ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 -2568 
 

9. วิธีด ำเนินกำร 
5.1 จดัท ำโครงกำรปลูกตน้ไมเ้พื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม แผนกำรบ ำรุงดูแลรักษำ กำรและกำรปลุกจิตส ำนึกดำ้นกำรอนุรักษ์

ให้กบัพนกังำนในบริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) ร่วมกนัระหว่ำง สวนป่ำท่ำแยก และบริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) 

จ ำกดั (มหำชน) 

5.2 บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) ให้กำรสนบัสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรอนุรักษพ้ื์นท่ีป่ำในพ้ืนท่ี

ของสวนป่ำท่ำแยก เพื่อด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรเพำะช ำกลำ้ไม ้กำรท ำแนวกนัไฟ  กำรประชำสัมพนัธ์  กำรบ ำรุงดูแล

รักษำและฟ้ืนฟูสภำพป่ำ และกำรอบรมปลูกจิตส ำนึกดำ้นกำรอนุรักษใ์ห้กบัเยำวชนและรำษฎรในพ้ืนท่ีรอบๆ สวนป่ำท่ำ

แยก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ.2568 

5.3 จดัเตรียมพ้ืนท่ี เพำะช ำ ท ำแผนท่ี ในกำรด ำเนินงำน 

5.4 ก ำหนดแผนปฏิบติังำนและแผนกำรจดักำร กำรด ำเนินกำรปลูกตน้ไมแ้ละกิจกรรมต่ำง ๆ 

5.5 สรุปผลด ำเนินกำรด ำเนินงำนและประชำสัมพนัธ์ 

 

10. ตำรำงแผนกำรด ำเนนิงำน 

 

ล ำดับ กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน 
ปี พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
1 จดัท ำโครงกำร และกิจกรรม       

2 
บ.ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) ให้กำรสนบัสนุนงบประมำณ
ดำ้นกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพื่อด ำเนินงำนกิจกรรม 

 
  

   

3 จดัเตรียมพ้ืนท่ี  เพำะช ำ แผนท่ี ในกำรด ำเนินกิจกรรมดำ้นต่ำง ๆ        
4 ก ำหนดแผนกำรปลูกตน้ไม ้และกิจกรรมอื่น ๆ       

5 

ตรวจติดตำม และส ำรวจควำมหลำกหลำย 
1.ตรวจเชค็ % รอดตำยของตน้ท่ีปลูกฟ้ืนฟู หลงัจำกปลูก 1 เดือน 
2.ตรวจควำมหลำกหลำย ทั้งพืชและสัตวเ์พ่ือดูกำรเปล่ียนแปลงท่ี
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ทุก 6 เดือน 

   

   

6 สรุปผลร่วมกนั และประชำสัมพนัธ์       
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11. กำรบริหำรงำนโครงกำร 

- สวนป่ำท่ำแยก 

- บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 12. ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 

7.1 บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) มีควำมเขำ้ใจและเห็นควำมส ำคญัของกำรอนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไมแ้ละมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ 

7.2 ร่วมกนัฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนท่ีของสวนป่ำท่ำแยก ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น ไมใ้หญ่ในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น 5%
ภำยใน 5 ปี 

7.3 ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรลดภำวะวิกฤติกำรณ์ดำ้นส่ิงแวดลอ้มภำวะโลกร้อน และภยัพิบติัทำงธรรมชำติ 
7.4 บริษทั ดับ๊เบิ้ลเอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) มีกิจกรรมร่วมกนัดำ้นกำรอนุรักษ ์ส่ิงแวดลอ้ม และสร้ำงสำยสัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์ร 

 

พื้นท่ีร่วมอนุรักษ์รักษำส่ิงแวดล้อมสวนป่ำท่ำแยก 
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แผนที่สวนป่ำท่ำแยก 
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13. ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 

ปี 2565 มีกิจกรรมปลูกในและผลกิจกรรมท่ีท ำในปีน้ี มีดงัน้ี 

- พ้ืนท่ีท ำงำน:   จ ำนวน 10 ไร่ 

-  วนัท่ีท ำกิจกรรม:   ปลูกวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2565 

- จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วม มีดงัน้ี 

ผูน้ ำชุมชนและชำวบำ้นรวม 15 คน   

ครูและนกัเรียนรวม 20 คน 

เจำ้หนำ้ท่ีป่ำไมร้วม 8 คน      

รวมจ ำนวนคนทั้งหมด 43 คน  

- ติดป้ำยรอบพ้ืนท่ี เร่ืองกำรห้ำมทิ้งขยะ กำรแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีของสวนป่ำ เพ่ือเฝ้ำระวงัและป้องกนักำรบุกรุกพ้ืนท่ี 

- ขั้นตอนกำรปลูก   

         ก ำหนดระยะ 4*4  เมตร ขดุหลุมให้ลึกประมำณ 30 เซนติเมตร  โดยจะก ำหนดจ ำนวนตน้ปลูกอยูท่ี่ 100 ตน้ต่อไร่  

จำกพ้ืนท่ี 10 ไร่  รวมทั้งหมด 1,000 ตน้  

- ตน้ไมท่ี้ปลูก มีดงัน้ี 

1. พะยงู                2. มะค่ำโมง 

3. พะยอม             4. มะค่ำ 

5. หวำ้                  6. ขนุน 

7. มะม่วง             8. มะขำม 

9. มะขำมป้อม 

 

- สรุปค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดในกิจกรรมคร้ังน้ี รวมทั้งส้ิน 22,000 บำท 
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-รูปภำพกำรด ำเนินงำนกิจกรรมมีดงัน้ี  
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ช่ือโครงกำร   โครงกำรสร้ำงรำยได้เสริมด้วยพืชอำยุส้ันในแปลงต้นกระดำษ (มันส ำปะหลัง) 

1. ควำมเป็นมำ/หลักกำรและเหตุผลโครงกำร 

มนัส ำปะหลงัเป็นพืชหัวชนิดหน่ึง เป็นพืชท่ีปลูกง่ำยและตอ้งกำรน ้ ำน้อย สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ไดทุ้ก ๆ ส่วน ตั้งแต่ยอดจนถึง
รำก โดยส่วนของหัวมนัส ำปะหลงัสำมำรถสำมำรถน ำมำบริโภคเป็นอำหำรส ำหรับคนและสัตวไ์ด ้รวมทั้งใชแ้ปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่ำง ๆ 
ตลอดทั้งใชใ้นอุตสำหกรรมแป้งแปรรูป (Modified Starch) เพื่อใชป้ระโยชน์ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ไดห้ลำกหลำย เช่น แป้งท่ีใชท้  ำอำหำร 
ขนม กรดมะนำว เคร่ืองปรุง วุน้เส้น เบียร์ นอกจำกน้ียงัน ำไปใชใ้นอุตสำหกรรมทอผำ้ กำว กระดำษ แอลกอฮอล ์แป้งเปียก ยำ อะซีโตน 
กลูโคส รวมทั้งใช้ในอุตสำหกรรมเจำะน ้ ำมัน เป็นต้น มันส ำปะหลัง เป็นพืชทำงกำรเกษตรท่ีเรียกได้ว่ำเป็นพืชสินค้ำ ส่งออกท่ีมี
ควำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกิจ ซ่ึงในอดีตนิยมปลูกมนัส ำปะหลงัเพ่ือกำรบริโภคเท่ำนั้น แต่ปัจจุบนัไดก้ลำยเป็นพืชท่ีท ำรำยไดใ้ห้ประเทศไทย
เป็นจ ำนวนมำก และกำ้วขึ้นมำเป็นพืชเศรษฐกิจกิจท่ีส ำคญัอยำ่งย่ิง โดยท่ีประเทศไทยสำมำรถผลิตมนัส ำปะหลงัไดม้ำกกว่ำ 25 ลำ้นตนัต่อ
ปี มีพ้ืนท่ีเพำะปลูกประมำณ 8 ลำ้นไร่ ทัว่ประเทศ ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีมีควำมหลำกหลำยและแตกต่ำงกนัไป ทั้งดำ้นกำยภำพ ชีวภำพ เศรษฐกิจ 
และสังคม ส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรผลิตมนัส ำปะหลงัในแต่ละพ้ืนท่ีมีควำมแตกต่ำงกนั โดยมีสมำชิก FSC ของทำงบริษทั ปลูกมัน
ส ำปะหลงัร่วมกบัตน้ยคูำลิปตสั บริษทัจึงเลง็เห็นว่ำ สำมำรถน ำไปเผยแพร่ให้กบัสมำชิกรำยอื่นๆ ท่ีสนใจเพื่อเป็นทำงเลือกเสริมและสร้ำง
รำยได ้ช่วงรออำยกุำรตดัฟันของตน้กระดำษ จึงไดจ้ดัท ำโครงกำรสร้ำงรำยไดเ้สริมดว้ยพืชอำยส้ัุนในแปลงตน้กระดำษ  

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
- เพื่อให้สมำชิกมีรำยไดเ้สริมหมุนเวียนจำกกำรใชพ้ื้นท่ีในกำรปลูกตน้กระดำษ 
- เพ่ือเพ่ิมอำชีพให้กบัลูกหลำนและเกษตรกรในชุมชนใกลเ้คียงของสมำชิก 
- เพื่อน ำเงินท่ีไดม้ำใชบ้ริหำรงำนภำยในแปลง ดูแลแปลง และใชจ้่ำยในครัวเรือน 
- เพ่ือเพ่ิมแหล่งอำหำรในชุมชน คอื มีเห็ดท่ีเป็นของชุมชน ใหค้นในชุมชนไดรั้บประทำนตลอดปี 

 

3. พื้นทีเ่ป้ำหมำยท่ีจะด ำเนินกำรทดลองโครงกำร  
- พ้ืนท่ี ภำคตะวนัออก (จงัหวดัปรำจีนบรีุ  สระแกว้ ฉะเชิงเทรำ)  
 
4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

- เร่ิมแนะน ำส่งเสริมพืชอำยส้ัุน  พร้อมกบักำรส่งเสริม ตน้กระดำษ   ตั้งแตปี่ 2563-2566 
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5. ขั้นตอนกำรท ำ มันส ำปะหลัง 
5.1 กำรเตรียมดิน 
 

  
 

หำกดินท่ีท ำกำรเพำะปลูกมนัติดต่อกนัหลำยปี ควรปรับปรุงดิน เพื่อรักษำระดบัผลผลิตในระยะยำว ดว้ยกำรใส่ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั
เปลือกมนัชนิดเก่ำคำ้งปี (จำกโรงแป้งทัว่ไป) ท่ีหำไดใ้นทอ้งถ่ิน หรือ ปลูกพืชตระกูลถัว่ต่ำง ๆ หมุนเวียนบ ำรุงดิน จำกนั้นไถคร้ังแรกโดย
ไถกลบวชัพืชก่อนปลูกดว้ยผำน 3 (อย่ำเผำท ำลำยวชัพืช) ให้ลึกประมำณ 20-30 ซม. แลว้ทิ้งระยะไวป้ระมำณ 20-30 วนั เพื่อหมกัวชัพืช
เป็นปุ๋ ยในดินต่อไป ไถพรวนดว้ยผำน 7 อีก 1-2 คร้ัง ตำมควำมเหมำะสม และรีบปลูกโดยเร็ว ในขณะท่ีดินยงัมีควำมช้ืนอยู ่
 
5.2 กำรเตรียมท่อนพนัธ์ุมนัสำปะหลงั  
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
     1.ตดัท่อนพนัธ์ุมนัส ำปะหลงัยำวประมำณ 6 ขอ้ โดยตดัแบบทำงตรงเพื่อให้รำกและหวัมนัออกเป็นวงกลม 360 องศำ  
     2.ใชเ้ชือกมดัท่อนพนัธ์ุเป็นมดัๆ แลว้นำ้ไปแช่ในนำ้จุลินทรียฮ์อร์โมนผลไม ้1 ชอ้น + น ้ำ 20 ลิตร  
แช่นำน 15 นำที เพื่อเป็นกำรเร่งรำก 
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5.3 กำรปลูก  
 
 
 
 
 
 
 
- ปลูกท่อนพนัธ์ุแบบตั้งตรง ให้กดลงลึกประมำณ 3 ขอ้ ระยะห่ำง 1*1 เมตร 
 
5.4 กำรดูแลรักษำ  
- มนัส ำปะหลงัอำย ุ1 เดือนเร่ิมรดบำ้รุงดว้ยจุลินทรียฮ์อร์โมนผลไม ้1 ชอ้น+นำ้ 20 ลิตร ไปเร่ือย ๆ จนครบทุกตน้ ประมำณ 200 ลิตร/ไร่  
- เร่ิมดำยหญำ้เม่ือมนัส ำปะหลงัมีอำย ุ2 เดือนขึ้นไป ดว้ยเคียวเก่ียวหญำ้ แลว้นำ้หญำ้วชัพืชต่ำงๆมำคลุมโคนตน้ไวเ้พื่อรักษำควำมช่ืน  
- ตดัแต่งก่ิงมนัส ำปะหลงัเม่ือมนัอำยุ 2 เดือน โดยให้เหลือก่ิงไว ้2 ก่ิงหันไปทำงทิศเหนือ-ใต ้ลกัษณะคลำ้ยตวั V เพื่อให้ไดรั้บแสงแดด
เท่ำกนัทั้ง 2 ดำ้น  
- ดำยหญำ้อีกคร้ังเม่ือมนัอำย ุ3-5 เดือน พร้อมตกแต่งก่ิง 
- รดนำ้หมกัฮอร์โมนระเบิดหวัมนัหรือฮอร์โมนอำหำรหลกั 5 หมู่ สูตรเขม้ขน้ช่วงมนัอำย ุ3-5 เดือน เพื่อเร่งขยำยหวัมนัให้มีควำมสมบูรณ์
มำกท่ีสุด 1 คร้ัง  
- สังเกตมนัเร่ิมออกหวัเม่ืออำย ุ3-5 เดือน จะมีรอยแยกของดิน  
- หวัมนัส ำปะหลงัเม่ืออำย ุ3-5 เดือน จะมีควำมยำวประมำณ 120 เซนติเมตร 
 
5.5 กำรเก็บเก่ียว  
 
 
 
 
 
 

ควรเก็บเก่ียวมนัส ำปะหลงัอำยมุำกกว่ำ 10-12 เดือน หลงัปลูก ไม่ควรเก็บเก่ียวในช่วงท่ีมีฝนชุก เน่ืองจำกหัวมนัส ำปะหลงัจะมี
เปอร์เซ็นต์แป้งต ่ำ กำรเก็บเก่ียวมนัส ำปะหลงัท่ีมีอำยุน้อยทำ้ให้มีกำรสะสมน ้ ำหนกัของมนัส ำปะหลงัต ่ำ เป็นผลให้มนัส ำปะหลงัหัวเล็ก
ผลผลิตต่อไร่ต ่ำ แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้มนัส ำปะหลงัมีอำยมุำกกว่ำ 18 เดือน เพรำะจะทำ้ให้เปอร์เซ็นตแ์ป้งลดลง 
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5.6. กำรเก็บรักษำท่อนพนัธ์ุไวใ้ชใ้นฤดูกำลถดัไป  
ส่วนท่ีใชข้ยำยพนัธ์ุของมนัส ำปะหลงัคือ ส่วนของลำ้ตน้ กำรเก็บรักษำตน้พนัธ์ุมีระยะเวลำจำ้กดั เน่ืองจำกควำมสมบูรณ์ ควำม

แขง็แรง และควำมงอกจะลดลง เร่ือย ๆ ควรเก็บจำกแปลงขยำยท่อนพนัธ์ุท่ีแยกไวต้่ำงหำกและปฏิบติัดงัน้ี 
- ตดัตน้พนัธ์ุท่ีไม่ไดข้นำด เป็นโรค มีแมลงทำ้ลำยและพนัธ์ุอ่ืนท่ีปนมำทิ งก่อน  
- เม่ือตดัท่อนพนัธ์ุแลว้ควรรีบน้ำไปปลูกภำยใน 15-30 วนั ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบัควำมสมบูรณ์ของท่อนพนัธ์ุ จึงไม่ควรตดัตน้พนัธ์ุมำ

เก็บไวเ้พื่อรอจำ้หน่ำย จ่ำย แจก 
- วิธีกำรเก็บรักษำตน้พนัธ์ุท่ีดีท่ีสุด คือ กำรทำ้แปลงขยำยพนัธ์ุไวเ้ฉพำะ ซ่ึงจะเก็บเก่ียวหลงัจำกเอำตน้พนัธ์ุไปปลูกแลว้ หรือในปี

ถดัไป  
- ในฤดูฝน เก็บไวใ้นสภำพกลำงแจง้หรือในท่ีร่มมีผลไม่แตกต่ำงกนั  

     - ในฤดูแลง้ เก็บในท่ีร่มจะเก็บไวไ้ดน้ำนกว่ำเก็บในสภำพกลำงแจง้ 
 
6. สรุปรำยได้จริงของเกษตรกรสมำชิก FSC ของคุณอ ำนำจ โครพ   

เร่ิมปลูกพฤษภำคม 2565  เก็บเก่ียวเดือนธนัวำคม 2565 จ ำนวน 4 ไร่ สำยพนัธ์ุ 81 
 

- สรุปค่ำใชจ้่ำยในกำรปลูกมนัส ำปะหลงั  
รายการ บาทต่อไร่ 

ค่าไถ 125 

ค่ายกร่องปลูก 200 

ค่าต้นพันธ์ุ 500 

ค่าปลูก 175 

ค่าก าจัดวัชพืช 150 

ค่าไถเกบ็เกี่ยว 200 

ค่าคนงานเกบ็เกี่ยว 450 

ค่าขนส่ง 150 

รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 1,950 
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จำกพ้ืนท่ีกำรปลูก  4  ไร่   
- ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้น 1,950  บำทต่อไร่  
- ค่ำใชจ้่ำยรวม  7,800  บำท  

 
           สรุปรำยไดจ้ำกกำรขำยมนัส ำปะหลงั 
- ผลผลิตในกำรเกบ็มนัส ำปะหลงั    1,500  กิโลกรัมต่อไร่ 
- รำคำมนัส ำปะหลงั     3    บำทต่อกิโลกรัม 
- รำยไดท่ี้เกิดขึ้น    4,500  บำทต่อไร่ 
- รำยไดร้วม      18,000  บำท 
 
ดงันั้น    เกษตรกรสำมำรถท ำก ำไรจำกกำรปลูกมนัส ำปะหลงั   10,200   บำท   
           หรือรำยไดส่้วนเพ่ิมอยูท่ี่     2,550  บำทต่อไร่ 
 

- รูปภำพคุณอ ำนำจ โครพถ่ำยคู่กบัต้นมันส ำปะหลังกบัต้นยูคำลิปตสั  
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- ภำพเกษตรกรสมำชิก FSC ทีเ่ข้ำร่วมอบรมโครงกำรปลูกมนัส ำปะหลังในแปลงต้นกระดำษ 
 
 

 

 

 

 

คุณอ ำนำจ โครพ 

 

 

 

 

                            

                                              คุณส ำรำญ   สำรกำร                                                            คณุบุญสม  สุภำผล 

 

 

“ปลูกต้นกระดำษ สร้ำงรำยได้ สร้ำงงำน สร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ของสมำชิกให้ดีขึน้. 
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ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนและวธิีกำรจัดกำร 
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คู่มือกำรใช้สัญลกัษณ์ บริษัท ดั๊บเบิล้เอ (1991) จ ำกัด (มหำชน) 

ข้อก ำหนด ในกำรน ำเคร่ืองหมำยฯ FSCTM ไปใช้ติดฉลำก และ/หรือ ส่ือส่งเสริมกำรขำย   

1) ตอ้งไม่น ำไปใชใ้นทำงใดท่ีจะก่อให้เกิดควำมสับสน เขำ้ใจผิด ลดควำมน่ำเช่ือถือ หรือใชอ้ำ้งอิงเกินขอบเขตของตวั

ผลิตภณัฑ/์บริษทั ท่ีไดรั้บเคร่ืองหมำยรับรองจำก FSCTM 

2) ตอ้งไม่น ำ ‘FSCTM’ ไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของช่ือสินคำ้ บริษทั หรือช่ือเวบ็ไซต ์(domain name) 

ขั้นตอนกำรน ำเคร่ืองหมำยฯ FSCTM ไปใช้ติดฉลำก และ/หรือ กำรส่งเสริมกำรขำย  

1) ผูรั้บชอบแต่ละส่วนงำนแจง้ควำมประสงคใ์นกำรน ำเคร่ืองหมำยฯ FSCTM ไปใชติ้ดฉลำก และ/หรือ กำรส่งเสริมกำรขำย 

ในกรณีท่ีมีผูข้อใชเ้คร่ืองหมำย ตอ้งขออนุมติักำรใชเ้คร่ืองหมำย พร้อมแนบตวัอยำ่งรูปแบบกำรใชเ้คร่ืองหมำย ผูข้อใช้

เคร่ืองหมำยออกแบบหรือก ำหนดตวัอยำ่งกำรใชเ้คร่ืองหมำย เช่น โบรชวัร์ ใบ Invoice, ใบส่งสินคำ้, ใบเสร็จรับเงิน นำมบตัร 

ฯลฯ และระบุวตัถปุระสงคก์ำรใชง้ำน มำท่ี ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหค้วบคุมกำรใชเ้คร่ืองหมำย: bonggotrat_n@doublea1911.com  

2) ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหค้วบคุมกำรใชเ้คร่ืองหมำย ตรวจสอบตวัอยำ่งรูปแบบกำรใชเ้คร่ืองหมำยของผูข้อใช ้ให้สอดคลอ้งตำม 

Requirements for use of the FSC® trademarks by certificate holders FSC-STD-50-001 V2-1 EN กรณี ไม่สอดคลอ้งให้

กลบัไปแกไ้ข และตรวจสอบประเทศท่ีจะส่งสินคำ้ไปจ ำหน่ำยหรือประเทศคู่คำ้ ว่ำสัญลกัษณ์เคร่ืองหมำยกำรคำ้เป็นแบบ ® 

หรือ TM โดยเช็คจำกตำรำงมำตรฐำน FSC®-STD-50-001 Version ล่ำสุด ตำมตำรำง ANNEX 1 

 

 
3) ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหค้วบคุมกำรใชเ้คร่ืองหมำยเขำ้เวบ็ไซต ์FSCTM (trademark portal) เพื่อท ำกำร download สัญลกัษณ์ 

FSC ท่ีสอดคลอ้งกบักำรใชง้ำนในกรณีนั้นๆ โดยระบุ FSCTM license code, label type, product, language, trademark 

mailto:bonggotrat_n@doublea1911.com
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symbol, และเลือกแบบสีสัญลกัษณ์ FSCTM ท่ีเหมำะสม พร้อมแจง้ค ำแนะน ำเบ้ืองตน้ อำทิ Color code (Green: R0 G92 

B66/ C81 M33 Y78 K28/ Pantone 626C), Mandatory minimum size (6mm in height, 9 mm in width) รวมถึงกำรห้ำม

ปรับเปล่ียนสัดส่วน สี พ้ืนหลงั  

 

 
 

4) ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหค้วบคุมกำรใชเ้คร่ืองหมำย ด ำเนินกำรขออนุมติัรูปแบบกำรใชเ้คร่ืองหมำยของผูข้อใชต้่อ 

Certification body (CB) บริษทับโูรเวอริทสั (BV) ก่อนกำรใชง้ำนจริง โดยด ำเนินกำรขออนุมติัท่ี  

Email: jirapa.yukolphanichkit@bureauveritas.com  

 

5) เม่ือไดรั้บอนุมติัจำก Certification body (CB) แลว้ ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหค้วบคุมกำรใชเ้คร่ืองหมำย ตอ้งเก็บรำยละเอียดกำร

ใชแ้ละจ ำนวนกำรใชสั้ญลกัษณ์ตำมแบบฟอร์ม  
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