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บทสรุปการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยนื ประจ าปี 2562 

บริษัท ชาวสวนเกษตร  จ ากัด 
 

 “บริษัท ชาวสวนเกษตร”  ได้จดทะเบียนจดัตัง้  เมื่อวนัที่  27 มิถุนายน  2545  เลขทะเบียนบริษัท 0205545006484   

ส านกังานตัง้อยู่ที่   เลขที่ 903  หมู่ 2 ต าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24120  ห่างจากอ าเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทราประมาณ 55 กิโลเมตร และหา่งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 130 กิโลเมตร โดยมีขอบเขตพืน้ท่ี ดงันี ้ 

ที่ตัง้ส านกังาน ชาวสวนเกษตร จ ากดั พิกดั 13๐45 , 42.5”N 101๐30 , 44.3”E 

ทิศเหนือ  ติดกบัอ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีนบรีุ 

ทิศใต้  ติดกบัอ าเภอพนสันิคม และ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ 

ทิศตะวนัออก ติดกบัอ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว 

ทิศตะวนัตก ติดกบัอ าเภอราชสาส์น จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โดยบริษัทฯ  ได้ด ำเนินกำรปลูกไม้ยูคำลิปตัสในเขตพืน้ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีพืน้ที่ปลูกไม้ยูคำลิปตัสทัง้หมด 15,158.91 ไร่  

แบง่เป็นพืน้ท่ีเข้ำขอกำรรับรองกำรจดักำรสวนไม้อยำ่งยัง่ยืน  จ ำนวน  12,158.91 ไร่  โดยเป็นพืน้ที่ของบริษัท จ ำนวน 4,283.16  ไร่  และเป็น

พืน้ที่เช่ำจำกบริษัทในเครือของผู้ ถือหุ้นเดียวกัน  จ ำนวน   7,875.75 ไร่ ซึ่งพืน้ที่เดิมในอดีตเป็นพืน้ที่ท ำกำรเกษตรกรรม ได้แก่ ข้ำว,  มัน

ส ำปะหลงั และข้ำวโพด  จำกนัน้บริษัท  จึงได้เปลีย่นมำปลกูไม้ยคูำลปิตสั  เนื่องจำกพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรระยะสัน้  ได้ผลผลติต ่ำ  และรำคำของ

ผลผลติไมม่ีควำมแนน่อน   พืน้ท่ีปลกูไม้ยคูำลปิตสัที่ขอกำรรับรองตัง้อยูใ่นอ ำเภอตำ่งๆ  ดงันี ้

1. พืน้ท่ีในอ าเภอแปลงยาว ประกอบด้วย 2 ต าบล คือ ต าบลแปลงยาว และต าบลหวัส าโรง พืน้ท่ีขอรับรอง จ านวน 3,863.61 ไร่   

2. พืน้ที่ในอ าเภอพนมสารคาม ประกอบด้วย 3 ต าบล คือ ต าบลเกาะขนนุ ต าบลหนองแหน และต าบลเขาหินซ้อน พืน้ที่ขอรับรอง   

จ านวน 4,915.45 ไร่ 

3.พืน้ท่ีในอ าเภอสนามชยัเขต   ประกอบด้วย 2 ต าบาล คือ ต าบลคู้ยายหมี และต าบลลาดกระทิง พืน้ท่ีขอรับรอง   จ านวน 3,379.85 

ไร่ และในพืน้ท่ีขอรับรอง มีชมุชนรอบสวนป่าจ านวน 16 หมูบ้่าน   
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แผนที่ภาพรวมพืน้ที่ขอการรับรองมาตรฐานการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยนื 

บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



January 11, 2020 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด]  

 

 หน้า 3 

 

 

 
ระบบการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่ งยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด 

 

 บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั  มีกำรพฒันำรูปแบบกำรปลกูไม้  เพื่อได้ผลผลิตที่มีควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทนุ  และคณุภำพของสินค้ำ

ยงั  ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำ  ด้วยวิสยัทศัน์ของผู้บริหำรกับควำมมุ่งมัน่ของพนกังำนในกำรปลกูสวนไม้เชิงพำณิชย์  จึงได้มี

ควำมมุง่มัน่ในกำรจดักำรสวนไม้เศรษฐกิจให้มีควำมยัง่ยืน ทัง้ทำงด้ำนเศรษฐกิจ  สงัคมชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นกำรยืนยนัว่ำระบบ

กำรจัดกำรสวนไม้เศรษฐกิจไม่ได้เกิดจำกกำรท ำลำยป่ำธรรมชำติ  ซึ่งมีแผนกำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบและถูกต้องตำมกฎหมำย ทัง้ยงัให้

ชมุชนมีสว่นร่วมกบักิจกรรมของบริษัท  

 การจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืนของบริษัท ได้มุง่เน้นและให้ความส าคญัใน 3 ด้านคือ 

1. ความยัง่ยืนด้านเศรษฐกิจ 
2. ความยัง่ยืนด้านสงัคม 
3. ความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม 

 
โดยมีวตัถปุระสงค์ในกำรจดักำรสวนไม้เศรษฐกิจอยำ่งยัง่ยืน ดงัตอ่ไปนี ้

ด้านเศรษฐกิจ 

1. พฒันำและปลกูสร้ำงสวนป่ำไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลติที่เพียงพอและมีคณุภำพ 
2. ดแูล บ ำรุงรักษำพืน้ท่ีของสวนไม้เศรษฐกิจตำมหลกัวิชำกำร    
3. พฒันำ และสร้ำงมลูคำ่ของผลติภณัฑ์ของสวนไม้เศรษฐกิจ 

 

ด้านสังคมและชุมชน 

1. สง่เสริมกำรจ้ำงงำน แรงงำน และผู้ รับเหมำในชมุชน เพื่อด ำเนินกำรกิจกรรมตำ่งๆ ในสวนไม้เศรษฐกิจ 
2. สนบัสนนุให้พนกังำน/ลกูจ้ำง ได้รับกำรฝึกอบรมตำมสำยงำน เช่น กำรปลกูไม้ กำรปฐมพยำบำล ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั 
3. ให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรปลกูสร้ำงสวนไม้ และเปิดเผยแผนกำรจดักำรของสวนไม้เศรษฐกิจแก่ชมุชนรอบสวนป่ำ 
4. สนบัสนนุด้ำนกิจกรรมให้กบัชมุชน โรงเรียน วดั  

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ดแูลรักษำพืน้ท่ีอนรัุกษ์ดัง้เดิมในพืน้ท่ีสวนป่ำให้คงอยูแ่ละพืน้ท่ีป่ำชมุชนใกล้เคียง 
2. สง่เสริมให้ชมุชนรอบสวนไม้รู้คณุคำ่ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมในชมุชน และปลกูสร้ำงจิตส ำนกึให้กับเยำวชน 
3. ลดกำรใช้สำรเคมีที่มีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
4. สง่เสริมและอนรัุกษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในสวนป่ำ พืน้ท่ีอนรัุกษ์ รวมถึงป้องกนัและอนรัุกษ์พนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ที่ใกล้สญูพนัธุ์

และถกูคกุคำม 
 
 



January 11, 2020 [เอกสารเผยแพร่ การจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด]  

 

 หน้า 4 

 

 

 

ผลการด าเนินงานการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจ บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด ประจ าปี 2562 

“ด้านเศรษฐกิจ” 
 

 บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ด าเนินงานตามแผนการจดัการด้านเศรษฐกิจที่ก าหนดไว้ ซึง่มีผลสรุปการด าเนินงานดงันี  ้

1. งานเตรียมพืน้ที่และปลกูไม้ ประจ าปี 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินงานเตรียมพืน้ที่และปลกูทดแทนพืน้ที่เดิมทัง้สิน้  43.73 ไร่ และ
เป็นพืน้ท่ีไว้หนอ่จ านวน 470.91 ไร่ 

2. งานเก็บเก่ียวผลผลติ ประจ าปี 2562 บริษัท ได้มีการเก็บเก่ียวผลผลติในพืน้ท่ีทัง้สิน้  519.64  ไร่ รวมน า้หนกัไม้  10,831.88 ตนั 
รายได้ทัง้สิน้   13.77  ล้านบาท   โดยใช้เงินลงทนุและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทัง้หมด เป็นเงินจ านวน   10.50   ล้านบาท 
ผลประกอบการมีก าไร จ านวน  3.27  ล้านบาท 

3. การประเมินปริมาณความเพิ่มพนู ได้ด าเนินการส ารวจก าลงัการผลติไม้ และวิเคราะห์ปริมาณความเพิ่มพนูรายปีของสวนป่าอยู่
ที ่84,986.83 ตนั/ปี (ข้อมลูการประเมินปริมาณความเพิ่มพนูผลผลติไม้ ประจ าปี 2562) 

4. การเข้าเก็บผลผลติที่ไมใ่ช่เนือ้ไม้ในพืน้ท่ีสวนป่า จากสรุปรายงานเร่ืองการเก็บเก่ียวผลผลิตที่ไม่ใช่เนือ้ไม้ประจ าปี 2562 พบว่า 
มีการเข้าเก็บผลผลติที่ไมใ่ช่เนือ้ไม้ในพืน้ท่ีจ านวน 5 ครัง้ ดงันี ้
 

ล าดับ เดือน รายการ จ านวน หน่วย 

1 พฤษภาคม เห็ดผึง้ขมยคูา 3 กิโลกรัม 
2 มิถนุายน หนอ่ไม้ 4 กิโลกรัม 
3 กรกฎาคม เห็ดผึง้ขมยคูา 3 กิโลกรัม 
4 กรกฎาคม ผกัอีรอก 5 กิโลกรัม 
5 กรกฎาคม เห็ดผึง้ขมยคูา 3 กิโลกรัม 
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ผลประกอบการประจ าปี 2562 บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด

คา่ใช้จา่ย ( ล้านบาท )

 - ด้านเศรษฐกิจ (ล้านบาท)                                                                                                                    10.50

 - ด้านสงัคม  (ล้านบาท)                                                                                                                      0.10

 - ด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)                                                                                                                      0.03

 - ส่วนกลาง 0.43                                                                                                                     

 - การจดัการสวนป่า 10.07                                                                                                                  

 ผลผลิตไม้

 - พืน้ที่เก็บเก่ียวผลผลิต (ไร่)                                                                                                                  519.64

 - ผลผลิต (ตนั)                                                                                                            10,831.88

 รายได้

 - ผลผลิตไม้ (ล้านบาท )

      + ไม้ทอ่น (W1.1 Roundwood (Log)) 13.77                                                                                                                  

      + ก่ิง ก้าน ใบ (W1.3 Twig) -                                                                                                                       

 สรุปผลประกอบการ ก าไร(ขาดทนุ) 3.27                                                                                                                     

 คา่ใช้จา่ย ( ล้านบาท )

 - การจดัการสวนป่า                                                                                                                    12.99

 พืน้ที่ปลกูและบ ารุงรักษา

 พืน้ที่เตรียม-ปลกู (ไร่ /ปี)                                                                                                                          49

 พืน้ที่ไว้หนอ่ (ไร่/ปี)                                                                                                                       471

 พืน้ที่บ ารุงรักษา (ไร่)                                                                                                                  12,159

ที่มา : ฝ่ายบญัชี บจก.ชาวสวนเกษตร เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 62

ด้านการจัดการ

 ด้านการปลูกและบ ารุงรักษาสวนป่า
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การประเมินปริมาณความเพิ่มพูนผลผลิตไม้ ประจ าปี 2562 บจก.ชาวสวนเกษตร

ชัน้อายุไม้ พืน้ที่ปลกู (ไร่) น า้หนกั (ตนั/ไร่) ส่วนตา่งความเพ่ิมพนู ความเพ่ิมพนู (ตนั)

 1 ปี 458                             1.43 1.43 655.44                       

 2 ปี 1,660                         5.11 3.68 6,110.01                    

 3 ปี 2,037                         10.76 5.65 11,507.02                 

 4 ปี 4,133                         18.25 7.49 30,953.62                 

 5 ปี 3,870                         27.49 9.24 35,760.74                 

รวม 84,986.83                 

ที่มา : ตารางแสดงความเพิ่มพูนของไม้
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ผลการด าเนินงานการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจ บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด ประจ าปี 2562 

“ด้านสังคมและชุมชน” 
 

บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด ตัง้อยู่เลขที่ 903  หมู่ 2 ต าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24120  ห่าง

จากอ าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประมาณ 55 กิโลเมตร และหา่งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 130 กิโลเมตร  

 

รูปภาพ : ที่ตัง้ของส านกังานบริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั 

อาณาเขตติดตอ่ของสวนไม้ยคูาลปิตสั บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั  

ทิศเหนือ  ติดกบัอ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีนบรีุ 

ทิศใต้  ติดกบัอ าเภอพนสันิคม และ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ 

ทิศตะวนัออก ติดกบัอ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว 

ทิศตะวนัตก ติดกบัอ าเภอราชสาส์น จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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รูปภาพ : อาณาเขตติดตอ่ของสวนไม้ยคูาลปิตสั บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั 
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โดยมีชมุชนรอบสวนป่าจ านวน 16 หมูบ้่าน ดงัตอ่ไปนี ้

ที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวดั 

1 10 บ้านห้วยพล ู เกาะขนนุ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
2 11 บ้านหินดาษ เกาะขนนุ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
3 12 บ้านหนองอีโถน เกาะขนนุ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
4 5 บ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนนุ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
5 13 บ้านดอนขีเ้หลก็ เกาะขนนุ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
6 5 บ้านหนองวา่นเหลอืง เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
7 6 บ้านหนองแสง เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
8 7 บ้านหนองกระพ้อ เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
9 9 บ้านหนองตะเภา หวัส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 
10 11 บ้านหนองสทิต หวัส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 
11 5 บ้านสระไม้แดง คู้ยายหมี สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 
12 7 บ้านห้วยน า้ทรัพย์ ลาดกระทิง สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 
13 1 บ้านห้วยหิน ลาดกระทิง สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 
14 1 บ้านมว่งโพรง เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
15 7 บ้านวงัไทร คู้ยายหมี สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 
16 9 บ้านทา่มว่ง คู้ยายหมี สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 

 

ซึ่งประชาชนในพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถ่ิน มีย้ายมาจากถ่ินอื่นบ้างเพียงเล็กน้อย อาชีพสว่นใหญ่ท าการเกษตร ได้แก่ ปลกูข้าว                 

มนัส าปะหลงั และท าอาชีพรับจ้าง โดยเฉพาะรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่อยู่อาศยั  โดยประชาชนในพืน้ที่รู้จักสวนป่า        

ยคูาลปิตสัที่อยูใ่กล้กบัหมูบ้่านของตนเอง และทราบวา่บริษัทปลกูสร้างสวนป่าเพื่อเศรษฐกิจเป็นหลกั โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งชมุชนกบัสวน

ป่าไมม่ีความขดัแย้งใดๆ และชุมชนไม่ได้รับความเดือดร้อนใดๆ จากสวนป่า มีเพียงกรณีการใช้ถนนในหมู่บ้านร่วมกนั (ที่มา : รายงานฉบบั

สมบรูณ์โครงการจดัท าฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีสวนป่าไม้ยคูาลปิตสั บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั) 

จากลกัษณะสงัคมข้างต้น บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ได้มีนโยบายด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการด้านสงัคม

และชมุชน ควบคูก่บัการบริหารจดัการสวนไม้เศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความยัง่ยืน โดยให้สงัคมและชมุชนมีสว่นร่วมดงันี ้

นโยบายด้านสงัคมและชมุชน 

(1) ให้ความส าคญักบัชุมชนและผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการสวนไม้เศรษฐกิจ   และมีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

(2) เปิดโอกาสการจ้างงานในชมุชนท้องถ่ินเป็นอนัดบัแรก 
(3) เปิดโอกาสให้ชมุชนเข้าร่วมกิจกรรมกบับริษัท และให้ความร่วมมือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของชมุชน 
(4) ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง  ต้องได้รับการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการจดัการสวนไม้อย่างยัง่ยืน  ความปลอดภยัในการปลอดภยัในการ

ท างาน 
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(5) ผู้มีสว่นเก่ียวข้องต้องตระหนกัถึงความปลอดภยัในการท างานรวมทัง้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์ความปลอดภยัใน
การท างาน 

(6) หากเกิดข้อขดัแย้งบริษัทจะใช้กลไกที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อขดัแย้งที่เกิดขึน้ให้สอดคล้องกบัข้อกฎหมาย  
 

บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ด าเนินงานตามแผนการจดัการด้านสงัคมและชมุชนท่ีก าหนดไว้ ซึง่มีผลสรุปการด าเนินงานดงันี  ้

1. จดัให้พนกังาน /ผู้ รับเหมา ได้รับการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและอปุกรณ์ความปลอดภยัในการท างานโดย
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการฝึกอบรมให้แก่ พนกังาน จ านวน 9 หลกัสตูร คิดเป็น 100% และจดัฝึกอบรมให้แก่ผู้ รับเหมาและแรงงาน
จ านวน 6 หลกัสตูร  คิดเป็น 100% (ข้อมลูแผนการอบรมพนกังาน ผู้ รับหมา และแรงงาน ประจ าปี 2562)  

2. สง่เสริมการจ้างงานในชมุชน ปี 2562 มีประชาชนในชมุชนรอบสวนป่าเข้าท างานกบับริษัท จ านวน 64 คน เป็นชาย 36 คน และ
หญิงจ านวน 28 คน (ข้อมลูแรงงานท างานในพืน้ท่ี บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั)  

3. สนบัสนนุและร่วมมือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในชุมชนรอบพืน้ที่สวนป่า ปี 2562 มีการเข้าร่วมและสนบัสนนุกิจกรรมใน
พืน้ท่ีชมุชนรอบสวนป่า จ านวน 15 ครัง้ (ข้อมลูการเข้าร่วมกิจกรรมกบัชมุชน บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั) ดงันี ้

 - เดือนมกราคม 62  สนบัสนุนกิจกรรมงานวนัเด็ก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 
โรงเรียนบ้านหนองแสง และศนูย์เด็กเลก็ลาดกระทิง 

 - เดือนกรกฎาคม 62  ร่วมกิจกรรมงานถวายเทียนพรรษา 4 วดั ได้แก่ วัดช าขวาง วดัหนองแสง วัดสระไม้แดง               
และวดัหินดาษ 

 - เดือนสงิหาคม 62   
+ จดักิจกรรมโครงการสวนกิตติสร้างเสริมเติมสขุให้ชุมชน ครัง้ที่ 1 โดยน านกัเรียนและคนในชุมชนรอบสวนป่า

ปลกูต้นไม้ในแนวพืน้ท่ีอนรัุกษ์ตามล าห้วยแปลงปลกูไม้ยคูาลปิตสัแปลงสระไม้แดง 
   + จดัโครงการฝึกอาชีพให้กบัคนในชมุชนรอบพืน้ท่ีสวนป่าของบริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั โดยเชิญวิทยากรไป

สอนการท าหนอ่ไม้ดอง น า้หมกัไลแ่มลงจากใบยคูาลปิตสั และการท าขนมตา่งๆ 
- เดือนตลุาคม 62  

+ สนบัสนนุน า้ดื่มงานแขง่เรือพายประจ าปี ต าบลคู้ยายหมี 
+ ร่วมกิจกรรมงานทอดกฐินสามคัคี 2 วดั ได้แก่ วดัหนองแสง และวดัสระไม้แดง 

- เดือนพฤศจิกายน 62 ร่วมกิจกรรมงานทอดกฐินสามคัคีวดัหินดาษ 
- เดือนธนัวาคม 62 สนบัสนนุน า้ดื่มเพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม ่องค์การบริการสว่นต าบลลาดกระทิง 
 

4. พบปะผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะตา่งๆ / รับทราบผลกระทบตอ่ชมุชนท่ีเกิดจากกิจกรรมของสวนป่า รวมถึงการ
สือ่สารแผนงานตา่งๆ แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  

- ในปี 2562 เจ้าหน้าที่แปลงได้เข้าพบผู้น าชมุชน ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี รอบพืน้ท่ีสวนป่าเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ/ผลกระทบ
ตอ่ชมุชนท่ีเกิดจากกิจกรรมของสวนป่า พร้อมทัง้แจ้งแผนการท างาน  จ านวน  16  ชมุชน   

- ในปี 2562 ทางบริษัทฯได้ติดตัง้รับกลอ่งรับฟังความคิดเห็น จ านวน 8 จดุ  โดยในการเปิดกลอ่งรับฟังความคิดเห็นไม่พบ
การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (ข้อมลูรายงานเปิดกลอ่งรับฟังความคิดเห็น) 
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ผลการตรวจตดิตามด้านสังคม ชุมชน 
 
ที ่ แผนการตรวจติดตาม ผลการตรวจติดตาม เดือน ผู้ รับผิดชอบ 

1 ประชาสมัพนัธ์การจ้างงานในชมุชนท้องถ่ิน ลงพืน้ท่ีประชาสมัพนัธ์การจ้างงานในชมุชนท้องถ่ินจ านวน  6 ครัง้  
8 หมูบ้่าน 

มิ.ย. –ธ.ค. เจ้าหน้าที่แปลง/ 
ฝ่ายบคุคล 

2 ประชมุกบัชมุชนรอบสวนป่า ประชมุกบัชมุชนรอบสวนป่า  
วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2562  บ้านหนองวา่นเหลอืง 
วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562  บ้านหินดาษ 
วนัท่ี 1 สงิหาคม 2562  บ้านหนองกระพ้อ 
วนัท่ี 5 สงิหาคม 2562  บ้านสระไม้แดง 
วนัท่ี 11 สงิหาคม 2562  บ้านสระไม้แดง 
วนัท่ี 6 ตลุาคม 2562  บ้านสระไม้แดง 

ก.ค., ส.ค. และ ต.ค. เจ้าหน้าที่แปลงและ
คณะท างาน 

3 สนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆเพื่อสร้างความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานราชการ 
วดั โรงเรียน ในชมุชนรอบสวนป่า 

สนบัสนนุกินกรรมด้านสงัคม จ านวน 15 รายการ (รายงานสรุปการ
เข้าร่วมกิจกรรมกบัชมุชน) 

ม.ค., ก.ค., ต.ค. และ
พ.ย. 

เจ้าหน้าที่แปลง/ 
ฝ่ายบคุคล/
คณะท างาน 

4 สือ่สารแผนงานตา่งๆ แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี แจ้งแผนตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจ านวน  112  ครัง้ (รายงานการเข้า
พบผู้มีสว่นได้สว่นเสยี) 

มี.ค., ก.ค., ส.ค., ก.ย. 
ต.ค. และ ธ.ค. 

เจ้าหน้าที่แปลง 
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ผลการด าเนินงานการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจ บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด ประจ าปี 2562 

“ด้านสิ่งแวดล้อม” 

 

สภำพพืน้ที่ของแปลงปลกูไม้ยูคำลิปตสัของ บริษัท ชำวสวนเกษตร จ ำกัด ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่รำบ ที่ดอน คิดเป็น 90% ของพืน้ที่

ทัง้หมด  และพืน้ที่ลุม่ต ่ำ คิดเป็น 10% ของพืน้ที่ขอรับรอง   ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทรำย , ดินร่วนทรำยปนลกูรัง , ดินทรำย , ดินร่วนปน

เหนียว ในพืน้ท่ีที่ติดแมน่ ำ้ ล ำคลอง คือ คลองหินดำษ, คลองสียดั  และใกล้พืน้ที่ปลกูไม้ยงัพบพืน้ที่สวนป่ำสำธำรณะ  ได้แก่  เขำตำผำ  และ

เขำตำจ๊ิด 

นโยบายด้านสิง่แวดล้อม 

(1) บริษัทจะก าหนดแนวทางการบริหารการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างเหมาะสมกบัขนาดของกิจกรรม  และส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมน้อยที่สดุ 

(2) บริษัทให้ความส าคญัเก่ียวกบัการใช้สารเคมีและขยะที่เกิดจากการบริหารจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน  รวมถึงความ
ปลอดภยัในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัสารเคมี  และมีความมุง่มัน่ท่ีจะลดการใช้สารเคมี 

(3) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องได้รับความรู้และให้ความส าคัญกับพืน้ที่ที่มีคุณค่าอนุรักษ์สงูในพืน้ที่ขอรับรองและพืน้ที่ที่ได้รับการ
คุ้มครองตามประกาศ CITES 

(4) การห้ามเก็บหรือน าชนิดพนัธุ์พืช/พนัธุ์สตัว์คุ้มครอง และที่ใกล้สญูพนัธุ์ในพืน้ท่ีสวนป่า 
(5) หลกีเลีย่งการจดุไฟ หรือก่อให้เกิดไฟในพืน้ท่ี 

 
จากการส ารวจตามโครงการส ารวจและจดัท าฐานข้อมลูองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่สวนไม้ยูคาลิปตสัของ 

บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั  โดยคณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2561 

ทรัพยากรดิน  เนือ้ดินสว่นใหญ่เป็นแบบดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียว และดินร่วนเหนียวปนทราย  
มีร้อยละอินทรียวตัถสุว่นใหญ่จดัอยูใ่นปริมาณปานกลาง   มีปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดจดัอยู่ในปริมาณต ่ามาก ต ่า และปานกลาง มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์จดัอยูใ่นปริมาณต ่ามาก ต ่าปานกลาง ปานกลาง สงูปานกลาง และสงูมาก มีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
จดัอยูใ่นปริมาณต ่ามาก ต ่า ปานกลาง และสงูมาก มีปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลีย่นได้จดัอยูใ่นปริมาณต ่า และสงู และมีปริมาณแมกนีเซียม
ที่แลกเปลีย่นได้จดัอยูใ่นปริมาณต ่ามาก และต ่า  การน าไฟฟ้าของดินเป็นดินไมเ่ค็ม จึงเหมาะตอ่การเติบโตของพืช 

ทรัพยากรน า้  คณุภาพน า้อยูใ่นเกณฑ์ดีเทียบเทา่กบัมาตรฐานคณุภาพน า้ประเภทท่ี 2 และคณุภาพน า้อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ เทียบเท่า
มาตรฐานคณุภาพน า้ประเภทที่ 3 ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตร และการอปุโภค และบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้โรค
ตามปกติ และผา่นกระบวนการปรับปรุงคณุภาพน า้ทัว่ไปก่อน 

ทรัพยากรพืชพรรณ   พบพรรณไม้ทัง้สิน้ จ านวน 33 ชนิด จาก 16 วงศ์ซึ่งพนัธุ์ไม้สว่นใหญ่อยู่ในวงศ์ Fabaceae มีทัง้หมด 6 ชนิด 
รองลงไปเป็นวงศ์ Moraceae, Euphorbiaceae, Sapindaceae, Meliaceae, Apocynaceae, Malvaceae, Lamiaceae และ Rutaceae
พรรณไม้ที่มีความชุกชุมมากที่สดุ 5 อนัดบัแรก คือ มะดกู(Siphonodon celastrineus Griff.) รองลงมา คือ พงัแหรใหญ่ (Trema orientalis 
(L.) Blume) มะหาด (Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham.) ข่อย (Streblus asper Lour.) และ โมกมนั (Wrightia arborea 
(Dennst.) Mabb.)  
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ทรัพยากรสตัว์ป่า พบว่า สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมที่ส ารวจพบมี จ านวน 1 ชนิด (Species) 1 วงศ์ (Family) 1 อนัดบั (Order) คือ 
ค้างคาวเพดานใหญ่  ซึ่งการประเมินสถานภาพตามอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ งชนิดพนัธุ์สตัว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพนัธุ์  
(The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) พบวา่ มีชนิดพนัธุ์แนบท้ายบญัชีหมายเลข 
3 (App. III)  สว่นนกที่ส ารวจพบมี 26 ชนิด(Species) 19 วงศ์ (Family) 8 อนัดบั (Order) เช่น เหยี่ยวปีกแดง ยางโทนใหญ่ ยางเปีย นกเขา
ใหญ่ นกจาบคาเลก็ เป็นต้น และการประเมินสถานภาพตามอนสุญัญาวา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดพนัธุ์สตัว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญู
พนัธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) พบว่า มีชนิดพนัธุ์แนบท้ายบญัชี
หมายเลข 3 (App. III) เป็นชนิดพนัธุ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง  แล้วขอความร่วมมือกบัประเทศภาคี
ด้วยกนัให้ช่วยดแูล การสง่ออกต้องได้รับการอนญุาต และมีหนงัสือรับรอง เพื่อการสง่ออกจากประเทศถ่ินก าเนิดว่าจะไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อความอยู่รอดตามธรรมชาติของชนิดพนัธุ์นัน้ๆ ได้แก่ นกยางโทนใหญ่ และนกยางควาย สตัว์เลือ้ยคลานที่ส ารวจพบมี 6 ชนิด 
(Species) 4 วงศ์ (Family) 1 อนัดบั (Order) เช่น จิง้จกดินลายจุด จิง้เหลนหลากลาย กิง้ก่าแก้วเหนือ เป็นต้น  สตัว์สะเทินน า้สะเทินบกที่
ส ารวจพบมี 9 ชนิด (Species) 5 วงศ์ (Family) 1 อนัดบั (Order) เช่น อึ่งน า้เต้า เขียดจิกปาดบ้าน เป็นต้น  และการส ารวจปลา  พบพรรณ
ปลารวมทัง้สิน้ 10 วงศ์ 21 ชนิด โดยพบปลากลุ่มซิว-สร้อย-ตะเพียน (วงศ์ Cyprinidae) มีความหลากหลายมากที่สดุ จ านวน 7 ชนิด 
รองลงมา คือ กลุม่กริม-กระดี่ (วงศ์ Osphronemidae) จ านวน 3 ชนิด สว่นปลาวงศ์อื่นๆ พบวงศ์ละ 1 ชนิด และเมื่อพิจารณาในด้าน
ความส าคญัทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นชนิดที่มีการจบัขึน้มาบริโภคพบปลาจ านวน 7 ชนิด คือ ปลาตะเพียนขาว ปลาไส้ตนัตาแดง ปลาหลดลาย 
ปลาบู่ทราย ปลากระดี่หม้อ ปลากระดี่นาง และปลาช่อน แต่ในภาพรวมแล้วพบว่า สว่นใหญ่เป็นกลุม่ปลาที่อาศยัอยู่ตามแหลง่น า้ล าคลอง 
และแหลง่น า้ทว่มถึงทัว่ไป ซึง่ปลาชนิดเด่น ได้แก่ ปลาซิวเจ้าฟ้า ปลาซิวหนวดยาว ปลาซิวหางแดง ปลาแป้นแก้ว และปลากริมควาย ซึ่งเป็น
ปลาที่พบได้เกือบทกุสถานี  

สรุปการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่สวนไม้ยูคาลิปตัสของ บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด  พบว่า ดินมี
ความเหมาะสมต่อการเติบโตของต้นไม้  ทรัพยากรน า้มีคุณภาพดีและพอใช้  ส่วนพืชพรรณ ไม่พบชนิดพนัธุ์พืชหายาก   และไม่พบแหล่ง
อาหาร หรือที่อยูอ่าศยัของสตัว์ในพืน้ท่ีขอการรับรอง 

 
การพืน้ที่ที่ มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพืน้ที่ ป่า (High Conservation Values Forest: HCVFs)  ในพืน้ที่ขอรับรองไม่มี

พืน้ที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพืน้ที่ ป่า การตรวจประเมินพืน้ที่ที่มีคณุค่าด้านการอนรัุกษ์สงูของพืน้ที่สวนไม้  (High Conservation 

Values Forest: HCVFs) ของบริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ประกอบด้วย แปลงไม้ยคูาลิปตสั เนือ้ที่รวม  12,158.91 ไร่ จากการตรวจค้นหา 

และประเมินพืน้ท่ีผลปรากฏวา่  ไมพ่บวา่มีพืน้ท่ีที่เข้าลกัษณะและคณุสมบตัิเป็นพืน้ท่ีที่มีคณุค่าด้านการอนรัุกษ์สงู  อยู่ในขอบเขตพืน้ที่สวนไม้ 

ยคูาลปิตสั ของบริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั 

ถึงแม้ในพืน้ท่ีที่สวนไม้ยคูาลปิตสัจะไมป่รากฏเป็นพืน้ท่ีที่มีคณุคา่ด้านการอนรัุกษ์สงู  แตเ่นื่องจากในพืน้ท่ีสวนไม้ของบริษัท ชาวสวน

เกษตร จ ากดั มีแหลง่น า้ที่ส าคญัตามธรรมชาติ  ได้แก่ คลองสียดั  และห้วยหินดาษ และพบสตัว์ที่หลงเข้ามาในพืน้ที่บ้างเล็กน้อย  แต่ไม่พบ

แหลง่ที่อยูอ่าศยัหรือแหลง่อาหารของสตัว์ในพืน้ท่ีสวนไม้ยคูาลปิตสั   

ผู้จดัการสวนป่า  จึงได้ตระหนกัถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่  จึงได้พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการจดัการสวนไม้      

ยูคาลิปตสั  มีการจัดการ(Management) และตรวจสอบติดตาม (Monitoring)  และเสนอแนวทางในการปกป้องแหล่งน า้  สตัว์  และ

สภาพแวดล้อมของแปลงสวนไม้ยคูาลิปตสัและพืน้ที่โดยรอบสวนไม้ยคูาลิปตสั  จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสวนไม้ยคูาลิปตสั   ได้แก่  

การปกป้องแหลง่น า้ตามธรรมชาติ  การป้องกนัการเสื่อมสภาพหรือการพงัทลายของหน้าดิน  และการปกป้องสตัว์ที่พบในพืน้ที่โดยห้ามลา่

สตัว์  และทัง้นีย้งัประชาสมัพนัธ์การปกป้องสตัว์  แหลง่น า้ ไปยงัชมุชนรอบๆ สวนไม้อีกด้วย 
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สวนไม้ยคูาลิปตัส  ได้ก าหนดพืน้ที่อนุรักษ์ดัง้เดิม  ทัง้สิน้   23.27  ไร่ คิดเป็น 0.19 % ของเนือ้ที่สวนป่าทัง้หมด ( 12,158.91 ไร่)     
โดยเป็นพืน้ท่ีสองฝ่ังล าห้วย (Stream Bank) โดยในปี 2562 บริษัทฯ  ได้ปลกูไม้เพิ่มในพืน้ท่ีอนรัุกษ์ดัง้เดิมโดยท าการกนัพืน้ที่จากแนวอนรัุกษ์ 
ปลกูเมื่อปี 61 ที่กลุม่แปลงเขาน า้หยด แปลงสระไม้แดง 17 และ 17.01  จ านวน 19.27 ไร่ โดยท าการปลกูต้นไม้เพิ่มจ านวน 765 ต้น ได้แก่ ต้น
ขีเ้หลก็ ต้นสะเดา ต้นคอแลน ต้นกระท้อน ต้นมะดนั ต้นมะกอกน า้ และต้นก้ามปู   
 
มาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม  
มาตรการป้องกนัผลกระทบต่อทรพัยากรดินจากการด าเนินงานสวนป่า  
(1) วางแผนการไว้หนอ่ให้ได้มากที่สดุ  เพื่อลดการเตรียมพืน้ท่ีปลกูใหม ่ 
(2) การก าจดัวชัพืช ท าแนวกนัไฟ บริเวณริมคลอง ล าห้วย ให้ห่างจากริมคลองอย่างน้อย 5 เมตร  และห้ามเคร่ืองจกัรกลหนกัเข้าไปในพืน้ที่ 
Buffer Zone  เพื่อลดการพงัทลายของดิน  
(3) การเปลีย่นถ่ายของเหลวในพืน้ท่ี หรือการวางน า้มนัตา่งๆ ต้องมีอปุกรณ์รองรับ  เพื่อป้องกนัของเหลวหกหลน่ลงพืน้ดิน 
(4) ในขัน้ตอนการบ ารุงรักษา  ใช้ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึน้  
(5) ไมท่ิง้ขยะ ภาชนะ บรรจภุณัฑ์สารเคมี หรือฝังกลบในพืน้ท่ีสวนไม้  เพื่อป้องกนัผลกระทบตอ่ดิน 
(6) เศษก่ิงไท้ ใบไม้ ปลอ่ยในแปลงทัง้หมดเพื่อเป็นอินทรียวตัถ ุ(ไมเ่ผา) 
 
มาตรการป้องกนัผลกระทบต่อทรพัยากรน ้าและแหล่งน ้าจากการด าเนินงานสวนป่า  
(1) ก าหนดพืน้ท่ีอนรัุกษ์สองฝ่ังล าห้วย เพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชืน้ของแหลง่น า้  ล าคลอง  
(2) หลกีเลีย่งการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช  ในเขตพืน้ท่ีใกล้แหลง่น า้  ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพของน า้  
(3) ไมท่ิง้ขยะ ภาชนะ บรรจภุณัฑ์ หรือสารเคมีลงแหลง่น า้  
(4) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ประโยชน์แหลง่น า้  ล าคลอง คณุภาพน า้อยา่งตอ่เนื่องทกุปี  
 
มาตรการป้องกนัผลกระทบต่อทรพัยากรป่าไม้จากการด าเนินงานสวนป่า  
(1) เลอืกใช้เคร่ืองมือและวิธีการท าไม้ที่เหมาะสม  
(2) ปลกูต้นไม้ทดแทนในพืน้ท่ีหลงัท าไม้ให้เร็วที่สดุ  
(3) ติดตามแนวโน้มการเก็บหาของป่าของชมุชน  
(4) ตรวจสอบและดแูล พรรณไม้ ที่เป็นของพืน้ท่ี ให้คงอยู ่ 
(5) ตรวจติดตาม เก็บข้อมลูความหลากหลายของพืชพรรณทกุปี  เพื่อจะได้ทราบแนวโน้มของการเปลีย่นแปลง ของชนิดพืชพรรณที่พบในพืน้ท่ี  
 

มาตรการป้องกนัผลกระทบต่อทรพัยากรสตัว์ป่าจากการด าเนินงานสวนป่า  
(1) ประชาสมัพนัธ์ และออกมาตรการห้ามลา่สตัว์ในพืน้ท่ีสวนป่า ตลอดจนสง่เสริมให้ความส าคญัของการอนรัุกษ์สตัว์ป่า  ให้กบัผู้ปฏิบตัิงาน 
และชมุชนรับทราบ 
(2) บนัทกึข้อมลูสตัว์ป่าอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อจะได้ทราบแนวโน้มของการเปลีย่นแปลง  
(3) หากพบชนิดพนัธุ์สตัว์หายาก หรือใกล้สญูพนัธุ์  ให้บนัทกึข้อมลูสตัว์ป่า และแจ้งชมุชนและผู้ เก่ียวข้องให้รับทราบ 
(4) การจดัท าป้ายห้ามลา่สตัว์ติดในเขตพืน้ท่ีที่พบสตัว์ที่หายาก หรือใกล้สญูพนัธุ์    
 
การสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
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การสนบัสนุนและร่วมมือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมรอบพืน้ที่สวนป่า ปี 2562 มีการเข้าร่วมและสนบัสนุน

กิจกรรมในพืน้ท่ีรอบสวนป่า(ข้อมลูการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิง่แวดล้อม บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั) ดงันี ้
1. จดักิจกรรมโครงการสวนกิตติสร้างเสริมเติมสขุให้ชุมชน ครัง้ที่ 1 โดยน านกัเรียนและคนในชุมชนรอบสวนป่าปลกูต้นไม้ในแนว

พืน้ท่ีอนรัุกษ์ตามล าห้วยแปลงปลกูไม้ยคูาลปิตสัแปลงสระไม้แดง 
2. ฝึกอบรมป้องกนัไฟป่าส าหรับสวนไม้เศรษฐกิจ 
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ผลการตรวจตดิตามด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ที ่ แผนการตรวจติดตาม ผลการตรวจติดตาม ความถ่ี ผู้ รับผิดชอบ 

1 สนบัสนนุกิจกรรมฟืน้ฟสูภาพแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมสนบัสนนุการฟิน้ฟสูภาพแวดล้อมในชมุชนรอบสวน
ป่าจ านวน 1 ครัง้ (รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมกบัชมชุน) 

ส.ค. คณะท างาน/ 
เจ้าหน้าที่แปลง 

2 การติดตามผลกระทบพืน้ท่ี Stream bank ( แนวเขตพืน้ท่ี, การบกุรุก
พืน้ท่ี, การเก็บผลผลติที่ไมใ่ชเ่นือ้ไม้ ) 

รายงานตรวจแปลงประจ าเดือน ทกุเดือน เจ้าหน้าที่แปลง 

3 การติดตามผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมด้านคณุภาพดินสารตกค้างใน
ดินจากการใช้สารเคม ี

ด าเนินการเก็บตวัอยา่งและวเิคราะห์ข้อมลูหาสารก าจดัวชัพืช 
(ไกลโฟเซต 48%) ท่ีตกค้างในดินจ านวน  2 จดุ ท าการทดสอบก่อน
และหลงัการฉีดยาก าจดัวชัพชื จ านวน 4 ตวัอยา่ง พบวา่ ก่อนและ
หลงัการฉีดพน่สารก าจดัวชัพืช 1 เดือน ไมพ่บสารตกค้างของสาร
ก าจดัวชัพืช(ไกลโฟเซต 48%) ในดิน (รายงานการส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืน้ท่ีดัง้เดิมและการติดตามข้อมลูดิน 
น า้ บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ปี 2562) 

ต.ค. เจ้าหน้าที่แปลง 

4 การติดตามผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ด้านคณุภาพน า้ของแหลง่น า้
ใกล้พืน้ท่ีแปลง 

ด าเนินการเก็บตวัอยา่งและวเิคราะห์ข้อมลูคณุภาพน า้ จ านวน  2 
จดุ พบวา่ ข้อมลูคณุภาพน า้ของปี 61 และ 62 มีคณุภาพน า้
ใกล้เคยีงกนั  
     + คา่ความขุน่ของน า้ในปี 62 มีคา่ต ่ากวา่ปี 61  
     + คา่ TSS (ของแข็งละลายน า้) ในปี 62 มีคา่สงูกวา่ปี 61  
โดยคณุภาพน า้ต้นทางและระหวา่งที่ผา่นแปลงมีคณุภาพไม่
แตกตา่งกนั มีคา่ความขุน่น้อยถึงปานกลาง ไมเ่กิน 20 NTU ซึง่ไม่
สง่ผลกระทบตอ่การด ารงชีวติของสตัว์ และพืชน า้ ดิน (รายงานการ
ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืน้ท่ีดัง้เดิมและการ
ติดตามข้อมลูดิน น า้ บริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากดั ปี 2562) 

ต.ค. เจ้าหน้าที่แปลง 
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สรุปงานตรวจสอบตดิตามผลกระทบด้านสังคมสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของบริษัท ชาวสวนเกษตร จ ากัด ประจ าปี 2562 

 
 

กิจกรรม
จ านวน

แปลง
ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้

ผลกระทบ

ก่อนการท างาน

ผลกระทบ

หลงัการท างาน
การด าเนินงานและมาตรการในการควบคมุ ผลการติดตาม

งานเตรียมพืน้ที่ 1            เสียงดงัรบกวนชมุชนในรัศมีรอบ

แปลง 1 กิโลเมตร

ไมมี่ ไมมี่ 1. ก่อนการด าเนินต้องแจ้งชมุชนรอบพืน้ที่ให้รับทราบ

2. แปลงที่ติดคลอง ต้องเว้นระยะในการท างานอย่างน้อย 5 เมตร ตามมาตรการงาน

เตรียมพืน้ที่

ก่อนการท างานเจ้าหน้าที่แปลงเข้าแจ้งชมุชน และแปลงที่ด าเนินการ

เตรียมพืน้ที่ไมไ่ด้ติดกับคลองน า้

งานฉีดยาก าจดัวัชพืช 61          ในพืน้ที่ใกล้แหล่งน า้ ระมดัระวัง

ในการไหลของสารก าจดัวัชพืช

ลงสู่แหล่งน า้

ไมมี่ ไมมี่ 1. แปลงที่มีพืน้ที่ติดคลอง เว้นพืน้ที่การฉียดก าจดัวัชพืช 5 เมตร ตามมาตรการงานฉีด

ยาก าจดัวัชพืช

2. พืน้ที่ Steambank ไมท่ าการฉีดยาก าจดัวัชพืช ตามมาตรการงานฉีดยาก าจดัวัชพืช

3. แกลลอนยาก าจดัวัชพืชเม่ือใช้งานเสร็จน าออกจากพืน้ที่ทัง้หมด ตามมาตรการการ

ก าจดัขยะและขัน้ตอนการเบกิยาก าจดัวัชพืชและการท าลายแกลลอนยาก าจดัวัชพืช

1. ไมมี่การฉีดยาก าจดัวัชพืชในพืน้ที่แนวคลองและพืน้ที่ steambank 

2. ผู้ รับเหมาเก็บแกลลอนยาส่งคืนตามขัน้ตอนการเบกิยาก าจดั

วัชพืชและการท าลายแกลลอนยาก าจดัวัชพืชครบตามที่เบกิ

งานไถร่องไม้ 116        หากมีการซอ่มเคร่ืองจกัรในแปลง

 อาจเกิดการร่ัวของของเหลว เชน่

 น า้มนัเคร่ือง น า้มนั ไหลซมึลงสู่ดิน

ไมมี่ ไมมี่ 1. พืน้ที่ริมคลองเว้นระยะ 5 เมตร ไมน่ าเคร่ืองจกัรเข้าไปในเขตที่กันไว้เป็นพืน้ที่  buffer 

zone  เพ่ือรักษาไว้ซึง่แนวป้องกันล าคลอง ตามมาตรการงานไถร่องไม้

2. การเปลี่ยนถ่ายของเหลว (รถไถ) เชน่ น า้มนั น า้มนัเคร่ือง  เป็นต้น ทกุครัง้จะต้อง

ปฏบิตัิอย่างระมดัระวังหรือหาอปุกรณ์รองพืน้เพ่ือป้องกันของเหลวหกหล่นลงพืน้ ใน

กรณีที่มีหกหล่นลงพืน้ต้องท าการน าดินทราย หรือดินร่วน ท าการโรยทบัเพ่ือป้องกัน

ไมใ่ห้เกิดผลเสียตอ่ดินบริเวณนัน้ๆ ตามาตรการงานไถร่องไม้

1. แปลงที่มีคลอง ในระยะ 5 เมตร ไมมี่การน าเคร่ืองจกัรเข้าท างาน

2. พืน้ที่ steambank ไมมี่การน าเคร่ืองจกัรเข้าท างาน

3. ในการซอ่มเคร่ืองจกัในแปลงมีการใช้ผ้ารองในการซอ่มทกุครัง้ ไม่

มีของเหลวซมึลงดิน

งานตดัไม้ 11          1. การพงัเสียหายของถนนที่ใช้ใน

การบรรทกุไม้

2. เสียงเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการ

ท างานรบกวนชมุชนรอบแปลง

3. ขยะที่เกิดจากการเข้า

ด าเนินงานของแรงงาน

ไมมี่ ไมมี่ 1. ก าหนดเส้นทางในการน าไม้ออกชดัเจนและแจ้งชมุชนก่อนการด าเนินงานทกุแปลง 

ตามมาตรการเก็บเก่ียวผลผลิตไม้

2. ติดตัง้ป้ายแจ้งเตือนในการท างานทกุแปลง และทกุทางที่รถบรรทกุไม้เข้าออก ตาม

มาตรการเก็บเก่ียวผลผลิตไม้

3. การเปลี่ยนถ่ายของเหลว (รถไถ) เชน่ น า้มนั น า้มนัเคร่ือง  เป็นต้น ทกุครัง้จะต้อง

ปฏบิตัิอย่างระมดัระวังหรือหาอปุกรณ์รองพืน้เพ่ือป้องกันของเหลวหกหล่นลงพืน้ ใน

กรณีที่มีหกหล่นลงพืน้ต้องท าการน าดินทราย หรือดินร่วน ท าการโรยทบัเพ่ือป้องกัน

ไมใ่ห้เกิดผลเสียตอ่ดินบริเวณนัน้ๆ ตามมาตรการเก็บเก่ียวผลผลิตไม้

4. ก าหนดจดุและจดัท าที่ทิง้ขยะชัว่คราวในแปลง

1. ก่อนการท างานเจ้าหน้าที่แปลงเข้าแจ้งชมุชน 

2. ในการซอ่มเคร่ืองจกัในแปลงมีการใช้ผ้ารองในการซอ่มทกุครัง้ ไม่

มีของเหลวซมึลงดิน

3. เส้นทางรถบรรทกุไม้ออกไมพ่งัเสียหาย


