
กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย ผลกระทบ การดําเนินงาน การปองกัน แนวทางแกไข ผลการติดตาม

1) เก็บริบ สุม เผา กรณีดําเนินการอยูในพื้นที่ในรัศมี 

1 กิโลเมตรจากชุมชน อาจจะ

กอใหเกิด ฝุน,เขมาควัน

1.ดําเนินการตามแนวทางการแกไขปญหามลพิษจากการ

เผาในที่โลง

2. ควบคุมการทํากิจกรรมใหเปนไปตามที่กําหนด

3. สอบถามผูที่อยูในพื้นที่ถึงการเกิดผลกระทบ

1. ดําเนินการตามแนวทางการแกไขปญหามลพิษจาก

การเผาในที่โลง

2. ควบคุมการทํากิจกรรม

ใหมีการฉีดน้ําเปนระยะเพื่อลดการเกิดฝุน 

เขมาควัน

ผลการสอบถามผูอยูในพื้นที่

ภาพถายกอน - หลังของการทํา

กิจกรรม

2) เตรียมพื้นที่โดยเครื่องจักรกล กรณีพื้นที่ใกลแหลงชุมชนในรัศมี 

300 เมตร อาจกอใหเกิดผลกระทบ

เรื่องฝุนละออง

1. ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งในการควบคุมการทํางานการ

ดําเนินงานตั้งแตเริ่มกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม

2. ดําเนินการตามแนวทางการปฎิบัติงานที่มีผลกระทบต่ํา

โดยเครงครัด (เอกสารแนบ)

คัดเลือกเครื่องมือเตรียมพื้นที่ไมใหเหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่

ใหมีการฉีดน้ําเปนระยะเพื่อลดการเกิดฝุน

ละออง

ภาพถายกอน - หลังของการทํา

กิจกรรม

3) หมายแนวปลูก ไมมีผลกระทบ

กรณีพื้นที่ลาดชันไมเกิน 35° ไมมี

ผลกระทบ

กรณีพื้นที่ลาดชัน มากกวา 35° มี

ความเสียงที่จะเกิดการพังทลาย

ของดิน

1. ดําเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่ ไดแก 

- ความลาดชัน

- ชนิดดิน

- ความหางไกลจากแหลงน้ํา

2. กรณีพื้นที่ลาดชัน ใหดําเนินการเปรียบเทียบการชะลาง

 พังทลายของดินกอนและหลังการทํากิจกรรม

3.  ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งในการควบคุมการปลูกสราง

ติดตามการดําเนินงานตั้งแตเริ่มกิจกรรมจนเสร็จสิ้น

กิจกรรม

ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ใหสวนปาปลูกสรางสวนปา

แบบขั้นบันได 

ดําเนินการตามแนวทางการปฎิบัติงานที่มีผลกระทบต่ํา

ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ใหสวนปาปลูกสราง

สวนปาแบบขั้นบันได 

ดําเนินการตามแนวทางการปฎิบัติงานที่มี

ผลกระทบต่ํา

1. ผลจากการตรวจวัด หากพบวามี

การพังทะลายของดินหลังการทําไม

 ใหสวนปาวิเคราะหปญหารายงาน

 ตนสังกัด

2. ภาพถายกอนหลังการทํากิจกรรม

5) ขุดหลุมและรองกนหลุม ไมมีผลกระทบ

6) ขนสงกลา ไมมีผลกระทบ

7) กําจัดวัชพืชโดยการถากแนว,ถา

กรอบโคน

ไมมีผลกระทบ

8) กําจัดวัชพืชโดยการใชรถ

แทรกเตอร,โรตารี่คัตเตอร

ไมมีผลกระทบ

9) กําจัดวัชพืชโดยการใชสารเคมี กรณีพื้นที่ใกลแหลงน้ํา ระมัดระวัง

ในการไหลของสารเคมีลงสูแหลงน้ํา

เวนระยะหางในการฉีดพนสารเคมี ไมต่ํากวา 5 เมตรจาก

แหลงน้ํา

เวนระยะหางในการฉีดพนสารเคมี ไมต่ํากวา 5 เมตร

จากแหลงน้ํา

เวนระยะหางในการฉีดพนสารเคมี ไมต่ํากวา 

5 เมตรจากแหลงน้ํา

ภาพถายกอน - หลังของการทํา

กิจกรรม

ปลูกสรางสวนปา

4) ปลูกและปลูกซอม

แผนงานตรวจสอบติดตามผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม ประจําป 2561

สวนปาหวยน้ําขาว องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต



กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย ผลกระทบ การดําเนินงาน การปองกัน แนวทางแกไข ผลการติดตาม

แผนงานตรวจสอบติดตามผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม ประจําป 2561

สวนปาหวยน้ําขาว องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต

8) ใสปุย กรณีพื้นที่ใกลแหลงน้ํา ระมัดระวัง

ในการไหลของสารเคมีลงสูแหลงน้ํา

เวนระยะหางไมต่ํากวา 5 เมตรจากแหลงน้ํา เวนระยะหางไมต่ํากวา 5 เมตรจากแหลงน้ํา เวนระยะหางไมต่ํากวา 5 เมตรจากแหลงน้ํา ภาพถายกอน - หลังของการทํา

กิจกรรม

9) สํารวจเปอรเซนตรอดตาย ไมมีผลกระทบ

10) ตัดแตงกิ่ง ไมมีผลกระทบ

กรณพื้นที่ใกลแหลงชุมชนเกินรัศมี

 300 เมตร ไมมีผลกระทบ

กรณพื้นที่ใกลแหลงชุมชนในรัศมี 

300 เมตร อาจกอใหเกิดผลกระทบ

เรื่องฝุนละออง

1. ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งในการควบคุมการทํางานการ

ดําเนินงานตั้งแตเริ่มกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม

2. ดําเนินการตามแนวทางการปฎิบัติงานที่มีผลกระทบต่ํา

โดยเครงครัด

3. ตรวจสอบผลกระทบจากการทํางานโดยการสอบถาม

ชาวบานผูอยูในพื้นที่ดําเนินงาน

คัดเลือกเครื่องมือเตรียมพื้นที่ไมใหเหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่

ดําเนินการตามคูมือการซอม/สรางถนนปาไม

ใหมีการฉีดน้ําเปนระยะเพื่อลดการเกิดฝุน

ละออง

ภาพถายกอน - หลังของการทํา

กิจกรรม

ผลการสอบถามผูอยูในพื้นที่

1) ขออนุญาต ไมมีผลกระทบ

2) สํารวจกําลังการผลิต ไมมีผลกระทบ

3) สํารวจปาและกําหนดวิธีการขาย ไมมีผลกระทบ

4) ประมูล ไมมีผลกระทบ

กรณีใกลชุมชน (มีรัศมีหางไมเกิน 

300) อาจเกิดเสียงดังรบกวน

1. ดําเนินการชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พรอมทํา

ขอตกลงรวมกัน

2. ตรวจสอบผลกระทบจากการทํางานโดยการสอบถาม

ชาวบานผูอยูในพื้นที่ดําเนินงาน

ระมัดระวังเรื่องเสียงที่อาจรบกวนการดําเนินการ ทําขอตกลงรวมระหวางสวนปา ชาวบานที่

ไดรับผลกระทบ และผูรับเหมา

ผลการสอบถามผูที่อยูในพื้นที่

กรณีพื้นที่ลาดชัน (เกิน 35°) ให

ดําเนินการตรวจสอบการพังทลาย

ของดิน

1. ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งในการควบคุมการทําไมติดตาม

การดําเนินงานตั้งแตเริ่มกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม

2. เปรียบเทียบการชะลาง พังทลายของดินกอนและหลัง

การทํากิจกรรม

3. ดําเนินการตามแนวทางการปฎิบัติงานที่มีผลกระทบต่ํา

โดยเครงครัด (เอกสารแนบ)

ดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่ํา

หลีกเลี่ยงการทําไมในหนาฝน

ทําถนนปาไมเทาที่จําเปน

คัดเลือกเครื่องมือชักลากไมใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

1. หลีกเลี่ยงการทําไมหนาฝน

2. ทําถนนปาไมเทาที่จําเปน

ผลการเปรียบเทียบการชะลางการ

พังทลายของดิน

กรณีพื้นที่อยูใกลแหลงน้ํา ใหเวนระยะหางสองฝงลําหวย ดานละ 10 เมตร ชี้แจงแนวเขตสองฝงลําหวยใหผูรับเหมา หรือผูที่ทําไม

ทราบ

ผูตรวจสอบ ดําเนินการตัดเตือนผูรับเหมาหาก

เกิดการทําไมบริเวณพื้นที่เวน

ผูควบคุมงานตรวจสอบการทําไม

เปนระยะ

5) ทําไมออก

11) ทําทางตรวจการณ/ซอมทาง

ตรวจการณ

ทําไมออก
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แผนงานตรวจสอบติดตามผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม ประจําป 2561

สวนปาหวยน้ําขาว องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต

เรื่องฝุนพื้นที่ที่ผานชุมชน 1.ชี้แจงใหคนในพื้นที่ ทีมีการขนสงไมผานรับทราบถึง

การปฏิบัติงาน

2. ชี้แจงผูรับเหมาทราบถึงการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดผล

กระทบนอยที่สุด

3. ทําขอตกลงรวมกันระหวางสวนปา ผูรับเหมา และ

ชาวบานในพื้นที่

1. ในการบรรุกไมผานบริเวณชุมชนใหผูรับเหมาควบคุม

ความเร็วของรถบรรทุกไม 

2.กรณีเปนถนนดินแดงและมีรถบรรทุกไมวิ่งผานชุมชน 

ใหผูรับเหมารดน้ําบริเวณถนนดังกลาวเพื่อลดการฟุง

กระจายของฝุนละออง

ใหมีการฉีดน้ําเปนระยะเพื่อลดการเกิดฝุน

ละออง

ผูควบคุมงานตรวจสอบการทําไม

เปนระยะ

ถนน 1.ชี้แจง แผนการทํางานใหชุมชนไดรับทราบถึงผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นและรวมกันหาแนวทางแกไข

2. ใหผูควบคุมงานการทําไม ดูแลการเลือกใชรถให

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพถนนชุมชน

3. ภาพถายกอน - หลัง ของถนนหลังการทําไม

1. การทําขอตกลงระหวางสวนปาหรือผูรับเหมากับ

ชาวบานในพื้นที่ เชนซอมแซมถนนตามสภาพที่ทําให

เกิดความเสียหาย

1. หากเกิดการพังของถนนใหดําเนินการ

ซอมแซมตามสภาพที่ทําใหเกิดความเสียหาย 

(เทาที่ทําได)

ภาพถายกอน - หลัง ของถนนที่

ผานในการทําไม

1) ประกาศรับสมัครผูเขารวมทําวน

เกษตรในพื้นที่สวนปา

ไมมีผลกระทบ

2) เกษตรกรยื่นใบสมัคร ไมมีผลกระทบ

3) ผูชวยหรือหัวหนาตรวจสอบ

ชนิดพันธุพืชที่ปลูกและสารเคมีที่ใช

การตรวจสอบการใชสารเคมี 1. ในระหวางการเปดรับสมัครเกษตรกรเขารวมการทําวน

เกษตร ใหพนักงานสวนปาดําเนินการตรวจสอบรายชื่อ

สารเคมีที่ใชในการทําวนเกษตรวาเปนสารตองหามของ 

FSC หรือไม

หากพบวาเปนสารเคมีที่ FSC ไมยอมรับ ใหเกษตรกร

ดําเนินการเปลี่ยนชนิดของสารเคมีใหเปนสารเคมีที่

สามารถใชได

1. ใหเกษตรกรเปลี่ยนชนิดของสารเคมีที่ใช ให

เปนสารเคมีที่ FSC ยอมรับใหมีการใชได

2. หากไมสามารถเปลี่ยนชนิดของสารเคมีที่

หามใชได ใหเกษตรกรดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงชนิดพันธที่ปลูก

ผลการตรวจสอบสารเคมี

4) คัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ไมมีผลกระทบ

5) จัดทําสัญญา ไมมีผลกระทบ

6) ดําเนินการปลูก การใชสารเคมี 1. ใหเกษตรดําเนินการปลูกพืชวนเกษตรตามที่ยื่นใบสมัคร

2. ผูควบคุมงานดําเนินกรตรวจสอบการใชสารเคมีของ

เกษตรกรเปนระยะ

3. กรณีที่มีพื้นที่ใกลแหลงน้ํา ควรจัดทํา Buffer Zone 

ไมต่ํากวา 10 เมตร (สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสมตามสภาพพื้นที)่

1. ผูควบคุมงาน ดูแลตรวจสอบการใชสารเคมีของวน

เกษตร

2. กรณีที่มีพื้นที่ใกลแหลงน้ํา ควรจัดทํา Buffer Zone 

ไมต่ํากวา 10 เมตร (สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสมตามสภาพพื้นที)่

1.หากตรวจพบวาเกษตรกรใชสารเคมี

ตองหาม ใหผูควบคุมดําเนินการตักเตือนไมให

ใชสารเคมีชนิดนั้น

2. หากไมสามารถตักเตือนได ใหยกเลิก

สัญญาการใหใชประโยชนที่ดินของวนเกษตร

1.สัญญาการใชวนเกษตร

2. ภาพถายกอนและหลังทํากิจกรรม

วนเกษตร

6) ขนสงไมไปยังโรงงาน



กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย ผลกระทบ การดําเนินงาน การปองกัน แนวทางแกไข ผลการติดตาม

แผนงานตรวจสอบติดตามผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม ประจําป 2561

สวนปาหวยน้ําขาว องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต

ที่อยูอาศัยชั่วคราวของ

สมาชิกผูกรีดยาง

 ที่อยอาศัยชั่วคราวของสมาชิกผู

กรีดยาง

ขยะ 1. ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งในการควบคุม ดูแลหองแถวที่

พักคนงานกรีดยางพารา ติดตาม ดูแลความเรียบรอย

บริเวณที่พัก และรายงานผลเปนระยะ

ชี้แจงระเบียบและบทลงโทษการอาศัยในหองพัก ให

ผูตรวจสอบและผูอยูอาศัยปฎิบัติตามอยางเครงครัด

หากตรวจพบวามีขยะและสารเคมี ใหรวมกัน

วิเคราะหหาสาเหตุ 1.หากเกิดจากไมมีที่

จัดเก็บใหรวมกันจัดทําหรือจัดหาที่เก็บขยะ 

2.หากเกิดจากผูพักอาศัยไมปฎิบัติตาม

ระเบียบหลักเกณฑตองดําเนินการตาม

บทลงโทษที่กําหนดไว

1. ภาพถายกอนและหลังทํากิจกรรม


	ท่าชนะ

