
ล ำดับ กิจกรรม ผลกระทบ แนวทางแก้ไข หมายเหตุ

1. กอ่นกำรท ำไม้ ต้องท ำแบบตรวจสอบพืน้ที่แปลงท ำไม้ เพือ่หำระดับผลกระทบต่อดิน

2. แจ้งและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกบันโยบำยกำรท ำไม้ให้ผู้รับจ้ำงและผู้ควบคุมกำรท ำไม้ทรำบ

3. เลือกใช้เคร่ืองจักรขนำดเล็ก หรือที่เหมำะสมกบัพืน้ที่  หรือไม่ใช้เคร่ืองจักรหนักในกำรท ำไม้

4. เลือกใช้เส้นทำงชักลำก, ลำกขนไม้  ที่มีอยู่แล้ว ไม่ตัดถนนเพิม่หำกไม่จ ำเป็น

5. หลีกเล่ียงกำรท ำไม้หน้ำฝน

1. แจ้งและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกบันโยบำยกำรท ำไม้ให้ผู้รับจ้ำงและผู้ควบคุมกำรท ำไม้  เพือ่ไม่ให้เกดิกำรร่ัวไหลของน้ ำมัน

2. ผู้รับเหมำตรวจสอบสภำพและควำมพร้อมของเคร่ืองจักรกอ่นกำรท ำงำน

1. ตรวจสอบธำตุอำหำรในดินกอ่นและหลังกำรท ำไม้

2. หลีกเล่ียงกำรท ำไม้หน้ำฝน

3. หลีกเล่ียงกำรจุดไฟ หรือเผำท ำลำยในพืน้ที่ท ำไม้

1. วเิครำะห์น้ ำกอ่นและหลังกำรท ำไม้

2. ปลูกพืชคลุมดินบริเวณที่มีควำมเส่ียงต่อกำรพังทลำยของดิน เช่นหญ้ำแฝก

1. ตรวจสอบดินในพืน้ที่ปลูกสร้ำงสวนป่ำ

2. ตรวจสอบควำมลำดชันของพืน้ที่ที่ปลูกสร้ำง

3. ไม่ด ำเนินกำรปลูกในพืน้ที่ที่มีควำมลำดชันเกนิ 35%

4. ในพืน้ที่ที่มีควำมลำดชัน ให้วำงแนวกำรปลูกแบบขั้นบันได เพือ่ช่วยหยุดยั่งกำรพังทลำยของดิน
5. ปลูกไม้เศรษฐกจิสลับไม้ป่ำ เพือ่เพิม่พืน้ที่ทรงพุม่

6. เปิดให้มีกำรท ำวนเกษตรในพืน้ที่แปลงปลูกเพือ่ลดกำรปะทะหน้ำดินโดยตรง
7. ปลูกพืชคลุมดินเสริมในพืน้ที่ เช่น พืชตระกลูถั่ว ข้ำวไร่  และบริเวณที่มีควำมเส่ียงต่อกำรพังทลำยของดิน เช่น หญ้ำ

แฝก8. ไม่ด ำเนินกจิกรรมเตรียมหรือปรับพืน้ที่ในฤดูฝน

1. ตรวจสอบดินในพืน้ที่ปลูกสร้ำงสวนป่ำ

2. ไม่ใช้สำรเคมีที่อยู่ในรำยกำรของ FSC เกี่ยวกบั สำรเคมีที่เป็นอันตรำยรุนแรงยำฆำ่แมลง หรือ WHO ชนิด 1A และ 

1B ใช้ในพืน้ที่

3. กำรจัดกำรขยะอันเกดิจำกกำรด ำเนินกจิกรรมอย่ำงถูกวธิี

1. วเิครำะห์น้ ำกอ่นและหลังกำรท ำกจิกรรมปลูกสร้ำงสวนป่ำ

2. ปลูกพืชคลุมดินบริเวณที่มีควำมเส่ียงต่อกำรพังทลำยของดิน และบริเวณแนว 2 ฝ่ังล ำห้วย เช่น หญ้ำแฝก

3. ก ำหนดแนวป้องกนั 2 ฝ่ังล ำห้วย

ข้อมูลสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่เกิดจากการเก็บเก่ียวผลผลติ

ของสวนป่าวงัวเิศษ  จงัหวดัตรัง

กำรท ำไม้

1. กำรพังทลำยของดิน

2. กำรปนเปื้อนของน้ ำมันในดิน

3. ธำตุอำหำรในดิน

1. ตะกอน

1. กำรพังทลำยของดิน

2. กำรปนเปื้อนของสำรเคมีในดิน

1. ตะกอน

1

2 กำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ
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ข้อมูลสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่เกิดจากการเก็บเก่ียวผลผลติ

ของสวนป่าวงัวเิศษ  จงัหวดัตรัง

4. มีกำรสร้ำงฝำยชะลอกำรไหลของน้ ำ เพือ่ลดกำรกดัเซำะและกกักั้นตะกอน

1. วเิครำะห์น้ ำกอ่นและหลังกำรท ำกจิกรรม

2. กำรจัดกำรขยะอันเกดิจำกกำรด ำเนินกจิกรรมอย่ำงถูกวธิ ีและไม่ทิ้งขยะและของเสียลงแหล่งน้ ำ

3. ลดกำรใช้ปุ๋ยและสำรเคมีที่กอ่ให้เกดิกำรตกค้ำง

1. ตรวจสอบดินในพืน้ที่ปลูกสร้ำงสวนป่ำ

2. ไม่ด ำเนินกจิกรรมเตรียมหรือปรับพืน้ที่ในฤดูฝน

3. กำรก ำจัดวชัพืชให้เลือกใช้วธิกีลเป็นอันดับแรก และด ำเนินกำรในช่วงเวลำที่เหมำะสม

4. ไม่ตัด หรือสร้ำงถนนเพิม่ในพืน้ที่

1. ตรวจสอบธำตุอำหำรในดินกอ่นและหลังกำรท ำกจิกรรม

2. ลดกำรใช้ปุ๋ยและสำรเคมี

3. หลีกเล่ียงกำรจุดไฟ หรือเผำท ำลำยในพืน้ที่ท ำไม้

1. ตรวจสอบดินในพืน้ที่ปลูกสร้ำงสวนป่ำ

2. ท ำข้อตกลงกบัผู้ท ำวนเกษตรไม่ให้ใช้สำรเคมีอันตรำยที่อยู่ในรำยกำรของ FSC เกี่ยวกบั สำรเคมีที่เป็นอันตรำยรุนแรง

 ยำฆำ่แมลง WHO ชนิด 1A และ 1B ใช้ในพืน้ที่

1. วเิครำะห์น้ ำกอ่นและหลังกำรท ำวนเกษตร

2. ปลูกพืชคลุมดินบริเวณที่มีควำมเส่ียงต่อกำรพังทลำยของดิน และบริเวณแนว 2 ฝ่ังล ำห้วย เช่น หญ้ำแฝก

1. วเิครำะห์น้ ำกอ่นและหลังกำรท ำวนเกษตร

2. กำรจัดกำรขยะอันเกดิจำกกำรด ำเนินกจิกรรมอย่ำงถูกวธิ ีและไม่ทิ้งขยะและของเสียลงแหล่งน้ ำ

3. ลดกำรใช้ปุ๋ยและสำรเคมีที่กอ่ให้เกดิกำรตกค้ำง

1. ก ำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และบทลงโทษ ในกำรเข้ำพักอำศัยในห้องแถวที่พักคนงำน

2. ชี้แจงให้ผู้พักอำศัยทรำบเกี่ยวกบักำรจัดกำรขยะที่ถูกวธิี

3. งดกำรใช้สำรเคมีอันตรำย และไม่เทลงพืน้ดิน

4. จัดสถำนที่ทิ้งขยะให้ชัดเจน และอยู่ในบริเวณที่เหมำะสม

1. ก ำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และบทลงโทษ ในกำรเข้ำพักอำศัยในห้องแถวที่พักคนงำน

2. ชี้แจงให้ผู้พักอำศัยทรำบเกี่ยวกบักำรจัดกำรขยะที่ถูกวธิี

3. จัดสถำนที่ทิ้งขยะให้ชัดเจน และอยู่ในบริเวณที่เหมำะสม

1. ตะกอน

2. กำรปนเปื้อนของสำรเคมีในน้ ำ

1. กำรพังทลำยของดิน

2. ธำตุอำหำรในดิน

3. กำรปนเปื้อนของสำรเคมีในดิน

1. ตะกอน

2. กำรปนเปื้อนของสำรเคมีในน้ ำ

2

3

4

กำรท ำวนเกษตรในพืน้ที่สวนป่ำ

กำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ

สมำชิกผู้กรีดยำง

1. ขยะ และกำรปนเปื้อนของสำรเคมีใน

ดิน

1. กำรปนเปื้อนของสำรเคมีในน้ ำ
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ข้อมูลสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่เกิดจากการเก็บเก่ียวผลผลติ

ของสวนป่าวงัวเิศษ  จงัหวดัตรัง

4. งดกำรใช้สำรเคมีอันตรำย และไม่เทลงแหล่งน้ ำ

5. ท ำบ่อพักน้ ำเพือ่บ ำบัดกอ่นกำรปล่อยลงสู่ธรรมชำติ

4 สมำชิกผู้กรีดยำง

1. กำรปนเปื้อนของสำรเคมีในน้ ำ


