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บทสรุปการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยนื ประจ าปี 2562 

บริษัท ไม้ดีศรีปราจนี จ ากัด 
 

 บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากัด ได้จดทะเบียนจดัตัง้  เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2549  เลขทะเบียนบริษัท 0255549000651 

ตัง้อยูท่ี่ 616 หมู ่5 ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ หา่งจากอ าเภอเมืองปราจีนบรีุประมาณ 22 กิโลเมตร และห่างจาก

กรุงเทพฯ ประมาณ 150 กิโลเมตร โดยมีขอบเขตพืน้ท่ี ดงันี ้ 

ที่ตัง้ส านกังาน ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั พิกดั 13๐55 ‘ 10.4”  N 101๐40 ‘ 45.5”E 

 ทิศเหนือ  ติดกบัอ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบรีุ   

 ทิศใต้  ติดกบัอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 ทิศตะวนัออก ติดกบัอ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว   

 ทิศตะวนัตก ติดกบัอ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 

โดยบริษัทฯ  ได้ด าเนินการปลกูไม้ยคูาลปิตสัในเขตพืน้ที่ จงัหวดัปราจีนบรีุ มีพืน้ที่เข้าขอการรับรองการจดัการ   สวนไม้อย่างยัง่ยืน  

จ านวน  10,328.13 ไร่  เป็นพืน้ท่ีของบริษัท ซึง่พืน้ท่ีเดิมในอดีตเป็นพืน้ท่ีท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว,  มนัส าปะหลงั และข้าวโพด  จากนัน้

บริษัท  จึงได้เปลีย่นมาปลกูไม้ยคูาลปิตสั  เนื่องจากพืน้ท่ีท าการเกษตรระยะสัน้  ได้ผลผลติต ่า  และราคาของผลผลติไมม่ีความแนน่อน  

พืน้ท่ีปลกูไม้ยคูาลปิตสัที่ขอการรับรองตัง้อยูใ่นอ าเภอตา่งๆ  ดงันี ้

 1. พืน้ท่ีในอ าเภอกบินทร์บรีุ ประกอบด้วย 7 ต าบล คือ ต.เมืองเกา่, ต.บอ่ทอง, ต.บ้านนา, ต.ยา่นรี, ต.ลาดตะเคยีน, ต.เขาไม้แก้ว 

และ ต.วงัตะเคียน    พืน้ท่ีขอรับรอง   จ านวน  9,072.41  ไร่   

2. พืน้ท่ีในอ าเภอศรีมหาโพธิ ประกอบด้วย 2 ต าบล คือ ต. ศรีมหาโพธิ, ต.กรอกสมบรูณ์ พืน้ท่ีขอรับรอง   จ านวน 1,142.19 ไร่ 

3. พืน้ท่ีในอ าเภอนาดี   ประกอบด้วย 1 ต าบล คือ ต.แกง่ดินสอ พืน้ท่ีขอรับรอง จ านวน 113.53 ไร่ 

และในพืน้ท่ีขอรับรอง  มีชมุชนรอบสวนป่าจ านวน 30 หมูบ้่าน   
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แผนที่ภาพรวมพืน้ที่ขอการรับรองมาตรฐานการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยนื 

บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากัด 
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ระบบการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่ งยืน บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากัด 

 

 บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั  มีการพฒันารูปแบบการปลกูไม้  เพื่อได้ผลผลติที่มีความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ  และคณุภาพของสนิค้ายงั  

ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า  ด้วยวิสยัทศัน์ของผู้บริหารกบัความมุ่งมัน่ของพนกังานในการปลกูสวนไม้เชิงพาณิชย์  จึงได้มีความ

มุ่งมัน่ในการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจให้มีความยัง่ยืน ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ  สงัคมชุมชน  และสิ่งแวดล้อม   เพื่อเป็นการยืนยนัว่าระบบการ

จดัการสวนไม้เศรษฐกิจไมไ่ด้เกิดจากการท าลายป่าธรรมชาติ  ซึง่มีแผนการจดัการอย่างเป็นระบบและถกูต้องตามกฎหมาย ทัง้ยงัให้ชุมชนมี

สว่นร่วมกบักิจกรรมของบริษัท  

 การจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืนของบริษัท ได้มุง่เน้นและให้ความส าคญัใน 3 ด้านคือ 

1. ความยัง่ยืนด้านเศรษฐกิจ 
2. ความยัง่ยืนด้านสงัคม 
3. ความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม 

 
โดยมีวตัถปุระสงค์ในการจดัการสวนไม้เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน ดงัตอ่ไปนี ้

ด้านเศรษฐกิจ 

1. พฒันาและปลกูสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลติที่เพียงพอและมีคณุภาพ 
2. ดแูล บ ารุงรักษาพืน้ท่ีของสวนไม้เศรษฐกิจตามหลกัวิชาการ    
3. พฒันา และสร้างมลูคา่ของผลติภณัฑ์ของสวนไม้เศรษฐกิจ 

 

ด้านสังคมและชุมชน 

1. สง่เสริมการจ้างงาน แรงงาน และผู้ รับเหมาในชมุชน เพื่อด าเนินการกิจกรรมตา่งๆ ในสวนไม้เศรษฐกิจ 
2. สนบัสนนุให้พนกังาน/ลกูจ้าง ได้รับการฝึกอบรมตามสายงาน เช่น การปลกูไม้ การปฐมพยาบาล ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
3. ให้ความรู้เก่ียวกบัการปลกูสร้างสวนไม้ และเปิดเผยแผนการจดัการของสวนไม้เศรษฐกิจแก่ชมุชนรอบสวนป่า 
4. สนบัสนนุด้านกิจกรรมให้กบัชมุชน โรงเรียน วดั  

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ดแูลรักษาพืน้ท่ีอนรัุกษ์ดัง้เดิมในพืน้ท่ีสวนป่าให้คงอยูแ่ละพืน้ท่ีป่าชมุชนใกล้เคียง 
2. สง่เสริมให้ชมุชนรอบสวนไม้รู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในชมุชน และปลกูสร้างจิตส านกึให้กบัเยาวชน 
3. ลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
4. สง่เสริมและอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่า พืน้ท่ีอนรัุกษ์ รวมถึงป้องกนัและอนรัุกษ์พนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ที่ใกล้สญูพนัธุ์

และถกูคกุคาม 
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ผลการด าเนินงานการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจ บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากัด ประจ าปี 2562 

“ด้านเศรษฐกิจ” 
 

 บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั ด าเนินงานตามแผนการจดัการด้านเศรษฐกิจที่ก าหนดไว้ ซึง่มีผลสรุปการด าเนินงานดงันี  ้

1. งานเตรียมพืน้ท่ีและปลกูไม้ ประจ าปี 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินงานเตรียมพืน้ท่ีและปลกูทดแทนพืน้ที่เดิมทัง้สิน้  133.96 ไร่ และ
เป็นพืน้ท่ีไว้หนอ่จ านวน  660.95 ไร่ 

2. งานเก็บเก่ียวผลผลติ ประจ าปี 2562 บริษัท ได้มีการเก็บเก่ียวผลผลติในพืน้ท่ีทัง้สิน้  794.99  ไร่ รวมน า้หนกัไม้  11,411.29 ตนั 
รายได้ทัง้สิน้   14.92  ล้านบาท   โดยใช้เงินลงทนุและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทัง้หมด เป็นเงินจ านวน   11.48   ล้านบาท 
ผลประกอบการมีก าไร จ านวน  3.44  ล้านบาท 

3. การประเมินปริมาณความเพิ่มพนู ได้ด าเนินการส ารวจก าลงัการผลติไม้ และวิเคราะห์ปริมาณความเพิ่มพนูรายปีของสวนป่าอยู่
ที ่91,712.52 ตนั/ปี (ข้อมลูการประเมินปริมาณความเพิ่มพนูผลผลติไม้ ประจ าปี 2562) 

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

ล าดับ เดือน รายการ จ านวน หน่วย 

1 มิถนุายน หนอ่ไม้ 1 กิโลกรัม 
2 มิถนุายน ผกัอีรอก 0.5 กิโลกรัม 
3 กรกฎาคม เห็ดผึง้ขมยคูา 4 กิโลกรัม 
4 กรกฎาคม เห็ดผึง้ขมยคูา 10 กิโลกรัม 
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ผลประกอบการประจ าปี 2562 บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากัด  
 

 
 

 

คา่ใช้จา่ย ( ล้านบาท )

 - ส่วนกลาง 0.44                                                                                                                     

  - เงินลงทนุปลกูไม้สะสม 6.93                                                                                                                     

  - คา่ตดัและคา่บรรทกุ 4.11                                                                                                                     

  - ซอ่มถนน -                                                                                                                       

 รวมคา่ใช้จา่ย 11.48                                                                                                                  

 ผลผลิตไม้

 - พืน้ที่เก็บเก่ียวผลผลิต (ไร่)                                                                                                                  794.99

 - ผลผลิต (ตนั)                                                                                                            11,411.29

 รายได้

  - ไม้ทอ่น (W1.1 Roundwood (Log))                                                                                                                    14.92

  - ก่ิง ก้าน ใบ (W1.3 Twig)

 สรุปผลประกอบการ ก าไร(ขาดทนุ) 3.44                                                                                                                     

 คา่ใช้จา่ย ( บาท )

 - การจดัการสวนป่า                                                                                                                      3.28

 พืน้ที่ปลกูและบ ารุงรักษา

 พืน้ที่เตรียม-ปลกู (ไร่ /ปี)                                                                                                                       156

 พืน้ที่ไว้หนอ่ (ไร่/ปี)                                                                                                                       639

 พืน้ที่บ ารุงรักษา (ไร่)                                                                                                                  10,328

ที่มา : ฝ่ายบญัชี บจก.ไม้ดีศรีปราจีน  เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 62

ด้านการจัดการผลผลิตของสวนป่า

 ด้านการปลูกและบ ารุงรักษาสวนป่า
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การประเมินปริมาณความเพิ่มพูนผลผลิตไม้ ประจ าปี 2562 บจก.ไม้ดีศรีปราจีน

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

 1 ปี 916.32                       1.43 1.43 1,310.34                    

 2 ปี 2,059.51                    5.11 3.68 7,579.00                    

 3 ปี 3,403.23                    10.76 5.65 19,228.25                 

 4 ปี 2,859.81                    18.25 7.49 21,419.98                 

 5 ปี 1,089.26                    27.49 9.24 10,064.76                 

รวม 10,328.13                 59,602.32                 

ที่มา : ตารางแสดงความเพิ่มพูนของไม้
ตารางแสดงความเพ่ิมพูนของไม้ ความโต  ความสงู น ้าหนักต่อต้น  น ้าหนักต่อไร่ ตามช่วงอายไุม้

อายุไม(้ปี) DBH(cm) H(m) Ws (กก./ตน้) Ws (ตนั/ไร)่ 

1 3.78 4.80 3.57 1.43

2 5.67 8.36 12.77 5.11

3 7.17 11.55 26.89 10.76

4 8.48 14.54 45.62 18.25

สตูรประเมิน

ความโต ( DBH ) Y = 3.7844 X 0.5821 R2 = 0.836 หน่วย คอื เซนตเิมตร

ความสงู ( H ) Y = 4.801 X 0.7994 R2 = 0.9127 หน่วย คอื เมตร

น ้าหนกั ( Ws ) Y = 3.5749 X 1.8368 R2 = 0.8715 หน่วย คอื กโิลกรมัต่อตน้

ทีม่าของขอ้มลู : ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตจากงานวจิยัปลกูทดสอบพนัธุ์ K58

 ของบรษิทั ยูคาลปิตสั เทคโนโลย ีจ ากดั ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก

(ฝา่ยวจิยัและพฒันา , 2562 )
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ผลการด าเนินงานการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจ บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากัด ประจ าปี 2562 

“ด้านสังคมและชุมชน” 
 

บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากัด ตัง้อยู่ที่ 616 หมู่ 5 ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวดัปราจีนบุรี ห่างจากอ าเภอเมือง

ปราจีนบรีุประมาณ 22 กิโลเมตร และหา่งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 150 กิโลเมตร  

 
รูปภาพ : ที่ตัง้ของส านกังานบริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั 

อาณาเขตติดตอ่ของสวนไม้ยคูาลปิตสั บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั  

 ทิศเหนือ  ติดกบัอ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบรีุ   

 ทิศใต้  ติดกบัอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 ทิศตะวนัออก ติดกบัอ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว   

  ทิศตะวนัตก ติดกบัอ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 
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รูปภาพ : อาณาเขตติดตอ่ของสวนไม้ยคูาลปิตสั บริษัท ไม้ดศีรีปราจีน จ ากดั 
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โดยมีชมุชนรอบสวนป่าจ านวน 30 หมูบ้่าน ดงัตอ่ไปนี ้

ที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 7 บ้านหนองโดน บอ่ทอง กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
2 1 บ้านปากน า้ บอ่ทอง กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
3 2 บ้านโนนสขุภมูิ  บอ่ทอง กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
4 8 บ้านหนองไผล้่อม บอ่ทอง กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
5 5 บ้านห้วยไคร้ บอ่ทอง กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
6 9 บ้านคลองระก า วงัตะเคียน กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
7 11 บ้านเนินนางาม วงัตะเคียน กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
8 1 บ้านนาค า บ้านนา กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
9 7 บ้านมว่ง เมืองเก่า กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
10 18 บ้านเหลา่เจริญ เมืองเก่า กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
11 21 บ้านโนนพฒันา เมืองเก่า กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
12 4 บ้านบกุล้วย แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบรีุ 
13 4 บ้านเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
14 1 บ้านนาคลองกลาง เขาไม้แก้ว กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
15 10 บ้านขนุดา่น เขาไม้แก้ว กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
16 2 บ้านทุง่ขาม ลาดตะเคียน กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
17 4 บ้านหนองตามนั ลาดตะเคียน กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
18 5 บ้านสระบวั ลาดตะเคียน กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
19 6 บ้านอา่งมหา ลาดตะเคียน กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
20 9 บ้านโคกแหลมทอง (บ้านคลองร่วม) ลาดตะเคียน กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
21 11 บ้านเกษตรกรรม ลาดตะเคียน กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
22 1 บ้านโคกชนั กรอกสมบรูณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ 
23 2 บ้านวงัขอน กรอกสมบรูณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ 
24 5 บ้านคลองประดู ่ กรอกสมบรูณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ 
25 8 บ้านหว้าเอน ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ 
26 16 บ้านเนินหาด (บ้านโนนเจริญ) วงัตะเคียน กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
27 7 บ้านโป่งกะทนุ (บ้านหนองคล้า) วงัตะเคียน กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
28 9 บ้านเขาด้วน(โนนปะผวั) ยา่นรี กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
29 1 บ้านโคกอดุม หนองก่ี กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
30 3 บ้านโคกลาน หนองก่ี กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
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ซึ่งประชาชนในพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถ่ิน มีย้ายมาจากถ่ินอื่นบ้างเพียงเล็กน้อย อาชีพสว่นใหญ่ท าการเกษตร ได้แก่ ปลกูข้าว                 

มนัส าปะหลงั และท าอาชีพรับจ้าง โดยเฉพาะรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่อยู่อาศยั  โดยประชาชนในพืน้ที่รู้จักสวนป่า        

ยคูาลปิตสัที่อยูใ่กล้กบัหมูบ้่านของตนเอง และทราบวา่บริษัทปลกูสร้างสวนป่าเพื่อเศรษฐกิจเป็นหลกั โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งชมุชนกบัสวน

ป่าไมม่ีความขดัแย้งใดๆ และชุมชนไม่ได้รับความเดือดร้อนใดๆ จากสวนป่า มีเพียงกรณีการใช้ถนนในหมู่บ้านร่วมกนั (ที่มา : รายงานฉบบั

สมบรูณ์โครงการจดัท าฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีสวนป่าไม้ยคูาลปิตสั บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั) 

จากลกัษณะสงัคมข้างต้น บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั ได้มีนโยบายด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการด้านสงัคม

และชมุชน ควบคูก่บัการบริหารจดัการสวนไม้เศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความยัง่ยืน โดยให้สงัคมและชมุชนมีสว่นร่วมดงันี ้

นโยบายด้านสงัคมและชมุชน 

(1) ให้ความส าคญักบัชุมชนและผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการสวนไม้เศรษฐกิจ   และมีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

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

ท างาน 
(5) ผู้มีสว่นเก่ียวข้องต้องตระหนกัถึงความปลอดภยัในการท างานรวมทัง้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์ความปลอดภยัใน

การท างาน 
(6) หากเกิดข้อขดัแย้งบริษัทจะใช้กลไกที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อขดัแย้งที่เกิดขึน้ให้สอดคล้องกบัข้อกฎหมาย  

 

บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั ด าเนินงานตามแผนการจดัการด้านสงัคมและชมุชนท่ีก าหนดไว้ ซึง่มีผลสรุปการด าเนินงานดงันี  ้

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

2. สง่เสริมการจ้างงานในชมุชน ปี 2562 มีประชาชนในชมุชนรอบสวนป่าเข้าท างานกบับริษัท จ านวน 31 คน เป็นชาย 19 คน และ
หญิงจ านวน 12 คน (ข้อมลูแรงงานท างานในพืน้ท่ี บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั)  

3. สนบัสนนุและร่วมมือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในชุมชนรอบพืน้ที่สวนป่า ปี 2562 มีการเข้าร่วมและสนบัสนนุกิจกรรมใน
พืน้ท่ีชมุชนรอบสวนป่า  จ านวน 13 ครัง้  (ข้อมลูการเข้าร่วมกิจกรรมกบัชมุชน บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั) ดงันี ้

 - เดือนมกราคม 62  สนบัสนนุกิจกรรมงานวนัเด็ก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปากน า้  โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง และ
โรงเรียนบ้านเขาลกูช้าง  

- เดือนกมุภาพนัธ์ 62  สนบัสนนุน า้ดื่มและร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ป่ัน เพื่อสขุภาพขององค์การบริหารต าบลบอ่ทอง  
- เดือนมิถนุายน  62  จดักิจกรรมโครงการจิตอาสาปลกูป่า ปลกูรักษ์ ณ บริเวณพืน้ที่ป่าสาธ่รณะบ้านปากน า้ ต าบลบ่อ

ทองอ าเภอกบินทร์บรีุ  จงัหวดัปราจีนบรีุ 
 - เดือนกรกฎาคม 62  ร่วมกิจกรรมงานถวายเทียนพรรษา 3 วดั ได้แก่ วดับ้านมว่ง(อมัพวนั) วดัปากน า้ และวดัแสงจนัทร์ 
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- เดือนสงิหาคม 62   

+ สนบัสนนุน า้ดื่มและร่วมกิจกรรมปลกูป่าบริเวณพืน้ที่บ้านหว้าเอน ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธิ 
จงัหวดัปราจีนบรีุ 

   + จดัโครงการฝึกอาชีพให้กบัคนในชมุชนรอบพืน้ที่สวนป่าของบริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั โดยเชิญวิทยากรไป
สอนวิธีการถนอมอาหาร(เห็ดผึง้ขมยคูา) น า้หมกัไลแ่มลงจากใบยคูาลปิตสั และการท าขนมตา่งๆ 

 
 - เดือนกนัยายน  62  จดักิจกรรมโครงการสวนกิตติสร้างเสริมเติมสขุให้ชมุชน ครัง้ที่ 1 โดยน านกัเรียนและคนในชมุชนรอบ

สวนป่าปลกูต้นไม้ในแนวพืน้ท่ีอนรัุกษ์ตามล าห้วยบ้านปากน า้ 
- เดือนตลุาคม 62 ร่วมกิจกรรมงานทอดกฐิน 2 วดั ได้แก่ วดัประทมุสราราม(วดัสระบวั) และวดัปากน า้ 

 
4. พบปะผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะตา่งๆ / รับทราบผลกระทบตอ่ชมุชนท่ีเกิดจากกิจกรรมของสวนป่า รวมถึงการ

สือ่สารแผนงานตา่งๆ แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  
- ในปี 2562 เจ้าหน้าที่แปลงได้เข้าพบผู้น าชมุชน ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี รอบพืน้ท่ีสวนป่าเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ/ผลกระทบ

ตอ่ชมุชนท่ีเกิดจากกิจกรรมของสวนป่า พร้อมทัง้แจ้งแผนการท างาน  3 ชมุชน  ได้แก่ บ้านหนองคล้า บ้านเขาไม้แก้ว  และบ้านขนุดา่น 
- ในปี 2562 ทางบริษัทฯได้ติดตัง้รับกลอ่งรับฟังความคิดเห็น จ านวน 11 จดุ  โดยในการเปิดกลอ่งรับฟังความคิดเห็นไมพ่บ

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 สงิหาคม 2562  บ้านขนุดา่น 
วนัท่ี 5 กนัยายน 2562  บ้านหนองคล้า 
วนัท่ี 5 ตลุาคมคม 2562  บ้านหนองคล้า 
วนัท่ี 6 ตลุาคม 2562  บ้านเขาไม้แก้ว 
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน  2562  บ้านขนุดา่น 

ส.ค. – พ.ย. เจ้าหน้าที่แปลงและ
คณะท างาน 

3 สนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆเพื่อสร้างความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานราชการ 
วดั โรงเรียน ในชมุชนรอบสวนป่า 

สนบัสนนุกินกรรมด้านสงัคม จ านวน 13 รายการ (รายงานสรุปการ
เข้าร่วมกิจกรรมกบัชมุชน) 

ม.ค., ก.ค., ต.ค. และ
พ.ย. 

เจ้าหน้าที่แปลง/ 
ฝ่ายบคุคล/
คณะท างาน 

4 สือ่สารแผนงานตา่งๆ แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี แจ้งแผนตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจ านวน  57  ครัง้ (รายงานการเข้าพบ
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี) 

ก.ค. - ธ.ค. เจ้าหน้าที่แปลง 
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ผลการด าเนินงานการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจ บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากัด ประจ าปี 2562 

“ด้านสิ่งแวดล้อม” 

 

พืน้ที่สวนไม้ยูคาลิปตสัของ บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากัด มีทัง้พืน้ที่ดอน ที่ราบ ที่ราบลุ่มและที่ต ่าน า้ท่วมถึง โดยพืน้ที่ราบ ที่ ดอน     

คิดเป็น 65  % ของพืน้ที่ทัง้หมด  และพืน้ที่ลุม่ต ่า คิดเป็น 35% ของพืน้ที่ขอรับรอง   ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ,     ดินร่วนปนลกูรัง ,       

ดินร่วนปนเหนียว ในพืน้ที่ที่ติดแม่น า้ ล าคลอง คือ คลองพระปรง , แควโขมง , คลองร่วม , คลองโปร่งเข้ , คลองระก า , คลองลิง   และคลอง

ยาง(คลองไผ)่ และมีพืน้ท่ีสาธารณะประโยชน์  ได้แก่ ป่าเนินขา่  และทุง่หวัพล ู 

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 ารวจและ จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่สวนไม้ยคูาลิปตสัของ 

บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั  โดยคณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า จากการปลกูสวนไม้ยคูาลิปตสั  ท าให้

พืน้ที่มีความหลากหลายของพืชพรรณ    จ านวน 9 แปลง  พบพรรณไม้ทัง้สิน้ จ านวน 42 ชนิด จาก 19 วงศ์  ซึ่งพนัธุ์ไม้สว่นใหญ่อยู่ในวงศ์ 

Fabaceae มีทัง้หมด 9 ชนิด รองลงไปเป็นวงศ์ Anacardiaceae, Rubiaceae, Moraceae และ Euphorbiaceae คือ 4, 4, 3 และ 3 ชนิด 

ตามล าดบั ทัง้นีพ้รรณไม้ที่มีความชุกชุมมากที่สดุ 5 อนัดบัแรก คือ มะหวด (Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.) ซึ่งมีความชุกชุม 

เทา่กบั 53 ต้น รองลงมา คือ มะหาด (Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham.) สะเดา (Azadirachta indica A. Juss.) ก ร ะ ถิน ยกั ษ์ 

( Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) แ ล ะ อ ะ ร า ง ( Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz) ซึ่งมีความชุกชุม เท่ากบั 22, 19, 

16 และ 16 ต้น ตามล าดบั  และทรัพยากรสตัว์ป่า สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมที่ส ารวจพบมี จ านวน 1 ชนิด (Species) 1 วงศ์ (Family) 1 อนัดบั 

(Order) คือ ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง  อยู่ในกลุม่ใกล้ถกูคกุคาม (Near threatened -NT) และการประเมินสถานภาพทางการอนรัุกษ์ตาม 

IUCN (2010) พบวา่ สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมทกุชนิดที่ส ารวจ พบนัน้จดัอยูใ่นกลุม่มีความเสี่ยงน้อย/กลุม่ที่เป็นที่กงัวลน้อยที่สดุ (LR/lc) และการ

ประเมินสถานภาพตามอนุสญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สตัว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพนัธุ์  (The Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) พบว่า ชนิดพนัธุ์แนบท้ายบญัชีหมายเลข 2 (App. II) เป็นชนิด

พนัธุ์ที่ที่ยงัไม่ถึงกบัใกล้จะสญูพนัธุ์  อนญุาตให้ท าการค้าได้ แต่ต้องมีการควบคมุไม่ให้เกิดความเสียหายหรือลดจ านวนลงของชนิดพนัธุ์นัน้

อยา่งรวดเร็ว 
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นกที่ส ารวจพบมี 23 ชนิด(Species) 20 วงศ์ (Family) 9 อนัดบั (Order) เช่น เป็ดแดง เหยี่ยวนกเขาชิครา นกเขาชวา นกโพระดกหู

เขียว นกสีชมพสูวน เป็นต้น และเมื่อประเมินสถานภาพเป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง 21 ชนิด เช่น นกกาน า้เล็ก นกยางเปีย เป็นต้น มีเพียง 2 ชนิด     

ที่ยงัไมข่ึน้ทะเบียนสตัว์ป่าคุ้มครอง ได้แก่ นกเขาชวา และนกแอ่นบ้าน และการประเมินสถานภาพทางการอนรัุกษ์ตาม IUCN (2010) พบว่า 

นกสว่นใหญ่ที่ส ารวจพบนัน้จดัอยูใ่นกลุม่มีความเสีย่งน้อย/กลุม่ที่เป็นท่ีกงัวลน้อยที่สดุ (LR/lc) ยกเว้น นกกาเหวา่ ที่ยงัไม่ถกูประเมิน และการ

ประเมินสถานภาพตามอนุสญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์ สตัว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพนัธุ์  (The Convention on 

InternationalTrade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) พบวา่ ไมม่ีชนิดพนัธุ์ใดขึน้ทะเบียน 

สตัว์เลือ้ยคลานที่ส ารวจพบมี 10 ชนิด (Species) 5 วงศ์ (Family) 1 อนัดบั (Order) เช่น งกู้นขบ งลูายสาบคอแดง จิง้จกดินลายจุด 

จิง้เหลนหลากลาย เป็นต้น และเมื่อประเมินสถานภาพ พบวา่ ในพืน้ท่ีสวนป่ามีสตัว์เลือ้ยคลานที่เป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง 2 ชนิด เช่น งูสิงธรรมดา 

และกิง้ก่าแก้วเหนือ ซึง่อีก 8 ชนิดที่ยงัไมข่ึน้ทะเบียนสตัว์ป่าคุ้มครอง ได้แก่ จิง้จกดินลายจดุ จิง้เหลนหลากลาย งไูซ และงลูายสาบคอแดง เป็น

ต้น การประเมินสถานภาพตามส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี  พ.ศ. 2548 พบว่า สตัว์เลือ้ยคลานที่ส ารวจ

พบทกุชนิดจดัอยูใ่นกลุม่มีความเสีย่งน้อย/กลุม่ที่เป็นท่ีกงัวลน้อยที่สดุ (LR/lc) และการประเมินสถานภาพทางการอนรัุกษ์ตาม IUCN (2010) 

พบว่า สตัว์เลือ้ยคลานทกุชนิดยงัไม่ถกูการประเมินสถานภาพ และการประเมินสถานภาพตามอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง

ชนิดพนัธุ์สตัว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพนัธุ์  (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 

พบวา่ ไมม่ีชนิดพนัธุ์ใดขึน้ทะเบียน  

สตัว์สะเทินน า้สะเทินบกในพืน้ท่ี พบวา่ สตัว์สะเทินน า้สะเทินบกที่ส ารวจพบมี 11 ชนิด (Species) 5 วงศ์ (Family) 1 อนัดบั (Order) 

เช่น อึง่น า้เต้า กบนา ปาดบ้าน เป็นต้น การประเมินสภาพ พบไมเ่ป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง และการประเมินสถานภาพตามส านกังานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ปี พ.ศ. 2548 พบวา่ สตัว์สะเทินน า้สะเทินบกสว่นใหญ่ที่ส ารวจพบนัน้จดัอยูใ่นกลุม่มีความเสีย่งน้อย/

กลุม่ที่เป็นท่ีกงัวลน้อยที่สดุ (LR/lc) ยกเว้น อึง่อา่งบ้าน ที่ยงัไมถ่กูประเมินและกบหนอง ที่อยู่ในกลุม่ข้อมลูไม่เพียงพอ (Data deficient - DD) 

และการประเมินสถานภาพทางการอนรัุกษ์ตาม IUCN (2010) พบว่า สตัว์สะเทินน า้สะเทินบกทกุชนิดที่ส ารวจพบนัน้จดัอยู่ในกลุม่มีความ

เสีย่งน้อย/กลุม่ที่เป็นท่ีกงัวลน้อยที่สดุ (LR/lc) ยกเว้น เขียดหลงัปุ่ ม และการประเมินสถานภาพตามอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดพนัธุ์สตัว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพนัธุ์  (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora) พบวา่ ไมม่ีชนิดพนัธุ์ใดขึน้ขึน้ทะเบียน 

การส ารวจพรรณปลาของแหลง่น า้ ท่ีอยูต่ิดกบัพืน้ท่ีสวนป่าไม้ยคูาลปิตสั บริษัทไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั จงัหวดัปราจีนบรีุพบพรรณปลา

รวมทัง้สิน้ 11 วงศ์ 29 ชนิด โดยพบปลากลุม่ซิว-สร้อย-ตะเพียน (วงศ์ Cyprinidae) มีความหลากหลายมากที่สดุ จ านวน 13 ชนิด รองลงมา 

คือ กลุม่กริม-กระดี่ (วงศ์ Osphronemidae) จ านวน 3 ชนิดและเมื่อพิจารณาความส าคญัทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นชนิดที่มีการจบัขึน้มาบริโภค 

พบปลาจ านวน 13 ชนิด ได้แก่  ปลาสลาด ปลาตะเพียนขาว ปลาไส้ตนัตาแดง ปลาสร้อยนกเขาหน้าหมอง ปลาสร้อยนกเขา ปลาซ่าปลา

กดเหลอืง ปลารากกล้วย ปลาหมอช้างเหยียบ ปลากระทิง ปลาบู่ทราย ปลากระดี่หม้อ และปลากระดี่นาง  ในภาพรวมแล้ว พบว่า สว่นใหญ่

เป็นกลุม่ปลาที่อาศยัอยูต่ามล าธาร และล าคลอง โดยพบปลาชนิดเดน่ คือ ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาแป้นแก้ว ปลาบูใ่ส ปลาซิวควาย และปลา

สร้อยนกเขาหน้าหมอง ซึง่เป็นปลาที่พบได้เกือบทกุสถานีส ารวจ  
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สรุปผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่สวนไม้ยูคาลิปตัสของ บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากัด  พบว่า ดินมี
ความเหมาะสมตอ่การเติบโตของต้นไม้  ทรัพยากรน า้มีคณุภาพดีและพอใช้  และพืชพรรณ ไม่พบชนิดพันธ์ุพืชหายาก  และไม่พบแหล่ง
อาหาร หรือที่อยู่อาศัยของสัตว์ในพืน้ที่ขอการรับรอง  ( อ้างอิงจากโครงการส ารวจและ จดัท าฐานข้อมลูองค์ความรู้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพืน้ท่ีสวนไม้ยคูาลปิตสัของ บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั  โดยคณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2561 ) 

 
การตรวจประเมินพืน้ที่ที่ มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงของพืน้ที่สวนไม้ (High Conservation Values Forest: HCVFs) ของ

บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากัด ประกอบด้วย แปลงไม้ยคูาลิปตสั เนือ้ที่รวม 10,328.13 ไร่ จากการตรวจค้นหาและประเมินพืน้ที่ผล

ปรากฏว่า  ไม่พบว่ามีพืน้ที่ที่ เข้าลักษณะและคุณสมบัติเป็นพืน้ที่ที่ มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง อยู่ ในขอบเขตพืน้ที่สวนไม้           

ยคูาลิปตัส ของบริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากัด 

ถึงแม้ในพืน้ที่ที่สวนไม้ยูคาลิปตัสจะไม่ปรากฏเป็นพืน้ที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง  แต่เนื่องจากในพืน้ที่สวนไม้ ของบริษัท            

ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั มีแหลง่น า้ที่ส าคญัตามธรรมชาติ  ได้แก่ คลองพระปรง , แควโสมง , คลองร่วม , คลองโปร่งเข้ , คลองระก า , คลองลิง   

และคลองยาง(คลองไผ่) และพบสัตว์ที่หลงเข้ามาในพืน้ที่บ้างเล็กน้อย  แต่ไม่พบแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งอาหารขอ งสัตว์ในพืน้ที่                   

สวนไม้ยคูาลปิตสั   

ผู้จดัการสวนป่า  จึงได้ตระหนกัถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่  จึงได้พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการจดัการสวนไม้      

ยูคาลิปตัส  มีการจัดการ(Management) และตรวจสอบติดตาม (Monitoring)  และเสนอแนวทางในการปกป้องแหล่งน า้  สัตว์                   

และสภาพแวดล้อมของแปลงสวนไม้ยูคาลิปตสัและพืน้ที่โดยรอบสวนไม้ยคูาลิปตสั  จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสวนไม้ยคูาลิปตสั   

ได้แก่  การปกป้องแหลง่น า้ธรรมชาติ  การป้องกนัเสือ่มสภาพหรือการพงัทลายของหน้าดิน  และการปกป้องสตัว์ที่พบในพืน้ที่โดยห้ามลา่สตัว์ 

และทัง้นีย้งัประชาสมัพนัธ์การปกป้องสตัว์  แหลง่น า้ ไปยงัชมุชนรอบๆ สวนไม้อีกด้วย 

สวนไม้ยคูาลิปตัส  ได้ก าหนดพืน้ที่อนุรักษ์ดัง้เดิม   
- ปี 2561  ได้กัน้พืน้ท่ีแนวอนรัุกษ์ริม 2 ฝ่ังล าห้วย เป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์จ านวน  31.43 ไร่ คิดเป็น 0.30 % ของเนือ้ที่สวนป่าทัง้หมด 
- ปี 2562  ได้ก าหนดพืน้ท่ีซึง่เป็นแปลงปลกูที่ให้ผลผลติไม่ดี เป็นพืน้ที่อนรัุกษ์ดัง้เดิมจ านวน  200 ไร่ รวมกบัพืน้ที่ปีอนรัุกษ์ที่กัน้

ไว้ในปี 2561 ทัง้หมด 231.43 ไร่ คิดเป็น  2.24 % ของเนือ้ที่สวนป่าทัง้หมด (พืน้ที่สวนป่าทัง้หมด 10,328.13 ไร่)  และในปี 
2562  บริษัทฯ  ได้ปลกูไม้จ านวน 1,000 ต้น (ต้นขีเ้หลก็ ต้นอินทนิล ต้นนนทรี และต้นกระทินเทพา) ในพืน้ท่ีอนรัุกษ์ดัง้เดิมที่กนั
พืน้ท่ีจากแนวอนรัุกษ์ไว้เมื่อปี  61  สว่นพืน้ท่ีเหลอือีก 200 ไร่ ยงัมิได้ด าเนินการ  

 
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) 
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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 

การสนบัสนุนและร่วมมือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมรอบพืน้ที่สวนป่า ปี 2562 มีการเข้าร่วมและสนบัสนุน
กิจกรรมในพืน้ท่ีรอบสวนป่า(ข้อมลูการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิง่แวดล้อม บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ ากดั) ดงันี ้

1. โครงการจิตอาสาปลกูป่า ปลกูรักษ์ บริเวณพืน้ท่ีป่าสาธารณะบ้านปากน า้ 
2. โครงการไม้ดีศรีปราจีนสร้างเสริมเติมสขุให้ชมุชน พาชาวบ้านและนกัเรียนปลกูต้นไม้ตามแนวป่าล าห้วยบ้านปากน า้  

 
 


