
กจิกรรมตัวช้ีวดั ประเดน็ส่ิงแวดล้อม ผลกระทบที่เกดิขึน้ การจัดการ วิธีการประเมนิ ตัวช้ีวดั
1.การเตรียมพ้ืนท่ี        1.1 พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย  - การพงัทลายของหนา้ดิน  - หมายแนวเขตดว้ยสุมทุมพุ่มไมท่ี้มีอยูต่ามธรรมชาติเป็นระยะ 3 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้ง -การส ารวจพืน้ท่ีโดยรายงานบันทึกผลการตรวจติดตามกิจกรรมภายในพ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่

 - การเผาขยะ ไม่เกิน 10 เมตร และเวน้ระยะ 6 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้งมากกว่า 10 เมตร แปลงสวนยางของสมาชิก
 - ตะกอนดินทบัถม  - ประชุม อธิบาย ให้ความรู้ ท  าความเขา้ใจกบัสมาชิก, ผูรั้บเหมา 
 - การเปล่ียนเสน้ทางการไหลของน ้า     และคนงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ตระหนกัถึงความส าคญัและการป้องกนั ดูแลรักษา

    พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย
 - ตรวจสอบพ้ืนท่ีอนุรักษฯ์  ก่อนและหลงัการเตรียมพ้ืนท่ี [Site Inspection ]
 - ห้ามการแผว้ถาง, การเผาขยะในพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย
 - ไม่ทิ้งตะกอนดินลงสู่แหล่งน ้า อนัส่งผลกระทบให้แหล่งน ้าต้ืนเขิน
 - ส่งเสริมให้มีพรรณไมท้อ้งถ่ินฟ้ืนตวัข้ึนเองตามธรรมชาติ
 - ปลูกไมพ้ื้นเมืองและหญา้แฝกเสริมในพ้ืนท่ีอนุรักษฯ์

1.2 ร่องน ้าขดุ  - การพงัทลายของหนา้ดิน  - หมายแนวเขตดว้ยสุมทุมพุ่มไมท่ี้มีอยูต่ามธรรมชาติเป็นระยะ 0.5 เมตรจากขอบ พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
หรือทางน ้าไหลในฤดูฝน  - การเผาขยะ - หากพบว่ามีการต้ืนเขิน สามารถขดุลอกเพ่ือไม่ให้กีดขวางทางน ้าไหลได้

 - ตะกอนดินทบัถม
 - การเปล่ียนเสน้ทางการไหลของน ้า 

1.3 พ้ืนท่ีลาดเอียง > 15 องศา - การพงัทลายของหนา้ดิน - วางแนวปลูกตามขั้นบนัได ความกวา้งหนา้ดินอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
2.  การปักหลกั และการปลูก  2.1 พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย  -การปลูกในพ้ืนท่ีริมสองฝ่ังล าห้วย  - หมายแนวเขตดว้ยสุมทุมพุ่มไมท่ี้มีอยูต่ามธรรมชาติเป็นระยะ 3 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้ง -การส ารวจพืน้ท่ีโดยรายงานบันทึกผลการตรวจติดตามกิจกรรมภายในพ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่

ไม่เกิน 10 เมตร และเวน้ระยะ 6 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้งมากกว่า 10 เมตร แปลงสวนยางของสมาชิก
 - ประชุม อธิบาย ให้ความรู้ ท  าความเขา้ใจกบัสมาชิก, ผูรั้บเหมา 
    และคนงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ตระหนกัถึงความส าคญัและการป้องกนั ดูแลรักษา
    พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย
 - งดเวน้การปลูกยางพาราในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย
 - ปลูกพืชคลุมดิน
 - ส่งเสริมให้มีพรรณไมท้อ้งถ่ินฟ้ืนตวัและงอกข้ึนเองตามธรรมชาติ
  -ตรวจสอบพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย ก่อนและหลงัการปลูก

2.2 ร่องน ้าขดุ  -การปลูกในพ้ืนท่ีริมร่องน ้าขดุ หรือทาง  - หมายแนวเขตดว้ยสุมทุมพุ่มไมท่ี้มีอยูต่ามธรรมชาติเป็นระยะ 0.5 เมตรจากขอบ พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
หรือทางน ้าไหลในฤดูฝน น ้าไหลในฤดูฝน  - ปลูกพืชคลุมดิน

 - ส่งเสริมให้มีพรรณไมท้อ้งถ่ินฟ้ืนตวัและงอกข้ึนเองตามธรรมชาติ
2.3 พ้ืนท่ีลาดเอียง > 15 องศา - การพงัทลายของหนา้ดิน - วางแถวขวางเพ่ือชลอการไหลของน ้าและหนา้ดิน พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่

- ใชร้ถแบค็โฮหรือเคร่ืองจกัรกลอ่ืนตดัขั้นบนัได โดยการขดุดินกวา้ง
   ประมาน 1.5-2 เมตร ไปตามแนวของท่ีปักหลกัหมาย

การประเมนิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่อาจจะเกดิขึน้
จากการด าเนินกจิกรรมของสวนยางพารา กลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด



กจิกรรมตัวช้ีวดั ประเดน็ส่ิงแวดล้อม ผลกระทบที่เกดิขึน้ การจัดการ วิธีการประเมนิ ตัวช้ีวดั
3. การปลูกพืชเกษตรควบ     3.1  พ้ืนท่ีแปลงสวนยางพารา  - ขยะและบรรจุภณัฑ ์ถูกทิ้งอยูใ่นพ้ืนท่ี  - ห้ามไม่ให้ทิ้งขยะในพ้ืนท่ีแปลง -การส ารวจพืน้ท่ีโดยรายงานบันทึกผลการตรวจติดตามกิจกรรมภายในพ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่

           - น าขยะและบรรจุภณัฑอ่ื์นๆท่ีเกิดในพ้ืนท่ีแปลงไปทิ้งจุดทิ้งขยะ แปลงสวนยางของสมาชิก
ของหน่วยงานทอ้งถ่ิน

3.2  ล าห้วย, ร่องน ้าขดุ หรือทางน ้า  -สารเคมีจากยาฆ่าแมลงปนเป้ือน  - หลีกเล่ียงหรือลดการใชย้าฆ่าแมลงท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
ไหลในฤดูฝน - พิจารณาเลือกใชใ้ห้ถูกประเภทและควบคุมปริมาณการผสมให้เหมาะสมตามฉลาก

3.3 ดิน  -สารเคมีจากยาฆ่าแมลงสะสมอยูใ่นดิน  - หลีกเล่ียงหรือลดการใชย้าฆ่าแมลงท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
3.4 อากาศ - การฟุ้งกระจายของยาฆ่าแมลง - อยูเ่หนือลมขณะฉีดและหยดุฉีดเม่ือลมแรง ไม่มีการปนเป้ือนสู่พ้ืนท่ีขา้งเคียง

- ควบคุมขนาดของละอองสารเคมีให้เหมาะกบัเป้าหมาย
4. การก าจดัวชัพืชดว้ยจอบเสียม 4.1 พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย  - พรรณพืช พืชปกคลุม                      - หมายแนวเขตดว้ยสุมทุมพุ่มไมท่ี้มีอยูต่ามธรรมชาติเป็นระยะ 3 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้ง -การส ารวจพืน้ท่ีโดยรายงานบันทึกผลการตรวจติดตามกิจกรรมภายในพ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่

    และระบบนิเวศ ถูกท าลาย                      ไม่เกิน 10 เมตร และเวน้ระยะ 6 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้งมากกว่า 10 เมตร แปลงสวนยางของสมาชิก
 - ประชุม อธิบาย ให้ความรู้ ท  าความเขา้ใจกบัสมาชิก, ผูรั้บเหมา 
    และคนงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ตระหนกัถึงความส าคญัและการป้องกนั ดูแลรักษา
    พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย
 - ห้ามการก าจดัวชัพืชในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย
 - ตรวจสอบพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย ก่อนและหลงัการก าจดัวชัพืชในแปลง

5. การก าจดัวชัพืชดว้ย เคร่ืองตดัหญา้ 5.1 พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย  - พรรณพืช พืชปกคลุม                      - หมายแนวเขตดว้ยสุมทุมพุ่มไมท่ี้มีอยูต่ามธรรมชาติเป็นระยะ 3 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้ง -การส ารวจพืน้ท่ีโดยรายงานบันทึกผลการตรวจติดตามกิจกรรมภายในพ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
    และระบบนิเวศ ถูกท าลาย                      ไม่เกิน 10 เมตร และเวน้ระยะ 6 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้งมากกว่า 10 เมตร แปลงสวนยางของสมาชิก

 - ประชุม อธิบาย ให้ความรู้ ท  าความเขา้ใจกบัสมาชิก, ผูรั้บเหมา 
    และคนงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ตระหนกัถึงความส าคญัและการป้องกนั ดูแลรักษา
    พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย
 - ห้ามการก าจดัวชัพืชในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย
 - ตรวจสอบพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย ก่อนและหลงัการก าจดัวชัพืชในแปลง

6. การก าจดัวชัพืชดว้ยรถแทรคเตอร์  6.1 พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย  -พรรณพืช พืชปกคลุม                              - หมายแนวเขตดว้ยสุมทุมพุ่มไมท่ี้มีอยูต่ามธรรมชาติเป็นระยะ 3 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้ง -การส ารวจพืน้ท่ีโดยรายงานบันทึกผลการตรวจติดตามกิจกรรมภายในพ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
   และระบบนิเวศถูกท าลาย                 ไม่เกิน 10 เมตร และเวน้ระยะ 6 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้งมากกว่า 10 เมตร แปลงสวนยางของสมาชิก

 - ประชุม อธิบาย ให้ความรู้ ท  าความเขา้ใจกบัสมาชิก, ผูรั้บเหมา 
    และคนงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ตระหนกัถึงความส าคญัและการป้องกนั ดูแลรักษา
    พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย
 - ห้ามการก าจดัวชัพืชโดยรถแทรคเตอร์ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย
 - ตรวจสอบพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย ก่อนและหลงัการก าจดัวชัพืชในแปลง

6.2 ล าห้วย, ร่องน ้าขดุ หรือทางน ้าไหล  -น ้ามนัจากเคร่ืองจกัรร่ัวไหลลงน ้า - ห้ามการเปล่ียนถ่าย/ เติมน ้ามนัในแปลงสวนยางพารา พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
ในฤดูฝน - รถท่ีน ามาใชต้อ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ไม่มีการร่ัวของน ้ามนั

6.3 ดิน  -น ้ามนัจากเคร่ืองจกัรร่ัวไหลลงดิน - ห้ามการเปล่ียนถ่าย/เติมน ้ามนัในแปลงสวนยางพารา พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
- รถท่ีน ามาใชต้อ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ไม่มีการร่ัวของน ้ามนั

7. การก าจดัวชัพืชดว้ยสารเคมี 7.1 พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย  -พรรณพืช พืชปกคลุม  - หมายแนวเขตดว้ยสุมทุมพุ่มไมท่ี้มีอยูต่ามธรรมชาติเป็นระยะ 3 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้ง -การส ารวจพืน้ท่ีโดยรายงานบันทึกผลการตรวจติดตามกิจกรรมภายในพ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
          และระบบนิเวศถูกท าลาย ไม่เกิน 10 เมตร และเวน้ระยะ 6 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้งมากกว่า 10 เมตร แปลงสวนยางของสมาชิก

 - ประชุม อธิบาย ให้ความรู้ ท  าความเขา้ใจกบัสมาชิก, ผูรั้บเหมา 
    และคนงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ตระหนกัถึงความส าคญัและการป้องกนั ดูแลรักษา
    พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย
 - ตรวจสอบพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย ก่อนและหลงัการก าจดัวชัพืชในแปลง



กจิกรรมตัวช้ีวดั ประเดน็ส่ิงแวดล้อม ผลกระทบที่เกดิขึน้ การจัดการ วิธีการประเมนิ ตัวช้ีวดั
- ห้ามการฉีดสารเคมีท าลายในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย

7.2 ร่องน ้าขดุ หรือทางน ้าไหลฤดูฝน  -สารเคมีสะสมอยูใ่นน ้า - งดเวน้การใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
- ส่งเสริมการก าจดัวชัพืชดว้ยแรงงานคนหรือดว้ยเคร่ืองจกัร

7.3 ดิน  -สารเคมีสะสม อยูใ่นดิน - งดเวน้การใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
- ส่งเสริมการก าจดัวชัพืชดว้ยแรงงานคนหรือดว้ยเคร่ืองจกัร

7.4 อากาศ - การฟุ้งกระจายของยาฆ่าแมลง - อยูเ่หนือลมขณะฉีดและหยดุฉีดเม่ือลมแรง ไม่มีการปนเป้ือนสู่พ้ืนท่ีขา้งเคียง
- ควบคุมขนาดของละอองสารเคมีให้เหมาะกบัเป้าหมาย

7.5 บ่อน ้า - การปนเป้ือนลงบ่อน ้า - ห้ามอุปโภคบริโภค พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
- ปิดฝาบ่อน ้าตลอดเวลาหากไม่ใช้

8.การใส่ปุ๋ ยเคมี 8.1 พ้ืนท่ีแปลงสวนยางพารา  - ขยะและบรรจุภณัฑ ์ถูกทิ้งอยูใ่นพ้ืนท่ี  - ห้ามไม่ให้ทิ้งขยะในสวนยางพารา -การส ารวจพืน้ท่ีโดยรายงานบันทึกผลการตรวจติดตามกิจกรรมภายในพ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
 - บรรจุภณัฑท่ี์เป็นพลาสติกน าใส่ถุงแดงและน ากลบัมาท่ีครัวเรือนเพ่ือรอการน าไป แปลงสวนยางของสมาชิก
ก าจดัโดย GE

8.2 ล าห้วย, ร่องน ้าขดุ หรือทางน ้าไหล  - ความเป็นกรด/ด่างของน ้า  - หลีกเล่ียงการใชปุ้๋ ยเคมีติดต่อกนัเป็นเวลานาน พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
ในฤดูฝน
8.3 ดิน  - ความเป็นกรด/ด่างของดิน  - หลีกเล่ียงการใชปุ้๋ ยเคมีติดต่อกนัเป็นเวลานาน พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่

 - หนา้ดินแขง็ จุลินทรียใ์นดินตาย
8.4 บ่อน ้า  - ความเป็นกรด/ด่างของน ้า  - หลีกเล่ียงการใชปุ้๋ ยเคมีติดต่อกนัเป็นเวลานาน พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่

 - ปิดฝาบ่อน ้าตลอดเวลาหากไม่ใช้
9.การกรีดยาง 9.1 พ้ืนท่ีแปลง สวนยางพารา  - ขยะและวตัถุมีพิษ ถูกทิ้งอยูใ่นพ้ืนท่ี  - ห้ามไม่ให้ทิ้งขยะในสวนยางพารา -การส ารวจพืน้ท่ีโดยรายงานบันทึกผลการตรวจติดตามกิจกรรมภายในพ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่

 - บรรจุภณัฑท่ี์เป็นพลาสติกน าใส่ถุงแดงและน ากลบัมาท่ีครัวเรือนเพ่ือรอการน าไป แปลงสวนยางของสมาชิก
ก าจดัโดย GE

9.2 ล าห้วย, ร่องน ้าขดุ หรือทางน ้าไหล   -สารเคมีสะสม อยูใ่นน ้า  - ควบคุมการใชน้ ้ากรด ไม่มีการปนเป้ือนสู่พ้ืนท่ีขา้งเคียง
ในฤดูฝน
9.3 ดิน  -สารเคมีสะสมอยูใ่นดิน  - ควบคุมการใชน้ ้ากรด ไม่มีการปนเป้ือนสู่พ้ืนท่ีขา้งเคียง
9.4 บ่อน ้า - ความเป็นกรด/ด่างของน ้า  - ควบคุมการใชน้ ้ากรด ไม่มีการปนเป้ือนสู่พ้ืนท่ีขา้งเคียง

- ปิดฝาบ่อน ้าตลอดเวลาหากไม่ใช้
10. การโค่นลม้และหมายตดัทอนไม้ 10.1 พ้ืนท่ีอนุรักษ ์แนวสองฝ่ังล าห้วย  - หนา้ดินพงัทลายจากการโค่นไม้  - หมายแนวเขตดว้ยสุมทุมพุ่มไมท่ี้มีอยูต่ามธรรมชาติเป็นระยะ 3 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้ง -ส ารวจพืน้ท่ีโดยเอกสารแบบฟอร์มตรวจสอบก่อนท าไม้ พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่

ไม่เกิน 10 เมตร และเวน้ระยะ 6 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้งมากกว่า 10 เมตร -ติดตามกิจกรรมระหว่างโค่นล้มไม้โดยเอกสารแบบฟอร์มตรวจสอบ
 - ประชุม อธิบาย ให้ความรู้ ท  าความเขา้ใจกบัสมาชิก, ผูรั้บเหมา ระหว่างการปฏิบัติงาน
    และคนงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ตระหนกัถึงความส าคญัและการป้องกนั ดูแลรักษา -ส ารวจพืน้ท่ีหลังกิจกรรมโดยเอกสารแบบฟอร์มตรวจสอบหลังการ
    พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย ปฏิบัติงาน
 - ตรวจสอบพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วยก่อนและหลงัการท าไม้ -รายงานบันทึกผลการตรวจติดตามกิจกรรมภายในแปลงสวนยางพารา
   [Site Inspection ] ของสมาชิก
- ส ารวจพืน้ท่ีก่อน ระหว่าง หลัง การโค่นล้มไม้เพ่ือประเมินเส้นทางขนส่งไม้
และยานพาหนะ

10.2 ร่องน ้าขดุ หรือทางน ้า -เศษต้นไม้ ก่ิงไม้ ใบไม้ - ชกัลากไมข้ึ้นมาตดัทอนบนบก พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
ไหลฤดูฝน - เศษดินหล่นลงในร่องน ้า - ขดุลอกร่องน ้าหลงัเสร็จกิจกรรม

10.3 พ้ืนท่ีแปลงสวนยางพารา - คราบน ้ามนัจากเล่ือยโซ่ยนต์ - ห้ามทิ้งขยะภายในแปลงสวนยางพารา พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
-ใช้แผ่นผ้าใบรองทุกคร้ังท่ีมีการเติบเชือ้เพลิง หรือมีการแก้ไขเคร่ืองมือ

- ขยะจากการด าเนินกิจกรรม - บรรจุภณัฑท่ี์ปนเป้ือนสารเคมีน าใส่ถุงแดง และส่งก าจดักบัผูไ้ดรับอนุญาต



กจิกรรมตัวช้ีวดั ประเดน็ส่ิงแวดล้อม ผลกระทบที่เกดิขึน้ การจัดการ วิธีการประเมนิ ตัวช้ีวดั
-ฝุ่ นละอองรบกวน -ใช้รถบรรทุกน า้ฉีดพ่นชะลอฝุ่ นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจาย

11. การขนส่งไม้ 11.1 พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย - การขนส่งไมผ้า่นพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสอง  - หมายแนวเขตดว้ยสุมทุมพุ่มไมท่ี้มีอยูต่ามธรรมชาติเป็นระยะ 3 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้ง -ส ารวจพืน้ท่ีโดยเอกสารแบบฟอร์มตรวจสอบก่อนท าไม้ พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
   ฝ่ังล าห้วย ไม่เกิน 10 เมตร และเวน้ระยะ 6 เมตรจากขอบหากล าห้วยกวา้งมากกว่า 10 เมตร -ติดตามกิจกรรมระหว่างโค่นล้มไม้โดยเอกสารแบบฟอร์มตรวจสอบ

 - ประชุม อธิบาย ให้ความรู้ ท  าความเขา้ใจกบัสมาชิก, ผูรั้บเหมา ระหว่างการปฏิบัติงาน
    และคนงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ตระหนกัถึงความส าคญัและการป้องกนั ดูแลรักษา -ส ารวจพืน้ท่ีหลังกิจกรรมโดยเอกสารแบบฟอร์มตรวจสอบหลังการ
    พ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย ปฏิบัติงาน
 -ตรวจสอบพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วยก่อนและหลงัการท าไม ้ [Site Inspection ] -รายงานบันทึกผลการตรวจติดตามกิจกรรมภายในแปลงสวนยางพารา
- หลีกเล่ียงการขนส่งไมผ้า่นพ้ืนท่ีอนุรักษแ์นวสองฝ่ังล าห้วย ของสมาชิก

11.2 ร่องน ้าขดุ หรือทางน ้าไหลในฤดู  -การถูกท าลาย  - การขนส่งไมผ้า่นบริเวณล าห้วย ใชก้ารท าสะพานส าหรับรถกระบะ พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
ฝน  -การเปล่ียนแปลงทิศทางการไหลของน ้า   - หลีกเล่ียงการขนส่งไมใ้นฤดูฝน

 -ตะกอนดินสะสมในล าห้วย  - หากจ าเป็นตอ้งถมล าห้วย ใชก้ารฝังท่อระบายน ้าตอ้งขดุลอกให้เรียบร้อย
หลงัเสร็จกิจกรรม

11.3 ดิน  - การพงัทลายของดิน  - หลีกเล่ียงการขนส่งไมใ้นฤดูฝน พ้ืนท่ียงัมีสถาพสมบูรณ์คงอยู่
 - การเกิดร่องลึก  - คดัเลือกยานพาหนะท่ีเหมาะสม และไม่ท  าลายพ้ืนผิวหนา้ดิน

- ขออนุญาติเขา้ของพ้ืนท่ีทางผา่นในการใชย้านพาหนะขนส่งไมผ้า่นพ้ืนท่ี
- ปรับสภาพหนา้ดินก่อน ระหว่างและหลงัจากเสร็จกิจกรรมให้เหมาะสมกบั
ยานพาหนะ

-ฝุ่ นละอองรบกวน -ชะลอความเร็วรถในการบรรทุกล  าเลียงไม้ออกและใช้รถบรรทุกน า้ฉีดพ่นฝุ่ นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจาย


