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Foreword ค าน า 

The present standard has been designed by Bureau Veritas Certification, based on the Forest Stewardship 
Principle and Criteria (FSC-STD-01-001V4) and the FSC Standard: ‘Structure and Content of Forest 
Stewardship Standards (FSC-STD-20-002). 

เกณฑ์อ้างอิงฉบบัปัจจบุนันีไ้ด้รับการออกแบบโดยบริษัทบโูรเวอริทสัเซอทิฟิเคชัน่ ตัง้อยู่บนพืน้ฐาน ข้อก าหนดและเกณฑ์ของ FSC (FSC-STD-01-001 v4) และมาตรฐาน FSC: 
‘โครงสร้างและเนือ้หาของมาตรฐานการดแูลป่าไม้’ (FSC-STD-20-002) 

This standard does not consider the requirements for the use of FSC trademark off product. The company 
has to use FSC trademark as stated in the standard FSC-STD-50-001 and have a validation of any use of 
FSC trademark by Bureau Veritas Certification prior any publication. 

มาตรฐานฉบบันีม้ิได้พิจารณารวมถึงข้อก าหนดในการใช้เคร่ืองหมายการค้า FSC กบัตวัสินค้า การใช้เคร่ืองหมายการค้า FSC ขององค์กรต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐาน FSC –STD- 
50-001 และได้รับการตรวจสอบถึงวิธีการน าไปใช้งานโดยบโูรเวอริทสัเซอทิฟิเคชัน่ก่อนการเผยแผร่สูส่าธารณะชน 

Bureau Veritas Certification France is an independent accredited certification body, subsidiary of Bureau 
Veritas Certification Holding. 

บโูรเวอริทสัเซอทิฟิเคชัน่ประเทศฝร่ังเศสคือผู้ ให้การรับรองระบบอิสระ:ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบโูรเวอริทสัเซอทิฟิเคชัน่โฮลดิง้ 
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A – Introductionบทน า  

 

The present document is a normative document that specifies the requirements to be met by forest 
management enterprises in order to obtain a FSC forest management certificate. 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นเอกสารท่ีใช้เป็นบรรทดัฐานในการอธิบายรายละเอียดของข้อก าหนดท่ีองค์กรจดัการป่าไม้จ าเป็นต้องปฏิบติัตามเพ่ือการขอการรับรองการจดัการป่าไม้จาก FSC 

It contains the FSC Principles (10) and Criteria (56) and ‘generic indicators’ that have been specified by 
Bureau Veritas Certification and endorsed by FSC.  

ประกอบไปด้วยหลกัปฏิบติั(10 )และเกณฑ์ (56) ของ FSC และ ‘ตวับง่ชีท้ัว่ไป’ ท่ีก าหนดโดยบโูรเวอริทสัเซอทิฟิเคชัน่และการรับรองโดย FSC 

This document must be adapted to the forest Management in Thailand in accordance to the “Local 
adaptation of certification body generic Forest Stewardship Standards” (FSC-STD-20-002 v3-0). 

เอกสารฉบบันีต้้องถกูปรับให้เหมาะสมกบัการจดัการป่าไม้ภายในประเทศไทย ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานการดแูลป่าไม้ในการปรับให้สอดคล้องกบัท้องถ่ินของผู้ ให้การรับรอง (FSC-STD-20-002 
v3-0) 

Compliance with the standard shall be determined by evaluating observed performance at the Forest 
Management Unit (FMU) level against each indicator of the standard, and in comparison with any 
performance threshold(s) specified for the indicator, unless otherwise specified (e.g. certification of group). 

ความสอดคล้องตามมาตรฐานต้องได้รับการยืนยนัโดยการประเมินผลของการปฏิบติังาน ณ หน่วยงานการบริหารจดัการป่าไม้ เทียบกบัตวัชีว้ดัท่ีก าหนดในมาตรฐาน 
และเปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังานขัน้ต ่าท่ีระบไุว้ส าหรับแต่ละตวัชีว้ดั เว้นแต่จะมีการระบไุว้ (เช่น การรับรองในรูปแบบของกลุม่)  

For group certification, the compliance of the company shall be evaluated against this standard completed 
with the standard FSC-STD-30-005 V1-0 “FSC standard for group entities in forest management groups”.  

การรับรองในรูปแบบของกลุม่, ความสอดคล้องขององค์กรต้องได้รับการตรวจประเมินเปรียบเทียบกบัข้อก าหนดนีซ้ึง่ท าให้สมบรูณ์ครบถ้วนด้วยมาตราฐาน FSC-STD-30-005  V1-0 
“ข้อก าหนดของ FSC ส าหรับกลุม่นิติบคุคลเพื่อการบริหารจดัการป่าไม้แบบกลุม่”  

The terms in this referential are used in the meaning of the English words defined in the "FSC-STD-01-002 
FSC Glossary of Terms". 

ค าศพัท์ท่ีมีการอ้างถึงในเกณฑ์อ้างอิงนี ้ถกูน าไปใช้ตามความหมายในภาษาองักฤษซึง่ระบไุว้ใน “FSC-STD-01-002 อภิธานศพัท์ของ FSC” 

The present referential is publicly available. เกณฑ์อ้างอิงนีจ้ดัท าอยา่งเปิดเผยต่อสาธารณชน 

B – Scope ขอบเขต 

This referential is applicable for SLIMF forests located in the Kingdom of Thailand. 

เกณฑ์อ้างอิงนีจ้ดัท าขึน้เพื่อเพื่อการจดัการ SLIMF ท่ีตัง้อยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

C – Standard effective date วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ของข้อก าหนด 

The FSC FM Bureau Veritas generic standard has been accredited by FSC on the 25th of July 2005 and 
updated in December 2016 and shall be used by Bureau Veritas Certification for the evaluation and 
certification of forest management entities in the Kingdom of Thailand.  

เกณฑ์ทัว่ในการบริหารจดัการป่าไม้ของ FSC ท่ีจดัท าโดยบโูรเวอริทสั ได้รับการรับรองจาก FSC เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2548 และได้รับการปรับปรุงเมื่อเดือน ธันวาคม 2559 

และจะถกูน าไปใช้โดยบโูรเวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ เพ่ือการตรวจประเมิณและการให้การรับรองการบริหารจดัการป่าภายในราชอาณาจกัรไทย 

D – References แหลง่ข้อมลูอ้างอิง 

FSC-STD-01-001 FSC Principles and Criteria of Forest Stewardship ข้อก าหนดและเกณฑ์ ในการดแูลป่าไม้ของ FSC 

FSC-STD-01-002 FSC glossary of terms อภิธานศพัท์ของ FSC 
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FSC-STD-01-003 SLIMF Eligibility Criteria เกณฑ์ในการเป็น SLIMF 

FSC-STD-20-001 General requirements for FSC certification bodies  
   ข้อก าหนดทัว่ไปของ FSC ส าหรับผู้ ให้การรับรอง 

FSC-STD-20-002 Structure, content and local adaptation of Generic Forest Stewardship Standards 
   โครงสร้าง, เนือ้หา และการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดในการดแูลป่าไม้ให้สอดคล้องกบัท้องถ่ิน 

FSC-STD-20-003 Local adaptation of generic Forest Stewardship Standards 
   การปรับเปลี่ยนข้อก าหนดในการดแูลป่าไม้ให้สอดคล้องกบัท้องถ่ิน 

FSC-STD-40-004 v2.0 Standard for Chain of Custody Certification 
   มาตรฐานส าหรับการรับรองห่วงโซ่ของการอารักขา 
NF EN 45020, Standardisation and linked activities - General Vocabulary 
   การเปรียบเทียบมาตรฐานและกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวข้อง – ค าศพัท์ทัว่ไป 
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E – Forest Management requirements E. ข้อก าหนดในการจดัการป่าไม้  

 
 

In bold: Original FSC Principles and Criteria ตัวหนา：ข้อก าหนดและเกณฑ์ต้นฉบับจาก FSC 

In normal font: indicators of Forest Management, specified by Bureau Veritas Certification. 

ตวัปกติ: แนวทางในการจดัการป่าไม้ ซึง่ก าหนดโดย บโูรเวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ 

1. COMPLIANCE WITH LAWS AND FSC PRINCIPLES - Forest management shall respect all applicable laws of 
the country in which they occur and international treaties and agreements to which the country is a 
signatory, and comply with all FSC Principles and Criteria. 

1. ความสอดคล้องกับกฏหมายและหลักการ FSC- การจัดการป่าไม้ต้องค านึงถึงกฏหมายที่เก่ียวข้องทัง้หมดที่มีการบังคับใช้ในประเทศนัน้ๆ รวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
และต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดและเกณฑ์ของ FSC 
1.1. Forest management shall respect all national and local laws and administrative requirements 

    1.1 การจัดการป่าไม้ต้องค านึงถึงกฏหมายภายในประเทศ รวมถึงข้อก าหนด กฏหมายและเกณฑ์ในการบริหารงานประจ าท้องถ่ิน 
 

1.1.1 Applicant (or Certificate holder) should be legally registered or have a clear legal status.  

1.1.1 ผู้สมคัรหรือผู้ ถือครองใบรับรองต้องได้รับการจดทะเบียนอยา่งถกูต้องตามกฏหมายหรือมีสถานะทางกฏหมายท่ีชดัเจน 
 
 
1.1.2 Forest manager(s) have access to relevant national and local legislation and regulations (e.g. list of relevant legislation, 
records or relevant legislation and/or access to relevant websites). 

1.1.2 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องสามารถเข้าถึงข้อก าหนดและกฏหมายระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ิน (เช่น รายการกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง บนัทึกหรือกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ 
ความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง) 

1.1.3 Forest manager(s) management activities and procedures are in compliance with relevant provincial/state, and local laws 
and regulations. These are listed in Annex 1.  

1.1.3 กิจกรรมและขัน้ตอนในการจดัการป่าไม้ของผู้จดัการป่าไม้ ต้องสอดคล้องกบัข้อก าหนดและกฏหมายของจงัหวดั/รัฐ และกฏหมายและระเบีบยปฏิบติัประจ าท้องถ่ิน ตามท่ีแสดงไว้ใน 
ภาคผนวกท่ี 1 
1.2. All applicable and legally prescribed fees, royalties, taxes and other charges shall be paid 

ใ1.2 ต้องช าระค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องและค่าธรรมเนียมตามที่กฏหมายก าหนด ไม่ว่าจะเป็น ค่าธรรมเนียมรอยัลตี ้ภาษีและค่ารรมเนียมอ่ืนๆ 

 
1.2.1 Forest manager(s) is aware of all applicable and legally prescribed fees, royalties, taxes and other charges. 

1.2.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทราบถึงค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องและค่าธรรมเนียมตามท่ีกฏหมายก าหนด ไมว่า่จะเป็น ค่าธรรมเนียมรอยลัตี ้ภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 

 
1.2.2. All relevant fees and other charges shall be paid and up to date.  

1.2.2 ค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเก่ียวข้องต้องได้รับช าระและเป็นปัจจบุนั 
1.3. In signatory countries, the provisions of all the binding international agreements such as CITES, ILO 

conventions, ITTA, and Convention on Biological Diversity, shall be respected. 
 1.3 ประเทศที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เช่น CITES, ILO conventions, ITTA และ การประชุมในเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องมีการน าข้อตกลงเหล่านัน้ เ  
เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 

1.3.1 There is no substantiated evidence of any non-compliance with applicable requirements of any international agreements 
listed in the FSC standard to which Thailand is a signatory. These are listed in Annex 2. 

1.3.1 ไมม่ีหลกัฐานยืนยนัใดท่ีสามารถน ามาใช้ทดแทน หากพบความไมส่อดคล้องกบัข้อก าหนดท่ีมีผลบงัคบัใช้ตามสนธิสญัญาระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยได้มีการลงนามไว้ตามท่ีระบใุน 
Annex 2 ของมาตรฐาน FSC 
1.3.2. Forest managers are aware of protected areas and species in their forests. 

1.3.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องตระหนกัถึงพืน้ท่ีและสายพนัธุ์ท่ีได้รับการคุ้มครองท่ีอยูภ่ายในบริเวณป่าท่ีตนเองเป็นผู้ดแูล 
1.4. Conflicts between laws, regulations and the FSC Principles and Criteria shall be evaluated for the purposes 

of certification, on a case-by-case basis, by the certifiers and the involved or affected parties. 

1.4 หากมีความขัดแย้งระหว่าง ข้อก าหนด กฏหมาย และข้อก าหนดและเกณฑ์ของ FSC ผู้ท่ีให้การรับรองและผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
ต้องน าเข้ามาสู้การพิจารณาร่วมกันเพื่อการให้การรับรอง เป็นกรณีๆไป  

1.4.1 Forest manager(s) shall be willing to participate in appropriate process for resolving any identified conflicts and comply with 
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any solution proposed by BV audit team or FSC Thailand office. 

1.4.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องยินดีท่ีจะด าเนินการตามกระบวนการท่ีเหมาะสม ซึง่น าเสนอโดยทางทีมออดิตของ BV หรือ FSC 
ประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาและท าให้เกิดการสอดคล้องในกรณีท่ีมีความขดัแย้งของข้อก าหนด 
1.4.2 Any potential conflict identified between laws and the FSC Principles and Criteria should be documented and reported to 
Bureau Veritas.  

1.4.2 หากพบความเป็นไปได้ท่ีจะมีความขดัแย้งระหวา่ง กฏหมายและข้อก าหนดและเกณฑ์ของ FSC ต้องมีการจดัท าเป็นเอกสารและรายงานให้กบัทางบโูรเวอริทสัทราบ 

 
1.5. Forest management areas should be protected from illegal harvesting, settlement and other unauthorised 

activities 
1.5 พืน้ท่ีท่ีอยู่ในขอบเขตของการจัดการป่าไม้ต้องได้รับการปกป้องจาก การเก็บเก่ียวที่ผิดกฏหมาย การตัง้ถ่ินฐานและกิจกรรมใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาติ 
1.5.1 The control and monitoring system (including adequate personnel and surveillance resources) to prevent illegal and 
unauthorized activities on the forest area under evaluation shall be in place. 

1.5.1 ต้องมีการควบคมุและเฝ้าระวงั (รวมถึงความเพียงพอของบคุลากรและตรวจติดตามทรัพยากร) เพื่อป้องกนักิจกรรมท่ีไมไ่ด้รับอนญุาติและกิจกรรมท่ีผิดกฏหมาย 
ภายในพืน้ท่ีป่าท่ีได้รับการประเมิน 
1.5.2 Forest manager(s) shall perform regular surveillance of the forest area so that unauthorized activities, if any, are promptly 
identified and controlled. Such monitoring activities can be performed in collaboration with relevant local authorities.  

1.5.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องด าเนินการตรวจติดตามพืน้ท่ีป่าอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้นีเ้พื่อให้สามารถเข้าระบปัุญหาและควบคมุกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมท่ีไมไ่ด้รับการอนญุาติได้อยา่งทนัท่วงที 
การตรวจติดตามสามารถท าร่วมกบัองค์กร์ท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องได้ 
1.6. Forest managers shall demonstrate a long-term commitment to adhere to the FSC Principles and Criteria 
1.6. ผู้จัดการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในระยะยาวกับข้อก าหนดและเกณฑ์ของ FSC 

1.6.1 Forest manager(s) shall include in its documented procedures a statement of long-term commitment to adhere to the FSC 
P&C. 

1.6.6 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัท า รวบรวมเอกสารท่ีแสดงให้เห็นถึงความมุง่มัน่ในระยะยาวท่ีจะปฎิบติัให้สอดคล้องกบัหลกัการและเกณฑ์ของ FSC. 
1.6.2 Forest manager(s) shall not implement activities that conflict with the FSC Principles & Criteria in and outside the forest area 
under assessment. 

1.6.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องไมด่ าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีไมส่อดคล้องกบัข้อก าหนดและเกณฑ์ของ FSCทัง้ภายในและภายนอกพืน้ท่ีป่าท่ีอยูภ่ายใต้ขอบเขตของการประเมิณ 
1.6.3 Forest manager(s) shall disclose information on all forest areas where they have some degree of management responsibility, 
if any (to demonstrate compliance with current FSC policies on partial certification and on excision of areas from the scope of 
certification). 

1.6.3 ผู้จดัการป่าไมต้่องแนบข้อมลูทัง้หมดของพืน้ท่ีป่าถึงแม้วา่จะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีมาตรการดแูลเพียงบางสว่น (ทัง้นีเ้พื่อแสดงถึงความสอดคล้องกบันโยบายของ FSC 
เก่ียวกบัการให้การรับรองบางสว่นและพืน้ท่ีได้รับการยกเว้นจากขอบเขตของการให้การรับรอง) 

 

2. TENURE AND RIGHTS RESPONSIBILITIES - Long-term tenure and use rights to the land and forest 
resources shall be clearly defined, documented and legally established.  

2. ความรับผิดชอบในการถือครองและสิทธ์ิ ต้องจัดท าเอกสารแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนเก่ียวกับการถือครองและการใช้สิทธ์ิในระยะยาวบนที่ดินและทรัพยากรภายในป่า  
และได้รับการขึน้ทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย 

 

2.1. Clear long-term tenure and forest use rights to the land (e.g. land title, customary rights, or lease 
agreements) shall be demonstrated 

2.1 ต้องแสดงหลักฐานในการการถือครองและการใช้สิทธ์ิในระยะยาวบนท่ีดิน (เช่น ช่ือท่ีดิน, สิทธ์ิตามจารีตประเพณี, หรือสัญญาเช่า เป็นต้น) 
2.1.1 Forest manager(s) shall have documents demonstrating the legal right to manage the forest under evaluation for at least the 
5 years period of validity of an FSC certificate, and describing tenure rights and/or the rights to manage the forest/plantation area 
over the long-term.  

2.1.1 ผู้จดัการป่าต้องต้องมีเอกสารแสดงสิทธ์ิตามกฏหมายวา่ด้วยการบริหารจดัการป่าท่ีอยูภ่ายใต้การประเมินและมีอายคุงเหลือไมต่ ่ากวา่ 5 ปี ตามอายขุองใบรับรอง FSC 
และอธิบายถึงสิทธ์ิในการถือครอง และ/หรือสิทธ์ิในการบริหารจดัการป่า/พืน้ท่ีการปลกูป่าในระยะยาว 
2.1.2 There shall be clear boundaries for the forest management unit and boundaries should be marked on maps. 

ตอ้งมีการจดัท าขอบเขตของพื้นท่ีในหน่วยการบริหารจดัการป่าไม ้และมีการก าหนดขอบเขตนั้นไวอ้ยา่งชดัเจนบนแผนท่ีดว้ย 
2.2. Local communities with legal or customary tenure or use rights shall maintain control, to the extent 
necessary to protect their rights or resources, over forest operations unless they delegate control with free and 
informed consent to other agencies. 
2.2 ชุมชนท้องถ่ินท่ีมีสิทธ์ิในการถือครองตามกฏหมายหรือตามจารีตประเพณีหรือสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์ ต้องคงไว้ซึ่งการควบคุม กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในผืนป่า 
ทัง้นีเ้พ่ือปกป้องสิทธ์ิหรือทรัพยากร เว้นแต่จะมีการมอบอ านาจให้กับบริษัทตัวแทนอ่ืน 
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2.2.1 Forest manager(s) is aware of and respect local communities’ legal or customary tenure or use rights within its management 
area and respect them. 

2.2.1 
ผู้จดัการป่าต้องตระหนกัและเคารพในสิทธ์ิตามกฏหมายหรือสิทธ์ิตามจารีตประเพณีหรือสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของชมุชนท้องถ่ินและให้ความเคารพต่อชมุชน
ท้องถ่ิน 
2.2.2 If local communities or local farmers voluntarily entrust the resource management rights to the forest manager(s), the 
agreement between both parties does not necessarily needs to be in writing but shall be confirmed by interviews with 
representatives of the local communities and forest managers, with no evidence of dispute. 

2.2.2 หากชมุชนหรือเกษตรกรในท้องท่ีมอบสทิธ์ิในการจดัการทรัพยากรให้แก่ผู้จดัการป่า ก็ไมจ่ าเป็นต้องมีการท าข้อตกลงระหวา่งทัง้สองฝ่ายเป็นเอกสาร 
แต่ให้มีการยืนยนัโดยการสมัภาษณ์ตวัแทนชมุชนท้องท่ีและผู้จดัการป่า โดยต้องไมพ่บหลกัฐานความขดัแย้งระหวา่งสองฝ่าย 

2.3. Appropriate mechanisms shall be employed to resolve disputes over tenure claims and use rights.  The 
circumstances and status of any outstanding disputes will be explicitly considered in the certification 
evaluation.  Disputes of substantial magnitude involving a significant number of interests will normally 
disqualify an operation from being certified. 

 2.3 การแก้ไขข้อโต้แย้งในเร่ืองการถือครองสิทธ์ิและสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ต้องด าเนินการภายใต้กลไกการการแก้ไขข้อโต้แย้งที่เหมาะสม 
สภาวะการณ์และสถานะของข้อโต้แย้งที่ชัดเจน จะถูกน ามาพิจารณาร่วมกับการประเมินผลการรับรอง 
ข้อโต้แย้งที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์จ านวนมากจะส่งผลให้หน่วยงานถูกถอดถอนจากการได้รับการรับรอง 
2.3.1 There are no unresolved disputes of substantial magnitude involving a significant number of interests relating to tenure and 
land use right in the area under evaluation. 

2.3.1 ต้องไมพ่บข้อโต้แย้งในเร่ืองการถือครองและสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์บนพืน้ท่ี ท่ีมีผลประโยชน์จ านวนมากเข้ามาเก่ียวข้อง และยงัไมไ่ด้รับการแก้ไข 
2.3.2 Forest manager(s) shall be in compliance with the Thailand procedure for Dispute Settlement of Forest Trees and Forest 
Land Tenure and applicable local regulations to resolve any disputes. 

2.3.2 
ผู้จดัการป่าต้องปฏิบติัให้สอดคล้องกบัระเบียบวิธีการด าเนินงานของประเทศไทยส าหรับการท าข้อตกลงในความขดัแย้งแย้งการถือครองต้นไม้ภายในป่าและพืน้ท่ีป่าและประยกุต์ใช้ข้อก าหนดท้อง
ถ่ินเพื่อแก้ข้อขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ 

2.3.3 Forest manager(s) shall keep all relevant records related to disputes and documentation of steps taken to resolve the dispute 

2.3.3 ผู้จดัการป่าต้องเก็บรักษาบนัทึกทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัข้อขดัแย้งและจดัท าเอกสารท่ีแสดงถึงขัน้ตอนท่ีได้มีการด าเนินการเพ่ือแก้ไขข้อขดัแย้ง 

 

3. INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS - The legal and customary rights of indigenous peoples to own, use and 
manage their lands, territories, and resources shall be recognised and respected. 

3. สิทธ์ิของคนพืน้เมือง- สิทธ์ิตามกฏหมายและสิทธ์ิตามจารีตประเพณีของคนพืน้เมืองที่จะเป็นเจ้าของ, ใช้ประโยชน์และจัดการพืน้ที่, อาณาเขต และทรัพยากรที่ตนครอบครอง 
ต้องได้รับการยอมรับและเคารพ 

 
Note: By “indigenous people” we consider people and population as described in the UN paper “The concept of indigenous people” PFII/2004/WS.1/3 

ข้อสงัเกต:ุ “คนพืน้เมือง” ในท่ีนีห้มายถึงประชาชนและประชากรตามท่ีได้มีการอธิบายไว้ในเอกสารขององค์การสหประชาชาติเร่ือง “แนวคิดเก่ียวกบัคนพืน้เมือง” PFII/2004/WS.1/3 

3.1. Indigenous peoples shall control forest management on their lands and territories unless they delegate 
control with free and informed consent to other agencies. 

3.1. คนพืน้เมืองต้องควบคุมการบริหารจัดการป่าไม้ บนพืน้ที่และอาณาเขตที่ตนถือครอง ยกเว้นจะมีการมอบอ านาจให้กับทางบริษัทตัวแทน 
3.1.1 Forest manager(s) is aware of and respect indigenous people or minority groups’ legal and customary rights within the forest 
area under evaluation. 

3.1.1 ผู้จดัการป่าต้องตระหนกัและเคารพสิทธิตามกฏหมายและสิทธ์ิตามจารีตประเพณีของคนพืน้เมืองหรือชนกลุม่น้อย ภายในพืน้ท่ีท่ีอยูภ่ายใต้การประเมิน 
3.1.2 Free, prior and informed consent is granted by indigenous peoples prior to management activities that affect their identified 
rights through a process that includes: 

3.1.2 อนัดบัแรกตอ้งไดรั้บความยนิยอม จากคนพื้นเมืองก่อนท่ีจะมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิ ผา่นกระบวนการดงัต่อไปน้ี 
3.1.2.1 Ensuring indigenous peoples know their rights and obligations regarding the resource; 

3.1.2.1  ให้ความมัน่ใจว่าคนพืน้เมืองได้รับรู้สทิธิและหน้าท่ีของพวกเขาเก่ียวกบัทรัพยากร 
3.1.2.2. Informing the indigenous peoples of the value, in economic, social and environmental terms, of the resource over which 
they are considering delegation of control; 

3.1.2.2 แจ้งให้คนพืน้เมืองรับทราบถงึเง่ือนไข ประโยชน์เก่ียวกบัคณุคา่ทางด้านของทางสงัคม, เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม 
ของทรัพยากรมากกว่าซงึพวกเขาก าลงัพิจารณาคณะผู้แทนของการควบคมุ 

3.1.2.3. Informing the indigenous peoples of their right to withhold consent to the proposed management activities to the extent 
necessary to protect rights, resources, lands and territories; and; 

3.1.2.3 แจ้งสทิธิของคนพืน้เมืองในการเสนอการระงบั ยบัยัง้ ในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือปกป้องสทิธิ ทรัพยากร ที่ดนิ อาณาเขต; และ 
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3.1.2.4. Informing the indigenous peoples of the current and future planned forest management activities. 

3.1.2.4 แจ้งให้คนพืน้เมือง ได้รับรู้ถึงแผนบริหารจดัการปัจจบุนัและอนาคต เก่ียวกบัการบริหารการจดัการป่าไม้ 

3.2. Forest management shall not threaten or diminish, either directly or indirectly, the resources or tenure 
rights of indigenous peoples 

3.2 การบริหารจัดการป่าไม้ต้องไม่คุกคามดูหม่ินสิทธ์ิในทรัพยากรหรือสิทธ์ิการถือครองของคนพืน้เมือง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

3.2.1 The forest manager(s) is aware of and respect resources or tenure right areas of indigenous peoples or minority groups. 

3.2.1 ผู้จดัการป่าต้องตระหนกัและเคารพสิทธ์ิในทรัพยากรหรือสิทธ์ิการถือครองพืน้ท่ีของคนพืน้เมืองหรือชนกลุม่น้อย 
3.2.2 Forest manager(s) maintains and respects the traditional rights of indigenous peoples or minorities to use forest products or 

NTFPs, provided these uses are traditional and not detrimental to forest resources and management objectives  

3.2.2 ผู้จดัการป่าต้องคงไว้และเคารพต่อสิทธ์ิตามธรรมเนียมประเพณีของคนพืน้เมืองหรือชนกลุม่น้อยเพ่ือการใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์จากป่า หรือ NTFPs 
การให้มีการใช้ประโยชน์นีเ้ป็นไปตามประเพณีและไมก่่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรและวตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการ 
3.2.3 There shall be no evidence or indication that the forest manager(s) threatens the rights and resources of indigenous peoples 
or minorities within or adjacent to the area under evaluation. 

3.2.3 ต้องไมม่ีหลกัฐานหรือตวัชีบ้ง่ท่ีผู้จดัการป่าไม้คกุคามสิทธ์ิและทรัพยากรของชนท้องถ่ินหรือชนกลุม่น้อยภายในพืน้ท่ีหรือพืน้ท่ีท่ีมีขอบเขตติดกบัพืน้ท่ีภายใต้การประเมิน 

3.3. Sites of special cultural, ecological, economic or religious significance to indigenous peoples shall be 
clearly identified in co-operation with such peoples, and recognised and protected by forest managers. 

3.3 พืน้ที่ที่มีความพิเศษทางด้านวัฒนธรรม, ระบบนิเวศ, เศรษฐกิจ หรือศาสนา ผู้จัดการป่าต้องให้การยอมรับ ปกป้องและระบุความร่วมมือกับคนพืน้เมืองอย่างชัดเจน 
 

3.3.1 Sites of special cultural, ecological, economic or religious value to indigenous peoples, minority group or other local 
communities have been identified. 

3.3.1 ต้องมีการระบพืุน้ท่ีท่ีมีความพิเศษทางด้านวฒันธรรม, ระบบนิเวศ, เศรฐกิจ หรือศาสนา ซึง่เป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าต่อคนพืน้เมือง ชนกลุม่น้อยหรือ ชมุชนท้องถ่ินอ่ืนๆ  
 
3.3.2 Identified sites of special interest to indigenous people or minority group shall be protected during forest management 
activities. 

3.3.2 พืน้ท่ีท่ีได้รับการระบใุห้เป็นพืน้ท่ีท่ีให้ประโยชน์ต่อคนพืน้เมือง หรือ ชนกลุม่น้อย ต้องได้รับการคุ้มครองในระหวา่งการด าเนินการกิจกรรมการบริหารจดัการป่า 
3.4. Indigenous peoples shall be compensated for the application of their traditional knowledge regarding the 

use of forest species or management systems in forest operations. This compensation shall be formally 
agreed upon with their free and informed consent before forest operations commence. 

3.4 หากมีการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินว่าด้วยเร่ืองการใช้ประโยชน์จากป่าหรือระบบการบริหารจัดการป่า คนพืน้เมืองต้องได้รับการชดเชย 
และการชดเชยนีต้้องมีการตกลงอย่างเป็นทางการในใบแสดงความยินยอมก่อนที่จะมีการด าเนินการใดๆภายในพืน้ที่ป่า 
3.4.1 Any potential use of traditional knowledge from indigenous people or minority group is identified. 

3.4.1 ต้องมีการระบโุอกาสในการน าภมูิปัญญาของคนพืน้เมืองหรือน าชนกลุม่น้อยไปใช้ประโยชน์  
3.4.2 Whenever traditional knowledge is used for commercial purposes, appropriate and fair compensation is agreed with the 
indigenous people or minority group concerned. 

3.4.2 หากมีการน าภมูิปัญญาของคนพืน้เมืองไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า คนพืน้เมืองหรือชนกลุม่น้อยท่ีมีสว่นเก่ียวข้องต้องได้รับการชดเชย 
3.4.3 Whenever relevant, forest manager(s) have evidence that agreed compensations are effectively paid. 

3.4.3 ผู้จดัการป่า ต้องมีหลกัฐานแสดงประสทิธิภาพในการจ่ายค่าชดเชยตามท่ีมีการตกลงไว้ 

 

4. COMMUNITY RELATIONS AND WORKER’S RIGHTS - Forest management operations shall maintain or 
enhance the long-term social and economic well being of forest workers and local communities. 

4. ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิทธ์ิของผู้ปฏิบัติงาน – 
การบริหารจัดการการด าเนินการภายในป่าไม้ต้องคงไว้ซึ่งหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวของผู้ปฏิบัติงานภายในพืน้ที่ป่าและชุมชนท้องถ่ิน 

4.1. The communities within, or adjacent to, the forest management area should be given opportunities for 
employment, training, and other services. 

4.1. ชุมชนท่ีอยู่ภายในหรือมีพืน้ท่ีติดอยู่กับป่าไม้ท่ีอยู่ภายในพืน้ท่ีการจัดการ ต้องได้รับโอกาสในการจ้างงาน, ฝึกอบรม และการบริการอ่ืนๆ 
4.1.1 Forest manager(s) offer opportunities for employment, training and other services to local farmers, local communities and 
minority groups. 

4.1.2. ผู้จดัการป่าต้องเสนอโอกาสในการจ้างงาน, ฝึกอบรม และการบริการอ่ืนๆให้กบัเกษตรกรท้องถ่ิน, ชมุชนท้องถ่ิน และชนกลุม่น้อย 
4.1.2 Forest manager(s) contributes to training sessions designed to enhance the capabilities and qualifications of group members 
and forest workers.  

4.1.2. ผู้จดัการป่าต้องจดัให้มีการฝึกอบรมท่ีออกแบบมาเพ่ือสง่เสริมความสามารถและคณุสมบติัของสมาชิกภายในกลุม่และผู้ปฏิบติังานภายในพืน้ท่ีป่า 
4.1.3 The local farmers, local communities should be involved in the management activities. 

4.1.3.เกษตรกรท้องถ่ิน, ชมุชนท้องถ่ิน ต้องมีสว่นร่วมกบักิจกรรมการจดัการป่าไม้  
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4.2. Forest management shall meet or exceed all applicable laws and/or regulations covering health and safety 
of employees and their families. 

4.2 การบริหารจัดการป่าไม้ต้องปฏิบัติตามหรือมีความเข้มงวดมากกว่ากฏหมาย และ/หรือ ข้อก าหนด ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างและครอบครัว 
ตามที่มีการบังคับใช้ 
4.2.1 Forest manager(s) shall have a documented procedure for health and safety, and this procedure shall comply with national 
minimum requirements of the Labor law of Kingdom of Thailand, Law of the Kingdom of Thailand on Work Safety and the ILO 
Code of Practice on Safety and Health in Forestry.  
4.2.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัท าเอกสารวา่ด้วยเร่ืองอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีสอดคล้องกบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของ กฏหมายแรงงานของประเทศไทย, 
กฏหมายความปลอดกยัในการท างานของประเทศไทย และเกณฑ์ในการปฏิบติัเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในป่าไม้ของ ILO 
4.2.2 Forest manager(s) shall ensure that documented procedure(s) for health and safety are implemented in all forest 
management activities and maintain up to date records of work-related accidents. 

4.2.2 ผู้จดัการป่าต้องท าให้มัน่ใจวา่มีขัน้ตอนท่ีระบไุว้ในเอกสารการด าเนินงานเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ได้มีการน าไปใช้ในทกุๆกิจกรรมการบริหารจดัการไม้ 
และรักษาไว้ซึง่บนัทึกอบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้ในการท างานท่ีเป็นปัจจบุนั 
4.2.3 Forest manager(s) shall ensure that forest workers including subcontractors are provided with safety training for the forest 
management activities they are performing. 

4.2.3 ผู้จดัการป่าต้องท าให้มัน่ใจวา่ผู้ปฏิบติังานภายในพืน้ท่ีป่า รวมทัง้ผู้ รับเหมาช่วงต้องได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการด าเนินกิจกรรมภายใต้การบริหารจดัการป่า 
4.2.4 When manual harvesting without chainsaws is taking place (e.g. single stem bamboo, small sized Eucalyptus small, small 
sized Acacia), workers shall wear safety shoes, gloves and helmets. 
For the manual harvesting of bamboo clusters (multiple stems) or others like, helmet is recommended but not compulsory due to 
the very light weight of the material and inexistent risk of head injury, in line with ILO H&S in Forestry Work, paragraph 196, page 
36.  

4.2.4 เมื่อมีการเก็บเก่ียวโดยไมม่ีการใช้เลื่อยยนต์ เช่น ไผ่ท่ีปลกูล าต้นเด่ียว (ล าต้นเด่ียว) ต้นยคูาลิปตสัขนาดเล็ก ต้นกระถินขนาดเล็ก ผู้ปฏิบติังานต้องสวมใสร่องเท้านิรภยั 
ถงุมือและหมวกนิรภยัส าหรับการเก็บเก่ียวต้นไผ่ท่ีปลกูเป็นกอ (ล าต้นมีขนาดเล็ก) หรือพนัธุ์ไม้ชนิดอ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั แนะน าให้มีการสวมหมวกนิรภยัแต่มิได้ก าหนดเป็นข้อบงัคบั 
ทัง้นีเ้น่ืองจากเป็นวสัดนุ า้หนกัเบา ไมม่ีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บท่ีศรีษะ ตามท่ีก าหนดใน ILO เก่ียวกบัสขุภาพและความปลอดภยัของงานป่าไม้ ยอ่หน้าท่ี 196 หน้า 36 

4.2.5 For forest management activities that involve any machinery such as chainsaws, skidders, forwarders, etc, forestry operators 
shall wear safety equipment in compliance with ILO H&S in Forestry Work (helmet, hearing protection, appropriate clothing, safety 
shoes and chainsaw proof chaps). 

4.5.2 ผู้ปฏิบติังานกิจกรรมการบริหารจดัการป่าท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองจกัรกลใด เช่น เลื่อยยนต์ รถลากซุง รถล าเลียง เป็นต้น ต้องสวมใสอ่ปุกรณ์เพื่อความปลอดภยัท่ีสอดคล้องตาม ILO 
สขุภาพและความปลอดภยัในงานด้านป่าไม้ (หมวกนิรภยั, ท่ีป้องกนัการได้ยิน, เสือ้ผ้าท่ีเหมาะสม, รองเท้านิรภยั และกางเกงกนัเลื่อย) 
4.2.6 Forest workers shall be registered with the relevant social and/or accident security insurance. 

4.2.6 ผู้ปฏิบติังานภายในป่าต้องได้ลงทะเบียนกบัประกนัสงัคม และ/หรือ ประกนัอบุติัเหตท่ีุเก่ียวข้อง 
4.3. The rights of the workers to organise and voluntarily negotiate with their employers shall be guaranteed as 

outlined in Conventions 87 and 98 of the International Labour Organisation (ILO). 
4.3 สิทธ์ิในการจัดการและต่อรองกับนายจ้างของผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการรับรอง ตามที่มีการระบุในการประชุมเก่ียวกับองค์กรณ์แรงงานสากล (ILO) ครัง้ที่ 87 และ 98 
4.3.1 There is no restriction on workers to join worker’s unions. 

4.3.1 ห้ามมิให้มีการขดัขวางหรือห้ามไมใ่ห้ผู้ปฏิบติังานเข้าร่วมสหภาพแรงงาน 
4.3.2 Forest workers shall receive fair wage or payment that is consistent with local standards for the work performed.  

4.3.2 ผู้ปฏิบติังานภายในป่าไม้ต้องได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม หรือ สอดคล้องกบัมาตรฐานค่าแรงในพืน้ท่ีส าหรับประเภทงานท่ีท า 
4.3.3 Forest manager(s) investigate and resolve fairly and objectively any issue or grievance raised by a worker, workers or 
workers’ organisation, in conformity with local customs and legal requirements. 

4.3.3 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องสอบสวนและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนตามท่ีผู้ปฏิบติังานหรือสหภาพแจ้งให้ทราบให้สอดคล้องกับธรรมเนียมในท้องถ่ินและข้อก าหนดกฏหมาย 
4.4 Management planning and operations shall incorporate the results of evaluations of social impact. 

Consultations shall be maintained with people and groups directly affected by management operations. 
4.4 การบริหารจัดการการวางแผนและการด าเนินงาน ต้องน าเอาผลกระทบต่อสังคมเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 
โดยการร่วมหารือกับประชาชนและกลุ่มคนที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินการ 
4.4.1 Forest manager(s) shall communicate with local farmers and other local stakeholders for social impacts resulting from forest 
operations. 

4.4.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องสื่อสารให้ เกษตรกรท้องถ่ินและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องอ่ืนๆในท้องถ่ินรับทราบเก่ียวกบัผลกระทบจากการด าเนินการกับป่าไม้ 
4.4.2 Forest manager(s) shall demonstrate that results of social impact evaluations have been considered to improve forest 
management activities. 

4.4.2. ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถึงการน าเอาผลจากการประเมิณผลกระทบทางสงัคมเข้ามาร่วมพิจารณาให้การปรับปรุงกิจกรรมการบริหารจดัการป่า 
4.4.3 General service for the public like recreation and leisure activities shall be encouraged without causing damages to forests. 

4.4.3. ควรจดัให้มีการบริการสาธารณะชนทัว่ไป เช่น การสนัทนาการและกิจกรรมยามวา่ง โดยไมก่่อให้เกิดการท าลายป่า 
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4.5     Appropriate mechanisms shall be employed for resolving grievances and for providing fair compensation 
in the case of loss or damage affecting the legal or customary rights, property, resources or livelihoods of local 
peoples. Measures shall be taken to avoid such loss or damage 
 
4.5 การแก้ไขข้อร้องเรียนต้องใช้กระบวนการที่เหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือให้มีการชดเชยอย่างเหมาะสมในกรณีท่ีความสูญเสียหรือความเสียหายส่งผลกระทบต่อ 
สิทธ์ิตามจารีตประเพณี, ทรัพย์สมบัติ, ทรัพยากร หรือวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน และต้องด าเนินมาตรการเพ่ือเล่ียงการสูญเสียและความเสียหายเหล่านัน้ 
4.5.1 Forest manager can explain a conflict resolution mechanism. 

4.5.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องสามารถอธิบายกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนได้ 
4.5.2. Forest manager(s) shall identify and keep records of any loss and/or damage resulting from forest management activities 
that may be affecting local communities. 

4.5.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องระบแุละเก็บรักษาบนัทึกความสญูเสีย และ/หรือ ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมการบริหารจดัการป่าไม้ ท่ีสง่ผลกระทบต่อชมุชนในท้องถ่ิน 
4.5.3 The record of providing fair compensation for such loss or damage is in place if any. 

4.5.3 ต้องมีการจดัเก็บบนัทึกการชดเชยต่อความสญูเสียหรือเสียหาย ในกรณีท่ีมีเหตเุกิดขึน้ 

 

5. BENEFITS FROM THE FOREST - Forest management operations shall encourage the efficient use of the 
forest’s multiple products and services to ensure economic viability and a wide range of environmental and 
social benefits. 

5. ผลประโยชน์จากป่าไม้ – การด าเนินการบริหารจัดการป่าไม้ต้องส่งเสริมการใช้งานสินค้าและบริการจากป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ม่ันใจในการอยู่รอดทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างกว้างขวาง 

5.1. Forest management shall strive towards economic viability, while taking into account the full 
environmental, social, and operational costs of production, and ensuring the investments necessary to 
maintain the ecological productivity of the forest 

5.1 การบริการจัดการป่าไม้ต้องพยายามให้เกิดการอยู่รอดทางเศรษฐกิจ โดยต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการส่ิงแวดล้อม, สังคม และการด าเนินงาน 
รวมทัง้การลงทุนท่ีจ าเป็นในการคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของป่าไม้ 
5.1.1 Forest manager(s) knows the production costs for volumes harvested; 

5.1.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทราบถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตตามปริมาณผลผลิต ท่ีได้ด าเนินการเก็บเก่ียวไปแล้ว 
5.1.2 Current and future budgets shall take into account environmental costs (e.g. restoration activities) and social costs (e.g. 
compensation costs). 

5.1.2 ต้องน าค่าใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาสภาพแวดล้อม(เช่น กิจกรรมการฟืน้ฟ)ู และสงัคม (เช่น ค่าชดเชย) เข้ามาพิจารณาในการก าหนดงบประมาณทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
5.1.3 Forest manager(s) shall keep records of the environmental and social costs whenever relevant, and related investments. 

5.1.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องเก็บรักษาบนัทึกค่าใช้จ่ายในการการรักษาสภาพแวดล้อมและสงัคม รวมถึงบนัทึกการลงทนุท่ีเก่ียวข้องด้วย 

5.2. Forest management and marketing operations shall encourage the optimal use and local processing of the 
forest’s diversity of products. 

5.2 การบริหารจัดการและการด าเนินการทางการตลาดของป่าไม้ 
ต้องส่งเสริมการให้มีการผลิตสินค้าจากป่าไม้ที่หลากหลายภายในท้องถ่ินและให้มีการน าเอาสินค้าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
5.2.1 Forest manager(s) shall add or maintain commercial value by grading and sorting of harvested timber and non-timber forest 
products. 

5.2.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องเพิ่มหรือคงไว้ซึง่คณุค่าเชิงพาณิชย์ โดยการแบง่ระดบัและคดัคณุภาพของไม้ซุงท่ีเก็บเก่ียวได้และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีได้จากป่านอกเหนือจากไม้ซุง 
5.2.2 Forest manager(s) seek to process their products locally for at least part of the forest and non-timber forest production. 

5.2.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องหาแนวทางในการแปรรูปผลิตภณัฑ์ภายในท้องถ่ิน  โดยแปรรูปเพียงบางสว่นของป่าและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีได้จากป่า นอกเหนือจากไม้ซุง 
5.2.3 Forest manager(s) shall seek the optimal use of forest’s diversity of forest products whenever relevant. 

5.2.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องหาทางในการใช้ความหลากหลายของป่าให้เป็นประโยชน์ต่อผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากป่าอยา่งเหมาะสม  
5.3. Forest management shall minimise waste associated with harvesting and on-site processing operations 

and avoid damage to other forest resources. 
5.3 
การบริหารจัดการต้องก่อให้เกิดขยะที่เกิดการการเก็บเก่ียวและการด าเนินการผลิตในพืน้ที่ ให้น้อยที่สุดและต้องหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรอ่ืนภายในป่าด้
วย 
5.3.1 Forest manager(s) shall ensure that harvesting and, whenever relevant, on-site processing operations minimize waste, 
timber degradation and damage to the forest stand and other resources.  

5.3.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้เกิดความมัน่ใจวา่เมื่อใดก็ตามท่ีมีเก็บเก่ียวและเก่ียวข้องกับการเก็บเก่ียวการผลิตท่ีมีการด าเนินการในพืน้ท่ีป่าต้องก่อให้เกิดขยะ การเสื่อมสภาพของไม้ซุง 
และความเสียหายต่อผืนป่าแลเทรัพยากรอ่ืนๆให้น้อยท่ีสดุ 
5.3.2 Following harvesting, harvest wastes shall remain as much as possible in the forest to provide appropriate ecological 
functions.  

5.3.2 ต่อเน่ืองจากการเก็บเก่ียว, ขยะท่ีเกิดจากการเก็บเก่ียวต้องถกูรักษาไว้ในพืน้ท่ีป่าให้ได้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้เพื่อก่อให้เกิดความเหมาะสมต่อระบบนิเวศ 
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5.3.3 Forest manager(s) should ensure that removal or burning of biomass after harvest shall be minimized and only applied in 
conformity with relevant legal requirements and/or procedures and the Regulations on Forest Fire Prevention of the Kingdom of 
Thailand 

5.3.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้เกิดความมัน่ใจวา่จะมีการเคลื่อนย้ายหรือการเผาชีวมวลหลงัจากการเก็บเก่ียวน้อยท่ีสดุ และต้องปฏิบติัให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดและ/หรือ 
แนวทางในการด าเนินงานทางกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง และข้อก าหนดเก่ียวกบัการป้องกนัไฟป่าของประเทศไทย 

5.4. Forest management shall strive to strengthen and diversify the local economy, avoiding dependence on a 
single forest product. 

5.4 การบริหารจัดการป่าต้องพยายามก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความหลากหลายของเศษฐกิจในท้องถ่ิน โดยหลีกเล่ียงการขึน้อยู่ กับผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียว 
5.4.1 Whenever relevant, forest manager(s) shall encourage the use of multiple traditional forest products including NTFPs (e.g. 
mushrooms, bamboo shoots) with the involvement of local farmers and communities. 

5.4.1 เมื่อใดก็ตามท่ีมีการเก่ียวข้อง, ผู้จดัการป่าไม้ต้องสง่เสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์พืน้บ้านท่ีหลากหลาย ท่ีได้จากพืน้ท่ีป่า รวมไปถึง ผลผลิตจากป่าท่ีไมใ่ช่ไม้ (NTFPs) ตวัอยา่งเช่น 
เห็ด หน่อไม้ โดยการร่วมมือกบัเกษตรกรท้องถ่ินและชมุชน 

5.5. Forest management operations shall recognise, maintain and, where appropriate, enhance the value of 
forest services and resources such as watersheds and fisheries. 

5.5 การด าเนินการบริหารจัดการป่าไม้เป็นที่ยอมรับ คงไว้ และ ส่งเสริมคุณประโยชน์ของการบริการและทรัพยากรที่ได้จากป่าไม้ เช่น บริเวณลุ่มน า้และการประมง 
5.5.1 Forest manager(s) shall recognize and maintain and protect the value of forest services and resources, watercourses and 
watersheds, and consider them in the management maps, documents or procedures. 

5.5.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องยอมรับ  คงไว้ และปกป้องคณุประโยชน์ของการบริการและทรัพยากรท่ีได้จากป่าไม้ ทางน า้และลุม่น า้ 
และน ามาร่วมพิจารณาในการจดัท าแผนท่ีของขอบเขตการบริหารจดัการ, เอกสาร หรือแนวทางในการด าเนินงาน 
5.5.2 The management practices shall minimize any potential negative impact on the forest services or resources through 
adequate implementation of forest management activities. 

5.5.2  การด าเนินงานบริหารต้องก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อการบริการและทรัพยากรท่ีได้จากป่าไม้ให้น้อยท่ีสดุ โดยอาศยัการด าเนินกิจกรรมในการบริหารจดัการอยา่งเพียงพอ 
5.6. The rate of harvest of forest products shall not exceed levels, which can be permanently sustained. 
5.6 อัตราในการเก็บเก่ียวผลิตภัณฑ์จากป่าต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนด ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างถาวร 
5.6.1 Forest manager(s) shall ensure that average annual harvest rates are recorded, that an annual summary of harvested 
volumes is available, and that harvest rates are in line with the approved management documents. 

5.6.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่มีการบนัทึกอตัราการเก็บเก่ียวเฉลี่ยประจ าปี และมีการสรุปปริมาณทัง้หมดในการเก็บเก่ียวทัง้ปี 
และอตัราการเก็บเก่ียวนัน้สอดคล้องกบัเอกสารการบริหารจดัการท่ีได้รับอนมุติั 
5.6.2 Forest manager(s) ensure that average annual harvest rates do not exceed legal allowable harvest quotas. 

5.6.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่อตัราการเก็บเก่ียวเฉลี่ยประจ าปีไมเ่กินโควต้าท่ีได้รับอนญุาติตามกฏหมาย 
5.6.3 Appropriate harvesting techniques are used in the field to avoid long-term damage to the resource and ensure that the 
resource can be permanently sustained.  

5.6.3 ต้องมีการใช้วิธีการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรและท าให้มัน่ใจวา่ทรัพยากรจะคงอยูอ่ยา่งยัง่ยืนถาวร 

 

6. ENVIRONMENTAL IMPACT - Forest management shall conserve biological diversity and its associated 
values, water resources, soils, and unique and fragile ecosystems and landscapes, and, by so doing, 
maintain the ecological functions and the integrity of the forest. 

6. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม – การบริหารจัดการป่าไม้ต้องอนุรักษ์ไว้ซึงความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่าของความสัมพันธ์ทางชีวภาพ แหล่งน า้ ดิน 
และระบบนิเวศ ภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวและง่ายต่อการถูกท าลาย โดยคงไว้ซ่ึงหน้าท่ีทางนิเวศวิทยาและความสมบูรณ์ของป่าไม้ 

 

6.1. Assessment of environmental impacts shall be completed - appropriate to the scale, intensity of forest 
management operations and the uniqueness of the affected resources - and adequately integrated into 
management systems.  Assessments shall include landscape level considerations as well as the impacts 
of on-site processing facilities.  Environmental impacts shall be assessed prior to commencement of site 
disturbing operations. 

6.1 ต้องมีการประเมนิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม – ให้มีความเหมาะสมต่อขนาด, ความหนาแน่นของผืนป่าภายใต้การด าเนินการบริหารจัดการจัดการป่า 
และทรัพยากรที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ได้รับผลกระทบ การประเมินต้องรวมถึงการพิจารณาระดับของภูมิประเทศ 
รวมทัง้ผลกระทบจากส่ิงอ านวยความสะดวกในการผลิตท่ีท่ีอยู่ภายในพืน้ท่ีป่า 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต้องได้รับการประเมินก่อนที่จะเร่ิมด าเนินการที่ก่อให้เกิดการรบกวน 

6.1.1 Forest manager(s) shall demonstrate that they have identified potential impacts of forest management activities on the 
environment at least at site level prior to site disturbing activities. 

6.1.1 ผู้จดัการป่าต้องแสดงให้เห็นถึงการระบผุลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นไปได้ท่ีเกิดจากกิจกรรมการบริหารจดัการป่าไม้ โดยอยา่งน้อยท่ีสดุต้องมีการระบผุลกระทบ ณ พืน้ท่ีป่านัน้ 
ก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการรบกวน 
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6.1.2 Forest manager(s) shall ensure that forest workers have been informed about potential environmental impacts resulting from 
the management and harvesting activities which shall be avoided and mitigated. 

6.1.2 ผู้จดัการป่าต้องท าให้มัน่ใจวา่ผู้ปฏิบติังานภายในพืน้ท่ีป่ารับทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อนัเกิดจากการบริหารจดัการและกิจกรรมการเก็บเก่ียวท่ีเป็นไปได้ 
ซึง่ควรหลีกเลี่ยงและท าให้ลดน้อยลง 
6.1.3 Environmental impact assessments shall be performed and shall be taken into consideration in the management procedures 
or work instructions. Assessments do not need to be documented unless legally required. 

6.1.3 ต้องจดัให้มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและน าเข้ามาร่วมพิจารณาในการก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการและวิธีการปฏิบติังาน 
การประเมินไมจ่ าเป็นต้องท าเป็นเอกสารนอกจากจะเป็นข้อบงัคบัทางกฏหมาย 

6.2. Safeguards shall exist which protect rare, threatened and endangered species and their habitats (e.g. 
nesting and feeding areas). Conservation zones and protection areas shall be established, appropriate to 
the scale and intensity of forest management and the uniqueness of the affected resources. Inappropriate 
hunting, fishing, trapping and collecting shall be controlled. 

6.2 ควรมีส่ิงคุ้มกันเพ่ือปกป้องสายพันธ์ุท่ีหายาก ใกล้สูญพันธ์ุและอยู่ในอันตราย รวมถึงท่ีอยู่อาศัยของสายพันธ์ุเหล่านัน้(เช่น พืน้ท่ีท ารังและพืน้ท่ีหาอาหาร) 
ต้องมีการก าหนดบริเวณที่ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองที่เหมาะสมกับขนาดและความหนาแน่นของผืนป่าภายใต้การบริหารจัดการและความมีลักษณะเฉพาะของทรัพยากรที่ได้
รับผลกระทบ ควรมีการควบคุมการล่าสัตว์ ตกปลา วางกับดัก และการเก็บสะสม ที่ไม่เหมาะสม  
6.2.1 Forest manager(s) have assessed the likely presence of rare, threatened or endangered species and potential habitats on 
the basis of the best available information at local level. See Annex 3. 

6.2.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องประเมินความเป็นไปได้ในการมีอยูข่อง สายพนัธุ์ท่ีหายาก ใกล้สญูพนัธุ์และอยูใ่นอนัตราย รวมถึงท่ีอยูอ่าศยัของสายพนัธุ์เหลา่นัน้ โดยยดึข้อมลูท่ีมีอยูใ่นระดบัท้องถ่ิน 
ดท่ีูภาคผนวก 3 
6.2.2 Where information exists on the actual presence of rare, threatened and endangered species and their habitat in the area 
under evaluation, this information shall be made available for public access and is incorporated into management documents and/or 
procedures. 

6.2.2 หากมีข้อมลูท่ีแสดงถึงการมีอยูข่อง สายพนัธุ์ท่ีหายาก ใกล้สญูพนัธุ์และอยูใ่นอนัตราย รวมถึงท่ีอยูอ่าศยัของสายพนัธุ์เหลา่นัน้ในพืน้ท่ีภายใต้ขอบเขตการประเมิณ 
ข้อมลูเหลา่นัน้ต้องถกูน าออกเผยแพร่สูส่าธารณชนและน าเข้ามาอยูใ่นเอกสารการบริหารจดัการ และ/หรือ แนวทางการด าเนินงาน 
6.2.3 When the scale of the management unit does not permit the establishment of conservation zones and protection areas, forest 
manager(s) shall demonstrate that their management activities can prevent disturbance of the rare, threatened or endangered 
species and their habitats. 

6.2.3 หากขนาดของผืนป่าภายใต้การบริหารจดัการไมอ่ านวยต่อการจดัตัง้พืน้ท่ีอนรัุกษ์และคุ้มครอง ผู้จดัการป่าต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมท่ีสามารถป้องกนัการรบกวนสายพนัธุ์ท่ีหายาก 
ใกล้สญูพนัธุ์และอยูใ่นอนัตราย รวมถึงท่ีอยูอ่าศยัของสายพนัธุ์เหลา่นัน้ 
6.2.4 Inappropriate or illegal hunting, fishing and collecting of rare, threatened or endangered species is monitored and controlled 
by the relevant authorities. 
6.2.4 การลา่สตัว์ ตกปลา การเก็บสะสม สายพนัธุ์ท่ีหายาก ใกล้สญูพนัธุ์และอยูใ่นอนัตรายท่ีไมเ่หมาะสม หรือ ผิดกฏหมาย ต้องได้รับการตรวจติดตามและควบคมุโดยองค์กรท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 

6.3. Ecological functions and values shall be maintained intact, enhanced, or restored, including: 

 Forest regeneration and succession. 

 Genetic, species and ecosystem diversity. 

 Natural cycles that affect the productivity of the forest ecosystem. 
6.3 หน้าที่และคุณค่าของระบบนิเวศน์ต้องคงไว้อย่างไม่มีความเสียหาย และส่งเสริม หรือซ่อมแซม อันประกอบไปด้วย 
- การสร้างทดแทนอย่างต่อเน่ือง 
- พันธุกรรม, สายพันธ์ุและระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย 
- วงจรทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตของระบบนิเวศภายในป่า 
6.3.1 Forest manager(s) shall encourage natural regeneration whenever appropriate.  

6.3.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องสง่เสริมให้เกิดการสร้างทดแทนโดยธรรมชาติ เมื่อใดก็ตามท่ีเหมาะสม 
6.3.2 Forest manager(s) shall ensure that regeneration and/or reforestation after harvesting are timely and successful.  

6.3.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่การสร้างทดแทน และ/หรือการปลกูทดแทน หลงัจากการเก็บเก่ียวจะถกูด าเนินการภายในเวลาอนัสมควรและประสบผลส าเร็จ 
6.3.3 Forest manager(s) shall implement a restoration program to ensure the restoration of degraded sites whenever required. 

6.3.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัให้มีโปรแกรมในการสร้างทดแทน เพ่ือท าให้มัน่ใจวา่เมื่อพืน้ท่ีถกูท าให้เสื่อมเสียจะมีการสร้างทดแทนตามท่ีจ าเป็น 
 

6.4. Representative samples of existing ecosystems within landscapes shall be protected in their natural state 
and recorded on maps, appropriate to the scale of operations and the uniqueness of the resource. 

6.4 ตัวอย่างระบบนิเวศน์ท่ีมีอยู่ภายในภูมิประเทศต้องได้รับการปกป้องไว้ในสถานะตามธรรมชาติ และบันทึกลงในแผนที่ 
ให้เหมาะสมกับขนาดของการด าเนินงานและความมีลักษณะเฉพาะตัวของทรัพยากร 

 
6.4.1 Where significant representative ecosystems at landscape level have been identified, they should be marked on maps and 
protected in their natural state. 

6.4.1 หากมีการระบวุา่มีระบบนิเวศน์ท่ีมีความส าคญัภายในพืน้ท่ี ต้องมีแสดงไว้บนแผนท่ี และต้องได้รับการปกป้องไว้ตามธรรมชาติ 
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6.4.2 Forest manager(s) shall ensure that Public Welfare Forests are protected in compliance with national or local requirements.  
(In Thailand Public Welfare Forests generally represent samples of significant ecosystems at landscape level). 

6.4.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่ ป่าชมุชน ต้องได้รับการปกป้องสอดคล้องตามข้อก าหนดระดบัประเทศหรือท้องถ่ิน (ในประเทศไทยป่าชมุชน 
โดยทัว่ไปคือตวัอยา่งของระบบนิเวศท่ีมีความส าคญัของระดบัภมูิประเทศ) 
6.4.3 The forest manager(s) shall ensure that the status of officially protected areas next to or in the vicinity of the forest area under 
evaluation is respected during management activities. 

6.4.3 ผู้จดัการป่าต้องท าให้มัน่ใจวา่จะมีการให้ความเคารพสถานะของพืน้ท่ีท่ีได้รับการคุ้มครองท่ีอยู่ข้างเคียงพืน้ท่ีป่า ท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการ 
ในระหวา่งการด าเนินกิจกรรมการบริหารจดัการ 

6.5. Written guidelines shall be prepared and implemented to: control erosion; minimise forest damage during 
harvesting, road construction, and all other mechanical disturbances; and protect water resources. 

6.5. ต้องมีการจัดท าแนวทางการด าเนินงานเป็นเอกสารและน าไปใช้เพื่อ: ควบคุมการสึกกร่อน, ลดความเสียหายของป่าในระหว่างการเก็บเก่ียว 
การสร้างถนนและการรบกวนอ่ืนๆที่เกิดจากเคร่ืองจักรกล; รวมถึงปกป้องแหล่งน า้ 
6.5.1 Forest manager(s) shall have written guidelines/procedures for all site disturbing forest management activities taking place 
within the area under evaluation. 

6.5.1 ผู้จดัการป่าต้องเขียนแนวทาง/ระเบียบวิธีการปฏิบติัส าหรับทกุพืน้ท่ีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมการบริหารจดัการป่าไม้ท่ีก่อให้เกิดการรบกวน ภายในพืน้ท่ีป่าท่ีอยูภ่ายใต้การประเมิณ  
6.5.2 Forestry workers and sub-contractors shall be informed that logging in riverside areas and steep slopes is restricted. 

6.5.2 ผู้ปฏิบติังานป่าไม้และผู้ รับเหมาช่วง ต้องได้รับการแจ้งเร่ืองการห้ามตดัไม้ในพืน้ท่ีข้างแมน่ า้และทางลาดชนั 
6.5.3 No evidence of soil erosion is apparent. 

6.5.3 ต้องไมพ่บหลกัฐานการกดักร่อน,การพงัทะลาย ของดิน 
6.5.4 Forest manager(s) shall have evidence of measures taken to improve soil structure, fertility, water resources and biological 
activity. 

6.5.4 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องมีหลกัฐานการตรวจวดัท่ีเกิดขึน้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน ความอดุมสมบรูณ์ของดิน แหลง่น า้ และกิจกรรมทางชีวภาพ 

6.5.5 Buffer zones are maintained along watercourse and around water bodies in compliance with specifications made in national 
and regional best practice guidelines and up-to-date record. 

6.5.5 แนวกนัชนตลอดแนวสายน า้และบริเวณโดยรอบแหลง่น า้จะต้องได้รับการดูแล ตามแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุทัง้ในระดบัภมูิประเทศและระดบัภมูิภาค และจดัเก็บบนัทึกท่ีเป็นปัจจบุนั 

 
6.6. Management systems shall promote the development and adoption of environmentally friendly 

non-chemical methods of pest management and strive to avoid the use of chemical pesticides.  World 
Health Organisation Type 1A and 1B chlorinated hydrocarbon pesticides; pesticides that are persistent, 
toxic or whose derivatives remain biologically active and accumulate in the food chain beyond their 
intended use; as well as any pesticides banned by international agreement, shall be prohibited. If 
chemicals are used, proper equipment and training shall be provided to minimise health and environmental 
risks. 

6.6 ระบบการบริหารจัดการต้องให้การสนับสนุนการพัฒนาและการรับเอาวิธีการจัดการสัตว์พาหะที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและไม่ใช้สารเคมมีาปฏิบัติ 
และพยายามหลีกเล่ียงการใช้ยาฆ่าแมลง ห้ามมิให้มีการใช้ยาฆ่าแมลง chlorinated hydrocarbon ประเภท 1A และ 1B ตามที่องค์การอนามัยโลกชีแ้จงไว้ว่า 
ยาที่มีอนุพันธ์เป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารภายหลังจากการใช้งานตามวัตถุประสงค์; รวมทัง้ยาฆ่าแมลงท่ีถูกห้ามใช้โดยข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ทัง้นีห้ากมีการใช้สารเคมีต้องมีการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและจัดฝึกอบรมเพื่อลดความเส่ียงในด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

6.6.1 Forest manager(s) shall ensure that unless with a previous derogation by the FSC, there is no forbidden chemical products 
used as described by the FSC (FSC-STD-30-001 and FSC-STD-30-001a) 

6.6.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่ นอกจากจะได้รับความเสียหายก่อนหน้านีโ้ดย FSC, ไมม่ีผลิตภณัฑ์สารเคมีต้องห้ามท่ีใช้ ตามท่ีอธิบายไว้โดย FSC (FSC-STD-30-001 and 
FSC-STD-30-001a). 

6.6.2 Forest manager(s) shall maintain an up-to-date and complete list of chemicals used (include trade name and active 

ingredient) within the area under evaluation including application methods and quantities used.  

6.6.2 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องคงไว้ซึง่รายการสารเคมีท่ีใช้ (รวมถึงช่ือทางการค้า และสว่นประกอบของสารท่ีออกฤทธ์ิ) ภายในพืน้ท่ีท่ีอยูภ่ายในขอบเขตการประเมิณ ท่ีเป็นปัจจบุนัรวมทัง้ 
วิธีการใช้งานและระบอุตัราปริมาณในการใช้งาน  
6.6.3. The forest operation shall seek to minimize the use of all chemical products including chemical fertilizers. 

6.6.3 ในการปฏิบติังานต้องหาทางท่ีสามารถใช้สารเคมีรวมทัง้ปุ๋ ยให้น้อยท่ีสดุ 
6.6.4. Permitted pesticides are only applied by trained and qualified staff or contractors with proper safety equipment. 

6.6.4 การใช้งานสารเคมีท่ีได้รับอนญุาติ ผู้ ใช้ไมว่า่จะเป็นพนกังานหรือผู้ รับเหมาช่วงต้องผา่นการฝึกอบรมและมีคณุสมบติัเพียงพอ ประกอบกบัมีการใช้อปุกรณ์ท่ีเหมาะสม 
6.6.5. Permitted pesticides are stored safely. 

6.6.5 การจดัเก็บยาฆา่แมลงท่ีได้รับอนญุาติอยา่งปลอดภยั 
6.7. Chemicals, containers, liquid and solid non-organic wastes including fuel and oil shall be disposed in an 

environmentally appropriate manner at off-site locations. 
6.7 สารเคมี บรรจุภัณฑ์ ขยะท่ีมิใช่สารอินทรีย์ทัง้ในรูปแบบของเหลวและของแข็ง รวมถึงเชือ้เพลิงและน า้มัน ต้องได้รับการก าจัดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ภายนอกพืน้ที่ 
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6.7.1 Forest manager(s) shall ensure that chemical, container, liquid and solid non-organic wastes are not disposed of on forestry 
sites. 

6.7.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่สารเคมี บรรจภุณัฑ์ ขยะท่ีมิใช่สารอินทรีย์ทัง้ในรูปแบบของเหลวและของแข็งต้องไมถ่กูก าจดัภายในพืน้ท่ีป่า 
6.7.2 Containers are available to collect waste before final disposal. 

6.7.2 ก่อนท่ีจะมีการทิง้ขยะในขัน้ตอนสดุท้ายต้องมีการจดัเตรียมภาชนะบรรจใุห้พร้อม 
6.7.3 Forest manager(s) shall ensure that the areas for storage and re-filling fuel and oil are safe. 

6.7.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่พืน้ท่ีจดัเก็บและเติมเชือ้เพลิงและน า้มนัมีความปลอดภยั 
6.7.4 Forest manager(s) shall ensure that hazardous waste is identified, separated and appropriately disposed in compliance with 
specifications made in national and regional best practice guidelines and up-to-date record. 

6.7.4 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องท าให้มัน่ใจวา่ขยะอนัตรายจะต้องถกูคดัแยก และก าจดัอยา่งเหมาะสม ตามแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุทัง้ในระดบัภมูิประเทศและระดบัภมูิภาค และจดัเก็บบนัทึกท่ีเป็นปัจจบุนั 
 

6.8. Use of biological control agents shall be documented, minimised, monitored and strictly controlled in 
accordance with national laws and internationally accepted scientific protocols. Use of genetically modified 
organisms shall be prohibited. 

6.8 การใช้งานตัวควบคุมทางชีวภาพต้องมีการจัดท าเป็นเอกสาร  เก่ียวกับการลดลง  การติดตามตรวจสอบและการควบคุมของการใช้งานอย่างเคร่งครัด  
ให้สอดคล้องตามกฏหมายภายในประเทศและระเบียบวิธีปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ ห้ามมิให้มีการใช้งานส่ิงมีชีวิตที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม   
6.8.1 Forest manager(s) shall ensure that biological control agents are only used if they have been approved by the competent 
national authorities. 

6.8.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่จะมีตวัควบคมุทางชีวภาพได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนญุาติจากหน่วยงานระดบัประเทศท่ีมีอ านาจ 
6.8.2 Monitoring systems are in place to provide necessary data on use. 

6.8.2 มีระบบการตรวจติดตามเพื่อจดัหาข้อมลูท่ีจ าเป็นต้องใช้ 
6.8.3 No GMOs are used in any element of forest management. 

6.8.3 ต้องไมม่ีการใช้ GMO (การปรับแต่งพนัธุกรรม)ในทกุองค์ประกอบของพืน้ท่ีป่าท่ีมีการบริหารจดัการ 
6.9. The use of exotic species shall be controlled and actively monitored to avoid adverse ecological impacts 
6.9 การใช้งานสายพันธ์ุต่างถิ่นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจติดตามอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเล่ียงผลเสียที่จะกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
6.9.1 Exotic species shall only be introduced in compliance with legal requirements and with valid afforestation permits. 

6.9.1 หากมีการน าสายพนัธุ์ต่างถ่ินมาใช้ต้องปฏิบติัให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดทางกฏหมายและมีใบอนญุาติการปลกูป่าท่ียงัไมห่มดอายุ 

6.9.2 Exotic species are not introduced into native species natural forests. 

6.9.2 ต้องไมม่ีการน าสายพนัธุ์ต่างถ่ินเข้ามาปะปนกบัสายพนัธุ์ท้องถ่ินท่ีอยูใ่นป่าตามธรรมชาติ 
6.9.3 The potential environmental impacts of the exotic species introduced shall be monitored through an appropriate monitoring 
program and controlled. 

6.9.3 ต้องมีการตรวจติดตามโอกาสในการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้งานสายพนัธุ์ต่างถ่ิน ผ่านโปรแกรมการตรวจติดตามะและควบคมุท่ีเหมาะสม 

6.10. Forest conversion to plantations or non-forest land uses shall not occur, except in circumstances where 
conversion: 

a)  entails a very limited portion of the forest management unit; and  
b)  does not occur on high conservation value forest areas; and  
c) will enable clear, substantial, additional, secure, long-term conservation benefits across the forest 

management unit.  
6.10 ต้องไม่มีการแปลงสภาพพืน้ท่ีป่าเป็นพืน้ท่ีการเพาะปลูกหรือพืน้ท่ีใช้งาน ยกเว้นกรณีท่ีการแปลงสภาพ: 

a) เก่ียวข้องกับพืน้ที่ภายใต้การบริหารจัดการป่าไม้เป็นบริเวณจ ากัดมาก และ 
b) ไม่เกิดบนพืน้ท่ีท่ีมีมูลค่าการอนุรักษ์สูง และ 
c) จะก่อให้เกิดผลประโยชน์จากการอนุรักษ์ทั่วทัง้พืน้ที่ ภายใต้การบริหารจัดการป่าไม้ อย่างชัดเจน ยั่งยืน เพิ่มเต็มและในระยะยาว 

 
6.10.1 The forests conversion, if any, shall not exceed 0.5% of the area of the Management Unit* in any one year, nor affect a total 
of more than 5% of the area of the Management Unit* (the dimensions are approved by the stake holders). These changes are 
documented. 

6.10.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพป่า (ถ้ามี) ต้องไมเ่กิน 0.5% ของพืน้ท่ีของหน่วยการบริหารการจดัการในหนึ่งปี หรือสง่ผลกระทบโดยรวมมากกวา่ 5 % ของพืน้ท่ีของหน่วยการจดัการ 
(ขนาดพ่ืนท่ี,จ านวนพืน้ท่ี ได้รับการอนมุติั, ได้รับการรับรอง จากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย) การเปลี่ยนแปลงเหลา่นีค้วรอยูใ่นเอกสาร หรือได้รับการบนัทึก 
6.10.2 If conversion occurs, the forest manager(s) shall ensure that it does not take place in HCVF areas and does not exceed 5% 
of the forest management unit over any 5 year period (see FSC-ADV-30-602) 

6.10.2 หากมีการแปลงสภาพเกิดขึน้ ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่การแปลงสภาพต้องไมเ่กิดในป่าท่ีมีคณุค่าในการอนรัุกษ์สงูและไมเ่กิน 5% ของพืน้ท่ีภายใต้การบริหารจดัการ 
ภายในระยะเวลา 5 ปี (ดท่ีู FSC-ADV-30-602) 
6.10.3 Forest conversion shall only occur in compliance with legal requirements and following appropriate authorization from 
relevant authorities. 

6.10.3 การแปลงสภาพป่าต้องสอดคล้องกบัข้อก าหนดกฏหมายและปฏิบติัตามการอนญุาติจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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7. MANAGEMENT PLAN - A management plan - appropriate to the scale and intensity of the operations - shall 
be written, implemented, and kept up to date. The long-term objectives of management, and the means of 
achieving them, shall be clearly stated. 

7. แผนการบริหารจัดการ – แผนในการบริหารจัดการ – เหมาะสมต่อขนาดและความหนาแน่นในการด าเนินงาน – ต้องท าเป็นเอกสาร น าไปใช้และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการในระยะยาวและวิธีการในการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องมีการกล่าวไว้อย่างชัดเจน   

7.1   The management plan and supporting documents shall provide:  

a) Management objectives.  
b) Description of the forest resources to be managed, environmental limitations, land use and ownership 

status, socio-economic conditions, and a profile of adjacent lands.  
c) Description of silvicultural and/or other management system, based on the ecology of the forest in 

question and information gathered through resource inventories.  
d) Rationale for rate of annual harvest and species selection.  
e) Provisions for monitoring of forest growth and dynamics.  
f) Environmental safeguards based on environmental assessments.  
g) Plans for the identification and protection of rare, threatened and endangered species.  
h) Maps describing the forest resource base including protected areas, planned management activities and 

land ownership.  
i) Description and justification of harvesting techniques and equipment to be used.  

7.1 แผนการบริหารจัดการและเอกสารสนับสนุนต้องประกอบไปด้วย 
a) วัตถุประสงค์การบริหารจัดการ 
b) ค าอธิบายของทรัพยากรป่าไม้ท่ีอยู่ภายในขอบเขตการจัดการ ข้อจ ากัดทางส่ิงแวดล้อม การใช้พืน้ท่ีและสถานะการถือครอง สภาวะทางสังคมและเศรษฐศาสตร์ 
และข้อมูลโดยรวมของพืน้ท่ีข้างเคียง 
c) ค าอธิบายของ วนวัฒน์ และ/หรือ ระบบการบริหารจัดการอ่ืน ซ่ึงได้มาจากการรวบรวมค าถามและข้อมูลผ่านทางทรัพยากรท่ีมีอยู่ในระบบนิเวศของป่า 
d)ค าอธิบายเหตุผลของอัตราการเก็บเก่ียวรายปี และสายพันธ์ุที่ได้รับการคัดเลือก 
e) การเตรียมการเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงของป่าไม้ 
f) การป้องกันส่ิงแวดล้อม ที่มาจากการประเมินส่ิงแวดล้อม 
g) แผนส าหรับระบุและป้องกัน สายพันธ์ุท่ีหายาก ใกล้สูญพันธ์ุและอยู่ในอันตราย 
h) แผนที่แสดงถึง ที่ตัง้ของทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงพืน้ที่ที่ได้รับการคุ้มครอง แผนในการด าเนินกิจกรรมบริหารจัดการและการถือครองพืน้ที่  
i) ค าอธิบายและการให้เหตุผลในวิธีการเก็บเก่ียวและอุปกรณ์ที่ใช้ 

 
7.1.1 The management objectives are clearly described in the management documents or procedures. 

7.1.1 วตัถปุระสงค์การบริหารจดัการมีการอธิบายไว้อยา่งชดัเจนในเอกสารหรือแนวทางการด าเนินการบริหารจดัการ 
7.1.2 The management documents contain a description of the forest resources under management (including all NTFPs managed 
for commercial purposes), environmental limitations (an EIA can fulfil this requirement), land use and land ownership status. 

7.1.2 เอกสารด าเนินการบริหารจดัการต้องมีค าอธิบายของทรัพยากรป่าไม้ภายใต้การบริหารจดัการ รวมถึง NTFPs ทัง้หมดท่ีมีการบริหารจดัการในเชิงพาณิชย์ ข้อจ ากดัทางสิ่งแวดล้อม 
(สามารถใช้ EIA เพื่อท าให้ข้อก าหนดข้อนีส้มบรูณ์) การใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีและสถานะการถือครองท่ีดิน 
7.1.3 A description of the management activities implemented is included in the management documents. 

7.1.3 มีการระบคุ าอธิบายกิจกรรมในการบริหารจดัการท่ีน าไปปฏิบติัในเอกสารการบริหารจดัการ 

7.1.4 The rate of harvest in the area under evaluation is consistent with the management documents, official quotas and is based 
on legal harvest designs/permits or local best practices. 

7.1.4 อตัราการเก็บเก่ียวในพืน้ท่ีภายใต้การประเมินตรงตามท่ีระบไุว้ในเอกสารการบริหารจดัการ, โควต้าอยา่งเป็นทางการขึน้อยูก่บัการออกแบบ/การอนญุาติการเก็บเก่ียวตามกฏหมาย หรือ 
เกณฑ์ในการปฏิบติัท่ีดีของท้องถ่ิน 

7.1.5 The rare, threatened and endangered species and related habitats for these species identified within the area under 
evaluation, if any, shall be listed in the management documents. 

7.1.5 สายพนัธุ์ท่ีหายาก ใกล้สญูพนัธุ์และอยูใ่นอนัตราย รวมถึงท่ีอยู่อาศยัของสายพนัธุ์เหลา่นัน้ท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ีภายใต้การประเมิน ต้องระบไุว้ในเอกสารการบริหารจดัการ 
7.1.6 Forest manager(s) shall have the maps to guide the forest management activities, such as protected areas, HCVF areas and 
public welfare forest areas and so on. The maps can be limited to the maps included in the official harvest design or legal permit for 
the relevant management activity. 

7.1.6 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีแผนท่ีส าหรับการระบกิุจกรรมการบริหารจดัการป่า เช่น พืน้ท่ีคุ้มครอง, พืน้ท่ีท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงู และพืน้ท่ีป่าชมุชน เป็นต้น 
อาจใช้แผนท่ีท่ีรวมอยูใ่นแผนการเก็บเก่ียว หรือใบอนญุาติตามกฏหมายส าหรับกิจกรรมการบริหารจดัการท่ีเก่ียวข้อง 
7.1.7 A description and justification of harvesting techniques and equipment to be used shall be included in the management 
documents or procedures. 

7.1.7 ค าอธิบายและและการให้เหตผุลในวิธีการเก็บเก่ียวและอปุกรณ์ท่ีใช้ต้องระบไุว้ในเอกสารหรือแนวทางการด าเนินงานบริหารจดัการ 
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7.2    The management plan shall be periodically revised to incorporate the results of monitoring or new scientific 
and technical information, as well as to respond to changing environmental, social and economic considerations. 
7.2 ควรมีการทบทวนแก้ไขแผนในการบริหารจัดการตามช่วงเวลาที่ก าหนดเพื่อที่จะน าผลของการตรวจติดตามหรือข้อมูลใหม่ๆทางวิทยาศาตร์และทางเทคนิค 
รวมไปถึงการตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง, การพิจารณาถึงสังคมและเศรษฐกิจเข้ามาร่วมด้วย 
7.2.1 Forest manager(s) shall ensure that the management documents or procedures are reviewed periodically in compliance with 
relevant legal requirements for the review of management plans, if any. 

7.2.1 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องท าให้มัน่ใจวา่เอกสารหรือแนวทางปฏิบติัในการบริหารจดัการจะได้รับการทบทวนตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 
ให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการทบทวนแผนการบริหารจดัการ, ถ้ามี 
7.2.2 Forest manager(s) shall ensure that the revised management plan incorporate any change in legal requirements, changes in 
quotas at national and local level, and/or the results of any new provincial inventory.   

7.2.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่การทบทวนแก้ไขแผนในการบริหารจดัการจะน าเอาการเปลี่ยนแปลงในข้อก าหนดกฏหมาย, การเปลี่ยนแปลงในโควต้าในระดบัประเทศหรือระดบัท้องถ่ิน, 
และ/หรือ ผลจากการส ารวจจงัหวดัท่ีเกิดขึน้ใหม ่
7.2.3 Forest manager(s) shall ensure that there is evidence that changing environmental, social and economic considerations have 
been included in the revision of the management plan  

7.2.3 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องท าให้มัน่ใจวา่มีหลกัฐานแสดงวา่ในการทบทวนแผนการจดัการนัน้ได้รวมเอาการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจเข้าไว้ด้วย 

7.3 Forest workers shall receive adequate training and supervision to ensure proper implementation of the 
management plan. 
7.3 ผู้ปฏิบัติงานภายในพืน้ที่ป่าต้องได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล เพ่ือให้มันใจว่าแผนในการบริหารจัดการจะถูกน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
7.3.1 Forest workers including subcontractors shall receive appropriate information or training on health and safety at work and on 
how to perform relevant forest management activities. 

7.3.1 ผู้ปฏิบติังานภายในพืน้ท่ีป่ารวมถึงผู้ รับเหมาช่วงต้องได้รับการให้ข้อมลู หรือ การฝึกอบรม เก่ียวกับอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 
และวิธีในการด าเนินกิจกรรมในการบริหารจดัการป่าไม้ท่ีตนเองมีสว่นเก่ียวข้อง 
7.3.2 Evidence of improved performance of forest workers shall be observed in the forest. 

7.3.2 หลกัฐานในการพฒันาสมรรถนะของผู้ปฏิบติังานภายในพืน้ท่ีป่า ต้องได้มาจากการสงัเกตกุารณ์ในป่า 
7.4    While respecting the confidentiality of information, forest managers shall make publicly available a 
summary of the primary elements of the management plan, including those listed in Criterion 7.1 above. 

   7.4 ในขณะท่ีให้ความเคารพต่อการรักษาความลับของข้อมูล ผู้จัดการป่าไม้ต้องท าสรุปที่น าเสนอต่อสาธารณะชนเก่ียวกับองค์ประกอบเบือ้งต้นในแผนการบริหารจัดการ 
รวมถึงรายการที่ระบุไว้ในเกณฑ์ในข้อ 7.1 ด้านบน   

7.4.1 Forest manager(s) shall have a summary of the forest management plan available to the public upon request. 

7.4.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีรายงานสรุปเก่ียวกบัแผนการบริหารจดัการ พร้อมเสนอต่อสาธารณะชนเมื่อมีการร้องขอ 
Any information considered as confidential by the company can be deleted before publication. 

ข้อมลูท่ีถือวา่เป็นความลบัของบริษัทสามารถลบออกจากรายงานท่ีน าเสนอต่อสาธารณะชนได้ 
7.4.2 A summary of the management documents shall be up to date. 

7.4.2 บทสรุปของเอกสารการบริหารจดัการต้องเป็นปัจจบุนั 

 

8. MONITORING AND ASSESSMENT - Monitoring shall be conducted - appropriate to the scale and intensity 
of forest management  - to assess the condition of the forest, yields of forest products, chain of custody, 
management activities and their social and environmental impacts. 

8. การตรวจติดตามและการประเมิน – ต้องมีการด าเนินการตรวจติดตาม- ให้เหมาะสมกับขนาดและความหนาแน่นของการบริหารจัดการป่าไม้ – เพื่อประเมินสภาพของป่า, 
ปริมาณผลผลิตจากผลิตภัณฑ์จากป่า,  ห่วงโซ่ในการดูแลรักษา, กิจกรรมการบริหารจัดการและผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

8.1 The frequency and intensity of monitoring shall be determined by the scale and intensity of forest management 
operations as well as the relative complexity and fragility of the affected environment. Monitoring procedures shall 
be consistent and replicable over time to allow comparison of results and assessment of change.      
 8.1 
ความถ่ีและความเข้มงวดในการตรวจติดตามจะถูกก าหนดโดยขนาดและความหนาแน่นของการด าเนินงานบริหารจัดการป่าและความสัมพันธ์เชิงซ้อนและความเปราะบางของส่ิง
แวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานตรวจติดตามต้องแน่นอนและสามารถท าซ า้ได้เมื่อเวลาผ่านไป เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลและประเมินความเปล่ียนแปลง
  
8.1.1 The management activities that need to be monitored are identified and recorded. 

8.1.1 ต้องมีการระบกิุจกรรมในการบริหารจดัการต้องได้รับการตรวจติดตาม และมีบนัทึก 
8.1.2 Forest manager(s) shall ensure that regular monitoring in connection with at least harvesting and reforestation activities is 
performed and recorded, and monitoring is performed following consistent procedures to allow for comparison of results over time. 

8.1.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่มีการด าเนินการการตรวจติดตามตามและท าบนัทึกอยา่งสม ่าเสมอ โดยอยา่งน้อยต้องสมัพนัธ์กบักิจกรรมการเก็บเก่ียวและการสร้างทดแทน 
การตรวจติดตามต้องด าเนินการให้สอดคล้องกบัแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้สามารถใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานเมื่อเวลาผา่นไปได้ 
8.1.3 Appropriate communication is maintained with the responsible authorities so that relevant monitoring information is 
accessible whenever required. 

8.1.3 มีการคงไว้ซึง่การติดต่อสื่อสารกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจติดตามได้เมื่อต้องการ 
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8.2  Forest management shall include the research and data collection needed to monitor, at a minimum, the 
following indicators: 

 Yield of all forest products harvested; 

 Growth rates, regeneration and condition of the forest; 

 Composition and observed changes in the flora and fauna; 

 Environmental and social impacts of harvesting and other operations; 

 Costs, productivity, and efficiency of forest management. 
8.2 การบริหารจัดการป่าไม้ต้องรวมเอาการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจติดตาม, อย่างน้อย ตามตัวชีบ่้งดังต่อไปนี ้

- ผลผลิตจากป่าไม้ที่มีการเก็บเก่ียว 
- อัตราการเจริญเติบโต การสร้างทดแทนและสภาพป่า 
- องค์ประกอบและการสังเกตุการเปล่ียนแปลงของพันธ์ุพืชและสัตว์ประจ าถ่ิน 
- ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการเก็บเก่ียวและการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ 
- ค่าใช้จ่าย, ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป่า 

 

8.2.1 Forest manager(s) shall collect and record harvest data for all commercial species (including NTPF) that are being harvested 
during the certification period. 

8.2.1ผู้จดัการป่าไม้ต้องรวบรวมและบนัทึกข้อมลูการเก็บเก่ียวของสายพนัธุ์เชิงพาณิชย์ทัง้หมด รวมทัง้ NTPF ท่ีได้รับการเก็บเก่ียวในช่วงเวลาท่ีอยูภ่ายใต้การรับรอง 
8.2.2 Forest manager(s) shall monitor growth rates, natural regeneration and forest condition through field data or observations 
made during management activities. 

8.2.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องตรวจติดตาม อตัราการเจริญเติบโต การสร้างทดแทนตามธรรมชาติ และสภาพป่า ผ่านทางข้อมลูท่ีได้จากหน้างาน และการส ารวจในระหวา่งการด าเนิน 
กิจกรรมการบริหารจดัการ 
8.2.3 Forest manager(s) shall monitor and record any significant flora or fauna modifications that may occur during or following 
forest management activities to ensure that the diversity of the forest resource is maintained. 

8.2.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องตรวจติดตามและบนัทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามท่ีเกิดขึน้อยา่งมีนยัส าคญักบัสายพนัธุ์พืชและสตัว์ประจ าถ่ิน 
ท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งหรือหลงัจากการท ากิจกรรมการบริหารจดัการ เพ่ือท าให้มัน่ใจวา่ความหลากหลายของผืนป่าจะยงัคงถกูรักษาไว้ 

8.2.4 Forest manager(s) or group entity keep relevant financial records for the main forest management activities only, such as 
harvesting, performed within the area under evaluation.  

8.2.4 ผู้จดัการป่าไม้หรือกลุม่นิติบคุคลต้องเก็บรักษาบนัทึกทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการคงไว้ซึง่กิจกรรมการบริหารจดัการป่า ตวัอยา่งเช่น การเก็บเก่ียวท่ีด าเนินการในพืน้ท่ีป่าภายใต้การประเมิน 

8.2.5 Forest manager(s) should have access to official data and other information demonstrating that the resource is not affected 
by the management activities. 

8.2.5 ผู้จดัการป่าไม้ต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูจากทางราชการและข้อมลูอ่ืนๆ เพื่อแสดงให้เห็นวา่กิจกรรมการบริหารจดัการมิได้สง่ผลกระทบต่อแหลง่ทรัพยากร 
8.3 Documentation shall be provided by the forest manager to enable monitoring and certifying organisations to 
trace each forest product from its origin, a process known as the “chain of custody.” 
8.3 ผู้จัดการป่าไม้ต้องจัดท าเอกสาร เพื่อท าให้เกิดการตรวจติดตามและเพื่อให้องค์กรที่ให้การรับรองสามารถทวนสอบผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ไปยังแหล่งที่มาได้ 

โดยกระบวนการนีเ้รียกว่า ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ 
 

8.3.1 Forest manager(s) shall have an established control system which allows the traceability of timber, from its origin to the forest 
gate, the point of processing and/or the point where ownership changes. 

8.3.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัตัง้ระบบการควบคมุดแูลส าหรับไม้ซุง เพ่ือให้สามารถทวนสอบข้อมลูของแหลง่ท่ีมาไปจนถึงขัน้ตอนก่อนออกจากป่า จดุท่ีจะเร่ิมเข้ากระบวนการแปรรูป และ/หรือ 
จดุท่ีมีการเปลี่ยนเจ้าของ 
8.3.2 Relevant documents such as transport documents are recorded so that forest manager(s) can demonstrate that forest 
products are coming from the certified area. 

8.3.2 เอกสารท่ีเก่ียวข้องเช่น เอกสารการท่ีเก่ียวข้องกบัการขนสง่ต้องได้รับการบนัทึก เพื่อให้ผู้จดัการป่าไม้สามารถแสดงให้เห็นได้วา่ผลติภณัฑ์จากป่านัน้ๆมาจากพืน้ท่ีท่ีได้รับการรับรอง 
8.3.3 Forest manager(s) shall ensure that all relevant staff, workers and sub-contractors are informed or trained regarding the 
appropriate implementation of the chain of custody procedures. 

8.3.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่พนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ผู้ปฏิบติังานและผู้ รับเหมาช่วง ได้ถกูแจ้งให้ทราบ หรือ ได้รับการฝึกอบรม 
ท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถการปฏิบติัตามแนวทางการด าเนินงานของห่วงโซ่ผลิตภณัฑ์ได้ 
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8.3.4 Invoices or packing lists for certified products shall indicate: 

- the name, contact details and certificate number of the certified entity, either individual forest manager or group entity; 

- the name and contact details of the buyer; 

- the date; 

- the quantity (volume or another unit) of the certified products sold; 

- the nature, species and references of the certified products sold (dimensions and quality); 

- any other relevant information sufficient to link the invoice or packing list to the certified products and demonstrate its origin; 

8.3.4 ใบก ากบัสินค้าหรือรายการสินค้าส าหรับสินค้าท่ีได้รับการรับรอง ต้องแสดงถึง: 
- ช่ือ, รายละเอียดการติดต่อ และหมายเลขการรับรองหรือหมายเลขของผู้ ท่ีได้รับการรับรอง, ของผู้จดัการป่าไม้หรือนิติบคุคลอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
- ช่ือและรายละเอียดการติดต่อของผู้ซือ้ 
- วนัท่ี 
- ปริมาณ (เป็นปริมาตรหรือหน่วยอ่ืนๆ) ของสินค้าท่ีได้รับการรับรองท่ีจ าหน่ายไป 
- ลกัษณะทางธรรมชาติ, สายพนัธุ์ และหนงัสืออ้างอิงของสินค้าท่ีได้รับการรับรองท่ีจ าหน่ายออกไป (ขนาดและปริมาณ) 
- ข้อมลูอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ท่ีจะสามารถใช้เช่ือมโยงใบก ากับสินค้าหรือรายการสินค้ากบัสินค้าท่ีได้รับการรับรองและแสดงถึงแหลง่ท่ีมาของสินค้า 

8.3.5 If the forest manager(s) wants to use the FSC label on product, measures are taken to ensure that on-product and off-product 
labelling are in compliance with FSC requirements. (The products are labelled in compliance with “FSC-STD-50-001: 
Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders) 

8.3.5 หากผู้จดัการป่าไม้ต้องการใช้ตราสญัลกัษณ์ FSC บนตวัสินค้า ต้องมีมาตรการท่ีท าให้มัน่ใจวา่การใช้ตราสญัลกัษณ์บนฉลากของตวัสินค้าและนอกเหนือจากฉลากของตวัสินค้า 
จะสอดคล้องตามข้อก าหนดของ FSC (ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ตราสญัลกัษณ์บนตวัสินค้าต้องสอดคอ้งกบั FSC-STD-50-001: ข้อก าหนดในการใช้ตราสญัลกัษณ์ FSC โดยผูถื้อใบรับรอง) 

8.3.6 Self-Billing Invoices practices are allowed (the buyer makes the invoice to her/himself instead of farmers) provided that: 

- Sellers are group members covered by the valid FSC FM certificate 

 - Buyer is the group entity who holds a valid FSC COC certificate 

- The FM/COC code is only used together with the seller’s name on the invoice 

8.3.6 อนญุาติให้ออกใบก ากบัสินค้าด้วยตนเองได้ (ผู้ซือ้สามารถออกใบก ากบัสินค้าได้ด้วยตนเองแทนเกษตรกร) ในกรณีท่ี 

- ผู้ขายเป็นสมาชิกภายในกลุม่ท่ีอยูภ่ายใต้รับการรับรองการบริหารจดัการป่าไม้จาก  FSC ท่ีการให้การรับรองยงัไมห่มดอายุ 
- ผู้ขายเป็นกลุม่นิติบคุลท่ีถือครองใบรับรอง COC จาก FSC ท่ียงัไมห่มดอาย ุ
- มีการใช้งานรหสั COC การบริหารจดัการป่าไม้ ก็ต่อเมื่อใช้ควบคู่กบัช่ือผู้ขายบนใบก ากบัสินค้าเท่านัน้ 

8.4    The results of monitoring shall be incorporated into the implementation and revision of the management 
plan. 
8.4 ผลจากการตรวจติดตามต้องน าเข้ามาร่วมในการด าเนินการและการทบทวนแก้ไขแผนในการบริหารจัดการป่าไม้ 
8.4.1 Forest manager(s) or group entity shall ensure that the results of Key Monitoring Indicators are recorded and available, such 
as forest products harvested, growth rates, environmental and social impacts and relevant financial data. 

8.4.1 ผู้จดัการป่าไม้หรือกลุม่นิติบคุคลต้องท าให้มัน่ใจวา่ มีการบนัทึกตวัชีว้ดัในการตรวจติดตามและพร้อมท่ีจะน าไปใช้งาน เช่น การเก็บเก่ียวผลิตภณัฑ์จากป่า, อตัราการเจริญเติบโต, 
ผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม และข้อมลูการเงินท่ีเก่ียวข้อง 
8.4.2 Forest manager(s) shall demonstrate that environmental impact assessments, monitoring results or field observations are 
used to improve forest management activities and minimize their impact and are used as inputs during the revision of the 
management documents or procedures. 

8.4.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถึงการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ผลการตรวจติดตามหรือการสงัเกตกุารณ์ในพืน้ท่ี 
ได้ถกูน าไปใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการบริหารจดัการป่าและลดผลกระทบให้น้อยท่ีสดุ และมีการน าไปใช้เป็นข้อมลูในการทบทวนแก้ไขเอกสารหรือแนวทางในการด าเนินงานการบริหารจดัการ 

8.5    While respecting the confidentiality of information, forest managers shall make publicly available a 
summary of the results of monitoring indicators, including those listed in Criterion 8.2. 

  8.5 ในขณะที่ให้ความเคารพต่อการรักษาความลับของข้อมูล ผู้จัดการป่าไม้ต้องท าสรุปที่น าเสนอต่อสาธารณะชนเก่ียวกับองค์ประกอบเบือ้งต้นในแผนการบริหารจัดการ 
รวมถึงรายการที่ระบุไว้ในเกณฑ์ในข้อ 8.2  

 

8.5.1 Forest manager(s) shall have records of the Key Monitoring Indicators and ensures that this information is available upon 
request. 

ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีรายงานสรุปเก่ียวกบัตวัชีว้ดัในการตรวจติดตาม พร้อมเสนอต่อสาธารณะชนเมื่อมีการร้องขอ 
Any information considered as confidential by the company can be deleted before publication. 
ข้อมลูท่ีถือวา่เป็นความลบัของบริษัทสามารถลบออกจากรายงานท่ีน าเสนอต่อสาธารณะชนได้ 

8.5.2 A public summary of the results of monitoring shall be up to date. 

8.5.2 รายงานสรุปผลการตรวจติดตามท่ีมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต้องเป็นปัจจบุนั 
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9. MAINTENANCE OF HIGH CONSERVATION VALUE FORESTS   Management activities in high 
conservation value forests shall maintain or enhance the attributes, which define such forests. Decisions 
regarding high conservation value forests shall always be considered in the context of a precautionary 
approach.  

9. การด ารงรักษาป่าที่มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง กิจกรรมการบริหารจัดการภายในป่าที่ มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง ต้องคงไว้หรือส่งเสริมลักษณะเฉพาะของป่า 
การตัดสินใจใดๆก็ตามที่เก่ียวข้องกับป่าที่มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง ต้องพิจารณาในเชิงป้องกันไว้ก่อน 

 

9.1. Assessment to determine the presence of the attributes consistent with High Conservation Value Forests 
will be completed, appropriate to scale and intensity of forest management  

9.1 การประเมินเพ่ือระบุความมีอยู่ของลักษณะเฉพาะของป่าที่มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง จะพิจารณาจากความเหมาะสมของขนาดและความหนาแน่นในการบริหารจัดการ 
9.1.1 Forest managers have assessed their forest for the presence of high conservation value attributes (existing information 
may be used).  

9.1.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องประเมินพืน้ท่ีเพื่อหาลกัษณะเฉพาะท่ีท าให้ป่าท่ีมีคณุค่าการอนรัุกษ์สงู (สามารถใช้ข้อมลูท่ีมีอยูไ่ด้) 
9.1.2 HCVF assessment shall be peer-reviewed by environmental stakeholders, government or scientists.  If HCVF is present, 
FME shall take all reasonable steps to protect these values and/or reduce threats. 

9.1.2 การประเมินป่ามีมลูค่าการอนรัุกษ์สงู ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียทางสิ่งแวดล้อม, รัฐบาลหรือนกัวิทยาศาสตร์ หากมีการระบวุา่มีป่าท่ีมีคณุค่าการอนรัุกษ์สงู 
องค์กรท่ีดแูลการบริหารจดัการป่า ต้องท าทกุวิถีทางท่ีจะปกป้องและ/หรือ ลดการคกุคามสิ่งท่ีมีค่าเหลา่นี ้ 
9.1.3 The results of the HCVF assessment is recorded and identified HCVF (if any) are marked on maps/or are clearly identifiable 

in the field. 

9.1.3 ต้องมีการบนัทึกผลจากการประเมินป่าท่ีมีคณุค่าการอนรัุกษ์สงู และระบพืุน้ท่ีป่าท่ีมีคณุค่าการอนรัุกษ์สงู บนแผนท่ี หรือทีการระบไุว้อยา่งชดัเจนท่ีหน้างาน 
9.1.4 HCVF assessment shall at least involve local farmers, local communities and minority groups and identify all officially 
protected areas and legal buffer zones.   

9.1.4 การประเมินป่าท่ีมีคณุค่าการอนรัุกษ์สงู ต้องท าร่วมกบัเกษตรกรท้องถ่ิน, ชมุชนท้องถ่ินและชนกลุม่น้อย และมีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงพืน้ท่ีท่ีได้รับการคุ้มครอง 
รวมถึงการก าหนด แนวป้องกนั อยา่งถกูต้องตามกฏหมาย 
9.2. The consultative portion of the certification process must place emphasis on the identified conservation 

attributes, and options for the maintenance thereof.  
 9.2 ส่วนการให้ค าปรึกษาของกระบวนการให้การรับรองต้องเน้นย า้ในการระบุลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบด้านการอนุรักษ์ 
และทางเลือกส าหรับการดูแลรักษาลักษณะส่ิงเหล่านัน้ 
9.2.1 When an HCVF has been identified for its socio-economic or cultural attributes, the consultation with stakeholders must be 
focused on the identified HCVF and that maintenance and management measures proposed by interested stakeholders are 
taken into account, if any. 

9.2.1 เมื่อมีการระบลุกัษณะเฉพาะทางสงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม ของป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงู การปรึกษาหารือร่วมกนักบัผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย 
ต้องเน้นในเร่ืองวิธีการการระบกุารดแูลรักษาและแนวทางในการบริหารจดัการป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงู และน าแนวทางท่ีน าเสนอโดยผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 
9.2. 2 This consultation process shall at least involve local farmers, local communities and minority groups. 

9.2.2 เกษตรกรท้องถ่ิน, ชมุชนท้องถ่ินและชนกลุม่น้อย ต้องมีสว่นร่วมในการปรึกษาหารือร่วมกนันีด้้วย 
9.2.3 Forest manager(s) shall keep records of the consultation process and responses received if any. If HCVF is present, FME 
shall take all reasonable steps to protect these values and/or reduce threats. 

9.2.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องเก็บรักษาบนัทึกของกระบวนการการหารือร่วมกนัและผลตอบรับท่ีได้รับกลบัมาด้วย(ถ้ามี)  หากมีป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงูภายในพืน้ทีป่าในการบริหารจดัการ 
องค์กรท่ีรับผิดชอบด าเนินการบริหารจดัการต้องด าเนินการทกุวิถีทางปกป้องและ/หรือ ลดการคกุคามสิ่งท่ีมีค่าเหลา่นี ้
9.3. The management plan shall include and implement specific measures that ensure the maintenance 

and/or enhancement of the applicable conservation attributes consistent with the precautionary 
approach. These measures shall be specifically included in the publicly available management plan 
summary.  

9.3 แผนในการบริหารจัดการต้องรวมถึงการน าเอามาตรการในการด าเนินการเฉพาะไปใช้เพื่อท าให้ว่าการดูแลรักษา และ/หรือ การส่งเสริม การแปลงสภาพของ 
คุณลักษณะเฉพาะจะเป็นไปตามการด าเนินการเชิงป้องกัน  มาตรการเหล่านีต้้องมีการระบุไว้ในแผนการบริหารจัดการที่มีการสรุปเพื่อน าเสนอต่อสาธารณะชนด้วย 

9.3.1 The HCVF attributes identified by the forest manager(s) are indicated and described in a management document or 
procedure. 

9.3.1 ลกัษณะเฉพาะของป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงู ต้องได้รับการระบโุดยผู้จดัการป่าไม้ และระบพุร้อมทัง้ให้ค าอธิบายไว้ในเอกสารหรือแนวทางการบริหารจดัการ 
9.3.2 Forest manager(s), group entity and group members should be aware of the HCVF areas identified and informed of the 
HCVF document or procedure.  
For group SLIMF certification, HCVF document or procedure should be accessible to all group members. 

9.3.2 ผู้จดัการป่าไม้, กลุม่นิติบคุคล และสมาชิกในกลุม่ 
ต้องตระหนกัถึงพืน้ท่ีป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงูท่ีได้รับการระบแุละแจ้งให้ทราบในเอกสารหรือแนวทางในการด าเนินการของป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงู  
ส าหรับการให้การรับรองในกลุม่ SLIMF สมาชิกในกลุม่ต้องสามารถเข้าถึงเอกสารหรือแนวทางการบริหารจดัการป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงูได้ทกุคน 
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9.3.3 The HCVF assessment or management documents shall include specific measures to maintain or enhance the identified 
attributes.  

9.3.3 เอกสารการบริหารจดัการหรือประเมินพืน้ท่ีป่าท่ีมีมลูค่าในการการอนรัุกษ์สงูต้องรวมถึงมาตรการท่ีเฉพาะเจาะจงในการคงไว้หรือสง่เสริมลกัษณะเฉพาะท่ีมีการระบไุว้ 
9.3.4 All measures are described in the public summary of the management plan. 

9.3.4 มาตรการทัง้หมดต้องถกูอธิบายเอาไว้ในรายงานสรุปแผนการบริหารจดัการท่ีน าเสนอต่อสาธารณะชน 
9.3.5 Intact Forest Landscape (IFL) shall be included in HCVF 2 category. 

9.3.5 ภมูิทศัน์ของป่าไม้ท่ีสมบรูณ์ (IFL) ต้องรวมอยูใ่นหมวด เอชซีวีเอฟ2 

9.3.6 Global Forest Watch IFL maps www.globalforestwatch.org, or a more recent IFL inventory using the same methodology, 
such as Global Forest Watch Canada, shall be used to identify potential IFL. 

9.3.6 การเฝ้าดปู่าระดบัโลก  แผนท่ี IFL www.globalforestwatch.org, หรือ การส ารวจภมูทิศัน์ป่าไม้ท่ีสมบรูณ์ (IFL) ปัจจบุนั โดยใช้วิธีการเดียวกนั เช่น การเฝ้าดปู่าระดบัโลกของแคนนาดา 
ต้องใช้ระบเุพื่อศกัยภาพ 

9.3.7 Any applicant to the FSC Forest Management certification (not yet certified for the application scope) shall not perform any 
Forest Management operations including harvesting and road building in Intact Forest Landscape. 

9.3.7 ผู้ยื่นค าขอรับรอง FSC Forest Management (ยงัไมไ่ด้รับการรับรองส าหรับขอบเขตการสมคัร) ต้องไมด่ าเนินการจดัการป่าไม้ใด ๆ 
รวมถึงการเก็บเก่ียวและการสร้างถนนในภมูิทศัน์ป่าไม้ท่ีสมบรูณ์ 

9.3.8 Forest Management operations including harvesting and road building of already certified Forest Management Units, may 
proceed in IFLs, if they:  
  9.3.8.1 Do not impact more than 20% of Intact Forest Landscapes within the Management Unit (MU), and  
  9.3.8.2 Do not reduce any IFLs below the 50,000 ha threshold in the landscape. 

9.3.8 การบริหารการจดัการป่าไม้ รวมถึงการเก็บเก่ียวและการสร้างถนนของหน่วยจดัการป่าท่ีได้รับการรับรองแล้ว อาจด าเนินการใน IFLs ได้หาก: 
   9.3.8.1 ไมส่ง่ผลกระทบมากวา่ 20% ของ ภมูิทศัน์ของป่าไม้ท่ีสมบรูณ์ (IFL) ภายในหน่วยจดัการ (MU) และ 
  9.3.8.2 อยา่ลด IFLs ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ 50,000 ฮ้าในแนวนอน 

9.4. Annual monitoring shall be conducted to assess the effectiveness of the measures employed to maintain 
or enhance the applicable conservation attributes.  

9.4 ต้องมีการตรวจติดตามประจ าปีเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามมาตรการที่จัดท าเพื่อคงไว้หรือส่งเสริมเพ่ิมพูนองค์ประกอบการอนุรักษ์ท่ีน าไปใช้ได้ 
9.4.1 The effectiveness of the management measures applied to maintain HCVF attributes shall be monitored periodically 
through appropriate field observation and recorded. 

9.4.1 ต้องมีการตรวจติดตามประสทิธิภาพของมาตรการในการบริหารจดัการเพ่ือคงไว้ซึง่ลกัษณะเฉพาะของป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงู ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ 
ผ่านการส ารวจท่ีหน้างานตามความเหมาะสมและจดัท าบนัทึก 
9.4.2 The management activities shall not affect the HCVF attributes and no significant impact can be identified during field 
visits. 

9.4.2 กิจกรรมในการบริหารจดัการต้องไมส่ง่ผลกระทบต่อลกัษณะเฉพาะของป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงูและต้องไมม่ีการตรวจพบผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัในระหวา่งการเยี่ยมหน้างาน 

 

10. PLANTATIONS - Plantations shall be planned and managed in accordance with Principles and Criteria 1 - 9, 
and Principle 10 and its Criteria. While plantations can provide an array of social and economic benefits, 
and can contribute to satisfying the world’s needs for forest products, they shall complement the 
management of, reduce pressures on, and promote the restoration and conservation of natural forests. 

10. การปลูกสร้างสวนป่า – การปลูกสร้างสวนป่าต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการตามหลักการและเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 1-10 
หากป่าท่ีปลูกสามารถสร้างผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถตอบสนองความต้องการในสินค้าจากป่าไม้ของมนุษยชาติได้ 
ควรมีการน าส่ิงเหล่านัน้มาใช้เติมเต็มการบริหารจัดการ เพื่อลดความกดดันและส่งเสริมการสร้างทดแทนและการอนุรักษ์ของป่าธรรมชาติ 
10.1. The management objectives of the plantation, including natural forest conservation and restoration 

objectives, shall be explicitly stated in the management plan, and clearly demonstrated in the 
implementation of the plan. 

  10.1 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการปลูกป่า, รวมถึง วัตถุประสงค์การอนุรักษ์ป่าธรรมชาติและการสร้างป่าทดแทน ต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในแผนการบริการจัดการ 
และแสดงไว้อย่างชัดเจนในแผนการด าเนินงาน   

 

10.1.1 Forest manager(s) shall ensure that the objectives of plantation management including natural vegetation conservation and 
restoration are explicably indicated in the management documents. 

10.1.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการการปลกูป่า รวมถึงการอนรัุกษ์พนัธุ์พืชตามธรรมชาติและการสร้างทดแทน 
ได้มีการระบไุว้อยา่งชดัเจนในเอกสารการบริหารจดัการ 
10.1.2 The achievement of the objectives can be clearly demonstrated by implementation of annual operational plan. 

10.1.2 ความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์สามารถแสดงให้เห็นได้โดยการน าเอาแผนการด าเนินงานประจ าปีไปประยกุต์ใช้ 
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10.2. The design and layout of plantations shall promote the protection, restoration and conservation of natural 
forests, and not increase pressures on natural forests. Wildlife corridors, streamside zones and a mosaic of 
stands of different ages and rotation periods shall be used in the layout of the plantation, consistent with 
the scale of the operation. The scale and layout of plantation blocks shall be consistent with the patterns of 
forest stands within the natural landscape.  

  10.2. การออกแบบและการวางผังการปลูกป่า ต้องส่งเสริมการป้องกัน การสร้างป่าทดแทน และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งป่าตามธรรมชาติ และไม่ไปรบกวนป่าธรรมชาติ ทางเดินสัตว์ป่า, 
แหล่งน า้,  มวลหมู่ไม้ท่ีมีอายุต่างกัน และรอบการตัดฟันไม้ควรจัดให้มีในแผนผังของการปลูกป่า สอดคล้องกับขนาดของการด าเนินงาน 
ขนาดและผังของการปลูกป่าต้องสอดคล้องกับรูปแบบของป่าในภูมิประเทศตามธรรมชาติ 

10.2.1 Forest manager(s) shall ensure that the design and layout of plantations must follow the prescriptions of the management 
documents and procedures. 
10.2.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่การออกแบบและวางผงัการปลกูป่านัน้จะปฏิบติัตามค าแนะน าของเอกสารและแนวทางในการด าเนินงานการบริหารจดัการ 
10.2.2 Forest manager(s) shall ensure that reforestation and afforestation activities with plantations are implemented according to 
national and local technical standards and regulations, including the Codes for the Design of Afforestation Operations (2003). 

10.2.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่กิจกรรมการฟืน้ฟสูภาพป่าและกิจกรรมท าให้เป็นป่ากบัสวนป่า 

จะด าเนินการตามมาตราฐานข้อก าหนดและกฎระเบียบทางเทคนิคระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ิน รวมทัง้รหสัเพื่อการออกแบบของการด าเนินงานปลกูป่า (2003) 
10.2.3 Forest manager(s) shall ensure that buffer zones along watercourses and around water bodies are managed in conformity 
with the procedures and in compliance with the requirements of Thailand forest legislation 2484, Thailand national reservation 
legislation 2507, regional best management practices and local regulations, even when buffer zones have been planted by native 
or exotic species. 

10.2.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่มีการจดัการ แนวป้องกนัท่ีขนานไปตลอดทางน า้และรอบๆแหลง่น า้ สอดคล้องกบัแนวทางการด าเนินงานและข้อก าหนดของ พรบ .ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔, 

พรบ.ป่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๕, แนวทางการบริหารจดัการท่ีดีในระดบัภมูิภาคและระเบียบข้อบงัคบัระดบัท้องถ่ิน ถึงแม้วา่ แนวป้องกนั 
จะถกูปกคลมุไปด้วยพนัธุ์ไม้ประจ าถ่ินหรือต่างถ่ินก็ไมส่ามารถยกเว้นได้ 

 

10.3. Diversity in the composition of plantations is preferred, so as to enhance economic, ecological and social 
stability.   Such diversity may include the size and spatial distribution of management units within the 
landscape, number and genetic composition of species, age classes and structures. 

  10.3 ควรมีความหลากหลายในองค์ประกอบของพืชพรรณเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ, ระบบนิเวศและความมั่นคงทางสังคม ความหลากหลายนัน้อาจรวมถึง ขนาดและ 
การกระจายตัวของพืน้ที่ ภายใต้การบริหารจัดการภายในภูมิประเทศ, จ านวนและองค์ประกอบทางพันธุกรรมของสายพันธ์ุ, หมวดหมู่อายุ และ โครงสร้าง   

10.3.1Forest manager(s) shall favour the diversity of the plantation by preferring whenever possible a diversity of exotic species, 
native species, varieties and/or origins in line with the management procedures and in compliance with legal requirements. 

10.3.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องสนบัสนนุความหลากหลายของพนัธุ์ไม้ โดยเลือกตามความหลากหลายของไม้ต่างถิน, ไม้ประจ าถ่ิน, ประเภท และ/หรือ แหลง่ก าเนิด 
ท่ีสอดคล้องกบัแนวทางในการด าเนินงานการบริหารจดัการและข้อก าหนดประจ าท้องถ่ิน 

10.3.2 Forest manager(s) shall ensure that the maximum size of clear cut areas is in compliance with the requirements of the 
Thailand forest legislation 2484, Thailand national reservation legislation 2507, 

10.3.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่ ขอบเขตพืน้ท่ีท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีมีการระบไุว้อยา่งชดัเจนสอดคล้องกบัข้อก าหนดใน พรบ .ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔, พรบ.ป่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๕ 

10.3.3 For group SLIMF certification, the group entity shall ensure that the diversity of the plantation through appropriate size and 
spatial distribution of compartments or management units within the landscape, and/or plantation age classes and/or whenever 
possible plantation structure at the group level, taking into account all group members and forest areas under evaluation.  

10.3.3 ส าหรับกลุม่ท่ีได้รับการรับรอง SLIMF 
กลุม่นิติบคุคลต้องท าให้มัน่ใจถึงความหลากหลายของพนัธุ์พืชผ่านทางขนาดและการจดัการการกระจายตวัของพืน้ท่ีหรือหน่วยท่ีท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการภายในประเทศ, และ/หรือ  
หมวดหมูอ่าย ุและ/หรือ โครงสร้างตามกลุม่ของพนัธุ์พืช ในกรณีท่ีสามารถท าได้, ควรน าเข้ามาร่วมพิจารณาในทกุกลุม่สมาชิกและพืน้ท่ีป่าท่ีอยูภ่ายใต้การประเมิน 

10.4. The selection of species for planting shall be based on their overall suitability for the site and their 
appropriateness to the management objectives.  In order to enhance the conservation of biological 
diversity, native species are preferred over exotic species in the establishment of plantations and the 
restoration of degraded ecosystems.  Exotic species, which shall be used only when their performance is 
greater than that of native species, shall be carefully monitored to detect unusual mortality, disease, or 
insect outbreaks and adverse ecological impacts. 

10.4 การคัดเลือกสายพันธ์ุท่ีจะน ามาปลูก ควรพิจารณาจากความเหมาะสมโดยรวมต่อพืน้ท่ีและวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ 
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ, ควรให้ความส าคัญกับสายพันธ์ุท้องถ่ินมากกว่าสายพันธ์ุต่างถ่ิน 
ในการคัดเลือกเข้ามาปลูกและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีถูกท าลาย จะมีการใช้สายพันธ์ุต่างถ่ินได้ก็ต่อเม่ือมีประสิทธิภาพดีกว่าสายพันธ์ุท้องถ่ิน 
ทัง้นีต้้องมีการตรวจติดตามอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการตายที่ผิดปกติ, โรค หรือการระบาดของแมลงและผลเสียต่อระบบนิเวศน์ 

 

10.4.1 Forest manager(s) shall ensure that the species selected to be planted and managed as plantation are suitable to the local 
environment. 

10.4.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่สายพนัธุ์ท่ีได้รับเลือกมาปลกูและบริหารจดัการในการปลกูป่านัน้ เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน 
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10.4.2 Forest manager(s) shall ensure that exotic species can only be introduced under the precondition that they have passed 
strict quarantine and are guaranteed to do no harm to the environment and biodiversity in compliance with the Regulations on the 
Quarantine, Approval and Supervision of Introducing Tree Seeds and Seedlings and other Propagating Materials (2003)  

10.4.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่จะมีการใช้งานไม้ต่างถ่ินอยา่งระมดัระวงั โดยต้องผา่นการรับรองวา่ไมม่ีอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
สอดคล้องตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการกกักนั, อนญุาติและก ากบัดแูล ในการน าเมล็ดพนัธุ์  การเพาะเมล็ด และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการแพร่พนัธุ์ ปี 2003 
10.4.3 Selection of species is legally approved by the relevant authorities and afforestation or reforestation has been formally 
approved through the relevant afforestation permit and registration with the Forest Authorities. 

10.4.3 สายพนัธุ์ท่ีได้รับเลือกต้องผ่านการอนญุาติถกูต้องตามกฏหมายจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการปลกูป่าหรือฟืน้ฟูป่า 
ต้องได้รับอนญุาติอยา่งเป็นทางการผ่านทางหน่วยงานป่าไม้ท่ีเก่ียวข้องกบัการอนญุาติปลกูป่าและการขึน้ทะเบียน 

10.5. A proportion of the overall forest management area, appropriate to the scale of the plantation and to be 
determined in regional standards, shall be managed so as to restore the site to a natural forest cover.  

10.5 สัดส่วนพืน้ที่ป่าภายใต้การจัดการทัง้หมดต่อขนาดของพืน้ท่ีปลูกป่าต้องมีความเหมาะสม และต้องได้รับการพิจารณาตามมาตรฐานในระดับภูมิภาค 
ต้องมีการบริหารจัดการฟ้ืนฟูพืน้ที่ให้กลายเป็นพืน้ที่ที่ปกคลุมด้วยป่าตามธรรมชาติ   

 

10.5.1 Forest manager(s) shall ensure that representative samples of existing natural ecosystems, wildlife corridors and significant 
wildlife habitats are being identified and protected.  
10.5.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่ตวัอยา่งของระบบนิเวศท่ีมีอยู,่ ทางเดินสตัว์ป่าและท่ีอยูข่องสตัว์ป่าท่ีมีความส าคญัจะได้รับการชีบ้ง่และอยูภ่ายใต้การคุ้มครอง 
10.5.2 Conformity with this requirement does not need to be demonstrated at the level of each FMU, but should consider the 
overall area including sites adjacent to the area under evaluation and other activities that demonstrate off-site contribution to the 
management or restoration off similar areas, such as community level projects, etc. 

10.5.2 ไมจ่ าเป็นต้องแสดงความสอดคล้องกบัข้อก าหนดในทกุหน่วยการบริหารจดัการป่า แต่ให้พิจารณาถึงพืน้ท่ีทัง้หมดรวมถึงพืน้ท่ีข้างเคียงกบัพืน้ท่ีท่ีอยูภ่ายใต้ขอบเขตการประเมิน 
และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีจดัขึน้นอกพืน้ท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึงการสง่เสริมการบริหารจดัการหรือการฟืน้ฟพืูน้ท่ีท่ีคล้ายกนั ตวัอยา่งเช่น โครงการในระดบัชมุชน เป็นต้น 

 

10.6. Measures shall be taken to maintain or improve soil structure, fertility and biological activity.  The 
techniques and rate of harvesting, road and trail construction and maintenance, and the choice of species 
shall not result in long term soil degradation or adverse impacts on water quality, quantity or substantial 
deviation from stream course drainage patterns 

10.6 การตรวจวัดต้องมีการด าเนินมาตรการเพื่อคงไว้ หรือปรับปรุงโครงสร้างของดิน, ความอุดมสมบูรณ์และกิจกรรมทางชีวภาพ วิธีการและอัตราการเก็บเก่ียว, 
ถนนและแนวในการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง, และตัวเลือกของสายพันธ์ุ ระยะยาวต้องไม่ส่งผลต่อการเส่ือมโทรมของดิน หรือส่งผลเสียต่อคุณภาพน า้, ปริมาณ หรือ 
การเปล่ียนแปลงที่ผิดปรกติของเส้นทางน า้  การระบายน า้  
10.6.1 This requirement is complied through demonstrated compliance with FSC Criterion 6.5. 

10.6.1 ข้อก าหนดนีส้อดค้องเป็นไปตามกบัข้อก าหนดของ FSC เกณฑ์ข้อท่ี 6.5 

10.7. Measures shall be taken to prevent and minimise outbreaks of pests, diseases, fire and invasive plant 
introductions. Integrated pest management shall form an essential part of the management plan, with 
primary reliance on prevention and biological control methods rather than chemical pesticides and 
fertilisers.  Plantation management should make every effort to move away from chemical pesticides and 
fertilisers, including their use in nurseries. The use of chemicals is also covered in Criteria 6.6 and 6.7. 

10.7 การตรวจวัดต้องมีด าเนินมาตรการเพื่อป้องกันและลด การระบาดของสัตว์พาหะ, โรค, ไฟป่าและการเข้ามาของพืชท่ีรุกราน การผสมผสานการจัดการสัตว์พาหะ  
ควรมีการระบุเป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงในแผนการบริหารจัดการ โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการป้องกันและวิธีการควบคุมทางชีวภาพมากกว่าการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี  
การบริหารจัดการการปลูกป่าต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี รวมถึงในเร่ือนเพาะช ากล้าไม้เหล่านัน้ด้วย การใช้งานสารเคมีได้มีการกล่าวถึง 
ไว้ในเกณฑ์ข้อ 6.6 และ 6.7 ด้วย 
10.7.1 Forest manager(s) shall ensure that the management documents contain appropriate procedures to prevent or minimise 
outbreaks of pests, diseases, uncontrolled forest fire and the spread of invasive species. 

10.7.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่เอกสารในการบริหารจดัการ ได้กลา่วถึงวิธีการด าเนินงาน เพ่ือป้องกนัหรือลดโอกาสในการเกิดการระบาดของสตัว์พาหะโรค  
ไฟป่าท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุและการแพร่กระจายของสายพนัธุ์ท่ีเข้ามารุกราน 
10.7.2 Forest manager(s) shall have a documented procedure to record, and reduce whenever possible, the use of pesticides and 
fertilizers. 

10.7.2 ผู้จดัการป่าต้องมีเอกสารท่ีระบใุห้มีการบนัทึกและลดการใช้งานยาฆา่แมลงและปุ๋ ยเคมีเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
10.7.3 Chemical should be used only whenever required, justified and approved by the relevant authority. Records shall be kept 
whenever chemicals are used. 

10.7.3 จะใช้สารเคมีก็ต่อเมื่อจ าเป็นเท่านัน้ ซึง่ต้องได้รับการอนญุาติจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้วย ต้องมีการจดัเก็บบนัทึกเมื่อใดก็ตามท่ีมีการใช้งานสารเคมี 
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10.8. Appropriate to the scale and diversity of the operation, monitoring of plantations, shall include regular 
assessment of potential on-site and off-site impacts, (e.g. natural regeneration, effects on water resources 
and soil fertility, and impacts on local welfare and social well-being), in addition to those elements 
addressed in principles 8, 6 and 4.  No species should be planted on a large scale until local trials and/or 
experience have shown that they are ecologically well-adapted to the site, are not invasive, and do not have 
significant negative ecological impacts on other ecosystems. Special attention will be paid to social issues 
of land acquisition for plantations, especially the protection of local rights of ownership, use or access. 

  10.8 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามขนาดและความหลากหลายของการด าเนินงาน การตรวจติดตาม ต้องรวมถึงการประเมินอย่างสม ่าเสมอถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ 
ทัง้ในพืน้ที่และนอกพืน้ที่ เช่น การเกิดการทดแทนตามธรรมชาติ, ผลกระทบต่อแหล่งน า้ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน, 
และผลกระทบต่อสวัสดิภาพของคนพืน้เมืองและสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม 

10.8.1 Whenever relevant, forest manager(s) shall ensure that traditional access rights are maintained for local farmers and 
communities.  

10.8.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่สิทธิในการเข้ามาภายในพืน้ท่ีป่าของเกษตรกรท้องถ่ินและชมุชนจะถกูรักษาไว้ 
10.8.2 Conformity with FSC Criterion 10.8 can be demonstrated through conformity with Principle 2, Criteria 4.4, and Criteria 8.2. 

10.8.2 ความสอดคล้องกบัข้อก าหนดของ FSC เกณฑ์ข้อ 10.8 สามารถแสดงให้เห็นได้โดยการปฏิบติัให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ท่ี 2, เกณฑ์ข้อ 4.4 และ 8.2 

 

10.9. Plantations established in areas converted from natural forests after November 1994 normally shall not 
qualify for certification. Certification may be allowed in circumstances where sufficient evidence is 
submitted to the certification body that the manager/owner is not responsible directly or indirectly of such 
conversion. 

10.9 การปลูกป่าบนพืน้ท่ีท่ีแปลงมาจากป่าธรรมชาติหลังจากเดือน พฤศจิกายน 1994 (พ.ศ. 2537)โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้รับการรับรอง การรับรองนัน้ 
จะยอมให้ในกรณีที่มีหลักฐานที่เพียงพอมาแสดงต่อผู้ให้การรับรองว่า ผู้จัดการหรือเจ้าของ มิได้มส่ิวนในการรับผิดชอบโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการแปลงสภาพนัน้  

 
10.9.1 For all types of certificates, plantation has not been established on forest lands that were converted from natural forest 
cover to plantation after November 1994. 

10.9.1 ในการให้การรับรองทกุรูปแบบ การปลกูป่าต้องไมท่ าในพืน้ท่ีป่าท่ีแปลงมากจากป่าธรรมชาติท่ีขึน้ปกคลมุพืน้ท่ีป่าปลกูหลงัจากเดือนพฤศจิกายน ปี 1994 (พ.ศ. 2537) 
10.9.2 If plantation has been established on lands with natural forest cover after November 1994, the forest manager(s) shall 
demonstrate no direct responsibility in relation to the conversion. 

10.9.2 หากมีการปลกูพืชพรรณบนพืน้ท่ีท่ีมีการขึน้ปกคลมุของป่าตามธรรมชาติหลงัจากเดือน พฤศจิกายน 1994 (พ.ศ. 
2537)ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นวา่ไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องโดยตรงต่อการแปลงสภาพป่า 
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F– Glossary of terms อภิธานศพัท์ 

 
 
This glossary is extracted from the standard FSC-STD-01-002 “Glossary of terms”, July 2004. 
อภิฐานศพัท์ฉบบันีน้ ามาจาก อภิธานศพัท์ของ FSC FSC-STD-01-002, กรกฎาคม 2547 
 
Accredited body: a body to which accreditation has been granted [ISO/CASCO 193 paragraph 6.3]. 
 
Applicant (for certification): a person or body that seeks to obtain a licence from a certification body [ISO/IEC Guide 
2:1991 paragraph 14.6]. 
 
Auditor: an individual who is qualified and authorised to undertake all or any portion of an evaluation within an 
accreditation or certification scheme. 
 
Biological control agents: Living organisms used to eliminate or regulate the population of other living organisms. 
 
Biological diversity values: The intrinsic, ecological, genetic, social, economic, scientific, educational, cultural, 
recreational and aesthetic values of biological diversity and its components. (see Convention on Biological Diversity, 
1992). 
 
Biological diversity: The variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine 
and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part; this includes diversity within 
species, between species and of ecosystems. (see Convention on Biological Diversity, 1992). 
 
Certificate registration code: a unique code or number issued by a certification body to a certificate holder; and (in 
this manual) by FSC to an accredited certification body. 
 
Certification body: a third party which assesses and registers the quality system standards and any supplementary 
documentation required under the system [ISO/CASCO 227 paragraph 3.2]. 
 
Chain of custody verification: verification that the source(s) of a specified forest product is/are a forest(s) that 
has/have been awarded a certificate(s) for forest stewardship by a FSC-accredited certification body. 
 
Chemicals: the range of fertilizers, insecticides, fungicides, and hormones which are used in forest management. 
 
Chain of custody: the channel through which products are distributed from their origin in the forest to their end-use. 
 
Compliance/conformity: fulfilment by a product, process or service of specified requirements [ISO/IEC Guide 
2:1991 paragraph 13.1 and ISO/CASCO 193 paragraph 1.1]. In this manual, the terms "conformity" and "compliance" 
are used interchangeably. 
 
Ecosystem: a community of all plants and animals and their physical environment, functioning together as an 
interdependent unit. 
 
Endangered species: any species which is in danger of extinction throughout all or a significant portion of its range. 
 
Exotic species: an introduced species not native or endemic to the area in question. 
 

Forest management/ manager 
The people responsible for the operational management of the forest resource and of the 
enterprise, as well as the management system and structure, and the planning and field operations. 
 

Forest integrity 
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The composition, dynamics, functions and structural attributes of a natural forest. 
 
Forest management enterprise: an organization or other single legal entity engaged in forest management. 
 
Forest management unit (FMU): a clearly defined forest area with mapped boundaries, managed by a single 
managerial body to a set of explicit objectives which are expressed in a self-contained multiyear management plan. 
 
FSC logo: the FSC logo consists of a half tree, half tick (or check), together with the initials FSC. It is designed for use 
on labels, claims and forest products certified with the FSC certification scheme. The FSC logo is an internationally 
registered trademark and its use is controlled by legally binding contracts. 
 
FSC trademarks: the initials 'FSC', the words 'Forest Stewardship Council', and the FSC Logo are registered 
trademarks (see FSC Logo above). 
 
Genetically modified organisms: biological organisms which have been induced by various means to consist of 
genetic structural changes. 
 
Group certification: An arrangement by which forest management units (FMUs) or other sites owned or managed by 
a number of distinct legal entities (group members) may be evaluated and subsequently certified within the scope of a 
single certificate. 
 
High Conservation Value Forests (HCVF): High Conservation Value Forests are those that possess one or more of 
the following attributes: 

a) forest areas containing globally, regionally or nationally significant : concentrations of biodiversity values (e.g. 
endemism, endangered species, refugia); and/or large landscape level forests, contained within, or containing 
the management unit, where viable populations of most if not all naturally occurring species exist in natural 
patterns of distribution and abundance 

b) forest areas that are in or contain rare, threatened or endangered ecosystems  

c) forest areas that provide basic services of nature in critical situations (e.g. watershed protection, erosion 
control) 

d) forest areas fundamental to meeting basic needs of local communities (e.g. subsistence, health) and/or 
critical to local communities’ traditional cultural identity (areas of cultural, ecological, economic or religious 
significance identified in cooperation with such local communities). 

 

The organisation Pro-Forest has also divided the concept of HCVF in six types that are described in their toolkit. 
Those six types are commonly used in the identification of HCVF in forest areas. 
 
Indigenous peoples: "The existing descendants of the peoples who inhabited the present territory of a country 
wholly or partially at the time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the 
world, overcame them and, by conquest, settlement, or other means reduced them to a non-dominant or colonial 
situation; who today live more in conformity with their particular social, economic and cultural customs and traditions 
than with the institutions of the country of which they now form a part, under State structure which incorporates mainly 
the national, social and cultural characteristics of other segments of the population which are predominant." (Working 
definition adopted by the UN Working Group on Indigenous Peoples). 
 
Landscape: a geographical mosaic composed of interacting ecosystems resulting from the influence of geological, 
topographical, soil, climatic, biotic and human interactions in a given area. 
 
Legal entity: an entity having legal personality, that is, capable of enjoying and being subject to legal rights and 
duties. 
 
Local laws: includes all legal norms given by organisms of government whose jurisdiction is less than the national 
level, such as departmental, municipal and customary norms 
 
Long term: the time-scale of the forest owner or manager as manifested by the objectives of the management plan, 
the rate of harvesting, and the commitment to maintain permanent forest cover. The length of time involved will vary 
according to the context and ecological conditions, and will be a function of how long it takes a given ecosystem to 
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recover its natural structure and composition following harvesting or disturbance, or to produce mature or primary 
conditions. 
 
Native species: a species that occurs naturally in the region; endemic to the area. 
 
Non-timber forest products: all forest products except timber, including other materials obtained from trees such as 
resins and leaves, as well as any other plant and animal products. 
 
Normative document: a document that provides rules, guidelines or characteristics for activities or their results. 
Note: The term "normative document" is a generic term that covers such documents as standards, technical 
specifications, codes of practice and regulations [ISO/IEC Guide 2:1991 paragraph 3.1]. 
 
Organization: company, corporation, firm, enterprise, authority or institution, or part or combination thereof, whether 
incorporated or not, public or private, that has its own functions, administration and legal personality. 
 
Pesticide (including fungicide and herbicide): any substance, preparation or organism prepared or used in protecting 
plants or wood or other plant products from harmful organisms; in rendering such organisms harmless; and controlling 
organisms with harmful or unwanted effects. (The term pesticide is used here (instead of e.g. biocide) because (1) it is 
used in the FSC P&C and (2) the term biocide has other legal definitions and restrictions, and includes some 
household cleansing products). QV Chemical pesticide (FSC-POL-30-601 FSC Chemical Pesticides Policy July 
2002-07) 
 
Plantation: forest areas lacking most of the principal characteristics and key elements of native ecosystems as 
defined by FSC-approved national and regional standards of forest stewardship, which result from the human 
activities of either planting, sowing or intensive silvicultural treatments.  
 
Requirement: a provision that conveys criteria to be fulfilled [ISO/IEC Guide 2:1991 paragraph 7.5]. 
 
SLIMF (small or low intensity managed forest): a forest management unit which meets specific FSC requirements 
related to size and/or intensity of timber harvesting, and can therefore be evaluated by certification bodies using 
streamlined evaluation procedures. The applicable FSC requirements are defined in FSC-STD-01-003 SLIMF 
Eligibility Criteria. 
 
SLIMF group: A group of forest management units each of which meets the criteria as a SLIMF. 
 
SLIMF stakeholder: individuals and organizations with a legitimate interest in the goods and services provided by an 
FMU; and those with an interest in the environmental and social effects of an FMU's activities, products and services. 
They include: those individuals and organizations which exercise statutory environmental control over the FMU; local 
people; employees; investors and insurers; customers and consumers; environmental interest and consumer groups 
and the general public [modified from Upton and Bass, 1995]. 
 
Tenure: socially defined agreements held by individuals or groups, recognized by legal statutes or customary 
practice, regarding the "bundle of rights and duties" of ownership, holding, access and/or usage of a particular land 
unit or the associated resources there within (such as individual trees, plant species, water, minerals, etc). 
 
Third party: person or body that is recognized as being independent of the parties involved, as concerns the issue in 
question [ISO/IEC Guide 2:1991 paragraph 13.2 and ISO/CASCO 193 paragraph 1.9]. 
 
Threatened species: any species which is likely to become endangered within the foreseeable future throughout all 
or a significant portion of its range. 
 
Use-rights: rights for the use of forest resources that can be defined by local custom, mutual agreements, or 
prescribed by other entities holding access rights. These rights may restrict the use of particular resources to specific 
levels of consumption or particular harvesting techniques. 
 
Verification of conformity: confirmation, by examination of evidence, that a product, process or service fulfils 
specified requirements [ISO/IEC Guide 2:1991 paragraph 13.4]. 
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H – Appendix ภาคผนวก 

 

 
Annex 1 ภาคผนวกที่ 1: กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 
 

A.1 Laws and Regulations 

Social 

1. พ.ร.บ. การท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2551 Alien Working Act, B.E. 2551 

2. พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 แกไ้ข พ.ศ.2554 Labor Protection Act B.E. 2541, amended in 2011 

3. พ.ร.บ. ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 แกไ้ข พ.ศ.2558  Social Security Act, B.E. 2533, amended in 2015 

4. พ.ร.บ. แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 Labor Relations Act, B.E. 2518 

5. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 National Education Act. B.E. 2545 

6. พ.ร.บ. ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 Occupational Safety, Health and Environment Act B.E. 2554 

7. พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 Cleanliness and Orderliness of the Country Act 1992 

8. พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แกไ้ข พ.ศ.2550  Public Health Act 1992, amended in 2007 

9. พ.ร.บ. ความปลอดภยั พ.ศ. 2535 แกไ้ข พ.ศ.2554  Safety Act 1992, amended in 2011 

10. Aechaeological Sites, Antiques, Art Objects and National Museum Act 1961 

 

Environmental 

11. พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 Factory Act, B.E. 2535 

12. พ.ร.บ. วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 แกไ้ข พ.ศ. 2551   Hazardous Substance Act B.E. 2535, amended in 2008 

13. Poisonous Substances Act 1976, amended in 1973 

14. พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535 

15. พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 แกไ้ข พ.ศ. 2550  Energy Conservation Promotion Act B.E. 2535, amended in 2007 

16. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แกไ้ข พ.ศ. 2550   Building Control Act B.E. 2522, amended in 2007 

17. พ.ร.บ. น ้าบาดาล พ.ศ. 2520  Groundwater Act, B.E.2520 

18. พ.ร.บ. น ้าบาดาล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 Groundwater Act (no.2) B.E. 2535 

19. พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 Navigation in Thai Waterway B.E. 2456 

20. พ.ร.บ. การป้องกนัการชนกนัของเร่ือ พ.ศ. 2522 Prevention of Ship Collision Act 1979 
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21. Regulation on Prevention and Combating of Oil Polution 

22. พ.ร.บ. การจดัการประเภทลุ่มน ้า พ.ศ. 2528 Watershed Classigication Act (1985)  

23. พรบ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 Control rubber Act 1999 

 

Forestry 

24. พ.ร.บ. ให้ใชป้ระมวลกฏหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 Land Code Promulgating Act, B.E. 2497 

25. พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 แกไ้ข พ.ศ. 2532 Forestry Act 1947, amended in 1989 

26. พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  National Reserved Forests Act, B.E. 2507 

27. พ.ร.บ.การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518  Agricultural Land Reform Act B.E. 2518 

28. พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 Wildlife Preservation and Protection Act, B.E. 2535 

29. พ.ร.บ. การอนุรักษช์า้งไทย พ.ศ. 2464 (ฉบบัท่ี 2 2503) Conservation of wild elephant 1921 (Second issue 1960) 

30. พ.รบ. ป่าไม ้พ.ศ.2484 แกไ้ข พ.ศ. 2532 Forestry Act 1947, amended in 1989 

31. พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 แกไ้ข พ.ศ. 2558 Forest Plantation Act B.E. 2535, amended in 2015 

32. พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 National Park Act 1961 

33. ยกเลิกการสมัปท านไมซุ้ง (2535) Logging ban (1989) 

34. พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2488 แกไ้ข พ.ศ. 2558 Fishery Act 1945, amended in 2015 

35. พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ.2542 Plant Varieties Protection Act, B.E. 2542 

36. พ.ร.บ.การขดุดินและถมดิน พ.ศ.2543  Land Excavation and Land Filling Act B.E.2543 

37. พ.ร.บ. การเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 Land Renting for Agriculture Act B.E. 2524 

38. Constuction Building Control Act 1979 

39. City plan Act 1975 

40. Investment Promotion Act 1977 

41. Industrial estate Authority of Thailand Act (no. 3) 1996 

42. พ.ร.บ. เล่ือยโซ่ยนต ์พ.ศ. 2545 Chainsaw Act B.E. 2545 

43. Notification of MOSTE on Types and Sizes of Projects or Activities of Government Agencies, State Enterprises or Private Required or Prepare an 

Environment Impact Assessment Report 1992 (24 August 1992) 

44. Notification of Ministry of Industry Concerning Storage and Disposal of Toxic Substances 1982 

45. Notification of Ministry of Industry Concerning Industrial Effluent Standards 1982 
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46. Notification of Ministry of Industry Concerning manufacture and Use of Toxic Substances 1982 

47. Notification of Ministry of Industry Concerning Factory Waste 1988 

48. Notification Concerning Duty Reduction on Energy Efficiency and Environmental Technology 1988 

49. พระราชบญัญติัการยางแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2558 Rubber authority of Thailand Act B. E.2558 
 

 

A.2 International conventions and agreements to which Thailand is a signatory 

50. Convention on Biological Diversity 

The CBD was signed by 150 government leaders at the 1992 Rio Earth Summit and entered into force in December 1993. There are currently 188 

Parties to the Agreement. The three objectives of the convention are: the conversation of biodiversity, the sustainable use of biological resources and 

the fair and equitable sharing of benefits arising from the genetic resources. The principles of the CBD are broad in scope and unlike CITES, the CBD 

does not contain detailed provisions on implementation. Accordingly, implementation of the CBD depends on the incorporation of the convention and 

asscociated policies and guidelines into the national legislation of Member States. 

อนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพไดรั้บการลงนานโดยรัฐบาล 150 ประเทศ เม่ือปี 2535 ในการประชุม ริโอ เอิร์ธ ซมัมิท 

และบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนธนัวาคม 2534 ปัจจุบนัมีภาคีสมาชิก 188 ประเทศ ใหส้ตัยาบนั วตัถุประสงคห์ลกั 3ขอ้ ของอนุสญัญาคือ 

1) อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ  

2) การใชท้รัพยากรชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 

3) การแบ่งปันผลประโยชน์ของทรัพยากรทางพนัธุกรรมอยา่งยติุธรรม 

หลกัการของอนุสญัญาฯ มีขอบเขตท่ีกวา้งขวางไม่เหมือนกบั CITES ตรงท่ี CBD ไมไ้ดบ้อกถึงรายละเอียดมาตรการในการท าให้บรรลุเป้าหมาย 

อยา่งไรก็ตามการท าให้บรรลุตามกรอบของ CBD ข้ึนอยูก่บัความสอดคลอ้งของ CBD กบันโยบายและแนวทางในกฏหมายของประเทศสมาชิก 

51. Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES): The convention on international trade in endangered species of wild fauna and 

flora (CITES) was developed in the early 1970’s in response to concerns that unregulated trade in wild species of wild fauna and flora could have a 

detrimental impact om species and their ecosystems. It currently has 167 State Parties and regulates trade about 30000 species. Only a small number of 

these are actually endangered, the majority being species for which trade measures have been introduced to avoid conservation threat. Parties acceding 

to CITES agree to place controls on international trade in species that are listed in any of the Convention’s three Appendices. 

อนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศของส่ิงมีชีวิตใกลสู้ญพนัธุ์ (CITES) ไดถู้กพฒันาในช่วงตน้ปี 2513 

เพ่ือตอบสนองความกงัวลเก่ียวกบัการคา้ขายพนัธุ์สตัวแ์ละพนัธุ์พืชระหวา่งประเทศ ท่ีปราศจากการก ากบัดูแล 

ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายพนัธุ์และระบบนิเวศ ปัจจุบนัมีภาคีสมาชิกทั้งหมด 167 ประเทศและมีสายพนัธุ์ท่ีอยูใ่นการควบคุมกวา่ 30,000 สายพนัธ์ุ 
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ซ่ึงโดยท่ีจริงแลว้มีไม่ก่ีสายพนัธุ์ท่ีก  าลงัตกอยูใ่นอนัตราย ส่ิงมีชีวิตหลกัส่วนใหญ่ท่ีท าเป็นการคา้ ไดรั้บการบรรจุไวเ้พ่ือไม่ให้คุกคามการอนุรักษ ์

ประเทศท่ียอมรับ CITES ตอ้งควบคุมการคา้ขายระหว่างประเทศในส่ิงมีชีวิตดงักล่าวท่ีข้ึนบญัชีรายช่ือไวใ้นภาคผนวกทั้งสามส่วน 

52. International Labor Organization (ILO): with specific reference to 

Code of Practice in Safety and Health in Forestry 

Convention 87: Freedom of Association and Protection of the Right to Organise 

Convention 98: Application of the principle of the right to organize and bargain collectively 

Convention 138: Minimum age for working 

Guidelines for worker’s health surveillance 

Guideline for labor inspection in forestry 2005 

Guideline for occupational health and safety 

Protection of worker’s personal data 

53. The International Tropical Timber Agreementf (ITTA) was adopted on 26 January 1994 (successor agreement to the ITTA, 1983). There are currently 

58 members, comprising 32 producing and 26 consuming members, including European community. The agreement is open to any state that procdues 

or consumes tropical timber, and to intergovernmental organizations having responsibilities inrespect of negotiation, conclusion, and application of 

international agreements. The members represent 90 percent of world trade in tropical timber and over 75 percent of the world’s tropical forests. 

ขอ้ตกลงดา้นการคา้ไมซุ้งเขตร้อนระหวา่งประเทศ (ITTA) ไดรั้บการยอมรับตั้งแต่ 6 มกราคม 2537 (เห็นดว้ยตั้งแต่ 2526) 

ปัจจุบนัมีประเทศสมาชิกจ านวน 58 ประเทศ ประกอบดว้ยผูผ้ลิต 32 ราย และ ผูซ้ื้อ 26 ราย รวมทั้งประเทศกลุ่มสหภาพยโุรป 

ขอ้ตกลงน้ีเปิดเผยต่อประเทศท่ีผลิตหรือบริโภคไมซุ้งเขตร้อน และองคก์รณ์ระหวา่งประเทศท่ีรับผิดชอบต่อการเจรจาต่อรอง 

สรุปและใชข้อ้ตกลงระหวา่งประเทศ สมาชิกร้อยละ 90 ทัว่โลกท่ีคา้ขายไมซุ้งเขตร้อนและมากกวา่ร้อยละ 75 ของป่าไมเ้ขตร้อนของโลก 

The International Tropical Timber Organization (ITTO), established by the ITTA, 1983, administers the provisions and supervises the operation of this 

agreement. It has the following mission statement: “the ITTO facilities discussion, consultation and internaltion co-operation on issues relating to the 

international trade and utilization of tropical and the sustainable management of its recources base. Among its objectives are to: 

 Provide an effective framework for consultation, internaltional co-operation, and policy development among all members with regard to all 

relevant aspects of the world timber economy; 

 Provide a forum for consultation to promote non-discriminatory timber trade practices; 

 Contribute to the process of sustainable development; 

 Encourage members to support and develop industrial tropical timber reforestation and forest management activities as well as rehabitation of 

degraded forest land with due regard for the interest of local communities depentdent on forest resources and; 
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 Encourage members to develop national policies aimed at sustainable utilization and conservation of timber –producing forests and their 

genetic resources and at maintaining the ecological balance in the regions concerned, in the context of tropical timber trade. 

องคก์ารคา้ไมซุ้งเขตร้อนระหวา่งประเทศ (ITTO) ก่อตั้งโดย ITTA 2526 มีหนา้ท่ีบริหารมาตรการและการให้ค  าปรึกษาการปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

โดยมีพนัธะกิจท่ีกล่าวไวด้งัน้ี ITTO มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกหรือ ปรึกษาหารือ 

ให้ค  าปรึกษาและร่วมมือระหวา่งประเทศในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศและการใชป้ระโยชน์ไมซุ้งเขตร้อนและการจดัการดา้นทรัพยากรอย่

างย ัง่ยนื โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 จดัหากรอบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการให้ค  าปรึกษา ร่วมมือระหวา่งประเทศ และ 

พฒันานโยบายระหวา่งประเทศสมาชิกในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจการคา้ไมข้องโลก 

 จดัหาเวทีส าหรับการให้ค  าปรึกษาเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติัท่ีไม่มีการกีดกนัการคา้ไมซุ้ง 

 ส่งเสริมกระบวนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 ผลกัดนัสมาชิกเพ่ือสนบัสนุนและพฒันาฟ้ืนฟปู่าไมเ้ขตร้อนเพ่ือท าซุงเป็นการคา้และกิจกรรมการจดัการป่าไมร้วมทั้งการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีป่าเส่ือมโทร

มดว้ยความสนใจต่อชุมชนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งอาศยัทรัพยากรป่าไมแ้ละ 

 ผลกัดนัให้พฒันานโยบายระดบัชาติท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืและการอนุรักษป่์าไมเ้พ่ือการท าไมซุ้งและทรัพยากรพนัธุกรรมใ

นระดบัท่ีด ารงรักษาความสมดุลของนิเวศวิทยาในภูมิภาค ในบริบทของการคา้ไมซุ้งเขตร้อน 
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Annex 2: ILO Conventions  

A FSC Policy on ILO conventions taken from FSC-POL-30-401 FSC certification and ILO conventions 
FSC-POL-30-401 FSC  
Following the FSC policy document “FSC and the ILO Conventions” endorsed at the 24

th
 Board Meeting of March 

2002, compliance with all ILO Conventions relevant for forestry is a requirement for FSC forest management 
certification.  The relevant ILO Labour Conventions are as follows.  ILO Convention 87 and 98 are printed in full. 
Conventions number 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, and 182 are Core Standards covered by the 1998 ILO 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its follow-up.  
1. Forest managers are legally obliged to comply with all ILO conventions that are ratified in that country. 
2. Forest mangers are expected to comply with the eight core (fundamental) ILO conventions in all ILO member 
countries, by virtue of their country’s ILO membership, even if not all the conventions have been ratified. 
3. FSC’s policy for voluntary certification expects managers to comply with all conventions listed in Annex 2 [of 
FSC-POL-30-401 FSC certification and ILO conventions], in all countries (including countries which are not ILO 
members, and have not ratified the conventions). 
The following conventions represent consensus among the 170 member countries of ILO, and have been 
adopted/endorsed by the International Labour conference or the Governing body of ILO: (Core conventions 
highlighted in bold) 
29 Forced Labour Convention, 1930 
87 Freedom of association and protection of the right to organize conventions, 1948.   
97 Migration for employment (revised) convention, 1949. 
 
98 Right to organize and collective bargaining convention, 1949.  
100 Equal remuneration convention, 1951.  
105 Abolition of forced labour convention, 1957.  
111 Discrimination (occupation and employment) convention, 1958.  
131 Minimum Wage fixing convention, 1970.  
138 Minimum age convention, 1973. 
141 Rural workers organizations convention, 1975.  
142 Human Resources Development Convention, 1975143 Migrant Workers (Supplementary Provisions) 
Convention, 1975 
155 Occupational Safety and Health Convention, 1981 
169 Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 
182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 
 
ILO Code of Practice on Safety and Health in Forestry Work.  
 
Recommendation 135 Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 
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B Personal Protective Equipment อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 
 
จาก (Safety and health in Forestry work, ILO Code of practice, 1998) 
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List of Rare, Threatened and Endangered species in THAILAND 
The list is available at:  
www.iucnredlist.org 
www.panda.org 
www.earthsendangered.com 
www.nationasencyclopedia.com 
www.animalinfo.org 
www.conservationonoutdoors.org 
www.nationalredlist.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.panda.org/
http://www.earthsendangered.com/
http://www.nationasencyclopedia.com/
http://www.animalinfo.org/
http://www.conservationonoutdoors.org/
http://www.nationalredlist.org/
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Annex 3: CITES 
 

Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) 

Additional Guidance for Timber Importers and traders GN15 (November 2005)  

   

   

Latin name Common/Trade name Notes / Distribution 

Appendix I:    

   

Abies guatamalensis Guatemalan fir Central America 

Araucaria araucana Monkey-puzzle tree Chile and Argentina 

Dalbergia nigra Brazilian Rosewood Brazil 

Fitzroya cuppressoides Alerce Costa Rica, Panama, Columbia 

Pilgerodendron uviferum  Argentina, Chile 

Podocarpus parlatorei Parlatore's Podocarp Argentina, Bolivia, Peru 

   

Appendix II:    

   

Aquilaria spp.  Agarwood Asia (all species)  

Caryocar costaricense Ajillo Colombia, Costa Rica, Panama 

Gonystylus spp.  e.g. Ramin Asia (all species)  

Guaiacum spp.  Lignum-vitae/Tree of life Central America, Caribbean (all species) 

Gyrinops spp.  Agarwood Asia (all species)  

Oreomunnea pterocarpa Gavilaan Costa Rica, Mexico, Panama 

Pericopsis elata Afrormosia Central and West Africa 

  logs, sawn wood and veneers controlled only 

Platymiscium pleiostachyum Quira macawood Central America 

Prunus africana African cherry Africa&Madagaskar 

Pterocarpus santalinus Red Sandalwood India 

  
logs, wood-chips and unprocessed broken material controlled 
only 

Swietana humilis Honduras Mahogany Central America 

Swietana macrophylla Big-leaf Mahogany Central-South America 

Swietana mahagoni Caribbean mahogany USA, West Indies, Central America  

  logs sawn wood and veneer sheets controlled only 

Taxus: chinensis Yew: Chinese  

cuspidata Japanese  

fauana Tibetan  

sumatrana Sumatran  

wallichiana Himalayan  

   
 
 
 
Appendix 3:    
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Cedrela odorata Cigarbox Cedar 
South&Central America (logs, sawn wood and veneer sheets 
only)  

Dipteryx panamensis Almendro Costa Rica, Panama, Colombia 

Magnolia liliifera var. obovata Safan, Champak Bhutan, China, India, Nepal 

Podocarpus nerifolius Yellow wood Asia 

Tetracentron sinense Tetracentrons Bhutan, China, India, Nepal, Myanmar 

   
   

Bureau Veritas supports the inclusion of the following species in Appendix II; 

all are known to be in international trade and to be suffering or  

having already suffered substantial decline:  

   

Berchemia zeyheri Pink ivorywood  

Chamaecyparis lawsoniana Port Orford cedar  

Dalbergia cearensis Kingwood  

Dalbergia frutescens Tulipwood  

Dalbergia latifolia Indian rosewood, Sonokeling 

Dalbergia melanoxylon African blackwood  

Diospyros celebica Macassar ebony  

Diospyros crassiflora African ebony  

Diospyros ebenum Sri Lankan ebony  

Diospyros muni Thai ebony  

Diospyros philippinensis Philippine ebony  

Entandrophragma (all 11 spp.) Utile, Sapele, African mahogany 

Khaya (all 7 spp.) African mahogany  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


