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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.  

ประกอบไปด้วยหลกัปฏิบติัและเกณฑ์ของ 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 policy FSC-STD-30-005 “FSC standard for group entities in forest management groups”.  

การรับรองในรูปแบบของกลุม่, ความสอดคล้องขององค์กรต้องได้รับการตรวจประเมินเปรียบเทียบกบัข้อก าหนดนีซ้ึง่ท าให้สมบรูณ์ครบถ้วนด้วยนโยบาย FSC-STD-30-005 “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 และได้รับการปรับปรุงเมื่อในเดือน 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 



         
 

FSC Forest Management referential for Thailand - Ref: RF03 FSC FM BV referential Thailand for Non-SLIMF - version 1.3 

 

 Bureau Veritas Certification        Update 28/04/17       Page 4 of 42 
 

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 านงง งึงกฏหมายี่เเก่เยวข้องีั งงหมดี่เม่การบังคับช้้ชนประเีนนังน  รวม งึงสน สิสัญญาระหว่างประเีน 
และต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดและเกณฑ์ของ FSC 
1.1. Forest management shall respect all national and local laws and administrative requirements 

    1.1 การจัดการป่าไม้ต้องค านงง งึงกฏหมายภายชนประเีน รวม งึงข้อก าหนด กฏหมายและเกณฑ์ชนการบรสหารงานประจ าี้อง สึเน 
 

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) shall have adequate knowledge of and access to relevant national and local legislation and regulations 
(e.g. list of relevant legislation, records of relevant legislation and/or access to relevant websites). Relevant national laws and 
regulations are listed in Annex 1. 

1.1.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีความรู้ท่ีเพียงพอและต้องสามารถเข้าถึงข้อก าหนดและกฏหมายระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ิน (ตวัอยา่งเช่น รายการข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง, รายการกฏหมายท่ี 
เก่ียวข้อง บนัทึกหรือกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ ความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง) กฏหมายระดบัประเทศและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องแสดงไว้ใน ภาคผนวก 1 
1.1.3 Forest manager(s) management activities and procedures shall be in compliance with relevant laws and legislation including 
provincial, municipal, and local, administrative requirements. 

1.1.3 การบริหารจดัการกิจกรรมและแนวทางในการด าเนินงานของผู้จดัการป่าไม้ ต้องสอดคล้องกบักฏหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อก าหนดในระดบัจงัหวดั, เทศบาล และระเบียบ 
ในการบริหารงานท้องถ่ิน 
1.1.4 น า Standard ของ FSC FM USA ข้อ 1.1.1b มาประยกุต์ใช้ 

 

1.2. All applicable and legally prescribed fees, royalties, taxes and other charges shall be paid 
ใ    1.2 ต้อง้ าระค่าิรรมเน่ยมี่เเก่เยวข้องและค่าิรรมเน่ยมตามี่เกฏหมายก าหนด ไม่ว่าจะเป็น ค่าิรรมเน่ยมรอยัลต่ ง ภาษ่และค่ารรมเน่ยมอืเน  

 
1.2.1 The forest owner or manager provides written evidence that all applicable and legally prescribed fees, royalties, taxes and 
other charges are being paid in a timely manner. 

 
1.2.2 In case of any delay in paying taxes or other legal fees, the relevant governmental authority shall have been informed and 
formally agreed for the payment to be postponed. 

1.2.2 ในกรณีท่ีเกิดความลา่ช้าในการจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมตามกฏหมายอ่ืนๆ ต้องมีการแจ้งให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องทราบและมีการท าการตกลงอยา่งเป็นทางการวา่จะมีการเลื่อน 
ก าหนดการจ่ายออกไป 
 

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 ประเีนี่เ ร่วมลงน ามชนสน สิสัญญาระหว่างประเีน เ้่น CITES, ILO conventions, ITTA และ การประุ้มชนเรืเองความหลากหลายีาง้่วภาพ ต้องม่การน าข้อตกลงเหล่านั งน  
เข้ามาร่วมพสจารณาด้วย 
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 าหนดท่ีมีผลบงัคบัใช้ตามสนธิสญัญาระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยได้มีการลงน ามไว้ตามท่ีระบใุน 
Annex 2 ของมาตรฐาน FSC 
1.3.2 Forest manager(s) shall be aware of protected areas and CITES species (if any) in or adjacent to the forest area under 
evaluation. 

1.3.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องตระหนกัถึงพืน้ทีท่ีได้รับการคุ้มครองและสายพนัธุ์ ท่ีได้รับการคุ้มครองตาม CITES ถ้ามีอยูภ่ายในบริเวณหรืออยูใ่นพืน้ท่ีข้างเคียงบริเวณป่าท่ีอยูใ่นขอบเขตของการ 
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ประเมิน 
1.3.3 Forest manager(s) shall have informed and/or trained all relevant staff to ensure appropriate knowledge and understanding 
of relevant international agreements. 

1.3.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแจ้ง และ/หรือ ฝึกอบรม ให้กบัพนักงานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องเพ่ือให้มัน่ใจวา่พวกเขามีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัข้อตกลงระหวา่งประเทศ 

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 หากม่ความขัดแย้งระหว่าง ข้อก าหนด กฏหมาย และข้อก าหนดและเกณฑ์ของ FSC ผู้ี่เชห้การรับรองและผู้ี่เเก่เยวข้องหรือผู้ี่เได้รับผลกระีบ 
ต้องน าเข้ามาสู้การพสจารณาร่วมกันเพืเอการชห้การรับรอง เป็นกรณ่ ไป  

1.4.1 Forest manager(s) shall inform Bureau Veritas’ auditor(s) of any possible conflict that has been identified between laws, 
regulations and the FSC Principles and Criteria and where compliance with legal requirements would make it impossible to 
demonstrate conformity with any indicator of this adapted FSC standard. 

1.4.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแจ้งให้กบัผู้ตรวจประเมินจากทางบโูรเวอริทสัทราบเก่ียวกบัความขดัแย้งท่ีพบระหวา่งข้อก าหนดกฏหมาย, ข้อก าหนดและเกณฑ์ของ FSC และเมื่อมีการปฏิบติัให้ 
สอดคล้องกบักบัข้อก าหนดตามกฏหมายจะท าให้ไมส่ามารถท าให้สอดคล้องกบัตวัชีวัด้ท่ีได้ระบไุว้ในข้อก าหนดท่ีมีการแปลงจากข้อก าหนดของ FSC ฉบบันี ้
1.4.2 Forest manager(s) shall be willing to participate in appropriate process for resolving any identified conflicts and comply with 
any solution proposed by BV audit team or the relevant FSC authority (FSC International Center, FSC National Initiative, etc) 

1.4.2 ผู้จดัการป่าไม้ไมต้่องสมคัรใจเข้าร่วมในกระบวนการแก้ไขข้อขดัแย้งท่ีตรวจพบ และปฏิบติัให้สอดคล้องตามแนวทางการแก้ไขท่ีน าเสนอโดยทีมผู้ตรวจประเมินของ BV หรือ หน่วยงานท่ี 
เก่ียวข้องของ FSC (FSC International Center, FSC National Initiative เป็นต้น) 
1.4.3 Any potential conflict identified between laws and the FSC Principles and Criteria shall be documented and reported to 
Bureau Veritas. 

1.4.3 หากพบความเป็นไปได้ท่ีจะมีความขดัแย้งระหวา่งกฏหมายและข้อก าหนดและเกณฑ์ของ FSC ต้องมีการจดัท าเป็นเอกสารและรายงานให้กบัทาง บโูร เวอริทสั ทราบ 

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

activities 
1.5 พื งนี่เี่เอยู่ชนขอบเขตของการจัดการป่าไม้ต้องได้รับการปกป้องจาก การเก็บเก่เยวี่เผสดกฏหมาย การตั งง สึเนฐานและกสจกรรมชด ี่เไม่ได้รับอนุญาต 
1.5.1 Forest manager(s) should ensure that the forest area is protected from illegal harvesting; settlement and other unauthorized 
activities through appropriate legal means. 

1.5.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่พืน้ท่ีป่าจะได้รับการปกป้องจากการเก็บเก่ียวท่ีผิดกฏหมาย, การตง้ัถ่ินฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีไมไ่ด้รับการอนุญาต 
1.5.2 Forest manager(s) shall have adequate personnel and surveillance resources and conduct periodic monitoring of the defined 
forest area so that unauthorized activities, if any, are promptly identified and controlled. 

1.5.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีบคุลากรท่ีเพียงพอและมีการตรวจติดตามทรัพยากร และด าเนินการตรวจติดตามช่วงเวลาท่ีก าหนด เพื่อตรวจหากิจกรรมท่ีไมไ่ด้รับอนุญาตภายในพืน้ท่ีป่า หากพบ, 
ต้องมีการระบกิุจกรรมนน้ั ๆ และเข้าควบคมุในทนัที 
1.5.3 Forest manager(s) shall ensure that appropriate communication with relevant authorities takes place so that the forest 
management areas are protected in compliance with legal requirements. 

1.5.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่มีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องอยา่งเหมาะสม 
ทง้ันีเ้พ่ือให้พืน้ท่ีป่าในการบริหารจดัการได้รับการคุ้มครองสอดคล้องตามข้อก าหนดกฏหมาย 
1.5.4 In case illegal or unauthorized activities have been identified by the forest manager(s), relevant authorities shall be formally 
informed and measures shall be taken to resolve the issue identified. 

1.5.4 ในกรณีท่ีผู้จดัการป่าไม้ตรวจพบกิจกรรมท่ีผิดกฏหมายหรือไมไ่ด้รับอนุญาต ต้องแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบอยา่งเป็นทางการและด าเนินมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีพบ 

1.6. Forest managers shall demonstrate a long-term commitment to adhere to the FSC Principles and Criteria 
1.6. ผู้จัดการป่าไม้ต้องแสดงชห้เห็น งึงความร่วมมือชนระยะยาวกับข้อก 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 รวบรวมเอกสารท่ีแสดงให้เห็นถึงความมุง่มัน่ในระยะยาว ท่ีจะปฎิบติัให้สอดคล้องกบัหลกัการและเกณฑ์ของ 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 FSC ทัง้ภายในและภายนอกพืน้ท่ีป่าท่ีอยูภ่ายใต้ขอบเขตของการประเมิณ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแนบข้อมลูทัง้หมดของพืน้ท่ีป่าท่ีมี ถึงแม้วา่จะเป็นพืน้ท่ีนอกเหนือจากการขอการรับรอง (ทัง้นีเ้พื่อแสดงถึงความสอดคล้องกบันโยบายของ FSC 
เก่ียวกบัการให้การรับรองทัง้พืน้ท่ีท่ีขอการรับรอง และพืน้ท่ีท่ีอยูน่อกเหนือการรับรอง) 
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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. ความรับผสด้อบชนการึือครองและสสี สิ์  ต้องจัดี าเอกสารแสดงรายละเอ่ยดอย่าง้ัดเจนเก่เยวกับการึือครองและการช้้สสี สิ์ชนระยะยาวบนี่เดสนและีรัพยากรภายชนป่า  
และได้รับการขง งนีะเบ่ยนึูกต้องตามกฏหมาย 

 

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 ต้องแสดงหลักฐานชนการการึือครองและการช้้สสี สิ์ชนระยะยาวบนี่เดสน (เ้่น ้ืเอี่เดสน, สสี สิ์ตามจาร่ตประเพณ่, หรือสัญญาเ้่า 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องต้องมีเอกสารแสดงสทิธ์ิตามกฏหมายวา่ด้วยการบริหารจดัการป่าท่ีอยูภ่ายใต้การประเมินและมีอายคุงเหลือไมต่ ่ากวา่ 5 ปี ตามอายขุองใบรับรอง FSC 
และอธิบายถึงสิทธ์ิในการถือครอง และ/หรือสิทธ์ิในการบริหารจดัการป่า/พืน้ท่ีการปลกูสร้างสวนป่าในระยะยาว 
2.1.2 Forest manager(s) shall ensure that land tenure certificates or land lease agreement issued by the competent authority are 
available, covering land and forest use rights. 

2.1.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่มีใบรับรองการถือครองท่ีดิน หรือสญัญาเช่าท่ีดิน ออกให้โดยหน่วยงานท่ีมีอ าน าจหน้าท่ี และครอบคลมุสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์บนท่ีดินและป่าไม้ 
2.1.3 Whenever relevant, forest manager shall ensure that valid forest management lease agreements have been agreed with the 
relevant parties, including, local farmers, local communities, State Forest Farm, Forest Bureau, etc. 

2.1.3 เมื่อใดก็ตามท่ีเก่ียวข้อง ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่สญัญาเช่าพืน้ท่ีป่าท่ียงัมีผลบงัคบัใช้ ได้มีการตกลงร่วมกนัระหวา่งผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง อนัได้แก่ เกษตรกรท้องถ่ิน. ชมุชนท้องถ่ิน 
เกษตรอ าเภอ สานกังานป่าไม้ เป็นต้น 

2.1.4 There shall be clear boundaries for the forest management unit and boundaries should be marked on maps. 

2.1.4 ควรมีการจดัท าขอบเขตของการบริหารจดัการป่าและควรมีการระบขุอบเขตลงในแผนท่ีด้วย 

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 ุ้ม้นี้อง สึเนี่เม่สสี สิ์ ชนการึือครองตามกฏหมายหรือตามจาร่ตประเพณ่หรือสสี สิ์ชนการช้้ประโย้น์ ต้องคงไว้ซงเงการควบคุม กสจกรรมี่เเกสดขง งนชนผืนป่า 
ีั งงน่ งเพืเอปกป้องสสี สิ์หรือีรัพยากร เว้นแต่จะม่การมอบอ าน าจชห้กับบรสษัีตัวแีนอืเน 
2.2.1 Forest manager(s) shall identify and document local communities or local farmers with customary, land tenure, land use 
rights and/or forest management rights within the area under evaluation. 

2.2.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีการระบแุละจดัท าเอกสารเก่ียวกบัสิทธ์ิของการดแูล, การถือครองท่ีดิน, การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ของชมุชนท้องถ่ิน หรือ เกษตรกรท้องถ่ิน และ/หรือ สิทธ์ในการบริหาร 
จดัการป่า ภายในพืน้ท่ีภายใต้ของเขตของการประเมิน 
2.2.2 Forest manager(s) shall ensure that when local farmers, local communities, local townships delegate control over the forest 
management activities, delegation is done through with free, prior, and informed consent and valid legal agreements. 

2.2.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่เมื่อเกษตรกรท้องถ่ิน, ชมุชนท้องถ่ิน, ตวัแทนชมุชนเมืองท้องถ่ิน มีมอบอ าน าจในการก ากบัดแูลกิจกรรมการบริหารจดัการป่า การมอบอ าน าจนน้ั เป็นไป 
อยา่งสมคัรใจก่อนท่ีจะมีการแจ้งให้ทราบถึงการอนุญาตนน้ั และเป็นข้อตกลงท่ีท่ีมีผลบงัคบัใช้ตามกกฏหมาย 
2.2.3 Local communities or local farmers shall receive fair and reasonable benefits from the forest manager, in conformity with the 
terms of the lease agreement or other agreement whenever relevant. 

2.2.3 ชมุขนท้องถ่ิน หรือเกษตรกรท้องถ่ิน ต้องได้รับผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมและมีเหตมุีผลจากผู้จัดการป่าไม้ 
ทง้ันีเ้พื่อให้สอดคล้องกบัข้อความท่ีได้มีการะบไุว้ในสญัญาเช่าหรือข้อตกลงอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

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 การแก้ไขข้อโต้แย้งชนเรืเองการึือครองสสี สิ์และสสี สิ์การช้้ประโย้น์ต้องด าเนสนการภายชต้กลไกการการแก้ไขข้อโต้แย้งี่เเหมาะสม 
สภาวะการณ์และสึานะของข้อโต้แย้งี่เ้ัดเจน จะึูกน ามาพสจารณาร่วมกับการประเมสนผลการรับรอง 
ข้อโต้แย้งี่เเก่เยวข้องกับผลประโย้น์จ านวนมากจะส่งผลชห้หน่วยงานึูกึอดึอนจากการได้รับการรับรอง 
2.3.1 No unresolved disputes of substantial magnitude involving a significant number of interests relating to tenure and land use 
right in the area under evaluation can be identified and/or has been reported by stakeholder(s). 

2.3.1 ต้องไมม่ีข้อโต้แย้งใดท่ีเป็นเร่ืองใหญ่และไมไ่ด้รับการแก้ไข ซึง่เป็นข้อโต้แย้งท่ีเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์จ านวนมากในเร่ืองการถือครองและสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์บนพืน้ท่ีของพืน้ท่ีท่ีอยู่ 
ภายในขอบเขตการประเมิน ท่ีได้มีการระบ ุและ/หรือ ได้มีการรายงานให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทราบ 
2.3.2 Forest manager(s) shall employ appropriate mechanisms to resolve disputes that involve all affected parties over tenure 
claims and use rights, in compliance with traditional rights and the Thailand procedure for Dispute Settlement of Forest Trees and 
Forest Land Tenure and applicable local regulations whenever relevant. 

2.3.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องใช้กลไกท่ีเหมาะสมในการแก้ไขข้อขดัแย้ง และให้ทกุฝ่ ายท่ีได้รับผลกระทบในเร่ืองของการอ้างสิทธ์ิการถือครองและสิทธ์ิในการใช้ประโชยน์ สอดคล้องกบัสิทธิ์ตาม 
ประเพณีและแนวทางในการด าเนินงานของไทยในเร่ืองการจดัการข้อขดัแย้งเก่ียวกบัต้นไม้ภายในป่าและการถือครองพืน้ท่ีป่า และใช้ข้อก าหนดท้องถ่ินเมื่อใดก็ตามท่ีเก่ียวข้อง 
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2.3.3 Forest manager(s) shall openly and actively communicate and cooperate with local authorities whenever a dispute of 
substantial magnitude has been identified, and follow appropriate procedure to resolve the dispute in a timely manner. 

2.3.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีการสื่อสารและการให้ความร่วมมือกบัหนวย่งานท้องถ่ินอยา่งจริงใจและกระตือรือร้น เมื่อใดก็ตามท่ีมีการระบวุา่เกิดข้อขดัแย้งท่ีมีความส าคญั และด าเนินการตาม 
แนวทางในการด าเนินงานท่ีเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาตามเวลาท่ีเหมาะสม 
2.3.4 Forest manager(s) shall keep records of all relevant communication and documents related to any dispute of substantial 
magnitude within the area under evaluation. 

2.3.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องเก็บรักษาบนัทึกและเอกสารทง้ัหมดท่ีเก่ียวข้องในการสื่อสาร ในเร่ืองข้อขดัแย้งท่ีมีความส าคญัท่ีเกิดขน้ึ ในพืน้ท่ีภายในขอบเขตการประเมิน 

 

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. สสี สิ์ของคนี้อง สึเน- สสี สิ์ตามกฏหมายและสสี สิ์ตามจาร่ตประเพณ่ของคนี้อง สึเนี่เจะเป็นเจ้าของ, ช้้ประโย้น์และจัดการพื งนี่เ, อาณาเขต และีรัพยากรี่เตนครอบครอง 
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:ุ “คนท้องถ่ิน” ในท่ีนีห้มายถึงประชาชนและประชากรตามท่ีได้มีการอธิบายไว้ในเอกสารขององค์การสหประชาชาติเร่ือง “แนวคิดเก่ียวกบัคนท้องถ่ิน” 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. คนี้อง สึเนต้องควบคุมการบรสหารจัดการป่าไม้ บนพื งนี่เและอาณาเขตี่เตนึือครอง ยกเว้นจะม่การมอบอ านาจชห้กับีางบรสษัีตัวแีน 
3.1.1 Indigenous people or minority groups with legal and customary rights to the land and/or the forest resources, within the area 
under evaluation, shall be identified and recorded on a map or other document. 

3.1.1 คนท้องถ่ิน หรือชนกลุม่น้อย ท่ีมีสิทธ์ิตามกฏหมายและสิทธ์ิตามจารีตประเพณีในท่ีดิน และ/หรือ แหลง่ทรัพยากรป่าไม้ ในพืน้ท่ีภายใต้ขอบเขตการประเมิน ต้องได้รับการระบแุละบนัทึกลง 
ในแผนท่ีหรือเอกสารอ่ืน 
3.1.2 If indigenous people or minority groups authorize or delegate control over forest management activities through free and 
informed consent, an agreement must be acknowledged by all the parties concerned, and/or the community representatives 
confirm that free, prior and informed consent was given. 
The process shall include: 
3.1.2.1. Ensuring indigenous peoples know their rights and obligations regarding the resource; 
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; 
3.1.2.3. 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; 
3.1.2.4. Informing the indigenous peoples of the current and future planned forest management activities. 
 

3.1.2 หากคนท้องถ่ิน หรือชนกลุม่น้อย ให้สิทธิ์หรือมอบอ านาจการก ากบัดแูลกิจกรรมการบริหารจดัการป่า โดยสมคัรใจและมีการแจ้งให้ทราบถึงการอนญุาตนน้ั 
การตกลงนีต้้องแจ้งให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ และ/หรือ ตวัแทนชมุชนยืนยนัวา่การมอบอ าน าจนน้ัเป็นไปอยา่งสมคัรใจก่อนท่ีจะมีการแจ้งในข้อตกลงในการมอบอ าน าจ 
 

3.1.2.1 ให้ความมัน่ใจว่าคนท้องถ่ินได้รับรู้สทิธิและหน้าท่ีของพวกเขาเก่ียวกบัทรัพยากร 

3.1.2.2 แจ้งให้คนท้องถ่ินรับทราบถึงเง่ือนไข ประโยชน์เก่ียวกบัคณุคา่ทางด้านของทางสงัคม, เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม 
ของทรัพยากรมากกว่าซงึพวกเขาก าลงัพิจารณาคณะผู้แทนของการควบคมุ 

3.1.2.3 แจ้งสทิธิของคนพืน้เมืองในการเสนอการระงบั ยบัยัง้ ในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือปกป้องสทิธิ ทรัพยากร ที่ดนิ อาณาเขต; และ 
3.1.2.4 แจ้งให้คนท้องถ่ิน ได้รับรู้ถึงแผนบริหารจดัการปัจจบุนัและอนาคต เก่ียวกบัการบริหารการจดัการป่าไม้ 

3.1.3 If indigenous people or minority groups authorize or delegate control over forest management activities through free and 
informed consent, the community representatives can have access to relevant information regarding forest management activities 
such as the harvesting activities taking place and to official harvest designs/permits. 

3.1.3 หากคนท้องถ่ิน หรือชนกลุม่น้อย ให้สิทธิ์หรือมอบอ าน าจการก ากบัดแูลกิจกรรมการบริหารจดัการป่า โดยสมคัรใจและมีการแจ้งให้ทราบถึงการอนญุาตนน้ั ตวัแทนชมุชนต้องสามารถ 
เข้าถึงข้อมลูต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการบริหารจดัการป่า เช่น กิจกรรมการเก็บเก่ียวท่ีเกิดขน้ึ และ การออกแบบการเก็บเก่ียวและการได้รับการอนุญาต 
3.2. Forest management shall not threaten or diminish, either directly or indirectly, the resources or tenure 

rights of indigenous peoples 
3.2 การบรสหารจัดการป่าไม้ต้องไม่คุกคามดูหมสเนสสี สิ์ ชนีรัพยากรหรือสสี สิ์การึือครองของคนี้อง สึเน ีั งงีางตรงและีางอ้อม 

3.2.1 The forest manager(s) shall have identified resources or tenure rights of indigenous peoples or minority groups. 

3.2.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องระบสุิทธิ์ในทรัพยากรหรือสิทธิ์การถือครองพืน้ท่ีของคนท้องถ่ินหรือชนกลุม่น้อย 
3.2.2 Forest manager respects the traditional rights of indigenous peoples or minorities to use forest products or NTFPs, provided 
these uses are traditional and are not detrimental to forest resources and management objectives. 

3.2.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องเคารพต่อสิทธิ์ตามธรรมเนียมประเพณีของคนท้องถ่ินหรือชนกลุม่น้อยในการใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์จากป่าหรือ NTFPs การให้มีการใช้ประโยชน์นีเ้ป็นไปตาม 
ประเพณีและไมก่่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรและวตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการ 
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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 ต้องไมม่ีหลกัฐานหรือตวัชีบ้ง่ท่ีผู้จดัการป่าไม้คกุคามสิทธิ์และทรัพยากรของชนท้องถ่ินหรือชนกลุม่น้อยภายในพืน้ท่ีหรือพืน้ท่ีท่ีมีขอบเขตติดกบัพืน้ท่ีภายใต้การประเมิณ 
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 พื งนี่เี่เม่ความพสเนษีางด้านวัฒนิรรม, ระบบนสเวนน์, เนรษฐกสจ หรือนาสน า ผู้จัดการป่าไม้ต้องชห้การยอมรับ ปกป้องและระบุความร่วมมือกับคนี้อง สึเนอย่าง้ัดเจน 

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

3.3.1 ต้องมีการระบพืุน้ท่ีท่ีมีความพิเศษทางด้านวฒันธรรม, ระบบนิเวศน์น์, เศรษฐกิจหรือศาสน า ซึง่เป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าต่อคนท้องถ่ิน ชนกลุม่น้อยหรือ ชมุชนท้องถ่ินอ่ืนๆ และจดัท าเป็นเอกสาร 
3.3.2 Identified sites of special interest to indigenous people or minority group shall be protected during forest management 
activities. 

3.3.2 พืน้ท่ีท่ีได้รับการระบใุห้เป็นพืน้ท่ีท่ีให้ประโยชน์ต่อคนท้องถ่ิน หรือ ชนกลุม่น้อย ต้องได้รับการคุ้มครองในระหวา่งการด าเนินการกิจกรรมการบริหารจดัการป่า 
3.3.3 Right of access to sites of special interest to indigenous people or minority group shall be maintained. 

3.3.3 สิทธ์ิในการเข้าพืน้ท่ีท่ีให้ประโยชน์ต่อคนท้องถ่ิน หรือ ชนกลุม่น้อยต้องได้รับการคงไว้ 
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 หากม่การน าภูมสปัญญาี้อง สึเนว่าด้วยเรืเองการช้้ประโย้น์จากป่าหรือระบบการบรสหารจัดการป่า คนี้อง สึเนต้องได้รับการ้ดเ้ย 
และการ้ดเ้ยน่ งต้องม่การตกลงอย่างเป็นีางการชนชบแสดงความยสนยอมก่อนี่เจะม่การด าเนสนการชด ภายชนพื งนี่เป่า 
3.4.1 Any potential use of traditional knowledge from indigenous people or minority group is identified. 

3.4.1 ต้องมีการระบโุอกาสในการน าภมูิปัญญาของคนท้องถ่ินหรือนชนกลุม่น้อยไปใช้ประโยชน์  
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 าภมูิปัญญาของคนท้องถ่ินไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า คนท้องถ่ินหรือชนกลุม่น้อยท่ีมีสว่นเก่ียวข้องต้องได้รับการชดเชย 
3.4.3 Whenever relevant, forest manager(s) have evidence that agreed compensations are effectively paid. 

3.4.3 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องมีหลกัฐานแสดงประสิทธิภาพในการจ่ายค่าชดเชยตามท่ีมีการตกลงไว้ 

 

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. ความสัมพันิ์กับุ้ม้นและสสี สิ์ของผู้ปฏสบัตสงาน – 
การบรสหารจัดการการด าเนสนการภายชนป่าไม้ต้องคงไว้ซงเงหรือส่งเสรสมคุณภาพ้่วสตีางด้านเนรษฐกสจและสังคมชนระยะยาวของผู้ปฏสบัตสงานภายชนพื งนี่เป่าและุ้ม้นี้อง สึเน 

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

4.1. ุ้ม้นี่เอยู่ภายชนหรือม่พื งนี่เตสดอยู่กับป่าไม้ี่เอยู่ภายชนพื งนี่เการจัดการ ต้องได้รับโอกาสชนการจ้างงาน, ฝง กอบรม และการบรสการอืเน  
4.1.1 Forest manager(s) shall offer opportunities for employment, training and other services to local farmers, local communities 
and minority groups. Training shall be provided on a voluntary basis and as required based on the local social context and needs 
expressed by local communities. 

4.1.2. ผู้จดัการป่าไม้ต้องเสนอโอกาสในการจ้างงาน, ฝึกอบรม และการบริการอ่ืนๆให้กบัเกษตรกรท้องถ่ิน, ชมุชนท้องถ่ิน และชนกลุม่น้อย การจดัการฝึกอบรมควรท าภายใต้ความสมคัรใจและ 
ความจ าเป็น ขน้ึอยูก่บับริบททางสงัคมท้องถ่ินและความต้องการท่ีมาจากชมุชนท้องถ่ิน 
4.1.2 Forest manager(s) shall organise training or information sessions for local communities, workers and/or subcontractors as 
required to ensure that forest management activities are performed to professional standards by all people involved. 

4.1.2 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องจดัให้มีการฝึกอบรมหรือการประชมุเพื่อให้ข้อมลูกบัชมุชนท้องถ่ิน ผู้ปฏิบติังาน และ/หรือ ผู้ รับเหมาช่วง ตามความจาเป็น 
เพื่อให้มัน่ใจวา่กิจกรรมการบริหารจดัการป่าจะถกูปฏิบติัอยา่งมืออาชีพโดยผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 

 

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 การบรสหารจัดการป่าไม้ต้องปฏสบัตสตามหรือม่ความเข้มงวดมากกว่ากฏหมาย และ/หรือ ข้อก าหนด ด้านอา้่วอน ามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างและครอบครัว 
ตามี่เม่การบังคับช้้ 
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 าเอกสารวา่ด้วยเร่ืองอาชีวอน ามยัและความปลอดภยัท่ีสอดคล้องกบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของ กฏหมายแรงงานของประเทศไทย, 
กฏหมายความปลอดกยัในการทางานของประเทศไทย และเกณฑ์ในการปฏิบติัเก่ียวกบัอาชีวอน ามยัและความปลอดภยัในงานป่าไม้ของ ILO 
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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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่มีขัน้ตอนท่ีระบไุว้ในเอกสารการด าเนินงานเก่ียวกบัอาชีวอน ามยัและความปลอดภยั 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่ผู้ปฏิบติังานภายในพืน้ท่ีป่า รวมทัง้ผู้ รับเหมาช่วงต้องได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการด าเนินกิจกรรมภายใต้การบริหารจดัการป่า 
4.2.4 Forest manager(s) should establish appropriate emergency procedures (e.g. first aid) adapted to the activities performed and 
ensure that accidents are recorded and records are maintained up to date. 

4.2.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัท าแนวทางในการด าเนินการรับมือเหตฉุกุเฉินท่ีเหมาะสม (เช่น การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น) ซึง่ปรับให้เข้ากบักิจกรรมท่ีท าและเพื่อให้มัน่ใจวา่จะมีการบนัทึกอบุติัท่ี 
เกิดขน้ึ และบนัทึกจะเป็นปัจจบุนั 

4.2.5 Forest manager(s) shall have records to demonstrate that heavy machinery and equipment used in forest management 
activities is maintained in safe working conditions. 

4.2.5 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีบนัทึกเพ่ือแสดงให้เห็นวา่เคร่ืองจกัรหนกัและอปุกรณ์ท่ีใช้กบักิจกรรมการบริหารจดัการป่าไม้จะได้รับการคงไว้ซึ่ง สภาพท่ีปลอดภยัต่อการปฏิบติังาน 
4.2.6 For forest management activities that do not involve any machine such as chain saw, skidder, forwarder, etc, forest 
managers shall evaluate the need for personal protective equipment in the prevailing conditions and take appropriate measures to 
ensure the protection of the workers. Forest manager(s) shall also inform the local farmers or communities of any significant H&S 
risk associated with the forest management activities. 

4.2.6 ส าหรับกิจกรรมการบริหารจดัการป่าท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเคร่ืองจกัร เช่น เลื่อยกล, รถลากซุก รถลาเลียง เป็นต้น ผู้จดัการป่าไม้ต้องประเมินความจ าเป็นต้องท่ีต้องสวมใสอ่ปุกรณ์เพื่อ 
ความปลอดภยัท่ีในสภาวะการทางานปกติ และด าเนินมาตรการตามความเหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานจะได้รับการปกป้ อง ผู้จดัการป่าไม้ต้องแจ้งแก่เกษตรกร ท้องถ่ินหรือชมุชนท้องถ่ิน 
ถึงอนัตรายท่ีเก่ียวข้องกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีมีนยัส าคญั ท่ีอาจเกิดขน้ึ จากกิจกรรมการบริหารจดัการป่าไม้ 
4.2.7 For forest management activities that involve any machinery such as chainsaws, skiders, 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). 

4.2.7 ผู้ปฏิบติังานกิจกรรมการบริหารจดัการป่าท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองจกัรกลใด เช่น เลื่อยยนต์ รถลากซุง  รถล าเลียง เป็นต้นต้องสวมใสอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยัท่ีสอดคล้องตาม ILO สขุภาพ 
และความปลอดภยัส าหรับในงานป่าไม้ (หมวกนิรภยั, ท่ีป้องกนัการได้ยิน, เสือ้ผ้าท่ีเหมาะสม, ถงุมือหนงั, รองเท้านิรภยั และกางเกงกนัเลื่อยยนต์) 
4.2.8 Forest workers shall be registered with the relevant social security and/or accident insurance. 

4.2.8 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 สสี สิ์ชนการจัดการและต่อรองกับน ายจ้างของผู้ปฏสบัตสงานต้องได้รับการรับรอง ตามี่เม่การระบุชนการประุ้มเก่เยวกับองค์กรณ์แรงงานสากล (ILO) ครังงี่เ 87 และ 98 
4.3.1 Forest manager(s) shall respect the rights of workers (staff and contractors) to organize or join trade unions and to engage in 
collective bargaining as outlined in ILO Conventions 87 and 98. 

4.3.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องเคารพสิทธ์ิของผู้ปฏิบติังาน ทง้ัท่ีเป็นพนกังานและผู้ รับเหมาช่วง ท่ีจะจดัตง้ั หรือเข้าร่วมสหภาพแรงงานและเข้าร่วมในการต่อรอง ตามท่ีมีการระบไุว้ใน การประชมุ 
เก่ียวกบัองค์กรณ์แรงงานสากล (ILO) ครัง้ ท่ี 87 และ 98 
4.3.2 Forestry workers shall have access to workers’ unions, workers’ representatives or any other legally appropriate workers’ 
representation to negotiate and/or defend their rights. 

4.3.2 ผู้ปฏิบติังานในพืน้ท่ีป่าต้องสามารถเข้าถึงสหภาพแรงงาน ตวัแทนผู้ปฏิบติังานหรือตวัแทนปฏิบติังานอ่ืนๆท่ีถกูต้องตามกฏหมาย เพื่อต่อรอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิของพวกเขา 
4.3.3 Forest workers shall receive fair wage or payment that is consistent with local standards for the work performed. 

4.3.3 ผู้ปฏิบติังานภายในป่าไม้ต้องได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม หรือ สอดคล้องกบัมาตรฐานค่าแรงในพืน้ท่ีส าหรับประเภทงานท่ีท า 
4.3.4 Forest manager(s) shall 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. 

4.3.4 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องสอบสวนและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนตามท่ีผู้ปฏิบติังานหรือสหภาพแจ้งให้ทราบให้สอดคล้องกบัธรรมเนียมในท้องถ่ินและข้อก 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 การบรสหารจัดการการวางแผนและการด าเนสนงาน ต้องน าเอาผลกระีบต่อสังคมเข้ามาร่วมพสจารณาด้วย 
โดยการร่วมหารือกับประ้า้นและกลุ่มคนี่เไดรับผลกระีบโดยตรงจากการด าเนสนการ 
4.4.1 Forest manager(s) shall engage in communication through different means with local communities, minority groups and other 
interested stakeholders to identify potential social impacts, both positive and negative, resulting from forest management activities. 

4.4.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีสว่นร่วมในการสื่อสารกบัชมุชนท้องถ่ิน, ชนกลุม่น้อยและผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนๆ ในหลายช่องทาง เพื่อระบผุลกระทบทางสงัคมท่ีเป็นไปได้, ผลของกิจ 
กรรมการบริหารจดัการป่าทง้ัในแง่บวกและแง่ลบ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นวา่มีการน าผลจากการประเมินผลกระทบทางสงัคม เข้ามาร่วมพิจารณาเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมในการบริหารจดัการป่าไม้ 
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4.4.3 Any negative social impact identified shall be minimized by forest manager(s) through the implementation of appropriate 
management procedures including communication and/or consultation with affected people and follow-up shall be documented. 

4.4.3 ผลกระทบทางสงัคมในด้านลบท่ีมีการระบตุ้องถกูท าให้ลดลง โดยผู้จดัการป่าไม้ ผ่านทางการปฏิบติัตามแนวทางการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม รวมถึง การสื่อสาร และ/หรือ ปรึกษาหารือ 
กบัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบต้องมีการด าเนินการและติดตามผลท่ีเป็นเอกสาร 
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 การแก้ไขข้อร้องเร่ยนต้องช้้กระบวนการี่เเหมาะสม ีั งงน่ งเพืเอชห้ม่การ้ดเ้ยอย่างเหมาะสมชนกรณ่ี่เความสูญเส่ยหรือความเส่ยหายส่งผลกระีบต่อ 
สสี สิ์ตามจาร่ตประเพณ่, ีรัพย์สมบัตส, ีรัพยากร หรือวสึ่การด ารง้่วสตของประ้า้นชนี้อง สึเน และต้องด าเนสนมาตรการเพืเอเล่เยงการสูญเส่ยและความเส่ยหายเหล่านั งน 
4.5.1 Forest manager(s) shall avoid any loss or damage resulting from forest management activities, and identify and whenever 
relevant keep records of any loss and/or damage that may be affecting local communities. 

4.5.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องหลีกเลี่ยงไมใ่ห้เกิดความสญูเสียและความเสียหายจากกิจกรรมการบริหารจดัการ ระบแุละเก็บรักษาบนัทึกความสญูเสีย และ/หรือ ความเสียหายท่ีเกิดขน้ึ ท่ีสง่ผล 
กระทบต่อชมุชนในท้องถ่ิน 
4.5.2 Forest manager(s) have procedures that are followed for consistently and effectively resolving grievances and determining 
compensation for loss or damage. 

4.5.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีแนวทางในการด าเนินงานการติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียนและก าหนดการจ่ายค่าชดเชยส าหรับความสญูเสียหรือเสียหายท่ีเกิดขน้ึ 
4.5.3 In the case of loss or damages resulting from management activities and affecting the legal or customary rights, property, 
resources or livelihoods of local people, the forest manager(s) shall implement its procedure(s) and provide fair compensation to 
the affected party and keep records of any compensation provided. 

4.5.3 ในกรณีท่ีความสญูเสียหรือเสียหายท่ีเกิดขน้ึ มาจากกิจกรรมการบริหารจดัการและสง่ผลต่อสิทธิ์ตามกฏหมายและสิทธิตามจารีตประเพณี, ทรัพย์สมบติั, แหลง่ทรัพยากรและวีถีชีวิตของคน 
ท้องถ่ิน, ผู้จดัการป่าไม้ต้องด าเนินการตามแนวทางในการด าเนินงาน และจดัให้มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบและเก็บรักษาบนัทึกท่ีได้มีการจ่ายค่าชดเชยนน้ั ๆ ไว้ 

 

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. ผลประโย้น์จากป่าไม้ – การด าเนสนการบรสหารจัดการป่าไม้ต้องส่งเสรสมการช้้งานสสนค้าและบรสการจากป่าไม้อย่างม่ประสสี สิภาพ 
เพืเอชห้มัเนชจชนการอยู่รอดีางเนรษฐกสจและก่อชห้เกสดประโย้น์ต่อสังคมและสสเงแวดล้อมอย่างกว้างขวาง 

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 การบรสการจัดการป่าไม้ต้องพยายามชห้เกสดการอยู่รอดีางเนรษฐกสจ โดยต้องพสจารณา งึงค่าช้้จ่ายชนการจัดการสสเงแวดล้อม, สังคม และการด าเนสนงาน 
รวมีั งงการลงีุนี่เจ าเป็นชนการคงไว้ซงเงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนสเวนน์ของป่าไม้ 
5.1.1 Forest manager(s) shall be able to demonstrate that forest management have been performed adequately to ensure that at 
least minimum levels of economic viability are maintained. 

5.1.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นวา่มีการด าเนินการการบริหารจดัการป่าไม้อยา่งเพียงพอ เพื่อให้แน่ใจวา่ต้องคงอยูใ่นระดบัขัน้ต ่าของทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งน้อย 
5.1.2 Forest manager(s) shall take into account environmental costs (e.g. restoration activities) and social costs (e.g. 
compensation costs whenever relevant), and ensure that these costs can be covered through the financial resources of the forest 
operation. 

5.1.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องน าเอาค่าใช้จ่ายทางด้านสิ่งแวดล้อม(เช่น กิจกรรมในการฟืน้ฟ)ู และทางด้านสงัคม (เช่น ค่าชดเชยต่างๆท่ีเก่ียวข้อง) เข้ามาพิจารณา เพื่อให้มัน่ใจวา่ค่าใช้จ่ายเหลา่นี ้
รวมอยูใ่นแหลง่เงินทนุของการด าเนินงานป่าไม้ 
5.1.3 Whenever relevant, forest manager(s) shall demonstrate appropriate levels of investment to maintain the productivity of the 
forest, including ecological productivity, through the appropriate management of buffer zones, establishment of protection areas, 
restoration plans, enrichment planting or other relevant management activities. 

5.1.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นวา่มีการลงทนุตามในระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะคงไว้ซึง่ผลผลิตท่ีได้จากป่ารวมทง้ัผลผลิตจากระบบนิเวศน์น์โดยการบริหารจดัการ buffer zone การจดัตง้ั 
พืน้ท่ีคุ้มครอง แผนการฟืน้ฟ ูการบ ารุงพนัธุ์พืช หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
5.2. Forest management and marketing operations shall encourage the optimal use and local processing of the 

forest’s diversity of products. 
5.2 การบรสหารจัดการและการด าเนสนการีางการตลาดของป่าไม้ 
ต้องส่งเสรสมการชห้ม่การผลสตสสนค้าจากป่าไม้ี่เหลากหลายภายชนี้อง สึเนและชห้ม่การน าเอาสสนค้าไปช้้ประโย้น์อย่างเหมาะสม 
5.2.1 The local transformation of the forest products and non-timber forest products shall be encouraged whenever it is viable. 

5.2.1 ต้องมีการสง่เสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากป่าและผลิตภณัฑ์จากป่าท่ีไม่ใช่ไม้ซุงในท้องถ่ิน เมื่อใดก็ตามท่ีสามารถท าได้ 
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  อยา่งน้อยท่ีสดุบางสว่นของการผลิตไม้ซุงหรือท่ีไมใ่ชไม้ซุง 
5.2.3 Forest manager(s) shall seek the optimal use of forest’s diversity of forest products whenever relevant. 

5.2.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องหาทางในการใช้ความหลากหลายของป่าให้เป็นประโยชน์ต่อผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากป่าอยา่งเหมาะสม  
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5.3. Forest management shall minimise waste associated with harvesting and on-site processing operations 
and avoid damage to other forest resources. 

5.3 
การบรสหารจัดการต้องก่อชห้เกสดขยะี่เเกสดการการเก็บเก่เยวและการด าเนสนการผลสตชนพื งนี่เชห้น้อยี่เสุดและต้องหล่กเล่เยงการก่อชห้เกสดความเส่ยหายต่อีรัพยากรอืเนภายชนป่าด้
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 
และความเสียหายต่อผืนป่าและเทรัพยากรอ่ืนๆ ให้น้อยท่ีสดุ 
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, ขยะท่ีเกิดจากการเก็บเก่ียวต้องถกูรักษาไว้ในพืน้ท่ีป่าให้ได้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้เพื่อก่อให้เกิดความเหมาะสมต่อระบบนิเวศน์น์ 
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 การบรสหารจัดการป่าต้องพยายามก่อชห้เกสดความเข้มแข็งและความหลากหลายของเนษฐกสจชนี้อง สึเน โดยหล่กเล่เยงการขง งนอยู่ กับผลสตภัณฑ์เพ่ยง้นสดเด่ยว 
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 รวมไปถึงผลผลิตจากป่าท่ีไมใ่ช่ไม้ ( NTFPs) ตวัอยา่งเช่น 
เห็ด หน่อไม้ โดยการร่วมมือกบัเกษตรกรท้องถ่ินและชมุชน 
5.4.2 Forest manager(s) shall encourage diversified forest management where possible, including the cultivation, protection, and 
sustainable use of timber and non-timber forest products, with the involvement of local communities and other stakeholders. 

5.4.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องสง่เสริมความหลากหลายของการบริหารจดัการป่าเมื่อสามารถท าได้ อนัประกอบไปด้วย การเตรียมพืน้ท่ีส าหรับเพาะปลกู, การปกป้องและการใช้ประโยชน์ผลิตภณัฑ์ 
จากท่อนซุงและผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่ท่อนซุงอยา่งยัง่ยืน, โดยการร่วมมือกบัชมุชนท้องถ่ินและผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนๆ 
5.4.3 Forest manager(s) shall indicate in the management documents or procedures the range of benefits that the forest 
management activities bring to the local farmers or local communities. 

5.4.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องระบผุลโยชน์ท่ีเกิดจากการบริหารจดัการป่าไม้ ท่ีมีต่อเกษตรกรท้องถ่ินและชมุชนท้องถ่ิน ไว้ในเอกสารและแนวทางในการด าเนินงานบริหารจดัการ 
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 าเนสนการบรสหารจัดการป่าไม้เป็นี่เยอมรับ คงไว้ และ ส่งเสรสมคุณประโย้น์ของการบรสการและีรัพยากรี่เได้จากป่าไม้ เ้่น บรสเวณลุ่มน งาและการประมง 
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 Forest manager(s) shall define in the management documents the areas (type of sites and/or distances) where buffer and/or 
riparian zones are required around and along watersheds, streams, springs and lakes/ponds, in compliance with national and local 
legal requirements (Please refer also to related indicators under 6.5 and 10.2), and whenever possible buffer zones should be 
indicated on harvest design maps. 

5.5.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องระบพืุน้ท่ี (ชนิดของพืน้ท่ีและ/หรือระยะทาง) buffer zone หรือโซนริมน า้โดยรอบและตลอดแนวลุม่น า้ ทางน า้ น า้ พ ุและทะเลสาบ/บอ่ ลงในเอกสารการบริหารจดัการ 
ให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดตามกฏหมายในระดบัประเทศและท้องถ่ิน (อ้างถึงตวัชีวัด้ท่ีเก่ียวข้องในข้อ 6.5 และ 10.2) และเมื่อเป็นไปได้ต้องมีการระบุ buffer zone 
บนแผนท่ีการออกแบบการเก็บเก่ียว 
5.5.3 Forest manager(s) shall have procedures appropriate to the scale of the management activities to ensure that these 
management activities do not have any negative impact on water resources, watersheds, watercourses and whenever relevant 
fisheries. 

5.5.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีแนวทางในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจกรรมการบริหารจดัการ เพื่อท าให้มัน่ใจวา่กิจกรรมการบริหารจดัการเหลา่นีจ้ ะไมส่ง่ผลเสียต่อ แหลง่น า้ , ลุม่น า้ 
,ทางน า้ และเมื่อใดก็ตามท่ีมีการเก่ียวข้องกบัการท าประมง 
5.6. The rate of harvest of forest products shall not exceed levels, which can be permanently sustained. 
5.6 อัตราชนการเก็บเก่เยวผลสตภัณฑ์จากป่าต้องไม่เกสนอัตราี่เก าหนด ซงเงจะก่อชห้เกสดความยัเงยืนอย่างึาวร 
5.6.1 Harvesting operations shall only take place after harvesting plan, AAC/quota and/or legal harvest design/permit has been 
documented and approved by relevant forest authorities. 

5.6.1 การด าเนินการเก็บเก่ียวต้องปฏิบติัตามแผนการเก็บเก่ียวเท่านน้ั , การอนญุาตให้ตดัประจาปี /โควต้า และ/หรือ การออกแบบ/การอนญุาตการเก็บเก่ียวตามกฏหมาย 
ต้องมีการจดัท าเป็นเอกสารและได้รับอนมุติัโดยหน่วยงานป่าไม้ท่ีเก่ียวข้อง 
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5.6.2 Planning of the annual allowable cut (AAC) included in the management documents is based on appropriate national and 
regional inventories performed by the relevant forest authorities. 

5.6.2 การวางแผนการอนญุาตให้ตดัประจาปี (AAC) ต้องกลา่วถึงในเอกสารการบริหารจดัการ ซึง่ขน้ึ อยูก่บัความเหมาะสมตามปริมาณท่ีคงเหลือในระดบัชาติและระดบัภมูิภาค ซึง่ออกโดย 
หน่วยงานป่าไม้ท่ีเก่ียวข้อง 
5.6.3 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. 

5.6.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่มีการบนัทึกอตัราการเก็บเก่ียวเฉลี่ยประจาปี และมีการสรุปปริมาณทง้ัหมดในการเก็บเก่ียวทง้ัปี และอตัราการเก็บเก่ียวนัน้ สอดคล้องกบัเอกสารการ 
บริหารจดัการท่ีได้รับอนมุติั 
5.6.4 Forest manager(s) shall ensure that the resource and appropriate stocking levels of timber and other resources are 
maintained over at least one rotation. 

5.6.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่จะมีการคงไว้ซึง่ทรัพยากรและความเหมาะสมในปริมาณคงเหลือของไม้ซุงและทรัพยากรอ่ืนๆ อยา่งน้อยหนึ่งรอบของการปลกูหมนุเวียน 

5.6.5 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. 

5.6.5 ต้องมีการใช้วิธีการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรในระยะยาวและท 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. ผลกระีบต่อสสเงแวดล้อม – การบรสหารจัดการป่าไม้ต้องอนุรักษ์ไว้ซงงความหลากหลายีาง้่วภาพและคุณค่าของความสัมพันิ์ีาง้่วภาพ แหล่งน งา ดสน 
และระบบนสเวนน์น์ภูมสประเีนี่เม่ลักษณะเฉพาะตัวและง่ายต่อการึูกี าลาย โดยคงไว้ซงเงหน้าี่เีางนสเวนน์วสียาและความสมบูรณ์ของป่าไม้ 

 

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 ต้องม่การประเมสนผลกระีบต่อสสเงแวดล้อม – ชห้ม่ความเหมาะสมต่อขน าด, ความหน าแน่นของผืนป่าภายชต้การด าเนสนการบรสหารจัดการจัดการป่า 
และีรัพยากรี่เม่ลักษณะเฉพาะตัวี่เได้รับผลกระีบ การประเมสนต้องรวม งึงการพสจารณาระดับของภูมสประเีน 
รวมีั งงผลกระีบจากสสเงอ านวยความสะดวกชนการผลสตี่เี่เอยู่ภายชนพื งนี่เป่า 
ผลกระีบต่อสสเงแวดล้อมต้องได้รับการประเมสนก่อนี่เจะเรสเมด าเนสนการี่เก่อชห้เกสดการรบกวน 

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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถึงการระบผุลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นไปได้ท่ีเกิดจากกิจกรรมการบริหารจดัการป่าไม้ โดยอยา่งน้อยท่ีสดุต้องมีการระบผุลกระทบ ณ พืน้ท่ีป่านัน้ 
ก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการรบกวน 
6.1.2 Forest manager(s) shall document any potential negative environmental impact identified before the start of any site 
disturbing activity, and records the mitigation measures that will be taken to minimize or avoid the risk of potential negative impact. 

6.1.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัท าเอกสารเพ่ือระบผุลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขน้ึ กบัสิ่งแวดล้อมก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการใดๆท่ีเป็นการเป็นการรบกวนสิ่งแวดล้อม และบนัทึกมาตรการในการลดและ 
หลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม 
6.1.3 The potential environmental impacts identified are taken into consideration in the management procedures or work 
instructions so that potential impact(s) can be minimized during forest management operations. 

6.1.3 ต้องมีการระบผุลกระทบทางลบท่ีเป็นไปได้และน ามาเข้ามามีสว่นร่วมในเอกสารแนวทางการด าเนินงานหรือวิธีการปฏิบติังาน 
เพื่อให้สามารถควบคมุให้โอกาสในการเกิดผลกระทบทางลบในระหวา่งการด าเนินการบริหารจดัการป่า ให้เกิดขน้ึน้อยท่ีสดุ 
6.1.4 Forest manager(s) shall ensure that forest workers have been informed about potential environmental impacts and of the 
mitigation measures to be implemented. 

6.1.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่ผู้ปฏิบติังานภายในพืน้ท่ีป่ารับทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการควบคมุได้ถกูน าไปปฏิบติั 

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 ควรม่สสเงคุ้มกันเพืเอปกป้องสายพันิ์ุี่เหายาก ชกล้สูญพันิ์ุและอยู่ชนอันตราย รวม งึงี่เอยู่อานัยของสายพันิ์ุเหล่านั งน(เ้่น พื งนี่เี ารังและพื งนี่เหาอาหาร) 
ต้องม่การก าหนดบรสเวณี่เได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองี่เเหมาะสมกับขนาดและความหน าแน่นของผืนป่าภายชต้การบรสหารจัดการและความม่ลักษณะเฉพาะของีรัพยากรี่เได้
รับผลกระีบ ควรม่การควบคุมการล่าสัตว์ ตกปลา วางกับดัก และการเก็บสะสม ี่เไม่เหมาะสม  
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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 
โดยยดึข้อมลูท่ีดีท่ีสดุมีอยูใ่นระดบัท้องถ่ิน 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 รวมถึงท่ีอยูอ่าศยัของสายพนัธุ์เหลา่นัน้ในพืน้ท่ีภายใต้ขอบเขตการประเมิน 
ข้อมลูเหลา่นัน้ต้องถกูน าออกเผยแพร่สูส่าธารณชนและน าเข้ามาอยู่ในเอกสารการบริหารจดัการ 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 หากขนาดของผืนป่าภายใต้การบริหารจดัการไม่เอือ้อ านวยต่อการจดัตัง้พืน้ท่ีอนรัุกษ์และคุ้มครอง ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมท่ีสามารถป้องกนัการรบกวนสายพนัธุ์ ท่ีหายาก 
ใกล้สญูพนัธุ์และอยูใ่นอนัตราย รวมถึงท่ีอยูอ่าศยัของสายพนัธุ์เหลา่นัน้ 
6.2.4 In close collaboration with responsible authorities, forest manager(s) shall ensure that inappropriate or illegal hunting, 
trapping, fishing and collecting of rare, threatened or endangered species does not take place within the area under evaluation. 

6.2.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องร่วมมืออยา่งใกล้ชิดกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อท าให้มัน่ใจวา่ จะไมม่ีการลา่ วางกบัดกั ตกปลา และการเก็บสะสม 
ของสายพนัธุ์หายาก,ท่ีถกูคกุคามหรือสายพนัธุ์ท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์ ไมเ่กิดขน้ึภายในพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นขอบเขตของการประเมิน 

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 หน้าี่เและคุณค่าของระบบนสเวนน์น์ต้องคงไว้อย่างไม่ม่ความเส่ยหาย และส่งเสรสม หรือซ่อมแซม อันประกอบไปด้วย 
- การสร้างีดแีนอย่างต่อเนืเอง 
- พันิุกรรม, สายพันิ์ุและระบบนสเวนน์ี่เม่ความหลากหลาย 
- วงจรีางิรรม้าตสี่เส่งผลกระีบต่อความสามารึชนการผลสตของระบบนสเวนน์ภายชนป่า 
6.3.1 Forest manager(s) shall encourage natural regeneration whenever appropriate.  

6.3.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องสง่เสริมให้เกิดการสร้างทดแทนโดยธรรมชาติ เมื่อใดก็ตามท่ีเหมาะสม 
6.3.2 The management activities in the field, harvest design and reforestation activities shall take into account the context and 
diversity of the current forest stands to ensure that the current ecological functions and values are maintained. 

6.3.2 กิจกรรมการบริหารจดัการในพืน้ท่ี, การออกแบบการเก็บเก่ียว และกิจกรรมในการฟืน้ฟ ูต้องน าเข้ามาพิจารณาร่วมกบัความหลากหลายของผืนป่าในปัจจบุนัเพื่อให้แน่ใจได้วา่ระบบ 
นิเวศน์น์จะได้รับการปกป้องไว้ 
6.3.3 Harvesting activities are implemented so that they do not affect the forest ecosystem, natural regeneration, succession 
and/or diversity over the long term. 

6.3.3 การด าเนินกิจกรรมการเก็บเก่ียว ต้องไมส่ง่ผลกระทบกบัระบบนิเวศน์ของป่า, การฟืน้ฟตูามธรรมชาติ, การสืบทอดอยา่งต่อเน่ืองและ/หรือความหลากหลายในระยะยาว 
6.3.4 Forest manager(s) shall ensure that regeneration and/or reforestation after harvest are timely and successful. 

6.3.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่การสร้างทดแทน และ/หรือการปลกูทดแทน หลงัจากการเก็บเก่ียวจะถกูด าเนินการภายในเวลาอนัสมควรและประสบผลสาเร็จ 
6.3.5 Forest manager(s) shall implement a restoration program to ensure the restoration of degraded sites whenever required. 

6.3.5 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่โปรแกรมการฟืน้ฟจูะถกูน าไปใช้เพื่อความสาเร็จในการฟืน้ฟพืูน้ท่ีเสื่อมโทรมตามความจ าเป็น 

6.3.6 Standing and fallen dead wood habitats shall be retained, based on local best management practice or documented 
research. 

6.3.6 ไม้ท่ียืนต้นตายหรือล้มลง ต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ หรือตามท่ีมีการระบไุว้ในแนวทางในการด าเนินการบริหารจดัการท่ีดีในท้องถ่ิน หรือเอกสารงานวิจยั 

 

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 ตัวอย่างระบบนสเวนน์น์ี่เม่อยู่ภายชนภูมสประเีนต้องได้รับการปกป้องไว้ชนสึานะตามิรรม้าตส และบันีงกลงชนแผนี่เ 
ชห้เหมาะสมกับขนาดของการด าเนสนงานและความม่ลักษณะเฉพาะตัวของีรัพยากร 

 
6.4.1 Forest manager(s) shall have identified significant representative ecosystem samples at landscape level whenever 
representative natural ecosystems are present, such as public benefit forests, protected forests, etc. 

6.4.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องระบรุะบบนิเวศน์ตวัอยา่งท่ีอยูใ่นระดบัภมูิประเทศ เมื่อใดก็ตามท่ีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติมีอยูใ่นพืน้ท่ี เช่น ป่าชมุชน, ป่าท่ีได้รับการคุ้มครอง 
เป็นต้น 
6.4.2 Where significant representative ecosystems at landscape level have been identified, they shall be marked on maps and 
protected in their natural state. 

6.4.2 หากมีการระบวุา่มีระบบนิเวศน์ท่ีมีความส าคญัภายในพืน้ท่ี ต้องมีแสดงไว้บนแผนท่ีและต้องได้รับการปกป้องไว้ตามธรรมชาติ 
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6.4.3 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). 

6.4.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่ ป่าชมุชนต้องได้รับการปกป้องสอดคล้องตามข้อก าหนดระดบัประเทศหรือท้องถ่ิน (ในไทยป่าชมุชนโดยทัว่ไปคือตวัอยา่งของระบบนิเวศน์ท่ีมี 
ความส าคญัของระดบัภมูิประเทศ) 

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. ต้องม่การจัดี าแนวีางการด าเนสนงานเป็นเอกสารและน าไปช้้เพืเอ: ควบคุมการสงกกร่อน, ลดความเส่ยหายของป่าชนระหว่างการเก็บเก่เยว 
การสร้างึนนและการรบกวนอืเน ี่เเกสดจากเครืเองจักรกล; รวม งึงปกป้องแหล่งน งา 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องเขียนแนวทาง/ระเบียบวิธีการปฏิบติัการบริหารจดัการป่าไม้ท่ีก่อให้เกิดการรบกวนทกุพืน้ท่ี ภายในพืน้ท่ีป่าท่ีอยูภ่ายใต้การประเมิน 
6.5.2 Forestry workers and sub-contractors shall be informed and shall be aware of the forestry procedures to be implemented. 

6.5.2 ผู้ปฏิบติังานป่าไม้และผู้ รับเหมาช่วง ต้องได้รับการแจ้งและตระหนกัถึงแนวทางในการด าเนินงานของป่าไม้เพื่อน าไปปฏิบติั 
6.5.3 Operational procedures or work instructions exist for control of soil erosion, soil protection and protection of water resources 
during harvesting and road construction activities, in compliance with the relevant laws of Thailand 

6.5.3 แนวทางการปฏิบติังาน หรือ ระเบียบวิธีในการปฏิบติังาน จดัท าขน้ึ เพื่อควบคมุการสึกกร่อนของดิน, การป้องกนัการพงัทลายของดินและแหลง่น า้ 
ในระหวา่งการเก็บเก่ียวและกิจกรรมการก่อสร้างถนนต้องสอดคล้องกบักฏหมายท่ีเก่ียวข้องของประเทศไทย 
6.5.4 Buffer zones as identified in the management documents (see indicator under 5.5) shall be respected for all riparian zones, 
watershed and watercourses, and managed in conformity with the requirements of the management documents and in compliance 
with laws and regulations associated in Thailand 

6.5.4 ต้องมีการระบ ุพืน้ที่กนัชน ในเอกสารการบริหารจดัการ (ดท่ีูตวัชีวัด้ในหวัข้อ 5.5) ต้องมีการบริหารจดัการโซนริมน า้ ลุม่น า้ และทางน า้ 
ให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดในเอกสารการบริหารจดัการและตามกฏหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย 
6.5.5 Any restriction applying to logging activities taking place in buffer zones and on steep slopes shall be clearly defined and 
described in the management documents and procedures, and and in compliance with laws and regulations associated in 
Thailand. 

6.5.5 ต้องมีการระบขุ้อห้ามในการท ากิจกรรมการตดัไม้ในพืน้ท่ี แนวป้องกนั (buffer zone) หรือพืน้ท่ีลาดชนั ไว้อยา่งชดัเจนในเอกสารการบริหารจดัการและแนวทางการด าเนินงาน 
และให้สอดคล้องกบั กฏหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย 
6.5.6 Forest manager(s) shall establish whenever relevant forest fire control procedures in compliance with the Regulations on 
Forest Fire Prevention of the Kingdom of Thailand. Such control system shall be implemented before burning is used. 

6.5.6 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัท าแนวทางในการควบคมุไฟป่าให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดเก่ียวกบัการป้องกนัไฟป่าของประเทศไทย 
ต้องมีการน าเอาระบบในการควบคมุไปปฏิบติัก่อนท่ีจะมีกิจกรรมในการเผาเกิดขึน้ 

6.5.7 Forest manager(s) shall have evidence of measures taken to improve soil structure, fertility, water resources and biological 
activity. 

6.5.7 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องมีหลกัฐานการตรวจวดัท่ีเกิดขึน้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน ความอดุมสมบรูณ์ของดิน แหลง่น า้ และกิจกรรมทางชีวภาพ 

 
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 ระบบการบรสหารจัดการต้องชห้การสนับสนุนการพัฒนาและการรับเอาวสิ่การจัดการสัตว์พาหะี่เเป็นมสตรต่อสสเงแวดล้อมและไม่ช้้สารเคมม่าปฏสบัตส 
และพยายามหล่กเล่เยงการช้้ยาฆ่าแมลง ห้ามมสชห้ม่การช้้ยาฆ่าแมลง chlorinated hydrocarbon ประเภี 1A และ 1B ตามี่เองค์การอน ามัยโลก้่ งแจงไว้ว่า 
ยาี่เม่อนุพันิ์เป็นสารออกฤี สิ์ีาง้่วภาพและสะสมอยู่ชนห่วงโซ่อาหารภายหลังจากการช้้งานตามวัตึุประสงค์; รวมีั งงยาฆ่าแมลงี่เึูกห้ามช้้โดยข้อตกลงระหว่างประเีน 
ีั งงน่ งหากม่การช้้สารเคม่ต้องม่การช้้อุปกรณ์ี่เเหมาะสมและจัดฝง กอบรมเพืเอลดความเส่เยงชนด้านสุขภาพและสสเงแวดล้อม 

6.6.1 For all types of certificates, forest manager(s), group entity and/or group members shall ensure that no chemical on the list of 
FSC ‘Highly Hazardous’ pesticides or WHO type 1A and 1B are used within the area under evaluation. (FSC-STD-30-001 and 
FSC-STD-30-001a). 

6.6.1 ในทกุประเภทการรับรอง ผู้จดัการป่าไม้ กลุม่นิติบคุคล และหรือสมาชิกในกลุม่ ต้องท าให้มัน่ใจวา่ไมม่ีการใช้งานสารเคมีท่ีอยูใ่นรายการของ FSC เก่ียวกบั 
สารเคมีท่ีมีเป็นอนัตรายรุนแรงยาฆา่แมลง หรือ WHO ชนิด 1A และ 1B ใช้ในพืน้ท่ีท่ีอยูภ่ายในขอบเขตการประเมิน (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  
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6.6.3 Forest manager(s) shall have implemented a training program for all workers and subcontractors using chemicals within the 
forested area under evaluation. 

6.6.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัท าโปรแกรมการฝึกอบรมเร่ืองการใช้สารเคมีในพืน้ท่ีป่าภายใต้ของเขตการประเมินให้แก่ผู้ปฏิบติังานและผู้ รับเหมาช่วงทกุคน 
6.6.4 Authorized chemicals shall be applied by trained workers with appropriate equipments and suitable protective clothes in 
compliance with legal requirements. 

6.6.4 สารเคมีท่ีได้รับอนญุาตให้ใช้ต้องใช้โดยคนท่ีผ่านการฝึกอบรม และมีการใช้เคร่ืองมือและชดุปฏิบติังานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัข้อก าหนดตามกฏหมาย 
6.6.5 For pest control, measures implemented shall comply with the requirements of the Regulation of the Kingdom of Thailand for 
Forest Pest Control. 

6.6.5 มาตรการในการควบคมุสตัว์พาหะต้องสอดคล้องกบัข้อก าหนดในการควบคมุสตัว์พาหะของราชอาณาจกัรไทย 
6.6.6 Forest manager(s) shall make procedure to progressively reduce the use of chemical fertilizer and increase the use of 
organic fertilizer and biological fertilizer shall be used to enhance soil fertility. 

6.6.6 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัท าแนวทางในการด าเนินงานเพื่อลดการใช้ปุ๋ ยเคมีและเพิ่มการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยชีวภาพอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพ่ิมความอดุมสมบรูณ์ของดิน 

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 สารเคม่ บรรจุภัณฑ์ ขยะี่เมสช้่สารอสนีร่ย์ีั งงชนรูปแบบของเหลวและของแข็ง รวม งึงเ้ื งอเพลสงและน งามัน ต้องได้รับการก าจัดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ภายนอกพื งนี่เ  

 
6.7.1 Forest manager(s) shall ensure that on-site collecting procedures and facilities whenever relevant are available where 
forestry activities are taking place. 

6.7.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่มีความพร้อมในการด าเนินการจดัเก็บในพืน้ท่ีและสิ่งอานวยความสะดวกในจดุท่ีมีการด าเนินกิจกรรม 
6.7.2 Forest manager(s) shall ensure that chemical, container, liquid and solid non-organic wastes are not disposed of on forestry 
sites. 

6.7.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่สารเคมี บรรจภุณัฑ์ ขยะท่ีมิใช่สารอินทรีย์ทง้ั ในรูปแบบของเหลวและของแข็งต้องไมถ่กูก าจดัภายในพืน้ท่ีป่า 
6.7.3 Forest manager(s) have contingency procedures in case of spillage of fuel or oil and forestry workers have been informed, 
are knowledgeable about these procedures and can implement them if required. 

6.7.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีแผนรับมือเหตกุารณ์ฉกุเฉินในกรณีท่ีเกิดการหกกระเด็นของเชือ้เพลิงหรือน า้มนั 
และมีการแจ้งให้ผู้ปฏิบติังานภายในป่าทราบและต้องมีความรู้เก่ียวกบัแนวทางในการด าเนินงานและสามารถน าไปปฏิบติัได้เมื่อมีความจ าเป็น 
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 การช้้งานตัวควบคุมีาง้่วภาพต้องม่การจัดี าเป็นเอกสาร  เก่เยวกับการลดลง  การตสดตามตรวจสอบและการควบคุมของการช้้งานอย่างเคร่งครัด  
ชห้สอดคล้องตามกฏหมายภายชนประเีนและระเบ่ยบวสิ่ปฏสบัตสีางวสียานาสตร์ระหว่างประเีน ห้ามมสชห้ม่การช้้งานสสเงม่้่วสตี่เม่การตัดแต่งพันิุกรรม   
6.8.1 For all types of certificates, forest manager(s) shall ensure that there is no commercial use of genetically modified organisms 
(GMO), and relevant forestry authorities may be asked to confirm that this is the case for mono-specific plantations. 
GMOs can be used for research purposes only if in full conformity with FSC requirements and guidance regarding GMOs. 

6.8.1 ส าหรับทกุประเภทของการให้การรับรอง, ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่ไมม่ีการใช้งานสิ่งมีชีวิตทีผ่านการตดัแต่งพนัธุกรรมในเชิงการค้า และหน่วยงานป่าไม้ท่ีเก่ียวข้องอาจมีการ 
สอบถามเพื่อยืนยนัวา่ในกรณีท่ีเป็นพนัธุ์พืชท่ีเป็น mono-specific จะมีการใช้เพื่อการวิจยัเท่านน้ั และสอดคล้องกบัข้อก าหนดและแนวทางของ FSC วา่ด้วยเร่ือง GMOs 
6.8.2 Forest manager(s) shall ensure that biological control agents are only used if they have been approved by the competent 
national authorities and their application is monitored and controlled. 

6.8.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่ตวัควบคมุทางชีวภาพจะถกูใช้งานเมื่อมีการอนญุาตจากหน่วยงานท่ีมีอ าน าจหน้าท่ีและการใช้งานต้องอยูภ่ายใต้การตรวจติดตามและการควบคมุ 
6.8.3 Biological control agents are only used whenever justified and in conformance with national and international requirements 
and whenever alternative control measures not entailing excessive costs cannot be used. 

6.8.3 จะมีการใช้งานตวัควบคมุทางชีวภาพก็ต่อเมื่อได้รับการตดัสนิวา่สอดคล้องกบัข้อก าหนดภายในและระหวา่งประเทศ และเมื่อใดก็ตามท่ีมาตรการในการควบคมุอ่ืนก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ี 
มหาศาลและไมส่ามารถใช้งานได้ 

6.9. The use of exotic species shall be controlled and actively monitored to avoid adverse ecological impacts 
6.9 การช้้งานสายพันิ์ุต่างึสเนต้องอยู่ภายชต้การควบคุมและตรวจตสดตามอย่างเข้มงวด เพืเอหล่กเล่เยงผลเส่ยี่เจะกระีบต่อระบบนสเวนน์น์ 
6.9.1 Exotic species shall only be introduced in compliance with legal requirements and with valid afforestation permits. 

6.9.1 หากมีการน าสายพนัธุ์ต่างถ่ินมาใช้ต้องปฏิบติัให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดทางกฏหมายและมีใบอนญุาตการปลกูท่ีถกูต้อง 
6.9.2 Whenever exotic species are planted, forest manager(s) shall ensure that measures are taken to prevent spontaneous 
regeneration outside the plantation areas, unusual mortality, disease, insect outbreaks or other adverse environmental impacts. 

6.9.2 เมื่อใดก็ตามท่ีมีการใช้งานสายพนัธุ์ต่างถ่ิน ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่จะมีการด าเนินมาตรการเพ่ือป้องกนัการเกิดทดแทนอยา่งรวดเร็วนอกพืน้ท่ีการปลกูสร้างสวนป่า, 
การตายท่ีผิดปกติ, โรค, การระบาดของแมลง หรือผลเสียอ่ืนๆต่อสิ่งแวดล้อม 
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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 ผ่านโปรแกรมการตรวจติดตามและการควบคมุท่ีเหมาะสม 
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 ต้องไม่ม่การแปลงสภาพพื งนี่เป่าเป็นพื งนี่เการเพาะปลูกหรือพื งนี่เช้้งาน ยกเว้นกรณ่ี่เการแปลงสภาพ: 
a) เก่เยวข้องกับพื งนี่เภายชต้การบรสหารจัดการป่าไม้เป็นบรสเวณจ ากัดมาก และ 
b) ไม่เกสดบนพื งนี่เี่เม่มูลค่าการอนุรักษ์สูง และ 
c) จะก่อชห้เกสดผลประโย้น์จากการอนุรักษ์ีัเวีั งงพื งนี่เ ภายชต้การบรสหารจัดการป่าไม้ อย่าง้ัดเจน ยัเงยืน เพสเมเต็มและชนระยะยาว 

 
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 1 การเปลี่ยนแปลงป่าไม้ถ้ามีต้องไมเ่กิน 0.5% ของพืน้ท่ีของหน่วยงานบริหาร * ในปีใดๆ หรือสง่ผลกระทบต่อภาพรวมมากกวา่ 5% ของพืน้ท่ีของหน่วยงานบริหาร * 
(ขนาดท่ีได้รับการอนมุติัโดยผู้มีสว่นได้สว่นเสยี) การเปลี่ยนแปลงเหลา่นีต้้องท าเป็นเอกสาร 
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 The extent of any conversion should be acceptable to environmental organizations and regulatory agencies. 

6.10.3 การแปลงสภาพใดๆก็ตามต้องได้รับการยอมรับจากองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการก ากบัดแูล 
6.10.4 If conversion occurs, forest manager(s) shall demonstrate that any conversion produces long term conservation benefits 
across the area under evaluation. 

6.10.4 หากมีการแปลงสภาพเกิดขน้ึ ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นวา่การแปลงสภาพนน้ั ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวภายในพืน้ท่ีในขอบเขตการประเมิน 

6.10.5 If any conversion occurs, forest manager(s) shall ensure that plantations or non-forest uses do not affect high conservation 
value forest(s). 

6.10.5 หากมีการแปลงสภาพเกิดขน้ึ , ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่การปลกูสร้างสวนป่าหรือ การใช้ประโยชน์นอกเหนือจากป่าจะไมส่ง่ผลกระทบต่อพืน้ท่ีท่ีมีคณุค่าในการอนรัุกษ์สงู 
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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. แผนการบรสหารจัดการ – แผนชนการบรสหารจัดการ – เหมาะสมต่อขน าดและความหน าแน่นชนการด าเนสนงาน – ต้องี าเป็นเอกสาร น าไปช้้และปรับปรุงชห้เป็นปัจจุบัน 
วัตึุประสงค์ของการบรสหารจัดการชนระยะยาวและวสิ่การชนการี าชห้บรรลุวัตึุประสงค์ต้องม่การกล่าวไว้อย่าง้ัดเจน   

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 แผนการบรสหารจัดการและเอกสารสนับสนุนต้องประกอบไปด้วย 
a) วัตึุประสงค์การบรสหารจัดการ 
b) ค าอ สิบายของีรัพยากรป่าไม้ี่เอยู่ภายชนขอบเขตการจัดการ ข้อจ ากัดีางสสเงแวดล้อม การช้้พื งนี่เและสึานะการึือครอง สภาวะีางสังคมและเนรษฐนาสตร์ 
และข้อมูลโดยรวมของพื งนี่เข้างเค่ยง 
c) ค าอ สิบายของ วนวัฒน์ และ/หรือ ระบบการบรสหารจัดการอืเน ซงเงได้มาจากการรวบรวมค าึามและข้อมูลผ่านีางีรัพยากรี่เม่อยู่ชนระบบนสเวนน์ของป่า 
d)ค าอ สิบายเหตุผลของอัตราการเก็บเก่เยวรายป่ และสายพันิ์ุี่เได้รับการคัดเลือก 
e) การเตร่ยมการเพืเอตรวจตสดตามการเจรสญเตสบโตและการเปล่เยนแปลงของป่าไม้ 
f) การป้องกันสสเงแวดล้อม ี่เมาจากการประเมสนสสเงแวดล้อม 
g) แผนส าหรับระบุและป้องกัน สายพันิ์ุี่เหายาก ชกล้สูญพันิ์ุและอยู่ชนอันตราย 
h) แผนี่เแสดง งึง ี่เตั งงของีรัพยากรป่าไม้ รวม งึงพื งนี่เี่เได้รับการคุ้มครอง แผนชนการด าเนสนกสจกรรมบรสหารจัดการและการึือครองพื งนี่เ  
i) ค าอ สิบายและการชห้เหตุผลชนวสิ่การเก็บเก่เยวและอุปกรณ์ี่เช้้ 

 
7.1.1 Forest manager(s) shall have written management documents and/or procedures covering all management activities in 
compliance with relevant regulation. These management documents have been formally approved by the relevant qualified 
authority and comply with FSC Criterion 7.1 and related indicators below. 

7.1.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีเอกสารและ/หรือแนวทางในการด าเนินการบริหารจดัการ ท่ีครอบคลมุกิจกรรมการบริหารจดัการและสอดคล้องกบัข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง เอกสารในการบริหารจดัการ 
เหลา่นีต้้องได้รับการอนมุติัอยา่งเป็นทางการโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีและสอดคล้องกบัเกณฑ์ของ FSC ข้อ 7.1 และตวัชีวัด้ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีแสดงด้านลา่ง 
7.1.2 The management objectives are clearly described in the management documents or procedures. 

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

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

7.1.4 มีการระบคุ าอธิบายกิจกรรมในการบริหารจดัการท่ีน าไปปฏิบติัในเอกสารการบริหารจดัการ 
7.1.5 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. 

7.1.5 อตัราการเก็บเก่ียวในพืน้ท่ีภายใต้การประเมินตรงตามท่ีระบไุว้ในเอกสารการบริหารจดัการ, โควต้าอยา่งเป็นทางการขน้ึอยูก่บัการออกแบบ/การอนญุาตการเก็บเก่ียวตามกฏหมาย 

7.1.6 Harvesting activities shall be planned and performed in compliance with the latest Thailand Regulations on Forest Harvest 
and Regeneration, and any other relevant local or regional legal requirement for forest harvesting activities. 

7.1.6 ต้องมีการวางแผนกิจกรรมการเก็บเก่ียว และด าเนินการให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดลา่สดุของประเทศไทยในเร่ืองการเก็บเก่ียวทางป่าไม้และการสร้างทดแทน 
และข้อก าหนดตามกฏหมายอ่ืนๆในระดบัท้องถ่ินและระดบัภมูิภาคท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการเก็บเก่ียวทางป่าไม้ 
7.1.7 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. 

7.1.7 สายพนัธุ์ท่ีหายาก ใกล้สญูพนัธุ์และอยูใ่นภาวะเสี่ยง รวมถึงท่ีอยูอ่าศยัของสายพนัธุ์เหลา่นน้ั ท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ีภายใต้การประเมิน ต้องระบไุว้ในเอกสารการบริหารจดัการ 
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7.1.8 Forest manager(s) shall have maps to guide the forest management activities, such as protected areas, HCVF areas and 
public welfare forest areas and so on. 

7.1.8 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีแผนท่ี เพื่อเป็นแนวทางในกิจกรรมการบริหารจดัการป่าไม้ เช่น พืน้ท่ีคุ้มครอง พืน้ท่ีท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงู และ พืน้ท่ีป่าสาธารณะ หรือ ป่าชมุชน เป็นต้น 

7.1.9 A description and justification of harvesting techniques and equipment to be used shall be included in the management 
documents or procedures. 

7.1.9 ค าอธิบายและและการให้เหตผุลในวิธีการเก็บเก่ียวและอปุกรณ์ท่ีใช้ต้องระบไุว้ในเอกสารหรือแนวทางการด าเนินงานบริหารจดัการ 
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 ควรม่การีบีวนแก้ไขแผนชนการบรสหารจัดการตาม้่วงเวลาี่เก าหนดเพืเอี่เจะน าผลของการตรวจตสดตามหรือข้อมูลชหม่ ีางวสียานาตร์และีางเีคนสค 
รวมไป งึงการตอบสนองต่อสสเงแวดล้อมี่เม่การเปล่เยนแปลง, การพสจารณา งึงสังคมและเนรษฐกสจเข้ามาร่วมด้วย 
7.2.1 A technically sound and financially realistic timeframe shall exist for revision/adjustment of the management plan 

7.2.1 ความคิดเห็นทางเทคนิคและกรอบระยะเวลาตามจริงทางการเงินต้องมีการน ามาประกอบการทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนการบริหารจดัการด้วย 
7.2.2 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. 

7.2.2 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องท าให้มัน่ใจวา่เอกสารหรือแนวทางปฏิบติัในการบริหารจดัการจะได้รับการทบทวนตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 
ให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการทบทวนแผนการบริหารจดัการ 
7.2.3 Forest manager(s) shall ensure that revised management plan has been approved by the relevant authorities. 

7.2.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่แผนการบริหารจดัการท่ีมีการแก้ไขได้รับการอนมุติัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
7.2.4 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. 

7.2.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่แผนการบริหารจดัการท่ีแก้ไข ได้น าเอาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขน้ึ กบัข้อก าหนดตามกฏหมาย 
และการเปลี่ยนแปลงเร่ืองโควต้าในระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ิน และ/หรือ ผลจากการมีทรัพยส์ินใหมเ่กิดขน้ึ ภายในระดบัจงัหวดั 
7.2.5 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  

7.2.5 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 ผู้ปฏสบัตสงานภายชนพื งนี่เป่าต้องได้รับการอบรมอย่างเพ่ยงพอและอยู่ภายชต้การควบคุมดูแล เพืเอชห้มันชจว่าแผนชนการบรสหารจัดการจะึูกน าไปช้้อย่างเหมาะสม 
7.3.1 Forest manager(s) shall have procedures to inform and/or train workers involved in forest management activities, together 
with relevant records. 

7.3.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีแนวทางในการแจ้งข้อมลู และ/หรือ อบรมผู้ปฏิบติังาน ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการบริหารจดัการป่า, และมีการจดัเก็บบนัทึกท่ีเก่ียวข้อง 
7.3.2 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 เก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทางาน และวิธีในการด าเนินกิจกรรมในการ 
บริหารจดัการป่าไม้ท่ีตนเองมีสว่นเก่ียวข้อง 
7.3.3 Forest managers shall provide adequate supervision of forest workers and subcontractors to ensure appropriate 
implementation of the management activities. 

7.3.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องให้การก ากบัดแูลในการด าเนินกิจกรรมการบริหารจดัการท่ีท าโดยผู้ปฏิบติังานในป่าและผู้ รับเหมาช่วงอยา่งท่ีเพียงพอ เพื่อให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 

7.3.4 Forest manager(s) shall keep records of information on training session delivered to forest workers including subcontractors. 

7.3.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีการเก็บรักษาบนัทึกของข้อมลูท่ีใช้ในการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบติังานในป่าและผู้ รับเหมาช่วงเอาไว้ 

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 ชนขณะี่เชห้ความเคารพต่อการรักษาความลับของข้อมูล ผู้จัดการป่าไม้ต้องี าสรุปี่เน าเสนอต่อสาิารณะ้นเก่เยวกับองค์ประกอบเบื งองต้นชนแผนการบรสหารจัดการ 
รวม งึงรายการี่เระบุไว้ชนเกณฑ์ชนข้อ 7.1 ด้านบน   

7.4.1 A summary of the management documents including the elements listed under criterion 7.1 is made publicly available by the 
company or published on its website if any. 
Any information considered as confidential by the company can be deleted before publication. 

7.4.1 บทสรุปของเอกสารการบริหารจดัการต้องกลา่วถึงเร่ืองท่ีอยูใ่นเกณฑื 7.1 และมีการเปิดเผยสูส่าธารณะชนโดยองค์กร หรือเผยแพร่ในเว็ปไซต์ 
หากมีข้อมลูใดท่ีเป็นความลบัองค์กรสามารถลบออกได้ก่อนการเผยแพร่ 
7.4.2 A summary of the management documents shall be up to date. 

7.4.2 บทสรุปของเอกสารการบริหารจดัการต้องเป็นปัจจบุนั 
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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. การตรวจตสดตามและการประเมสน – ต้องม่การด าเนสนการตรวจตสดตาม- ชห้เหมาะสมกับขน าดและความหน าแน่นของการบรสหารจัดการป่าไม้ – เพืเอประเมสนสภาพของป่า, 
ปรสมาณผลผลสตจากผลสตภัณฑ์จากป่า,  ห่วงโซ่ชนการดูแลรักษา, กสจกรรมการบรสหารจัดการและผลกระีบต่อสังคมและสสเงแวดล้อม 

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 
ความึ่เและความเข้มงวดชนการตรวจตสดตามจะึูกก าหนดโดยขน าดและความหน าแน่นของการด าเนสนงานบรสหารจัดการป่าและความสัมพันิ์เ้สงซ้อนและความเปราะบางของสสเง
แวดล้อมี่เได้รับผลกระีบ แนวีางการด าเนสนงานตรวจตสดตามต้องแน่นอนและสามารึี าซ งาได้เมืเอเวลาผ่านไป เพืเอช้้ชนการเปร่ยบเี่ยบผลและประเมสนความเปล่เยนแปลง
  
8.1.1 The frequency and intensity of monitoring activities are determined, recorded and adapted to the scale and the intensity of 
the management activities. Intensive management activities that are likely to result in potential environmental or social impacts shall 

be monitored systematically. 

8.1.1 ต้องมีการระบคุวามถ่ีและความเข้มงวดในกิจกรรมการตรวจติดตาม จดัท าเป็นบนัทึกและปรับให้เข้ากบัขนาดและความเข้มข้นของกิจกรรมการบริหารจดัการ ความเข้มข้นในการด าเนิน 
กิจกรรมบริหารจดัการมีแนวโน้มวา่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม ซึง่ควรมีการตรวจติดตามอยา่งเป็นระบบ 
8.1.2 The management activities that need to be monitored are identified and recorded. 

8.1.2 ต้องมีการระบกิุจกรรมในการบริหารจดัการต้องได้รับการตรวจติดตาม และมีบนัทึก 
8.1.3 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. 

8.1.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่มีการด าเนินการการตรวจติดตามตามและท าบนัทึกอยา่งสมา่เสมอ โดยอยา่งน้อยต้องสมัพนัธ์กบักิจกรรมการเก็บเก่ียวและการสร้างการทดแทน 
การตรวจติดตามต้องด าเนินการให้สอดคลอ่งกบัแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้สามารถใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานเมื่อเวลาผา่นไปได้ 
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 การบรสหารจัดการป่าไม้ต้องรวมเอาการวสจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลี่เจ าเป็นส าหรับการตรวจตสดตาม, อย่างน้อย ตามตัว้่ งบ่งดังต่อไปน่ ง 

- ผลผลสตจากป่าไม้ี่เม่การเก็บเก่เยว 
- อัตราการเจรสญเตสบโต การสร้างีดแีนและสภาพป่า 
- องค์ประกอบและการสังเกตุการเปล่เยนแปลงของพันิ์ุพื้และสัตว์ประจ า สึเน 
- ผลกระีบต่อสังคมและสสเงแวดล้อมี่เเกสดจากการเก็บเก่เยวและการด าเนสนกสจกรรมอืเน  
- ค่าช้้จ่าย, ความสามารึชนการผลสตและประสสี สิภาพของการบรสหารจัดการป่า 

 

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. 

8.2.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องรวบรวมและบนัทึกข้อมลูการเก็บเก่ียวของสายพนัธุ์เชิงพาณิชย์ทัง้หมด รวมทัง้ NTPF ท่ีได้รับการเก็บเก่ียวในช่วงเวลาท่ีอยูภ่ายใต้การรับรอง 
8.2.2 Forest manager(s) shall monitor growth rates, natural regeneration, HCVF, and forest condition through field data or 
observations made during management activities. The information obtained shall be relevant for the management activity, 
appropriate with regards to the management intensity and shall be formally recorded. 

8.2.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องตรวจติดตาม อตัราการเจริญเติบโต การสร้างทดแทนตามธรรมชาติ พืน้ท่ีป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงู และสภาพป่า ผ่านทางข้อมลูท่ีได้จากหน้างานและการ 
ส ารวจในระหวา่งการด าเนินกิจกรรมการบริหารจดัการข้อมลูท่ีได้ต้องเป็นข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมการบริหารจดัการป่าท่ีสอดคล้องกบัความเข้มข้นของกิจกรรมในการบริหารจดัการ และต้องมี 
การท าบนัทึกอยา่งเป็นทางการด้วย 
8.2.3 Forest manager(s) shall monitor environmental and social impacts during or after harvesting activities or other site disturbing 
management activities. 

8.2.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องตรวจติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม ในระหวา่งหรือหลงัจากการเก็บเก่ียว หรือกิจกรรมการบริหารจดัการอ่ืนๆท่ีก่อให้เกิดการรบกวน 
8.2.4 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. 

8.2.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องตรวจติดตามและบนัทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามท่ีเกิดขน้ึ อยา่งมีนยัส าคญักบัสายพนัธุ์พืชและสตัว์ประจ าถ่ิน ท่ีอาจเกิดขน้ึ ระหวา่ง หรือหลงัจากการท ากิจ 
กรรมการบริหารจดัการ เพื่อท าให้มัน่ใจวา่ความหลากหลายของผืนป่าจะยงัถกูรักษาไว้ 
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8.2.5 Forest manager(s) have relevant data on cost of forest management. Financial information from the organisation’s 
accounting system shall be available and appropriate to determine the cost of the forest management operations. 

8.2.5 ผู้จดัการป่าไม้ต้องเก็บรักษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการป่า ฝ่ายบญัชีขององค์กรต้องมีข้อมลูทางการเงินท่ีเหมาะสมในการแสดงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
บริหารจดัการป่าไม้ 
8.2.6 Forest manager(s) have relevant data on productivity and efficiency of forest management. 

8.2.6 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผลผลิตและประสิทธิภาพของการบริหารจดัการป่า 

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 ผู้จัดการป่าไม้ต้องจัดี าเอกสาร เพืเอี าชห้เกสดการตรวจตสดตามและเพืเอชห้องค์กรี่เชห้การรับรองสามารึีวนสอบผลสตภัณฑ์จากป่าไม้ไปยังแหล่งี่เมาได้ 

โดยกระบวนการน่ งเร่ยกว่า ห่วงโซ่ผลสตภัณฑ์ 
 

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 าเนินงานของห่วงโซผ่ลิตภณัฑ์ได้ 

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 Only FSC certified products are FSC-labelled. The products are labelled in compliance with “FSC-STD-50-001: 
Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders”; Forest manager(s) shall obtain written approval from Bureau 
Veritas in order to use FSC trademark. 

8.3.5 เฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรอง FSC ซึง่ FSC – labelled ผลิตภณัฑ์ท่ีมีฉลาก ต้องสอดคล้องกบั FSC - STD – 50-001 :ความต้องการส าหรับการใช้เคร่ืองหมายการค้า FSC 
โดยผู้ ถือใบรับรองผู้จดัการป่าไม้ต้องได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการใช้งานเคร่ืองหมายทางการค้า FSC จากทางบโูรเวอริทสั 

8.4    The results of monitoring shall be incorporated into the implementation and revision of the management 
plan. 
8.4 ผลจากการตรวจตสดตามต้องน าเข้ามาร่วมชนการด าเนสนการและการีบีวนแก้ไขแผนชนการบรสหารจัดการป่าไม้ 
8.4.1 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. 

8.4.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถึงการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ผลการตรวจติดตามหรือการสงัเกตกุารณ์ในพืน้ท่ี ได้ถกูน าไปใช้ 
เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการบริหารจดัการป่าและลดผลกระทบให้น้อยท่ีสดุ และมีการน าไปใช้เป็นข้อมลูในการทบทวนแก้ไขเอกสารหรือแนวทางในการด าเนินงานการบริหารจดัการ 
8.4.2 Forest manager(s) shall demonstrate their commitment to adapt management procedures and activities based on the 
information gathered during the monitoring of forest management activities whenever relevant and uses this information as input 
during the revision of the management documents or procedures. 

8.4.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถึงการให้ความร่วมมือในการปรับแนวทางในการบริหารจดัการและกิจกรรม ตามข้อมลูท่ีได้ในระหวา่งการตรวจติดตามกิจกรรมการบริหารจดัการป่า 
และใช้ข้อมลูเป็นปัจจยัน าเข้าในการทบทวนเอกสารและแนวทางในการด าเนินการบริหารจดัการ 
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8.4.3 Forest manager(s) shall have access to relevant sources of monitoring information collected by national, provincial or local 
authorities through the official monitoring programs implemented by these authorities. 

8.4.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องสามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมลูของการตรวจติดตามท่ีด าเนินการโดยหนว่ยงาน ระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และระดบัท้องถ่ิน ผ่านโปรแกรมการตรวจติดตามท่ีด าเนินงานโดย 
หน่วยงานเหลา่นน้ั 

8.4.4 Records of the results of monitoring activities or programs are available. 

8.4.4 ต้องมีบนัทึกของผลการตรวจติดตามกิจกรรมหรือโปรแกรมต่างๆ 

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 ชนขณะี่เชห้ความเคารพต่อการรักษาความลับของข้อมูล ผู้จัดการป่าไม้ต้องี าสรุปี่เน าเสนอต่อสาิารณะ้นเก่เยวกับองค์ประกอบเบื งองต้นชนแผนการบรสหารจัดการ 
รวม งึงรายการี่เระบุไว้ชนเกณฑ์ชนข้อ 8.2  

 

8.5.1 A summary of monitoring records, including the elements listed in criterion 8.2, is made publicly available on request by the 
company or published on its website if any. 

8.5.1 บทสรุปของบนัทึกการตรวจติดตาม ต้องมีการกลา่วถึงเร่ืองในหวัข้อก าหนด 8.2 และพร้อมต่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเมื่อมีการร้องของหรือมีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ถ้ามี 
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 

 

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 ารงรักษาป่าี่เม่คุณค่าการอนุรักษ์สูง กสจกรรมการบรสหารจัดการภายชนป่าี่เ ม่คุณค่าการอนุรักษ์สูง ต้องคงไว้หรือส่งเสรสมลักษณะเฉพาะของป่า 
การตัดสสนชจชด ก็ตามี่เเก่เยวข้องกับป่าี่เม่คุณค่าการอนุรักษ์สูง ต้องพสจารณาชนเ้สงป้องกันไว้ก่อน 

 

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 การประเมสนเพืเอระบุความม่อยู่ของลักษณะเฉพาะของป่าี่เม่คุณค่าการอนุรักษ์สูง จะพสจารณาจากความเหมาะสมของขน าดและความหน าแน่นชนการบรสหารจัดการ 
9.1.1 Forest manager(s) shall demonstrate an understanding of the FSC HCVF concept and have access to the FSC HCVF 
definition. 

9.1.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในคอนเซ็ปต์ของป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงูของ FSC และต้องสามารถเข้าถึงค่านิยามของป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงูของ FSC 
9.1.2 Forest manager(s) shall have conducted an assessment of the forest areas under evaluation to identify the presence of 
HCVF if any, including public welfare forests and other legally protected forests. All relevant existing information should be used 
for this initial assessment, including public welfare forests, local minority groups, water-resources and other sites that have 
special characteristics or may contain the presence of HCVF. 

9.1.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าการประเมินพืน้ท่ีป่าท่ีอยูภ่ายใต้ขอบเขตการประเมินเพื่อระบกุารมีอยูข่องป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงู รวมทง้ัป่าชมุชน 
และพืน้ท่ีคุ้มครองตามกฏหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องถกูน ามาใช้ในการประเมินขัน้ต้น ประกอบไปด้วยข้อมลูเร่ืองป่าชมุชน, ชนกลุม่น้อยภายในท้องถ่ิน, 
แหลง่น า้และพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะ หรือมีป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงูอยูภ่ายในพืน้ท่ี 
9.1.3 Whenever relevant, forest managers comply with the following legal requirements: 

เมื่อใดก็ตามท่ีเก่ียวข้อง, ผู้จดัการป่าไม้ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดทางกฏหมายต่อไปนี ้

- Forestry Act 1947 Amended in 1989 พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
- Forest Plantation Act B.E. 2535 พ.ร.บ. สวนป่า 2535 
9.1.4 The results of the HCVF assessment shall be recorded and identified HCVF on map if any are identified. 

9.1.4 ต้องมีการบนัทึกและระบปุ่าท่ีมีคณุค่าในการอนรัุกษ์สงูลงในแผนท่ีอนัเป็นผลจากการประเมินป่าท่ีมีมลูค่าในการการอนรัุกษ์สงู 
9.1.5 Forest manager(s) shall not just state that there is no HCVF within the area under evaluation, but shall perform a detailed 
assessment for each HCVF category, explaining and justifying the conclusion presented. 

9.1.5 ผู้จดัการป่าไม้ต้องไมเ่พียงแต่แจ้งวา่ไมม่ีป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงูอยูภ่ายในพืน้ท่ีภายใต้ขอบเขตการประเมิน 
แต่ต้องน าเสนอรายละเอียดของการประเมินป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงูในแต่ละหวัข้อ พร้อมทง้ั อธิบายเหตผุลและข้อสรุปในการประเมินด้วย 
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 ส่วนการชห้ค าปรงกษาของกระบวนการชห้การรับรองต้องเน้นย งาชนการระบุลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบด้านการอนุรักษ์ 
และีางเลือกส าหรับการดูแลรักษาลักษณะสสเงเหล่านั งน 
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9.2.1 The assessment performed by the forest manager(s) shall include a consultation process focused on HCVF identification 
with pertinent local farmers, local communities, local minority groups if any, interested stakeholders, relevant local and regional 
authorities and relevant national experts. 
9.2.1 การประเมินท่ีด าเนินการโดยผู้จดัการป่าไม้ต้องรวมถึงขน้ัตอนในการปรึกษาหารือท่ีเน้นการชีบ้ง่ป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงูกบัเกษตรกรท้องถ่ิน, ชมุชนท้องถ่ิน, ชนกลุม่น้อยในท้องถ่ินถ้ามี, 
ผู้ ท่ีมีสว่นไดส่ว่นเสีย, หน่วยงานท้องถ่ินและระดบัภมูิภาคท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง และผู้ เชียวชาญในระดบัประเทศท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
9.2.2 Forest manager(s) shall ensure that the consultation with all interested stakeholders is focused on the identification of 
HCVF and that maintenance and management measures proposed by interested stakeholders are recorded, incorporated in the 
management procedures and implemented during management activities, whenever relevant. 

9.2.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่การปรึกษาหารือกบัผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียจะมุง่เน้นไปในเร่ืองการระบปุ่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงู และมีการบนัทึกมาตรการในการดแูลรักษาและ 
บริหารจดัการท่ีน าเสนอโดยผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสยี และน ามาเข้าร่วมในแนวทางในการบริหารจดัการและน าไปปฏิบติัในกิจกรรมการบริหารจดัการ เมื่อใดก็ตามท่ีเก่ียวข้อง 
9.2.3 Where HCVF is present in the area under evaluation, forest manager(s) shall demonstrate that credible actions are being 
taken to address HCVF protection and/or threat reduction. 

9.2.3 หากมีป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงูอยูภ่ายในพืน้ท่ีภายใต้ขอบเขตการประเมิน ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการท่ีท าเพ่ือให้การคุ้มครอง และ/หรือ 
ลดการท าให้เกิดอนัตรายต่อป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงู 
9.2.4 Forest manager(s) shall keep records of the consultation process and responses received if any, and shall incorporate any 
comment received in the HCVF assessment, showing clearly how the comments received were taken into account in the 
management documents or procedures. 

9.2.4 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องเก็บรักษาบนัทึกท่ีเก่ียวกบักระบวนการปรึกษาหารือและผลตอบสนองท่ีได้รับ, ถ้ามี 
และต้องน าข้อความคิดเห็นท่ีได้รับมาเข้าร่วมในการประเมินป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงู, 
และแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนถึงการน าข้อความคิดเห็นเข้ามาพิจารณาร่วมในเอกสารหรือแนวทางในการบริการจดัการ 

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 แผนชนการบรสหารจัดการต้องรวม งึงการน าเอามาตรการชนการด าเนสนการเฉพาะไปช้้เพืเอี าชห้ว่าการดูแลรักษา และ/หรือ การส่งเสรสม การแปลงสภาพของ 
คุณลักษณะเฉพาะจะเป็นไปตามการด าเนสนการเ้สงป้องกัน  มาตรการเหล่าน่ งต้องม่การระบุไว้ชนแผนการบรสหารจัดการี่เม่การสรุปเพืเอน าเสนอต่อสาิารณะ้นด้วย 

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 พร้อมทัง้ให้ค าอธิบายไว้ในเอกสารหรือแนวทางการบริหารจดัการ 
9.3.2 The HCVF assessment or management documents shall include a description of the management measures that have 
been identified following the consultation process to maintain or enhance the HCVF attributes identified and that will be 
implemented. 

9.3.2 เอกสารการบริหารจดัการหรือประเมินพืน้ท่ีป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงูต้องรวมถึงค าอธิบายมาตรการในการบริหารจดัการท่ีได้มีการระบุ หลงัจากกระบวนการปรึกษาหารือ 
เพื่อคงไว้หรือสง่เสริม ลกัษณะของป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงูตามท่ีมีการระบไุว้ เพื่อให้มีการน ามาตรการนน้ั ไปปฏิบติั 
9.3.3 The HCVF assessment shall be part of the documents that are made publicly available on request by the company or 
published on its website if any. 

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

9.3.4 มาตรการทัง้หมดจะต้องถกูอธิบายเอาไว้ในรายงานสรุปแผนการบริหารจดัการท่ีน 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 
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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 ต้องม่การตรวจตสดตามประจ าป่เพืเอประเมสนประสสี สิภาพของการด าเนสนงานตามมาตรการี่เจัดี าเพืเอคงไว้หรือส่งเสรสมเพสเมพูนองค์ประกอบการอนุรักษ์ี่เน าไปช้้ได้ 
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 ารวจในพืน้ท่ีตามความเหมาะสมและจดัท าบนัทึก 
9.4.2 Forest manager(s) shall demonstrate that monitoring and field observations are used to improve the management of HCVF 
attributes whenever required. 

9.4.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นวา่มีการตรวจติดตามและการสงัเกตกุารณ์ในพืน้ท่ี และน ามาใช้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการลกัษณะเฉพาะของป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงู เมื่อจ าเป็น 
9.4.3 Forest manager(s) shall monitor any significant impact on the HCVF attributes that may occur during or following forest 
management activities taking place in the vicinity of the HCVF area to ensure that the HCVF attributes are maintained. 

9.4.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องตรวจติดตามผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อลกัษณะเฉพาะของป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงู 
ท่ีอาจเกิดในระหวา่งหรือหลงัจากการด าเนินกิจกรรมการบริหารจดัการท่ีเกิดขน้ึในบริเวณใกล้เคียงพืน้ท่ีป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงู 
เพื่อให้มัน่ใจวา่ลกัษณะเฉพาะของป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงูจะได้รับการรักษาไว้ 
9.4.4 If significant impact on the HCVF attributes is identified, then monitoring data and/or field observations shall be recorded 
and used to modify and adapt the management procedures to avoid such impact. 

9.4.4 หากมีการระบผุลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อลกัษณะเฉพาะของป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงู ข้อมลูในการตรวจติดตาม และ/หรือ การส ารวจในพืน้ท่ีต้องมีการบนัทึกและน าไปใช้เพื่อ 
เปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบนัน้ 

 

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 – การปลูกสร้างสวนป่าต้องม่การวางแผนและบรสหารจัดการตามหลักการและเกณฑ์ี่เก าหนดไว้ชนข้อ 1-10 
หากป่าี่เปลูกสามารึสร้างผลประโย้น์ีางสังคมและเนรษฐกสจ และสามารึตอบสนองความต้องการชนสสนค้าจากป่าไม้ของมนุษย้าตสได้ 
ควรม่การน าสสเงเหล่านั งนมาช้้เตสมเต็มการบรสหารจัดการ เพืเอลดความกดดันและส่งเสรสมการสร้างีดแีนและการอนุรักษ์ของป่าิรรม้าตส 
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 วัตึุประสงค์ชนการบรสหารจัดการการปลูกสร้างสวนป่า, รวม งึง วัตึุประสงค์การอนุรักษ์ป่าิรรม้าตสและการสร้างป่าีดแีน 
ต้องระบุไว้อย่าง้ัดเจนชนแผนการบรสการจัดการ และแสดงไว้อย่าง้ัดเจนชนแผนการด าเนสนงาน   

 

10.1.1 Forest manager(s) shall ensure that the management objectives of the plantation are explicitly indicated in the management 
documents. 

10.1.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการการปลกูสร้างสวนป่าได้มีการระบไุว้อยา่งชดัเจนในเอกสารการบริหารจดัการ 
10.1.2 Forest conservation objectives shall be included in the management documents according to the local context and shall 
identify the areas that will be protected (e.g. buffer zones, natural forest, and public welfare forest). Any management activities to 
be implemented within protected areas shall be specific and appropriate in order to comply with the conservation objectives. 

10.1.2 วตัถปุระสงค์ในการอนรัุกษ์ป่าไม้ต้องรวมอยูใ่นเอกสารการบริหารจดัการ สอดคล้องตามสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน และต้องมีการระบพืุน้ท่ีคุ้มครอง (เช่น บฟัเฟอร์โซน, ป่าธรรมชาติ 
และป่าชมุชน) กิจกรรมการบริหารการจดัการใดๆ ท่ีด าเนินการภายในพืน้ท่ีท่ีได้รับการคุ้มครอง ต้องมีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ในการอนรัุกษ์ 
10.1.3 Forest restoration objectives shall be included in the management documents whenever relevant and areas identified for 
restoration shall be indicated on maps. 

10.1.3 วตัถปุระสงค์การฟืน้ฟปู่าไม้ต้องรวมอยูใ่นเอกสารการบริหารจดัการ เมื่อใดก็ตามท่ีมีการระบพืุน้ท่ีเพื่อการฟืน้ฟตู้องมีการระบุพืน้ท่ีนน้ัลงบนแผนท่ีด้วย 
10.1.4 Protected areas shall be indicated on maps. 

10.1.4 ต้องระบพืุน้ท่ีคุ้มครองในแผนท่ีด้วย 
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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. การออกแบบและการวางผังการปลูกสร้างสวนป่า ต้องส่งเสรสมการป้องกัน การสร้างป่าีดแีน และการอนุรักษ์ไว้ซงเงป่าตามิรรม้าตส และไม่ไปรบกวนป่าิรรม้าตส 
ีางเดสนสัตว์ป่า, แหล่งน งา,  มวลหมู่ไม้ี่เม่อายุต่างกัน และรอบการตัดฟันไม้ควรจัดชห้ม่ชนแผนผังของการปลูกสร้างสวนป่า สอดคล้องกับขน าดของการด าเนสนงาน 
ขน าดและผังของการปลูกสร้างสวนป่าต้องสอดคล้องกับรูปแบบของป่าชนภูมสประเีนตามิรรม้าตส 

10.2.1 Forest manager(s) shall ensure that plantation and reforestation management activities follow the prescriptions of the 
management documents and procedures. 

10.2.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่การปลกูสร้างสวนป่าและกิจกรรมการบริหารจดัการการฟืน้ฟปู่านน้ั จะปฏิบติัตามค าแนะน าของเอกสารและแนวทางในการด าเนินงานการบริหารจดัการ 
10.2.2 Forest manager(s) shall ensure that plantations maintain the visual character of the landscape based on the scale and 
intensity of patterns of disturbance, planting and harvest regimes within the region. 

10.2.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่การปลกูสร้างสวนป่าจะคงรักษาไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของป่าตามสภาพของพืน้ท่ี บนพืน้ฐานของขนาดและความรุนแรงของรูปแบบของการรบกวน 
การเพาะปลกู และระบบการเก็บเก่ียวในพืน้ท่ี 
10.2.3 Forest manager(s) shall ensure that plantation and reforestation activities take into account the maintenance of elements 
important for the natural ecosystem such as buffer zones for riparian areas, and wildlife habitats and corridors. (This indicator 
complements indicator 10.1.2 but is specific to plantation and reforestation activities). 

10.2.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่การเพาะปลกูและกิจกรรมการปลกูสร้างสวนป่าจะค านึงถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัส าหรับระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ เช่น พืน้ท่ีกนัชน, พืน้ท่ีชายฝ่ัง , 
แหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่า และทางเดิน (ตวัชีวัด้นีเ้ป็นสว่นเติมเต็มของตวัชีวัด้ในข้อ 10.1.2 แต่เป็นการเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบักิจกรรมการปลกูสร้างสวนป่าและการฟืน้ฟปู่า) 
10.2.4 Forest manager(s) shall ensure that reforestation and afforestation activities are implemented according to national and 
local technical standards and regulations, including Forest Plantation Act B.E. 2535 and Plant Varieties Protection Act B.E. 2542 

10.2.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่กิจกรรมการฟืน้ฟปู่าและการปลกูสร้างสวนป่าจะมีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบั 
มาตรฐานทางเทคนิคและข้อก าหนดในระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ินของประเทศไทย รวมทง้ั พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 
10.2.5 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 the Thailand Forest Plantation Act B.E. 2535 and Plant Varieties 
Protection Act B.E. 2542 

10.2.5 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่มีการจดัการพืน้ท่ีกนัชน ท่ีขนานไปตลอดทางน า้ และรอบๆแหลง่น า้ 
ให้สอดคล้องกบัแนวทางการด าเนินงานและข้อก าหนดในระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ินของประเทศไทย รวมทง้ั พ.ร.บ. สวนป่าพ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. คุ้มครองพนัธ์พืช พ.ศ. 2542 
แนวทางการบริหารจดัการท่ีดีในระดบัภมูิภาคและกฎระเบียบข้อบงัคบัระดบัท้องถ่ิน ถึงแม้ว่า 
buffer zone จะถกูปกคลมุไปด้วยสายพนัธุ์ประจ 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 ควรม่ความหลากหลายชนองค์ประกอบของพันิ์ุพื้เพืเอส่งเสรสมเนรษฐกสจ, ระบบนสเวนน์และความมัเนคงีางสังคม ความหลากหลายนังนอาจรวม งึง ขน าดและ 
การกระจายตัวของพื งนี่เ ภายชต้การบรสหารจัดการภายชนภูมสประเีน, จ านวนและองค์ประกอบีางพันิุกรรมของสายพันิ์ุ, 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 โดยเลือกท่ีเป็นไปได้ ตามความหลากหลายของไม้ต่างถ่ิน, ไม้ประจ าถ่ิน, ประเภท และ/หรือ แหลง่ก าเนิด 
ท่ีสอดคล้องกบัแนวทางในการด าเนินงานการบริหารจดัการและข้อก าหนดประจ าท้องถ่ิน 

10.3.2 Forest manager(s) 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. 

10.3.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่มีความหลากหลายของพนัธุ์พืช ภายในขนาดพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมและมีการกระจายตวัอยา่งเหมาะสมของหน่วยการบริหารจดัการภายในพืน้ท่ี 
และ/หรือกลุม่อายขุองพนัธุ์พืช และ/หรือ โครงสร้างของพนัธุ์พืช หากเป็นไปได้ 
10.3.3 Forest manager(s) shall ensure that the maximum size of clear cut areas is in compliance with the requirements of the 
Thailand Forest Plantation Act B.E. 2535 and Plant Varieties Protection Act B.E. 2542 

10.3.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่ ขอบเขตพืน้ท่ีท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีมีการระบไุว้อยา่งชดัเจนสอดคล้องกบัข้อก าหนดใน พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. คุ้มครองพนัธ์พืช พ.ศ. 2542 
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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 การคัดเลือกสายพันิ์ุี่เจะน ามาปลูก ควรพสจารณาจากความเหมาะสมโดยรวมต่อพื งนี่เและวัตึุประสงค์ชนการบรสหารจัดการ 
เพืเอส่งเสรสมการอนุรักษณ์ความหลากหลายีาง้่วภาพ, ควรชห้ความส าคัญกับสายพันิ์ุี้อง สึเนมากกว่าสายพันิ์ุต่าง สึเน 
ชนการคัดเลือกเข้ามาปลูกและฟืงนฟูระบบนสเวนน์ี่เึูกี าลาย จะม่การช้้สายพันิ์ุต่าง สึเนได้ก็ต่อเมืเอม่ประสสี สิภาพด่กว่าสายพันิ์ุี้อง สึเน 
ีั งงน่ งต้องม่การตรวจตสดตามอย่างระมัดระวังเพืเอป้องกันการตายี่เผสดปกตส, โรค หรือการระบาดของแมลงและผลเส่ยต่อระบบนสเวนน์น์ 

 

10.4.1 Forest manager(s) shall ensure that the species selected to be planted and managed as plantation are suitable for the local 
context and have been legally approved whenever required. 

10.4.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่สายพนัธุ์ท่ีได้รับเลือกมาปลกูและบริหารจดัการในการปลกูสวนป่านน้ั เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินและได้รับการอนมุติัอยา่งถกูต้องตามกฏหมาย 
เมื่อจ าเป็น 
10.4.2 Forest manager(s) shall ensure that exotic species can only be introduced under the precondition that they have passed 
legal quarantine requirements whenever applicable, and are guaranteed to do no harm to the environment and biodiversity in 
compliance with Plant Varieties Protection Act B.E. 2542 

10.4.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่ หากน าเข้าสายพนัธุ์ต่างถ่ินต้องผ่านการด าเนินการในขน้ัต้นก่อนการน าเข้า และต้องผ่านข้อก าหนดตามกฏหมายการกกักนั เมื่อใดก็ตามท่ีมีผล 

บงัคบัใช้ และรับรองวา่ไมม่ีอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ สอดคล้องตามบทบญัญติั พ.ร.บ. คุ้มครองพนัธ์พืช พ.ศ. 2542 
10.4.3 Forest manager(s) shall keep records on the use of exotic species and their environmental impacts shall be monitored. 

10.4.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องเก็บบนัทึกการใช้งานสายพนัธุ์ต่างถ่ินและควรมีการตรวจติดตามผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากสายพนัธุ์ต่างถ่ินด้วย 
10.4.4 Forest manager(s) shall have a documented monitoring system in order to control any potential environmental impact due 
to the use of exotic species that could be invasive and/or ensure that the plantation is harvested before seeds are produced and 
before germination and natural regeneration can happen. 

10.4.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีเอกสารเก่ียวกบัระบบการตรวจติดตามเพ่ือท่ีจะควบคมุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขน้ึ อนัเน่ืองมาจากการใช้งานสายพนัธุ์ต่างถ่ิน ซึง่อาจถือเป็น การรุกราน 
และ/หรือ เพื่อให้มัน่ใจวา่จะมีการเก็บเก่ียวป่าปลกูก่อนท่ีจะมีการผลิตเมล็ดพนัธุ์  และก่อนการเพาะตวั และการฟืน้ฟธูรรมชาติสามารถเกิดขน้ึได้ 
10.4.5 Forest enterprises engaging in production and operation of seedling shall have license issued by forestry administrative 
department above county level, according to Plant Varieties Protection Act B.E. 2542. Forest enterprises shall conduct the 
production and management in accordance with the requirements and conditions of the license. 

10.4.5 ผู้ประกอบการป่าไม้ท่ีมีสว่นร่วมในการผลิตและการด าเนินงานของต้นกล้า ต้องมีใบอนญุาตท่ีออกโดยกรมป่าไม้ท่ีสงูกวา่ระดบัเขต สอดคล้องตามบทบญัญติัท่ี พ.ร.บ. คุ้มครอง 
พนัธ์พืช พ.ศ. 2542 ผู้ประกอบการป่าไม้ต้องด าเนินการผลิตและการบริหารจดัการให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดและเง่ือนไขตามใบอนญุาต 

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 สัดส่วนพื งนี่เป่าภายชต้การจัดการีั งงหมดต่อขน าดของพื งนี่เปลูกป่าต้องม่ความเหมาะสม และต้องได้รับการพสจารณาตามมาตรฐานชนระดับภูมสภาค 
ต้องม่การบรสหารจัดการฟืงนฟูพื งนี่เชห้กลายเป็นพื งนี่เี่เปกคลุมด้วยป่าตามิรรม้าตส   

 

10.5.1 Forest manager(s) shall ensure that plantation design and management practices protect ecological values, especially 
around public welfare, conservation or protected forests. 

10.5.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่การออกแบบการปลกูสร้างป่าและการด าเนินการบริหารจดัการจะปกป้องคณุค่าทางระบบนิเวศน์โดยเฉพาะบริเวณรอบพืน้ท่ีป่าชมุชน, พืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ 
หรือป่าคุ้มครอง 
10.5.2 Forest manager(s) shall ensure that representative samples of existing natural ecosystems, wildlife corridors and significant 
wildlife habitats are being identified and protected. 

10.5.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่ตวัอยา่งของระบบนิเวศน์ท่ีมีอยู,่ ทางเดินของสตัว์ป่าและท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่าท่ีมีความส าคญัจะได้รับการชีบ้ง่และอยูภ่ายใต้การคุ้มครอง 
10.5.3 Forest manager(s) shall ensure that areas of natural forest or natural vegetative cover have been identified in the field, in 
harvest designs and marked on related maps. 

10.5.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่พืน้ท่ีป่าธรรมชาติ หรือพืชทางธรรมชาติ ท่ีขน้ึปกคลมุ ได้ถกูระบไุว้ในพืน้ท่ี, ในการออกแบบการเก็บเก่ียว และมีการท าเคร่ืองหมายไว้บนแผนท่ีด้วย 
10.5.4 Forest manager(s) shall ensure that whenever a natural forest cover exists at landscape level, a proportion of the overall 
area under evaluation, appropriate to the scale and intensity of the plantation, is managed to restore such natural forest cover or 
that an appropriate area of natural forest cover is fully maintained and protected. 

10.5.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่เมื่อใดก็ตามท่ีป่าธรรมชาติขน้ึปกคลมุพืน้ท่ี, สดัสว่นของพืน้ท่ีภายใต้ขอบเขตการประเมิน ตามความเหมาะสมของขนาดและความหนาแน่นของพนัธุ์พืช 
จะได้รับการบริหารจดัการเพื่อฟืน้คืน ป่าธรรมชาติท่ีขน้ึปกคลมุ หรือ พืน้ท่ีเหมาะสมท่ีมีการขน้ึปกคลมุของป่าธรรมชาติจะได้รับการดแูลรักษาและคุ้มครองอยา่งเต็มรูปแบบ 
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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 การตรวจวัดต้องม่การด าเนสนมาตรการเพืเอคงไว้ หรือปรับปรุงโครงสร้างของดสน, ความอุดมสมบูรณ์และกสจกรรมีาง้่วภาพ วสิ่การและอัตราการเก็บเก่เยว, 
ึนนและแนวชนการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง, และตัวเลือกของสายพันิ์ุ ระยะยาวต้องไม่ส่งผลต่อการเสืเอมโีรมของดสน หรือส่งผลเส่ยต่อคุณภาพน งา, ปรสมาณ หรือ 
การเปล่เยนแปลงี่เผสดปรกตสของเส้นีางน งา  การระบายน งา  
10.6.1 Forest manager(s) shall ensure that appropriate procedures are included in the management documents to ensure that the 
management of the plantation does not result in a significant impact on soil or soil degradation. 

10.6.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่ได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสมไว้ในเอกสารการบริหารจดัการ 
เพื่อให้แน่ใจวา่การบริหารจดัการการปลกูสร้างสวนป่าจะไมส่ง่ผลกระทบท่ีมนียัส าคญัต่อดินและการเสื่อมโทรมของดิน 
10.6.2 Forest manager(s) shall ensure that principal water streams across the plantation area have been identified and are 
protected through appropriate buffer zones. 

10.6.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่สายน า้ หลกัท่ีไหลผ่านพืน้ท่ีปลกูป่าจะได้รับการระบแุละคุ้มครองผ่านการจดัท าพืน้ท่ีกนัชนท่ีเหมาะสม 

10.6.3 Forest managers shall ensure that site disturbing activities do not result in soil degradation or significant erosion through 
appropriate environmental impact assessment prior to the start of the activity. 

10.6.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่กิจกรรมท่ีด าเนินการภายในพืน้ท่ีและก่อให้เกิดการรบกวน จะไมส่ง่ผลต่อการเสื่อมโทรมของดินหรือการสกึกร่อนท่ีมีนยัส าคญั ผ่านการประเมินผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินกิจกรรมนน้ั ๆ 
10.6.4 Forest manager(s) shall ensure that management activities do not have an impact on water quantity. 

10.6.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่กิจกรรมการบริหารจดัการจะไมส่ง่ผลกระทบต่อคณุภาพของน า้ 

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 การตรวจวัดต้องม่ด าเนสนมาตรการเพืเอป้องกันและลด การระบาดของสัตว์พาหะ, โรค, ไฟป่าและการเข้ามาของพื้ี่เรุกราน การผสมผสานการจัดการสัตว์พาหะ  
ควรม่การระบุเป็นส่วนส าคัญส่วนหนงเงชนแผนการบรสหารจัดการ โดยตั งงอยู่บนพื งนฐานของการป้องกันและวสิ่การควบคุมีาง้่วภาพมากกว่าการช้้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคม่  
การบรสหารจัดการการปลูกสร้างสวนป่าต้องพยายามีุกวสึ่ีางี่เจะไม่ช้้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคม่ รวม งึงชนเรืเอนเพาะ้ ากล้าไม้เหล่านั งนด้วย การช้้งานสารเคม่ได้ม่การกล่าว งึง 
ไว้ชนเกณฑ์ข้อ 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 าให้มัน่ใจวา่เอกสารในการบริหารการจดัการ ได้กลา่วถึงวิธีการด าเนินงาน เพ่ือป้องกนัหรือลดโอกาสในการเกิดการระบาดของสตัว์พาหะโรค  
ไฟป่าท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุและการแพร่กระจายของสายพนัธุ์ท่ีเข้ามารุกราน 
10.7.2 Forest manager(s) shall ensure that plantations are diversified as much as economically viable in conformity with the 
requirements under 10.3 in order to minimize the risk of outbreaks of pests and diseases. 

10.7.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่พืน้ท่ีเพาะปลกู ควรมีความหลากหลายในองค์ประกอบของพนัธุ์พืชเท่าท่ีเป็นไปได้ เพ่ือสง่เสริมเศรษฐกิจให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดภายใต้ 10.3 
เพื่อท่ีจะลดความเสี่ยงของการระบาดของศตัรูพืชและโรค 
10.7.3 Forest manager(s) shall avoid large scale uncontrolled forest fire, forest manager(s) are aware of and follow the Regulations 
on Forest Fire Prevention of the Kingdom of Thailand. 

10.7.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องหลีกเลี่ยงการเกิดไฟป่าเป็นบริเวณกว้างท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ โดยผู้จดัการป่าไม้ต้องตระหนกัถึงและปฏิบติัตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัไฟป่าของ 
ราชอาณาจกัรไทย 
10.7.4 Forest manager(s) shall have a documented procedure to record, and reduce whenever possible, the use of pesticides and 
fertilizers. 

10.7.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีกระบวนการหรือขัน้ตอนท่ีเป็นเอกสารเก่ียวกบัยาฆา่แมลงและปุ๋ ยเคมีบนัทึกไว้ และลดการใช้ลงเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

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 เพืเอชห้เกสดความเหมาะสมตามขน าดและความหลากหลายของการด าเนสนงาน การตรวจตสดตาม ต้องรวม งึงการประเมสนอย่างสม เาเสมอ งึงผลกระีบี่เจะเกสดขง งน 
ีั งงชนพื งนี่เและนอกพื งนี่เ เ้่น การเกสดการีดแีนตามิรรม้าตส, ผลกระีบต่อแหล่งน งา และความอุดมสมบูรณ์ของดสน, 
และผลกระีบต่อสวัสดสภาพของคนี้อง สึเนและสภาพความเป็นอยู่ีางสังคม 
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10.8.1 Potential negative environmental and social impacts linked to the plantation are identified through appropriate monitoring 
procedures and measures are implemented to prevent or minimise such potential on-site and off-site impacts. 

10.8.1 ต้องมีการระบโุอกาสในการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมในทางลบท่ีเก่ียวกบัการปลกูสร้างสวนป่า ผ่านการด าเนินงานตามแนวทางในการตรวจติดตามและมาตรการท่ีเหมาะสม 
เพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบให้น้อยท่ีสดุ ทง้ัจากภายในและภายนอกพืน้ท่ี 
10.8.2 Forest manager(s) shall ensure that exotic species can only be planted if they have been approved in compliance with the 
Plant Varieties Protection Act B.E. 2542 

10.8.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่จะมีการปลกูสายพนัธุ์ต่างถ่ิน ก็ต่อเมื่อได้รับการอนญุาตและสอดคล้องกบับทบญัญติั พ.ร.บ. คุ้มครองพนัธ์พืช พ.ศ. 2542 

10.8.3 The acquisition of land for the establishment of plantation shall be covered by a legal written contract signed by both parties. 

10.8.3 การได้มาซง้ึพืน้ท่ีในการปลกูสร้างสวนป่าต้องมีการระบแุละเซ็นสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีถกูต้องตามกฏหมายระหวา่งผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทัง้สองฝ่าย 

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

10.8.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องท าให้มัน่ใจวา่สิทธิในการเข้ามาภายในพืน้ท่ีป่าของเกษตรกรท้องถ่ินและชมุชนจะถกูรักษาไว้  

 

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 การปลูกสร้างสวนป่าบนพื งนี่เี่เแปลงมาจากป่าิรรม้าตสหลังจากเดือน พฤนจสกายน 1994 โดยีัเวไปแล้วจะไม่ม่คุณสมบัตสพอี่เจะได้รับการรับรอง การรับรองนังน 
จะยอมชห้ชนกรณ่ี่เม่หลักฐานี่เเพ่ยงพอมาแสดงต่อผู้ชห้การรับรองว่า ผู้จัดการหรือเจ้าของ มสได้มสส่วนชนการรับผสด้อบโดยีางตรงหรือีางอ้อม 
ชนการแปลงสภาพนังน  

 
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 การท าสวนป่าต้องไมท่ าในพืน้ท่ีป่าท่ีท่ีแปลงมากจากป่าธรรมชาติ หลงัจากเดือนพฤศจิกายน 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 หากมีการปลกูสร้างสวนป่าบนพืน้ท่ีของป่าธรรมชาติเดิม หลงัจากเดือน พฤศจิกายน 1994 (พ.ศ. 2537) 
ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นวา่ไมไ่ด้มสีว่นเก่ียวข้องโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

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]. 
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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 
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. 
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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, econom ic 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 
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]. 
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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 ภาคผนวกี่เ 1: กฏหมายี่เเก่เยวข้องกับประเีนไีย 
 

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. 

อนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพไดรั้บการลงนามโดยรัฐบาล 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 

ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายพนัธุ์และระบบนิเวศน์ปัจจุบนัมีภาคีสมาชิกทั้งหมด 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 

 ผลกัดนัสมาชิกเพื่อสนบัสนุนและพฒันาฟ้ืนฟปู่าไมเ้ขตร้อนเพ่ือท าซุงเป็นการคา้และกิจกรรมการจดัการป่าไมร้วมทั้งการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีป่าเส่ือมโทร

มดว้ยความสนใจต่อชุมชนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งอาศยัทรัพยากรป่าไมแ้ละ 

 ผลกัดนัให้พฒันานโยบายระดบัชาติท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืและการอนุรักษป่์าไมเ้พ่ือการท าไมซุ้งและทรัพยากรพนัธุกรรมใ

นระดบัท่ีด ารงรักษาความสมดุลของนิเวศน์วิทยาในภูมิภาค 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  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


