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Foreword คํานํา 

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) and Advice 20-007-05 ‘Non Timber Forest Products’. 

เกณฑ์อ้างอิงฉบบัปัจจบุนันีไ้ด้รับการออกแบบโดยบริษัทบูโรเวอริทสัเซอทิฟิเคชัน่ ตัง้อยู่บนฐาน ข้อกําหนดและเกณฑ์ของ FSC (FSC-STD-01-001 v4) และมาตรฐาน FSC: ‘โครงสร้างและเนือ้หา
ของมาตรฐานการดแูลป่าไม้’ (FSC-STD-20-002) และข้อแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่เนือ้ไม้ (Advice 20-007-05)  

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. 

มาตรฐานฉบบันีมิ้ได้พิจารณารวมถงึข้อกําหนดในการใช้เคร่ืองหมายการค้า FSC กบัตวัสินค้า การใช้เคร่ืองหมายการค้า FSC ขององค์กรต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน FSC –STD- 
50-001 และได้รับการตรวจสอบถงึวธีิการนําไปใช้งานโดยบโูรเวอริทสัเซอทฟิิเคชัน่ก่อนการเผยแผร่สูส่าธารณะชน 

Bureau Veritas Certification France is an independent accredited certification body, subsidiary of Bureau 
Veritas Certification Holding. 
บโูรเวอริทสัเซอทิฟิเคชัน่ประเทศฝร่ังเศสคือผู้ ให้การรับรองระบบอิสระ:ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบโูรเวอริทสัเซอทิฟิเคชัน่โฮลดิง้ 
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A – Introductionบทนํา  
 

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. 

Moreover, the intent of this standard is to outline certification requirements/indicators which pertain to 
non-timber forest products (NTFP) and which complement the FSCTM certification requirements for forest 
management based on the FSC Principles and Criteria. Certified operations wishing to include NTFPs in the 
scope of their FSC forest management certificate shall demonstrate conformance to the NTFP indicators 
outlined in this document. 

 

NB: In addition to specific requirements, all requirements applicable for forest management system are 
applicable for NFTPs management system unless otherwise specified. 

 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นเอกสารท่ีใช้เป็นบรรทดัฐานในการอธิบายรายละเอียดของข้อกําหนดท่ีองค์กรจดัการป่าไม้จําเป็นต้องปฏิบติัตามเพื่อการขอการรับรองการจดัการป่าไม้จาก FSC 

นอกจากนีเ้จตนารมณ์ของมาตรฐานนีคื้อการระบขุ้อกําหนด / ตวัชีว้ดัเก่ียวกบัการรับรองท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่ไม้ (NTFP) ซึง่เป็นสว่นเสริมข้อกําหนดด้านการรับรอง FSC สําหรับการ
จดัการป่าตามหลกัเกณฑ์และเกณฑ์ FSC การดําเนินงานท่ีได้รับการรับรองท่ีประสงค์จะรวม NTFP ไว้ในใบรับรองการจดัการป่าไม้ของ FSC ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกบัตวับง่ชีท่ี้ระบไุว้
ในเอกสารฉบบันี ้

หมายเหต:ุ ข้อกําหนดจําเพาะท่ีเพ่ิมเติมขึน้, ข้อกําหนดท่ีประยกุต์ใช้ทัง้หมดสําหรับระบบการจดัการป่าไม้ได้นํามาประยกุต์ใช้สําหรับระบบการจดัการผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่เนือ้ไม้ เว้นแตจ่ะมีการระบอุืน
ไว้ 

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’ ท่ีกําหนดโดยบโูรเวอริทสัเซอทิฟิเคชัน่และการรับรองโดย 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 หนว่ยงานการบริหารจดัการป่าไม้ เทยีบกบัตวัชีว้ดัท่ีกําหนดในมาตรฐาน และเปรียบเทียบกบัผลการ
ปฏิบติังานขัน้ต่ําท่ีระบุไว้สําหรับแตล่ะตวัชีว้ดั เว้นแตจ่ะมีการระบไุว้ (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, ความสอดคล้องขององค์กรต้องได้รับการตรวจประเมนิเปรียบเทียบกบัข้อกําหนดนีซ้ึง่ทําให้สมบรูณ์ครบถ้วนด้วยนโยบาย FSC-STD-30-005 “ข้อกําหนดของ FSC 
สําหรับกลุม่นิติบคุคลเพ่ือการบริหารจดัการป่าไม้แบบกลุม่”  

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". 

คําศพัท์ท่ีมีการอ้างถงึในเกณฑ์อ้างอิงนี ้ถกูนําไปใช้ตามความหมายในภาษาองักฤษซึง่ระบไุว้ใน “FSC-STD-01-002 อภิธานศพัท์ของ FSC” 

The present referential is publicly available. เกณฑ์อ้างอิงนีจ้ดัทําอย่างเปิดเผยตอ่สาธารณชน 
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B – Scope ขอบเขต 

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

Moreover, this standard shall be applicable on Thailand scale to the evaluation of forest management 
enterprises (FMEs) who require certification of NTFPs and where local or product specific NTFP standards. 

เกณฑ์อ้างอิงนีจ้ดัทําขึน้เพ่ือเพ่ือการจดัการ SLIMF และ Non- SLIMF ท่ีตัง้อยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

นอกจากน้ีมาตรฐานน้ีจะใชบ้งัคบักบัระดบัประเทศไทยเพื่อประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัจดัการป่า ท่ีตอ้งการรับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่เน้ือไม ้(NTFPs) และมาตรฐาน NTFP 
ทอ้งถ่ินหรือผลิตภณัฑท่ี์เฉพาะเจาะจง 

C – Standard effective date วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ของข้อกําหนด 

The FSC FM Bureau Veritas generic standard has been accredited by FSC on the 25th of July 2005 and 
updated for Thailand in November 2018 and shall be used by Bureau Veritas Certification for the evaluation 
and certification of forest management and NTFP entities in the Kingdom of Thailand.  

เกณฑ์ทัว่ในการบริหารจดัการป่าไม้ของ FSC ท่ีจดัทําโดยบโูรเวอริทสั ได้รับการรับรองจาก FSC เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2548 และได้รับการปรับปรุงสําหรับประเทศไทย เม่ือในเดือนพฤศจิกายน 

2561 และจะถกูนําไปใช้โดยบโูรเวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ เพ่ือการตรวจประเมณิและการให้การรับรองการบริหารจดัการป่า และผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่เนือ้ไม้ ภายในราชอาณาจกัรไทย 

D – References แหล่งข้อมลูอ้างอิง 
FSC-STD-01-001 FSC Principles and Criteria of Forest Stewardship ข้อกําหนดและเกณฑ์ ในการดแูลป่าไม้ของ FSC 

FSC-STD-01-002 FSC glossary of terms อภิธานศพัท์ของ FSC 
FSC-STD-01-003 SLIMF Eligibility Criteria เกณฑ์ในการเป็น SLIMF 
FSC-STD-20-001 General requirements for FSC certification bodies  
   ข้อกําหนดทัว่ไปของ FSC สําหรับผู้ ให้การรับรอง 

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

FSC-STD-20-003 Local adaptation of generic Forest Stewardship Standards 
   การปรับเปลี่ยนข้อกําหนดในการดแูลป่าไม้ให้สอดคล้องกบัท้องถ่ิน 
FSC-STD-40-004 v2.0 Standard for Chain of Custody Certification 
   มาตรฐานสาํหรับการรับรองห่วงโซ่ของการอารักขา 

FSC-STD-40-004 a Product Classification 
      การแบ่งประเภทของผลิตภณัฑ์ 

NF EN 45020, Standardisation and linked activities - General Vocabulary 
   การเปรียบเทียบมาตรฐานและกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวข้อง – คําศพัท์ทัว่ไป 

FSC-ADV-20-007-05 Non Timber Forest Products 
   ผลิตภณัฑ์ทีไ่มใ่ช่เนือ้ไม้ 
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E – Forest Management requirements E. ข้อกําหนดในการจดัการป่าไม้  

 
 

In bold: Original FSC Principles and Criteria ตวัหนา：ข้อกําหนดและเกณฑ์ต้นฉบบัจาก FSC 

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

ตวัปกติ: แนวทางในการจดัการป่าไม้ ซึง่กําหนดโดย 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- การจดัการป่าไม้ต้องคาํนึงถงึกฏหมายที่เก่ียวข้องทัง้หมดที่มีการบังคับใช้ในประเทศนัน้ๆ รวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
และต้องสอดคล้องกับข้อกาํหนดและเกณฑ์ของ FSC 
1.1. Forest management shall respect all national and local laws and administrative requirements

  1.1 การจัดการป่าไม้ต้องคาํนึงถึงกฏหมายภายในประเทศ รวมถึงข้อกาํหนด กฏหมายและเกณฑ์ในการบริหารงานประจาํท้องถ่ิน 

1.1.1 Applicant (or Certificate holder) should be legally registered or have a clear legal status. 
1.1.1 ผู้สมคัรหรือผู้ ถือครองใบรับรองต้องได้รับการจดทะเบียนอย่างถกูต้องตามกฏหมายหรือมีสถานะทางกฏหมายท่ีชดัเจน 
 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีความรู้ท่ีเพียงพอและต้องสามารถเข้าถงึข้อกําหนดและกฏหมายระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ิน (ตวัอย่างเช่น รายการข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง, รายการกฏหมายท่ี 
เก่ียวข้อง บนัทกึหรือกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ ความสามารถในการเข้าถงึเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง) กฏหมายระดบัประเทศและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องแสดงไว้ใน ภาคผนวก 1 
1.1.3 Forest management activities, and procedures shall be in compliance with relevant laws and legislation including provincial, 
municipal, and local, administrative requirements. 
1.1.3  กิจกรรมการบริหารจดัการและแนวทางในการดําเนินงาน  ต้องสอดคล้องกบักฏหมายและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง รวมถงึข้อกําหนดในระดบัจงัหวดั, เทศบาล และระเบียบ 
ในการบริหารงานท้องถ่ิน 
1.1.4 No significant complaint or comment has been received that may indicate that the applicant (or Certificate holder) could be in 
breach of local laws and/or administrative requirements and/or there is no evidence that this may be the case. 
1.1.4 ต้องไมไ่ด้รับข้อร้องเรียนหรือข้อความคิดเห็นท่ีมีนยัสําคญั ท่ีแสดงวา่ผู้สมคัรหรือผู้ ถือครองใบรับรอง กระทําการฝ่าฝืนกฏหมายและ/หรือระเบียบในการบริหารงานท้องถ่ิน และ/หรือ การที่ไมมี่
หลกัฐานในการปฏิบติัตามกฏหมายก็สามารถกลายเป็นความผิดได้ 
 
1.1.5 (For NTFP) Forest manager(s) shall demonstrate a record of compliance with relevant federal, provincial/state, and local 
laws and regulations related to the collection/harvesting and processing of NTFPs. 
1.1.5 ผู้จดัการป่าต้องแสดงหลกัฐานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัของรัฐบาลกลาง,จงัหวดั / รัฐและท้องถ่ินทีเ่ก่ียวข้องกบัการรวบรวม / การเก็บเก่ียวและการแปรรูป NTFP 

1.1.6 (For NFTP) When NTFPs are aimed to human or animal consumption, Forest manager(s) shall demonstrate a record of 
compliance with relevant federal, provincial/state, and local laws and regulations related to hygiene and food safety. 
1.1.6 เม่ือผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช้เนือ้ไม้ถกูนํามาใช้เพ่ือการบริโภคของมนษุย์และสตัว์, ผู้จดัการป่าไม้จะต้องแสดงบนัทกึของความสอดคล้องท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายและข้อกําหนดท้องถ่ิน ระดบัจงัหวดั
และระดบัประเทศท่ีเกี่ยวข้องกบัสขุภาพและความปลอดภยัด้านอาหาร 
1.1.7 The Organization shall publicize a commitment not to offer or receive bribes in money or any other form of corruption, and 
shall comply with anti-corruption legislation where this exists. In the absence of anti-corruption legislation, The Organization shall 
implement other anti-corruption measures proportionate to the scale and intensity of management activities and the risk of 
corruption. 
1.1.7 องค์กรจะต้องเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ความมุง่มัน่ในการไม่เสนอหรือรับสินบนในรูปตวัเงินหรือรูปแบบทจุริตอื่นๆ และจะต้องสอดคล้องกฎหมายการตอ่ต้านคอรัปชั่นที่มีอยู.่ กรณีท่ีไมมี่
กฎหมายต่อต้านคอรัปชัน่ องค์กรจะต้องดําเนินการมาตการตอ่ต้านคอรัปชัน่อื่นๆท่ีเหมาะสมกบัขนาดและความเข้มข้นของกิจกรรมการจดัการรวมถงึความเสี่ยงตอ่การเกิดการคอรัปชัน่ 
1.2. All applicable and legally prescribed fees, royalties, taxes and other charges shall be paid 

    1.2 ต้องชาํระค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องและค่าธรรมเนียมตามที่กฏหมายกําหนด ไม่ว่าจะเป็น ค่าธรรมเนียมรอยัลตี ้ภาษีและค่ารรมเนียมอื่นๆ 

 
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 and up to date. 
1.2.1 เจ้าของหรือผู้จดัการป่าต้องแสดงหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่จะมีการชําระค่าธรรมเนียมคา่ภาคหลวงค่าภาษีและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และเป็น
ปัจจบุนั 
1.2.2 In case of any delay in paying taxes or other legal fees, the relevant governmental authority shall have been informed and 
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formally agreed for the payment to be postponed. 
1.2.2 ในกรณีท่ีเกิดความล่าช้าในการจ่ายภาษีหรือคา่ธรรมเนียมตามกฏหมายอ่ืนๆ ต้องมีการแจ้งให้หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องทราบและมีการทําการตกลงอย่างเป็นทางการว่าจะมีการเล่ือน 
กําหนดการจ่ายออกไป 
1.2.3 (Only NTFP) Forest manager(s) or NTFP harvester(s) maintains up-to-date harvesting permits, collecting licenses, collecting 
contracts or cultivation permits and duly pays any fees, leases, royalties etc. 
1.2.3 ผู้จดัการป่าหรือผู้ ท่ีจะเก็บเก่ียว NTFP เก็บรักษาใบอนญุาตการเก็บเกี่ยวท่ีเป็นปัจจบุนั การรวบรวมใบอนญุาติ, การรวบรวมสญัญา หรือ ใบอนญุาติการเพราะปลกู และจ่ายคา่ธรรมเนียม, 
คา่เช่า, ค่าภาคหลวง ฯลฯ 
1.3. In signatory countries, the provisions of all the binding international agreements such as CITES, ILO 

conventions, ITTA, and Convention on Biological Diversity, shall be respected. 
1.3 ประเทศที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เช่น CITES, ILO conventions, ITTA และ การประชุมในเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องมีการนําข้อตกลงเหล่านัน้  
เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 
1.3.1 There is no substantiated evidence of any non-compliance with applicable requirements of any international agreements 
listed in the FSC standard to which Thailand is a signatory. These are listed in Annex 2. 
1.3.1 ไมมี่หลกัฐานใด ๆ ท่ีแสดงถงึการไมป่ฏิบติัตามข้อตกลงระหว่างประเทศใด ๆ ท่ีระบไุว้ในมาตรฐาน FSC ซึง่ประเทศไทยเป็นผู้ลงนามตามท่ีระบใุน Annex 2 ของมาตรฐาน FSC 
1.3.2 Forest manager(s) shall be aware of protected areas, CITES species, species defined as ‘endangered’ and critically 
endangered’ on IUCN red List or national lists (if any) in or adjacent to the forest area under evaluation. 
1.3.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องตระหนกัถงึพืน้ท่ีท่ีได้รับการคุ้มครองและสายพนัธุ์ท่ีได้รับการคุ้มครองตาม CITES, สายพนัธุ์ท่ีระบวุ่า ใกล้สญุพนัธ์ุ และมีความเส่ียงสงูขัน้วิกฤตตอ่การสญูพนัธุ์ ตามบญัชี
แดงของสหภาพเพ่ือการอนรัุกษ์ธรรมชาติหรือบญัชีของประเทศไทย (ถ้ามี) อยู่ภายในบริเวณหรืออยู่ในพืน้ท่ีข้างเคียงบริเวณป่าท่ีอยู่ในขอบเขตของการประเมิน 
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 ให้กบัพนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องเพ่ือให้มัน่ใจวา่พวกเขามีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัข้อตกลงระหว่างประเทศ 
1.3.4 (Only NTFP) NTFPs on CITES Appendix 1 are not being harvested. 
1.3.4 ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่เนือ้ไม้ ในรายการตามไซเตส ภาคผนวก 1 จะต้องไมถ่กูเก็บเก่ียว 
1.3.5 (Only NTFP) NTFPs defined as ‘endangered’ and critically endangered’ on IUCN red List or national lists are not being 
harvested by the company. The collection/harvest of NFTPs with a ‘vulnerable’ status on IUCN lists is justified (This last sentence 
is not applicable for SLIMFs). 
1.3.5 ผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช้เนือ้ไม้ท่ีใกล้สญูพนัธ์ุและมีความเส่ียงสงูขัน้วิกฤตตอ่การสญูพนัธุ์ ตามบญัชีแดงของสหภาพเพ่ือการอนรัุกษ์ธรรมชาติหรือบญัชีของประเทศไทยจะต้องไมถ่กูเก็บเก่ียวโดย
องค์กร. การเก็บเก่ียวผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช้เนือ้ไม้ท่ีเกือบอยู่ในขา่ยใกล้การสญูพนัธุ์สามารถใช้ได้โดยมีเหตผุลอนัสมควร (ประโยคสดุท้าย ไมป่ระยกุต์ใช้กบั SLIMFs)  

1.4. Conflicts between laws, regulations and the FSC Principles and Criteria shall be evaluated for the purposes 
of certification, on a case-by-case basis, by the certifiers and the involved or affected parties. 

1.4 หากมีความขัดแย้งระหว่าง ข้อกาํหนด กฏหมาย และข้อกําหนดและเกณฑ์ของ FSC ผู้ที่ให้การรับรองและผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ต้องนําเข้ามาสู้การพิจารณา
ร่วมกันเพื่อการให้การรับรอง เป็นกรณีๆไป  

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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแจ้งให้กบัผู้ตรวจประเมินจากทางบโูรเวอริทสัทราบเก่ียวกบัความขดัแย้งท่ีพบระหวา่งข้อกําหนดกฏหมาย, ข้อกําหนดและเกณฑ์ของ FSC และเมือ่มีการปฏิบติัให้ 
สอดคล้องกบักบัข้อกําหนดตามกฏหมายจะทําให้ไมส่ามารถทําให้สอดคล้องกบัตวัชีวัด้ทีไ่ด้ระบไุว้ในข้อกําหนดท่ีมีการแปลงจากข้อกําหนดของ 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องสมคัรใจเข้าร่วมในกระบวนการแก้ไขข้อขดัแย้งทีต่รวจพบ และปฏิบติัให้สอดคล้องตามแนวทางการแก้ไขที่นําเสนอโดยทีมผู้ตรวจประเมนิของ BV หรือ หน่วยงานที่ 
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 หากพบความเป็นไปได้ท่ีจะมคีวามขดัแย้งระหว่างกฏหมายและข้อกําหนดและเกณฑ์ของ FSC ต้องมีการจดัทําเป็นเอกสารและรายงานให้กบัทาง บโูร เวอริทสั ทราบ 

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

activities 
1.5 ที่ที่อยู่ในขอบเขตของการจัดการป่าไม้ต้องได้รับการปกป้องจาก การเก็บเกี่ยวที่ผดิกฏหมาย การตัง้ถิ่นฐานและกิจกรรมใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาต 
1.5.1Forest 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่ท่ีป่าจะได้รับการปกป้องจากการเก็บเก่ียวท่ีผิดกฏหมาย, การตง้ัถ่ินฐาน และกิจกรรมอื่นๆท่ีไมไ่ด้รับการอนญุาต 
1.5.2 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. 
1.5.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่มีการติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ทง้ันีเ้พ่ือให้พืน้ท่ีป่าในการบริหารจดัการได้รับการคุ้มครองสอดคล้องตามข้อกําหนด
กฏหมาย 
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1.5.3 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 และดําเนินการตรวจติดตามช่วงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือตรวจหากิจกรรมท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตภายในพืน้ที่ป่า หากพบ, 
ต้องมีการระบกิุจกรรมนน้ั ๆ และเข้าควบคมุในทนัที 
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 ในกรณีท่ีผู้จดัการป่าไม้ตรวจพบกิจกรรมท่ีผิดกฏหมายหรือไม่ได้รับอนญุาต ต้องแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบอย่างเป็นทางการและดําเนินมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีพบ 

1.6. Forest managers shall demonstrate a long-term commitment to adhere to the FSC Principles and Criteria
1.6. ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เหน็ถึงความร่วมมือในระยะยาวกบัข้อกําหนดและเกณฑ์ของ 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. This commitment is publicly and freely available. 
1.6.6 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัทํา รวบรวมเอกสารท่ีแสดงให้เห็นถึงความมุง่มัน่ในระยะยาว ท่ีจะปฎิบติัให้สอดคล้องกบัหลกัการและเกณฑ์ของ FSC. ความมุง่มัน่นีเ้ป็นไปอย่างอิสระและสามารถ
เปิดเผยสูส่าธารณชนได้ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องไมดํ่าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีไมส่อดคล้องกบัข้อกําหนดและเกณฑ์ของ FSC ทัง้ภายในและภายนอกท่ีป่าท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตของการประเมิณ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแนบข้อมลูทัง้หมดของท่ีป่าท่ีมี ถงึแม้ว่าจะเป็นท่ีนอกเหนือจากการขอการรับรอง (ทัง้นีเ้พื่อแสดงถงึความสอดคล้องกบันโยบายของ FSC เก่ียวกบัการให้การรับรองทัง้ท่ีท่ี
ขอการรับรอง และท่ีท่ีอยู่นอกเหนือการรับรอง) 

 

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. ความรับผิดชอบในการถอืครองและสิทธิ์ ต้องจัดทาํเอกสารแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนเก่ียวกบัการถือครองและการใช้สิทธ์ิในระยะยาวบนที่ดินและทรัพยากรภายในป่า  
และได้รับการขึน้ทะเบียนถกูต้องตามกฏหมาย 

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 ต้องแสดงหลักฐานในการการถือครองและการใช้สิทธ์ิในระยะยาวบนที่ดิน (เช่น ช่ือที่ดิน, สิทธ์ิตามจารีตประเพณี, หรือสัญญาเช่า เป็นต้น) 
2.1.1 Forest manager(s) shall have documents demonstrating the legal right to manage the forest under evaluation for at least the 
5 years period of validity of an FSC certificate, and describing tenure rights and/or the rights to manage the forest/plantation area 
over the long-term.  
2.1.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องต้องมีเอกสารแสดงสิทธ์ิตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารจดัการป่าท่ีอยู่ภายใต้การประเมินและมีอายคุงเหลือไมต่ํ่ากว่า 5 ปี ตามอายขุองใบรับรอง FSC และอธิบายถงึสิทธ์ิ
ในการถือครอง และ/หรือสิทธ์ิในการบริหารจดัการป่า/ท่ีการปลกูสร้างสวนป่าในระยะยาว 
2.1.2 There shall be clear boundaries for the forest management unit and boundaries should be marked on maps. 
2.1.2 ต้องมีการจดัทําขอบเขตของการบริหารจดัการป่าและควรมกีารระบขุอบเขตลงในแผนท่ีด้วย 
2.1.3 Forest manager(s) shall ensure that land tenure certificates or land lease agreement issued by the competent authority is 
available, covering land and forest use rights. 
2.1.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่มีใบรับรองการถือครองท่ีดิน หรือสญัญาเช่าท่ีดิน ออกให้โดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าที่ และครอบคลมุสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์บนที่ดินและป่าไม้ 
2.1.4 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. 
2.1.4 เม่ือใดก็ตามท่ีเก่ียวข้อง ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่สญัญาเช่าพืน้ที่ป่าท่ียงัมีผลบงัคบัใช้ ได้มีการตกลงร่วมกนัระหว่างผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง อนัได้แก่ เกษตรกรท้องถิ่น. ชมุชนท้องถิ่น 
เกษตรอําเภอ สานกังานป่าไม้ เป็นต้น 

2.1.5 (Only NTFP) Agreements shall exist between the Forest manager and third party commercial NTFP harvesters and should 
be documented (e.g. a lease contract or other agreement outlining harvest area, species collected, estimated extracted volume, 
etc.). 
2.1.5 ข้อตกลงระหวา่งผู้จดัการป่ากบัผู้ ค้ารายย่อยท่ีเป็นบคุคลท่ีสามในเชิงพาณิชย์ของผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช้เนือ้ไม้ (NTFP) ต้องได้รับการจดัทําเป็นเอกสาร (เช่นสญัญาเช่าหรือข้อตกลงอื่นๆ ท่ีระบท่ีุ
การเก็บเกี่ยว ชนิดสายพนัธุ์ท่ีเก็บรวบรวม ปริมาณการสกดัโดยประมาณ เป็นต้น) 
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 ชุมชนท้องถ่ินที่มีสิทธ์ิในการถือครองตามกฏหมายหรือตามจารีตประเพณีหรือสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์ ต้องคงไว้ซึ่งการควบคุม กิจกรรมที่เกิดขึน้ในผืนป่า ทัง้นีเ้พื่อปกป้อง
สิทธ์ิหรือทรัพยากร เว้นแต่จะมีการมอบอาํนาจให้กับบริษัทตัวแทนอื่น 
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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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีการระบแุละจดัทําเอกสารเก่ียวกบัสิทธ์ิของการดแูล, การถือครองท่ีดิน, การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ของชมุชนท้องถ่ิน หรือ เกษตรกรท้องถ่ิน และ/หรือ สิทธ์ในการบริหาร 
จดัการป่า ภายในพืน้ทีภ่ายใต้ของเขตของการประเมิน 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่เม่ือเกษตรกรท้องถิ่น, ชมุชนท้องถ่ิน, ตวัแทนชมุชนเมืองท้องถ่ิน ท่ีมอบอํานาจในการกํากบัดแูลกิจกรรมการบริหารจดัการป่า การมอบอํานาจนน้ั เป็นไป 
อย่างสมคัรใจก่อนที่จะมีการแจ้งให้ทราบถงึการอนญุาตนน้ั และเป็นข้อตกลงท่ีท่ีมีผลบงัคบัใช้ตามกกฏหมาย 
2.2.3 (Not applicable SLIMF) 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 ต้องได้รับผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมและมีเหตมีุผลจากผู้จดัการป่าไม้ ทง้ันีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัข้อความท่ีได้มีการะบไุว้ในสญัญาเช่าหรือข้อตกลงอื่นๆท่ี
เก่ียวข้อง 
2.2.4 (Only NTFP) When local knowledge is the basis of an NTFP-related patent, free, prior and informed consent shall be 
obtained before the beginning of the operations and the affected community shall receive fair and adequate benefits. 
2.2.3 เม่ือความรู้ท้องถ่ินเป็นฐานของสิทธิบตัรทีเ่ก่ียวข้องกบั NTFP ต้องได้รับการให้ฉนัทานุมติัท่ีไดรั้บการรับรู้บอกแจง้ล่วงหนา้และเป็นอิสระ ก่อนเร่ิมดําเนินการ และชมุชนท่ีได้รับผลกระทบ
จะต้องได้รับผลประโยชน์อย่างยติุธรรมและเพียงพอ 

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 การแก้ไขข้อโต้แย้งในเร่ืองการถือครองสิทธ์ิและสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ต้องดําเนินการภายใต้กลไกการการแก้ไขข้อโต้แย้งที่เหมาะสม สภาวะการณ์และสถานะของข้อโต้แย้ง
ที่ชัดเจน จะถูกนํามาพิจารณาร่วมกับการประเมินผลการรับรอง ข้อโต้แย้งที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์จาํนวนมากจะส่งผลให้หน่วยงานถูกถอดถอนจากการได้รับการรับรอง 
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 ต้องไมมี่ข้อโต้แย้งใดท่ีเป็นเร่ืองใหญ่และไมไ่ด้รับการแก้ไข ซึง่เป็นข้อโต้แย้งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จํานวนมากในเร่ืองการถือครองและสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์บนพืน้ท่ีของพืน้ท่ีท่ีอยู่ 
ภายในขอบเขตการประเมิน ท่ีได้มีการระบ ุและ/หรือ ได้มีการรายงานให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทราบ 
2.3.2 Forest manager(s) shall be in compliance with the Thailand procedure for Dispute Settlement of Forest Trees and Forest 
Land Tenure and applicable local regulations to resolve any disputes. 
2.3.2 ผู้จดัการป่าต้องปฏบิติัให้สอดคล้องกบัระเบียบวิธีการดําเนินงานของประเทศไทยสําหรับการทําข้อตกลงในความขดัแย้งแย้งการถือครองต้นไม้ภายในป่าและท่ีป่าและประยกุต์ใช้ข้อกําหนด
ท้องถ่ินเพ่ือแก้ข้อขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีการสื่อสารและการให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานท้องถิ่นอย่างจริงใจและกระตือรือร้น เม่ือใดก็ตามท่ีมีการระบวุา่เกิดข้อขดัแย้งทีมี่ความสําคญั และดําเนินการตาม 
แนวทางในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องเก็บรักษาบนัทกึและเอกสารทง้ัหมดทีเ่ก่ียวข้องในการสื่อสาร ในเร่ืองข้อขดัแย้งท่ีมคีวามสําคญัท่ีเกิดขึน้ 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. สิทธ์ิของคนท้องถิ่น- สิทธ์ิตามกฏหมายและสิทธ์ิตามจารีตประเพณีของคนท้องถิ่นที่จะเป็นเจ้าของ, ใช้ประโยชน์และจดัการที่, อาณาเขต และทรัพยากรที่ตนครอบครอง ต้อง
ได้รับการยอมรับและเคารพ 

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” ในท่ีนีห้มายถงึประชาชนและประชากรตามท่ีได้มีการอธิบายไว้ในเอกสารขององค์การสหประชาชาติเร่ือง “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. คนท้องถ่ินต้องควบคุมการบริหารจดัการป่าไม้ บนที่และอาณาเขตที่ตนถอืครอง ยกเว้นจะมีการมอบอาํนาจให้กับทางบริษัทตวัแทน 
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 ต้องได้รับการระบแุละบนัทกึลง 
ในแผนท่ีหรือเอกสารอื่น 
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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 ให้สิทธิ์หรือมอบอํานาจการกํากบัดแูลกิจกรรมการบริหารจดัการป่า โดยสมคัรใจและมีการแจ้งให้ทราบถงึการอนญุาตนน้ั การตกลงนีต้้องแจ้งให้ทกุฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องได้รับทราบ และ/หรือ ตวัแทนชมุชนยืนยนัว่าการมอบอํานาจนน้ัเป็นไปอย่างสมคัรใจก่อนทีจ่ะมีการแจ้งในข้อตกลงในการมอบอํานาจ 
 3.1.2.1 ให้ความมัน่ใจว่าคนท้องถ่ินได้รับรู้สิทธิและหน้าท่ีของพวกเขาเก่ียวกบัทรัพยากร 
 3.1.2.2 แจ้งให้คนท้องถ่ินรับทราบถงึเง่ือนไข ประโยชน์เก่ียวกบัคณุคา่ทางด้านของทางสงัคม, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ของทรัพยากรมากกว่าซึงพวกเขากําลงัพิจารณาคณะผู้แทนของการ
ควบคมุ 
 3.1.2.3 แจ้งสิทธิของคนเมอืงในการเสนอการระงบั ยบัยัง้ ในการดําเนินกิจกรรม เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพยากร ท่ีดิน อาณาเขต; และ 
 3.1.2.4 แจ้งให้คนท้องถ่ิน ได้รับรู้ถงึแผนบริหารจดัการปัจจบุนัและอนาคต 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 ให้สิทธิ์หรือมอบอํานาจการกํากบัดแูลกิจกรรมการบริหารจดัการป่า โดยสมคัรใจและมีการแจ้งให้ทราบถงึการอนญุาตนน้ั ตวัแทนชมุชนต้องสามารถ 
เข้าถงึข้อมลูตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการบริหารจดัการป่า เช่น กิจกรรมการเก็บเก่ียวท่ีเกิดขึน้ และ การออกแบบการเก็บเก่ียวและการได้รับการอนญุาต 

3.1.4 (Only NTFP) If indigenous people collect/harvest NTFPs in the Management Unit, the Organization allows continued access 
to such resources. 

3.1.4 ถ้าคนพืน้ถิ่นเข้ามาเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีไมใ่ช้เนือ้ไม้ในหน่วยการจดัการ องค์กรจะต้องยินยอมให้เข้าถงึแหลง่ทรัพยากรนัน้ 

3.1.5 (Only NTFP) Proportionnate to its size and resources, the Organization is committed to raise Indigenous people awareness 
about the need of sustainable collection/harvest of NFTPs and if needed, provide training on sustainable harvesting/collection 
methods proportion, proportionnate to its size and the intensity 

3.1.5 ขึน้กบัขนาดและประเภทของทรัพยากร, องค์กรจะต้องมุง่มัน่ในการเพ่ิมความตระหนกัเกี่ยวกบัความจําเป็นในการเก็บเกี่ยวผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่เนือ้ไม้อย่างยัง่ยืน และถ้าจําเป็น ต้องจดัหาการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัการเก็บเก่ียวอย่างยัง่ยืนตามขนาดและความมากน้อยของทรัพยากร 

3.1.6 (Only NTFP) If there is a need to restrict NFTPs access to protect resources durability, priority is given to indigenous people. 
The restriction decision is justified and documented. 

3.1.6 ถ้ามีความจําเป็นทีต้่องกําหนดความเข้มงวดในการเข้าถึงผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช้เนือ้ไม้ เพ่ือป้องกนัการมีอยู่ของทรัพยากร, ต้องให้สิทธ์ิในการเข้าถงึทรัพยากรแก่คนพืน้ถ่ินก่อนเป็นอนัดบัแรก 
3.2. Forest management shall not threaten or diminish, either directly or indirectly, the resources or tenure 

rights of indigenous peoples 
3.2 การบริหารจัดการป่าไม้ต้องไม่คุกคามดูหมิ่นสิทธ์ิในทรัพยากรหรือสิทธ์ิการถอืครองของคนท้องถิ่น ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
3.2.1 The forest manager(s) shall have identified resources or tenure rights of indigenous peoples or minority groups. 
3.2.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องระบสุิทธิ์ในทรัพยากรหรือสิทธิ์การถือครองท่ีของคนท้องถ่ินหรือชนกลุม่น้อย 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องเคารพตอ่สิทธิ์ตามธรรมเนียมประเพณีของคนท้องถิ่นหรือชนกลุม่น้อยในการใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์จากป่าหรือ NTFPs การให้มีการใช้ประโยชน์นีเ้ป็นไปตาม 
ประเพณีและไมก่่อให้เกิดความเสียหายตอ่ทรัพยากรและวตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการ 
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 ต้องไมมี่หลกัฐานหรือตวัชีบ่้งท่ีผู้จดัการป่าไม้คกุคามสิทธิ์และทรัพยากรของชนท้องถ่ินหรือชนกลุม่น้อยภายในทีห่รือท่ีท่ีมีขอบเขตติดกบัท่ีภายใต้การประเมิณ 
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 ที่ที่มีความพิเศษทางด้านวัฒนธรรม, ระบบนิเวศน์, เศรษฐกิจ หรือศาสนํา ผู้จัดการป่าไม้ต้องให้การยอมรับ ปกป้องและระบุความร่วมมือกับคนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

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 ต้องมีการระบทุี่ท่ีมีความพิเศษทางด้านวฒันธรรม, ระบบนิเวศน์น์, เศรษฐกิจหรือศาสนา ซึง่เป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าต่อคนท้องถ่ิน ชนกลุม่น้อยหรือ ชมุชนท้องถิ่นอื่นๆ และจดัทําเป็นเอกสาร 
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3.3.2 Identified sites of special interest to indigenous people or minority group shall be protected during forest management 
activities. 
3.3.2 ท่ีท่ีได้รับการระบใุห้เป็นท่ีทีใ่ห้ประโยชน์ตอ่คนท้องถ่ิน หรือ ชนกลุม่น้อย ต้องได้รับการคุ้มครองในระหว่างการดําเนินการกิจกรรมการบริหารจดัการป่า 
3.3.3 Right of access to sites of special interest to indigenous people or minority group shall be maintained. 
3.3.3 สิทธ์ิในการเข้าท่ีทีใ่ห้ประโยชน์ตอ่คนท้องถิ่น 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 หากมีการนําภมิูปัญญาท้องถิ่นว่าด้วยเร่ืองการใช้ประโยชน์จากป่าหรือระบบการบริหารจดัการป่า คนท้องถ่ินต้องได้รับการชดเชย และการชดเชยนีต้้องมีการตกลงอย่างเป็น
ทางการในใบแสดงความยินยอมก่อนที่จะมีการดาํเนินการใดๆภายในที่ป่า 
3.4.1 Any potential use of traditional knowledge from indigenous people or minority group is identified. 
3.4.1 ต้องมีการระบโุอกาสในการนําภมูิปัญญาของคนท้องถ่ินหรือนชนกลุม่น้อยไปใช้ประโยชน์  
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 หากมีการนําภมิูปัญญาของคนท้องถ่ินไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า คนท้องถ่ินหรือชนกลุม่น้อยท่ีมสีว่นเก่ียวข้องต้องได้รับการชดเชย 
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. ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิทธ์ิของผู้ปฏิบตัิงาน – การบริหารจดัการการดาํเนินการภายในป่าไม้ต้องคงไว้ซึ่งหรือส่งเสริมคุณภาพชวิีตทางด้านเศรษฐกจิและสังคมในระยะยาว
ของผู้ปฏิบตัิงานภายในที่ป่าและชุมชนท้องถิ่น 

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

4.1. ชุมชนที่อยู่ภายในหรือมีที่ตดิอยู่กับป่าไม้ที่อยู่ภายในที่การจัดการ ต้องได้รับโอกาสในการจ้างงาน, ฝึกอบรม และการบริการอ่ืนๆ 
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 และการบริการอื่นๆให้กบัเกษตรกรท้องถ่ิน, ชมุชนท้องถ่ิน และชนกลุม่น้อย การจดัการฝึกอบรมควรทําภายใต้ความสมคัรใจและ 
ความจําเป็น ขึน้อยู่กบับริบททางสงัคมท้องถ่ินและความต้องการท่ีมาจากชมุชนท้องถิ่น 
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 ต้องจดัให้มีการฝึกอบรมหรือการประชมุเพ่ือให้ข้อมลูกบัชมุชนท้องถ่ิน ผู้ปฏิบติังาน และ/หรือ ผู้ รับเหมาช่วง ตามความจาเป็น เพื่อให้มัน่ใจว่ากิจกรรมการบริหารจดัการป่าจะ
ถกูปฏิบติัอย่างมืออาชีพโดยผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
4.1.3 The Organization ensures that local communities know their rights to protect and use their traditional knowledge 
4.1.3 องค์กรต้องมัน่ใจวา่ชมุชนท้องถ่ินทราบถึงสิทธ์ิในการปกป้องและใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 

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 การบริหารจัดการป่าไม้ต้องปฏิบตัติามหรือมีความเข้มงวดมากกว่ากฏหมาย และ/หรือ ข้อกาํหนด ด้านอาชีวอนํามัยและความปลอดภยัของลูกจ้างและครอบครัว ตามที่มีการ
บงัคับใช้ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัทําเอกสารว่าด้วยเร่ืองอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนดขัน้ต่ําของ กฏหมายแรงงานของประเทศไทย, กฏหมายความปลอดกยัในการทํางาน
ของประเทศไทย และเกณฑ์ในการปฏิบติัเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในงานป่าไม้ของ ILO 
4.2.2 Forest manager(s) shall ensure that documented procedure(s) for health and safety are implemented in all forest 
management activities and maintain up to date records of work-related accidents. 
4.2.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่มีขัน้ตอนท่ีระบไุว้ในเอกสารการดําเนินงานเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ได้มีการนําไปใช้ในทกุๆกิจกรรมการบริหารจดัการไม้ และรักษาไว้ซึง่
บนัทกึอบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้ในการทํางานท่ีเป็นปัจจบุนั 
4.2.4 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่ผู้ปฏิบติังานภายในท่ีป่า รวมทัง้ผู้ รับเหมาช่วงต้องได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการดําเนินกิจกรรมภายใต้การบริหารจดัการป่า 
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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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัทําแนวทางในการดําเนินการรับมือเหตฉุกุเฉินท่ีเหมาะสม (เช่น การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น) ซึง่ปรับให้เข้ากบักิจกรรมท่ีทําและเพ่ือให้มัน่ใจวา่จะมีการบนัทกึอบุติัท่ี 
เกิดขึน้ และบนัทกึจะเป็นปัจจบุนั 

4.2.5 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. 
4.2.5 สําหรับกิจกรรมการบริหารจดัการป่าท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเคร่ืองจกัร เช่น เลื่อยกล, รถลากซกุ รถลาเลียง เป็นต้น ผู้จดัการป่าไม้ต้องประเมินความจําเป็นต้องท่ีต้องสวมใสอ่ปุกรณ์เพ่ือ 
ความปลอดภยัท่ีในสภาวะการทํางานปกติ และดําเนินมาตรการตามความเหมาะสมเพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานจะได้รับการปกป้อง ผู้จดัการป่าไม้ต้องแจ้งแก่เกษตรกร ท้องถิ่นหรือชมุชนท้องถ่ิน 
ถงึอนัตรายท่ีเก่ียวข้องกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีมีนยัสําคญั ท่ีอาจเกิดขึน้ จากกิจกรรมการบริหารจดัการป่าไม้ 
4.2.6 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). 
4.2.6 ผู้ปฏิบติังานกิจกรรมการบริหารจดัการป่าท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองจกัรกลใด เช่น เลื่อยยนต์ รถลากซงุ  รถลําเลียง เป็นต้นต้องสวมใสอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยัท่ีสอดคล้องตาม ILO สขุภาพ 
และความปลอดภยัสําหรับในงานป่าไม้ (หมวกนิรภยั, ท่ีป้องกนัการได้ยิน, เสือ้ผ้าท่ีเหมาะสม, ถงุมือหนงั, รองเท้านิรภยั และกางเกงกนัเลื่อยยนต์) 
4.2.7 Forest manager(s) shall have records to demonstrate that heavy machinery and equipment used in forest management 
activities is maintained in safe working conditions. 
4.2.7 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีบนัทกึเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเคร่ืองจกัรหนกัและอปุกรณ์ท่ีใช้กบักิจกรรมการบริหารจดัการป่าไม้จะได้รับการคงไว้ซึง่ สภาพทีป่ลอดภยัต่อการปฏิบติังาน 
4.2.8 Forest workers shall be registered with the relevant social security and/or accident insurance. 
4.2.8 ผู้ปฏิบติังานภายในป่าต้องได้ลงทะเบียนกบัประกนัสงัคม และ/หรือ ประกนัอบุติัเหตท่ีุเก่ียวข้อง 
4.2.9 (Only NTFP) Wages and other benefits (health, retirement, workers’ compensation, housing, food) for workers involved in 
NTFP harvest operations shall be consistent with (not lower than) prevailing local standards. 
4.2.9 ค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น ๆ (สขุภาพ, การเกษียณอาย,ุ การชดเชยแรงงานทีอ่ยู่อาศยั, อาหาร) สําหรับคนงานท่ีเก่ียวข้องในการเก็บเก่ียว NTFP จะต้อง (ไม่ต่ํากว่า)สอดคล้องกบัมาตรฐาน
ท้องถ่ินท่ีใช้กนัอยู ่
4.2.10 (Only NTFP) NTFP harvest and processing methods and facilities shall protect the safety and health of both workers and 
end consumers. 
4.2.10 วิธีการและวิธีการเก็บเก่ียวและการแปรรูปผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่เนือ้ไม้ (NTFP) จะต้องปกป้องความปลอดภยัและสขุภาพของคนงานและผู้บริโภค 
4.2.11 The Organization shall promote gender equality in employment practices, training opportunities, awarding of contracts, 
processes of engagement* and management activities. 
4.2.11 องค์กรควรสง่เสริมความเทา่เทียมทางเพศในการจ้างงาน,โอกาสในการฝึกอบรม,การมอบรางวลั,กระบวนการจ้างงานและกิจกรรมการจดัการ 
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 สิทธ์ิในการจัดการและต่อรองกบันายจ้างของผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการรับรอง ตามที่มีการระบุในการประชุมเก่ียวกับองค์กรณ์แรงงานสากล (ILO) ครัง้ที่ 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 ทง้ัที่เป็นพนกังานและผู้ 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 ผู้ปฏิบติังานในท่ีป่าต้องสามารถเข้าถงึสหภาพแรงงาน ตวัแทนผู้ปฏิบติังานหรือตวัแทนปฏบิติังานอื่นๆท่ีถกูต้องตามกฏหมาย เพ่ือตอ่รอง 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 สอดคล้องกบัมาตรฐานคา่แรงในท่ีสําหรับประเภทงานท่ีทํา 
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 ต้องสอบสวนและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนตามท่ีผู้ปฏิบติังานหรือสหภาพแจ้งให้ทราบให้สอดคล้องกบัธรรมเนียมในท้องถ่ินและข้อกําหนดกฏหมาย 
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 การบริหารจัดการการวางแผนและการดําเนินงาน ต้องนําเอาผลกระทบต่อสังคมเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย โดยการร่วมหารือกับประชาชนและกลุ่มคนที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากการดาํเนินการ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีส่วนร่วมในการสื่อสารกบัชมุชนท้องถ่ิน, ชนกลุม่น้อยและผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียอื่นๆ ในหลายช่องทาง เพ่ือระบผุลกระทบทางสงัคมท่ีเป็นไปได้, ผลของกิจ 
กรรมการบริหารจดัการป่าทง้ัในแง่บวกและแงล่บ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นวา่มีการนําผลจากการประเมินผลกระทบทางสงัคม 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 ผลกระทบทางสงัคมในด้านลบท่ีมกีารระบตุ้องถกูทําให้ลดลง โดยผู้จดัการป่าไม้ ผ่านทางการปฏิบติัตามแนวทางการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม รวมถงึ การสื่อสาร และ/หรือ ปรึกษาหารือ 
กบัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบต้องมีการดําเนินการและติดตามผลท่ีเป็นเอกสาร 
4.4.4 (Only NTFP) Social, environmental and economic impacts of NTFP harvest and commercialisation by the FME or third 
parties on local communities shall be addressed and incorporated into management planning, particularly respecting subsistence 
of NTFP users. 
4.4.4 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อมของการเก็บเก่ียวและการพาณิชย์ของ NTFP โดยผู้ประกอบการเก่ียวกบัการจดัการป่าไม้ หรือบคุคลท่ีสามในชมุชนท้องถิ่น ต้องได้รับการ
ระบแุละรวมไว้ในการวางแผนการบริหารจดัการโดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้ความสาํคญักบัการดาํรงชีวิตของผูใ้ชง้าน  
4.5     Appropriate mechanisms shall be employed for resolving grievances and for providing fair compensation 
in the case of loss or damage affecting the legal or customary rights, property, resources or livelihoods of local 
peoples. Measures shall be taken to avoid such loss or damage 
 
4.5 การแก้ไขข้อร้องเรียนต้องใช้กระบวนการที่เหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อให้มีการชดเชยอย่างเหมาะสมในกรณีที่ความสูญเสียหรือความเสียหายส่งผลกระทบต่อ สิทธ์ิตามจารีตประเพณี
, ทรัพย์สมบัติ, ทรัพยากร หรือวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และต้องดาํเนินมาตรการเพื่อเลี่ยงการสูญเสียและความเสียหายเหล่านัน้ 
4.5.1 Forest manager(s) shall avoid any loss or damage resulting from forest management activities and/or from NFTPs 
harvest/collection, and identify and whenever relevant keep records of any loss and/or damage that may be affecting local 
communities. 
4.5.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องหลีกเลีย่งไมใ่ห้เกิดความสญูเสียและความเสียหายจากกิจกรรมการบริหารจดัการและ/หรือจากการเก็บเก่ียวผลติภณัฑ์ท่ีไมใ่ช้เนือ้ไม้ และระบรุวมถงึเก็บรักษาบนัทกึความ
สญูเสีย และ/หรือ ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนในท้องถ่ิน 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีแนวทางในการดําเนินงานการติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียนและกําหนดการจ่ายคา่ชดเชยสําหรับความสญูเสียหรือเสียหายท่ีเกิดขึน้ 
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 ในกรณีท่ีความสญูเสียหรือเสียหายท่ีเกิดขึน้ มาจากกิจกรรมการบริหารจดัการและสง่ผลตอ่สิทธิ์ตามกฏหมายและสิทธิตามจารีตประเพณี, ทรัพย์สมบตั,ิ แหลง่ทรัพยากรและวถีีชีวิตของคน 
ท้องถ่ิน, ผู้จดัการป่าไม้ต้องดําเนินการตามแนวทางในการดําเนินงาน และจดัให้มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบและเก็บรักษาบนัทกึทีไ่ด้มีการจ่ายคา่ชดเชยนัน้ 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. ผลประโยชน์จากป่าไม้ – การดาํเนินการบริหารจดัการป่าไม้ต้องส่งเสริมการใช้งานสินค้าและบริการจากป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในการอยู่รอดทางเศรษฐกิจ
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างกว้างขวาง 

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

5.1 การบริการจัดการป่าไม้ต้องพยายามให้เกิดการอยู่รอดทางเศรษฐกิจ โดยต้องพจิารณาถงึค่าใช้จ่ายในการจัดการส่ิงแวดล้อม, สังคม และการดําเนินงาน รวมทัง้การลงทุนที่
จาํเป็นในการคงไว้ซ่ึงความอุดมสมบรูณ์ของระบบนิเวศน์ของป่าไม้ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นวา่มีการดําเนินการการบริหารจดัการป่าไม้อย่างเพียงพอ เพ่ือให้แนใ่จว่าต้องคงอยู่ในระดบัขัน้ต่ําของทางเศรษฐกิจเป็นอย่างน้อย 
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 
operations. 
5.1.2 ผู้จดัการป่าไม้ต้องนําเอาค่าใช้จ่ายทางด้านสิ่งแวดล้อม(เช่น กิจกรรมในการฟืน้ฟ)ู และทางด้านสงัคม (เช่น คา่ชดเชยตา่งๆทีเ่ก่ียวข้อง) เข้ามาพิจารณา เพื่อให้มัน่ใจว่าค่าใช้จ่ายเหลา่นี ้
รวมอยู่ในแหลง่เงินทนุของการดําเนินงานป่าไม้ 
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 
ท่ีคุ้มครอง แผนการฟืน้ฟ ูการบํารุงพนัธุ์พืช หรือกิจกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
5.2. Forest management and marketing operations shall encourage the optimal use and local processing of the 

forest’s diversity of products. 
5.2 การบริหารจัดการและการดาํเนินการทางการตลาดของป่าไม้ ต้องส่งเสริมการให้มีการผลิตสินค้าจากป่าไม้ที่หลากหลายภายในท้องถิ่นและให้มีการนําเอาสินค้าไปใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
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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 ต้องมีการสง่เสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากป่าและผลิตภณัฑ์จากป่าที่ไมใ่ช่ไม้ซงุในท้องถ่ิน เม่ือใดก็ตามท่ีสามารถทําได้ 
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  อย่างน้อยทีส่ดุบางสว่นของการผลิตไม้ซงุหรือท่ีไมใ่ชไม้ซุง 
5.2.3 Forest manager(s) shall seek the optimal use of forest’s diversity of forest products whenever relevant. 
5.2.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องหาทางในการใช้ความหลากหลายของป่าให้เป็นประโยชน์ตอ่ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากป่าอย่างเหมาะสม  
5.3. Forest management shall minimise waste associated with harvesting and on-site processing operations 

and avoid damage to other forest resources. 
5.3 การบริหารจัดการต้องก่อให้เกิดขยะที่เกดิการการเกบ็เก่ียวและการดําเนินการผลิตในที่ให้น้อยที่สุดและต้องหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรอ่ืนภายในป่า
ด้วย 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้เกิดความมัน่ใจวา่เมื่อใดก็ตามท่ีมีเก็บเก่ียวและเก่ียวข้องกบัการเก็บเกี่ยวการผลิตท่ีมกีารดําเนินการในท่ีป่าต้องก่อให้เกิดขยะ การเสื่อมสภาพของไม้ซุง และความ
เสียหายต่อผืนป่าและเทรัพยากรอื่นๆ 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 ตอ่เน่ืองจากการเก็บเก่ียว, เศษท่ีเกิดจากการเก็บเก่ียวต้องถกูรักษาไว้ในท่ีป่าให้ได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้เพ่ือก่อให้เกิดความเหมาะสมต่อระบบนเิวศน์น์ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้เกิดความมัน่ใจวา่จะมีการเคลื่อนย้ายหรือการเผาชีวมวลหลงัจากการเก็บเก่ียวน้อยท่ีสดุ และต้องปฏิบติัให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดและ/หรือ แนวทางในการ
ดําเนินงานทางกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง และข้อกําหนดเก่ียวกบัการป้องกนัไฟป่าของประเทศไทย 
5.4. Forest management shall strive to strengthen and diversify the local economy, avoiding dependence on a 

single forest product. 
5.4 การบริหารจัดการป่าต้องพยายามก่อให้เกดิความเข้มแข็งและความหลากหลายของเศษฐกิจในท้องถิ่น โดยหลีกเลี่ยงการขึน้อยู่กับผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียว 
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 เม่ือใดก็ตามท่ีมีการเก่ียวข้อง, ผู้จดัการป่าไม้ต้องสง่เสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์บ้านท่ีหลากหลาย ท่ีได้จากทีป่่า รวมไปถงึผลผลิตจากป่าท่ีไมใ่ช่ไม้ ( NTFPs) ตวัอย่างเช่น เห็ด 
หนอ่ไม้ 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องสง่เสริมความหลากหลายของการบริหารจดัการป่าเมื่อสามารถทําได้ อนัประกอบไปด้วย การเตรียมท่ีสําหรับเพาะปลกู, การปกป้องและการใช้ประโยชน์ผลิตภณัฑ์ 
จากทอ่นซงุและผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่ทอ่นซงุอย่างยัง่ยืน, โดยการร่วมมือกบัชมุชนท้องถ่ินและผู้ ท่ีมีส่วนได้สว่นเสียอื่นๆ 
5.4.3 (Not applicable SLIMF) 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 ท่ีมีตอ่เกษตรกรท้องถ่ินและชมุชนท้องถ่ิน ไว้ในเอกสารและแนวทางในการดําเนินงานบริหารจดัการ 
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 การดาํเนินการบริหารจดัการป่าไม้เป็นที่ยอมรับ คงไว้ และ ส่งเสริมคุณประโยชน์อย่างเหมาะสมของการบริการและทรัพยากรที่ได้จากป่าไม้ เช่น บริเวณลุ่มนํา้และการประมง 
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 ทางนํา้และลุม่นํา้ และนํามาร่วมพิจารณาในการจดัทําแผนท่ีของขอบเขตการบริหาร
จดัการ, เอกสาร หรือแนวทางในการดําเนินงาน 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องระบท่ีุ (ชนิดของท่ีและ/หรือระยะทาง) buffer zone หรือโซนริมนํา้โดยรอบและตลอดแนวลุม่นํา้ ทางนํา้ นํา้ พ ุและทะเลสาบ/บอ่ ลงในเอกสารการบริหารจดัการ ให้
สอดคล้องกบัข้อกําหนดตามกฏหมายในระดบัประเทศและท้องถ่ิน (อ้างถงึตวัชีวัด้ท่ีเก่ียวข้องในข้อ 6.5 และ 10.2) และเมือ่เป็นไปได้ต้องมีการระบ ุbuffer zone บนแผนท่ีการออกแบบการเก็บ
เก่ียว 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีแนวทางในการดําเนินงานท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจกรรมการบริหารจดัการ เพ่ือทําให้มัน่ใจว่ากิจกรรมการบริหารจดัการเหลา่นีจ้ะไม่ส่งผลเสียต่อ แหลง่นํา้ , ลุม่นํา้ ,
ทางนํา้ และเม่ือใดก็ตามท่ีมีการเก่ียวข้องกบัการทําประมง 
5.6. The rate of harvest of forest products shall not exceed levels, which can be permanently sustained.
5.6 อัตราในการเก็บเก่ียวผลิตภณัฑ์จากป่าต้องไม่เกินอัตราที่กาํหนด ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยนือย่างถาวร 
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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 การดําเนินการเก็บเก่ียวต้องปฏิบติัตามแผนการเก็บเก่ียวเท่านน้ั , การอนญุาตให้ตดัประจําปี /โควต้า และ/หรือ การออกแบบ/การอนญุาตการเก็บเก่ียวตามกฏหมาย ต้องมีการจดัทําเป็น
เอกสารและได้รับอนมุติัโดยหน่วยงานป่าไม้ที่เก่ียวข้อง 
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) ต้องกลา่วถงึในเอกสารการบริหารจดัการ ซึง่ขึน้ อยู่กบัความเหมาะสมตามปริมาณท่ีคงเหลือในระดบัชาติและระดบัภมิูภาค 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่มีการบนัทกึอตัราการเก็บเก่ียวเฉลี่ยประจําปี และมกีารสรุปปริมาณทง้ัหมดในการเก็บเก่ียวทง้ัปี 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่จะมีการคงไว้ซึง่ทรัพยากรและความเหมาะสมในปริมาณคงเหลือของไม้ซุงและทรัพยากรอื่นๆ อย่างน้อยหนึง่รอบของการปลกูหมนุเวียน 

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 ต้องมีการใช้วิธีการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ทรัพยากรในระยะยาวและทําให้มัน่ใจวา่ทรัพยากรจะคงอยู่อย่างยัง่ยืนถาวร 
5.6.6 (For NTFP) The intensity, frequency and seasonality of NTFP harvest, by area and volume, shall be based on a combination 
of scientific study and/or long-term local experience and knowledge and shall not exceed sustainable levels. 
5.6.6 ความเข้มข้น ความถ่ีและฤดกูาลของการเก็บเก่ียวผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่เนือ้ไม้ (NTFP) โดยทีแ่ละปริมาณจะต้องขึน้อยู่กบัการศกึษาทางวิทยาศาสตร์ร่วมกนัและ / หรือประสบการณ์และความรู้
ในระยะยาวของท้องถิ่นและจะต้องไมเ่กินระดบัท่ียัง่ยืน 

5.6.7 (For NTFP) NTFP harvest rates, cultural techniques and harvest methods shall be appropriate for the particular plant part 
used and management activities maintain viable populations of target NTFPs. 
5.6.7 อตัราการเกบ็เก่ียวของผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่เน้ือไม ้(NTFPs) เทคนิคทางวฒันธรรม และวิธีการเก็บเก่ียวจะตอ้งเหมาะสมกบัส่วนของพืชท่ีใชแ้ละกิจกรรมการจดัการเพ่ือรักษา ประชากรท่ีทาํงานของเป้าหมาย 
ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่เน้ือไม ้(NTFPs) 

5.6.8 (For NTFP) Appropriate NTFP harvest prescriptions shall be implemented in the field. 
5.6.8 ตอ้งจดัทาํการวางเง่ือนไขในการเก็บเก่ียวผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่เน้ือไม ้(NTFP) อยา่งเหมาะสม และดาํเนินการให้เป็นผลสาํเร็จในท่ีภาคสนาม 

 

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

6. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม – การบริหารจัดการป่าไม้ต้องอนุรักษ์ไว้ซงึความหลากหลายทางชวีภาพและคุณค่าของความสัมพันธ์ทางชวีภาพ แหล่งนํา้ ดิน และระบบ
นิเวศน์น์ภมิูประเทศที่มีลักษณะเฉพาะตัวและง่ายต่อการถูกทาํลาย โดยคงไว้ซ่ึงหน้าที่ทางนิเวศน์วทิยาและความสมบรูณ์ของป่าไม้ 

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 ต้องมีการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม – ให้มีความเหมาะสมต่อขนาด, ความหนาแน่นของผนืป่าภายใต้การดาํเนินการบริหารจัดการจัดการป่า และทรัพยากรที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวที่ได้รับผลกระทบ การประเมินต้องรวมถงึการพิจารณาระดับของภมิูประเทศ รวมทัง้ผลกระทบจากส่ิงอํานวยความสะดวกในการผลิตที่ที่อยู่ภายในที่
ป่า ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต้องได้รับการประเมินก่อนที่จะเร่ิมดําเนินการที่ก่อให้เกิดการรบกวน 

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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถงึการระบผุลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นไปได้ทีเ่กิดจากกิจกรรมการบริหารจดัการป่าไม้ โดยอย่างน้อยท่ีสดุต้องมีการระบผุลกระทบ ณ ท่ีป่านัน้ ก่อนท่ีจะเร่ิม
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการรบกวน 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัทําเอกสารเพ่ือระบผุลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้ กบัสิ่งแวดล้อมก่อนท่ีจะเร่ิมดําเนินการใดๆทีเ่ป็นการเป็นการรบกวนสิ่งแวดล้อม และบนัทกึมาตรการในการลดและ 
หลีกเลีย่งโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบทางลบตอ่สิ่งแวดล้อม 
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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 ต้องมีการระบผุลกระทบทางลบท่ีเป็นไปได้และนาํมาเข้ามามีสว่นร่วมในเอกสารแนวทางการดําเนินงานหรือวิธีการปฏิบติังาน เพื่อให้สามารถควบคมุให้โอกาสในการเกิดผลกระทบทางลบใน
ระหว่างการดําเนินการบริหารจดัการป่า ให้เกิดขึน้น้อยท่ีสดุ 
6.1.4 (Not applicable SLIMF) 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่ผู้ปฏิบติังานภายในท่ีป่ารับทราบถงึผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และมาตรการในการควบคมุได้ถกูนาํไปปฏิบติั 

6.1.5 (Only NTFP) Environmental assessments shall include the impacts resulting from commercial harvesting of NTFPs. 
6.1.5 การประเมินสิ่งแวดล้อมจะรวมถงึผลกระทบท่ีเกิดจากการเก็บเก่ียวในเชิงพาณิชย์ของผลิตภณัฑ์ท่ีไมใช่เนือ้ไม้ (NTFPs) 
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 ควรมีสิ่งคุ้มกันเพื่อปกป้องสายพันธ์ุที่หายาก ใกล้สูญพันธ์ุและอยู่ในอันตราย รวมถึงที่อยู่อาศัยของสายพันธ์ุเหล่านัน้(เช่น ที่ทาํรังและที่หาอาหาร) ต้องมีการกาํหนดบริเวณที่
ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองที่เหมาะสมกับขนาดและความหนาแน่นของผืนป่าภายใต้การบริหารจัดการและความมีลักษณะเฉพาะของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ ควรมีการ
ควบคุมการล่าสัตว์ ตกปลา วางกับดัก และการเก็บสะสม ที่ไม่เหมาะสม  
6.2.1 Forest manager(s) have assessed the likely presence of rare, threatened or endangered species and potential habitats on 
the basis of the best available information at local level. See Annex 3. 
6.2.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องประเมินความเป็นไปได้ในการมีอยู่ของ สายพนัธ์ุท่ีหายาก ใกล้สญูพนัธ์ุและอยูใ่นอนัตราย รวมถึงทีอ่ยู่อาศยัของสายพนัธุ์เหลา่นัน้ โดยยดึข้อมลูทีดี่ท่ีสดุมีอยู่ในระดบั
ท้องถ่ิน 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 หากมีข้อมลูท่ีแสดงถงึการมีอยู่ของ สายพนัธุ์ท่ีหายาก ใกล้สญูพนัธุ์และอยูใ่นอนัตราย รวมถงึท่ีอยู่อาศยัของสายพนัธุ์เหลา่นัน้ในท่ีภายใต้ขอบเขตการประเมิน ข้อมลูเหลา่นัน้ต้องถกูนําออก
เผยแพร่สูส่าธารณชนและนําเข้ามาอยู่ในเอกสารการบริหารจดัการ และ/หรือ แนวทางการดําเนินงาน 
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 หากขนาดของผืนป่าภายใต้การบริหารจดัการไมเ่อือ้อํานวยตอ่การจดัตัง้ท่ีอนรัุกษ์และคุ้มครอง ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถงึกิจกรรมท่ีสามารถป้องกนัการรบกวนสายพนัธ์ุทีห่ายาก ใกล้
สญูพนัธุ์และอยูใ่นอนัตราย รวมถงึท่ีอยู่อาศยัของสายพนัธุ์เหล่านัน้ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องร่วมมอือย่างใกล้ชิดกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทําให้มัน่ใจว่า จะไม่มีการลา่ วางกบัดกั ตกปลา และการเก็บสะสม ของสายพนัธุ์หายาก,ท่ีถกูคกุคามหรือสายพนัธุ์ท่ีใกล้
จะสญูพนัธุ์ ไมเ่กิดขึน้ภายในท่ีท่ีอยู่ในขอบเขตของการประเมิน 

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 หน้าที่และคุณค่าของระบบนิเวศน์น์ต้องคงไว้อย่างไม่มีความเสียหาย และส่งเสริม หรือซ่อมแซม อนัประกอบไปด้วย 
- การสร้างทดแทนอย่างต่อเน่ือง 
- พันธุกรรม, สายพันธ์ุและระบบนิเวศน์ที่มีความหลากหลาย 
- วงจรทางธรรมชาตทิี่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตของระบบนิเวศน์ภายในป่า 
6.3.1 Forest manager(s) shall encourage natural regeneration whenever appropriate.  
6.3.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องสง่เสริมให้เกิดการสร้างทดแทนโดยธรรมชาติ เม่ือใดก็ตามท่ีเหมาะสม 
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 กิจกรรมการบริหารจดัการในท่ี, การออกแบบการเก็บเก่ียว และกิจกรรมในการฟืน้ฟ ูต้องนําเข้ามาพิจารณาร่วมกบัความหลากหลายของผืนป่าในปัจจบุนัเพ่ือให้แนใ่จได้วา่ระบบ 
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 การดําเนินกิจกรรมการเก็บเก่ียว ต้องไมส่ง่ผลกระทบกบัระบบนิเวศน์ของป่า, การฟืน้ฟตูามธรรมชาติ, การสืบทอดอย่างตอ่เน่ืองและ/หรือความหลากหลายในระยะยาว 
6.3.4 Forest manager(s) shall ensure that regeneration and/or reforestation after harvest are timely and successful. 
6.3.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่การสร้างทดแทน และ/หรือการปลกูทดแทน หลงัจากการเก็บเก่ียวจะถกูดําเนินการภายในเวลาอนัสมควรและประสบผลสาเร็จ 
6.3.5 Forest manager(s) shall implement a restoration program to ensure the restoration of degraded sites whenever required. 
6.3.5 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่โปรแกรมการฟืน้ฟจูะถกูนําไปใช้เพ่ือความสาเร็จในการฟืน้ฟทูีเ่สื่อมโทรมตามความจําเป็น 
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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 หรือตามท่ีมีการระบไุว้ในแนวทางในการดําเนินการบริหารจัดการท่ีดีในท้องถ่ิน 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 ตัวอย่างระบบนิเวศน์น์ที่มีอยู่ภายในภูมิประเทศต้องได้รับการปกป้องไว้ในสถานะตามธรรมชาติ และบันทกึลงในแผนที่ ให้เหมาะสมกบัขนาดของการดําเนินงานและความมี
ลักษณะเฉพาะตัวของทรัพยากร 

 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องระบรุะบบนิเวศน์ตวัอย่างท่ีอยู่ในระดบัภมิูประเทศ เม่ือใดก็ตามท่ีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติมีอยู่ในท่ี 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 หากมีการระบวุ่ามีระบบนิเวศน์ท่ีมคีวามสําคญัภายในท่ี ต้องมีแสดงไว้บนแผนท่ีและต้องได้รับการปกป้องไว้ตามธรรมชาติ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่ ป่าชมุชนต้องได้รับการปกป้องสอดคล้องตามข้อกําหนดระดบัประเทศหรือท้องถ่ิน (ในไทยป่าชมุชนโดยทัว่ไปคือตวัอย่างของระบบนิเวศน์ท่ีม ี
ความสําคญัของระดบัภมิูประเทศ) 

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. ต้องมีการจัดทาํแนวทางการดําเนินงานเป็นเอกสารและนําไปใช้เพ่ือ: ควบคุมการสึกกร่อน, ลดความเสียหายของป่าในระหว่างการเก็บเก่ียว การสร้างถนนและการรบกวน
อื่นๆที่เกิดจากเคร่ืองจักรกล; รวมถึงปกป้องแหล่งนํา้ 
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/ระเบียบวิธีการปฏิบติัการบริหารจดัการป่าไม้ท่ีก่อให้เกิดการรบกวนทกุท่ี ภายในท่ีป่าท่ีอยู่ภายใต้การประเมนิ 
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 ต้องได้รับการแจ้งและตระหนกัถงึแนวทางในการดําเนินงานของป่าไม้เพื่อนําไปปฏิบตัิ 
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 ระเบียบวิธีในการปฏิบตัิงาน จดัทําขึน้ เพื่อควบคมุการสกึกร่อนของดิน, การป้องกนัการพงัทลายของดินและแหลง่นํา้ ในระหว่างการเก็บเก่ียวและกิจกรรมการ
ก่อสร้างถนนต้องสอดคล้องกบักฏหมายท่ีเก่ียวข้องของประเทศไทย 
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 ุทีก่นัชน ในเอกสารการบริหารจดัการ (ดท่ีูตวัชีว้ดัในหวัข้อ 5.5) ต้องมีการบริหารจดัการโซนริมนํา้ ลุม่นํา้ และทางนํา้ ให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดในเอกสารการบริหารจดัการ
และตามกฏหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในประเทศไทย 
6.5.5 Any restriction applying to logging activities taking place on steep slopes in buffer zones 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 ต้องมีการระบขุ้อห้ามในการทํากิจกรรมการตดัไม้บนท่ีลาดชนัในท่ีกนัชน (buffer zone) ไว้อย่างชดัเจนในเอกสารการบริหารจดัการและแนวทางการดําเนินงาน และให้สอดคล้องกบั 
กฏหมายและข้อกําหนดอื่นๆ 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัทําแนวทางในการควบคมุไฟป่าให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดเก่ียวกบัการป้องกนัไฟป่าของประเทศไทย ต้องมีการนําเอาระบบในการควบคมุไปปฏิบติัก่อนทีจ่ะมีกิจกรรม
ในการเผาเกิดขึน้ 
6.5.7 (Not applicable SLIMF) Forest manager(s) shall have evidence of measures taken to improve soil structure, fertility, water 
resources and biological activity. 
6.5.7 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องมีหลกัฐานการตรวจวดัทีเ่กิดขึน้เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างดิน ความอดุมสมบรูณ์ของดิน แหลง่นํา้ และกิจกรรมทางชีวภาพ 
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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 ระบบการบริหารจดัการต้องให้การสนับสนุนการพัฒนาและการรับเอาวิธีการจดัการสัตว์พาหะที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและไม่ใช้สารเคมีมาปฏิบัติ และพยายามหลีกเล่ียงการ
ใช้ยาฆ่าแมลง ห้ามมิให้มีการใช้ยาฆ่าแมลง chlorinated hydrocarbon ประเภท 1A และ 1B ตามที่องค์การอนามัยโลกชีแ้จงไว้ว่า ยาที่มีอนุพันธ์เป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและ
สะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารภายหลังจากการใช้งานตามวัตถุประสงค์; รวมทัง้ยาฆ่าแมลงที่ถูกห้ามใช้โดยข้อตกลงระหว่างประเทศ ทัง้นีห้ากมีการใช้สารเคมีต้องมีการใช้อุปกรณ์
ที่เหมาะสมและจดัฝึกอบรมเพื่อลดความเส่ียงในด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

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 กลุม่นิตบิคุคล และหรือสมาชิกในกลุม่ ต้องทําให้มัน่ใจว่าไม่มีการใช้งานสารเคมีท่ีอยู่ในรายการของ FSC เก่ียวกบั สารเคมท่ีีมีเป็นอนัตรายรุนแรงยา
ฆา่แมลง หรือ WHO ชนิด 1A และ 1B ใช้ในท่ีท่ีอยู่ภายในขอบเขตการประเมิน (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 ต้องคงไว้เป็นปัจจบุนัซึง่รายการสารเคมีท่ีใช้ (รวมถึงช่ือทางการค้า และสว่นประกอบของสารท่ีออกฤทธ์ิ) ภายในท่ีท่ีอยู่ภายในขอบเขตการประเมิณ ท่ีเป็นปัจจบุนัรวมทัง้ 
วิธีการใช้งานและระบอุตัราปริมาณในการใช้งาน  
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัทําโปรแกรมการฝึกอบรมเร่ืองการใช้สารเคมีในท่ีป่าภายใต้ของเขตการประเมนิให้แก่ผู้ปฏิบติังานและผู้ 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 และมกีารใช้เคร่ืองมือและชดุปฏิบติังานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัข้อกําหนดตามกฏหมาย 
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 มาตรการในการควบคมุสตัว์พาหะต้องสอดคล้องกบัข้อกําหนดในการควบคมุสตัว์พาหะของราชอาณาจกัรไทย 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัทําแนวทางในการดําเนินงานเพื่อลดการใช้ปุ๋ ยเคมีและเพ่ิมการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยชีวภาพอย่างตอ่เนื่อง เพื่อเพ่ิมความอดุมสมบรูณ์ของดิน 
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6.6.7 If Chemicals are used within the forest management unit, impacts on NFTPs, environment and human health are identified 
and documented. 

6.6.7 ถ้ามีการใช้สารเคมภีายในหน่วยการจดัการ ผลกระทบตอ่ผลติภณัฑ์ที่ไมใ่ช่เนือ้ไม้, สิ่งแวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์จะต้องถกูระบแุละจดัทําเป็น
เอกสาร 

6.6.8 The Organization prevent, mitigate and/or repair the negative impacts and damages identified in 6.6.7. 

6.6.8 องค์กรจะต้องป้องกนั, ลดผลกระทบและ/หรือฟืน้ฟปูระเด็นผลกระทบด้านลบและความเสียหายท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6.7 

6.6.9 (Only NTFP) No chemicals are used where food safety impacts on NFTPs have been identified which will be 
harvested/collected and which are designed to human or animal consumption have been identified unless threat on the long term 
durability of the targeted species have been proved. 

6.6.9 ต้อง ไม่มีการใชส้ารเคมีใด ๆ ในกรณีท่ีไดมี้การระบุถึงความปลอดภยัของอาหารต่อ NFTPs ซ่ึงจะไดรั้บการเกบ็เก่ียว / เกบ็รวบรวมและถูกออกแบบมาเพ่ือการบริโภคของมนุษยห์รือสตัว ์

เวน้แต่จะถูกพิสูจน์ในระยะยาวว่าไม่มีผลกระทบ 

6.6.10 (Only NTFP) If chemicals are used on NFTPs: 

- The area where chemical is used is clearly defined on management document and on field. 

- minimum effective quantities are used 

- all local and national regulations are respected. 

- Negative impacts on environment and human health are identified  
- Measures are taken to mitigate those negatives impacts* 
- No NFTPs designed to human or animal consumption are sold during a period including the duration of pesticide use and an 

additional period that ensures health safety. The calculation of the additional period is documented and justified. 
6.6.10 ถ้าเคมีถกูใช้กับผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช้เนือ้ไม้ 
- พืน้ท่ีต้องใช้สารเคมีต้องมีการระบอุย่างชดัเจนบนเอกสารการจดัการและพืน้ท่ีหน้างาน 
- ต้องใช้ปริมาณท่ีน้อยท่ีสดุเท่าที่ทําได้ 
- ต้องดําเนินการตามกฎหมายและข้อกําหนดของประเทศและท้องถ่ิน 
- ผลกระทบทางลบด้านส่ิงแวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์ต้องถกูระบ ุ
- มาตรการต้องถกูดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบในด้านลบ 
- ต้องไม่มีผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่เนือ้ไม้สําหรับการบริโภคของมนษุย์และสตัว์ถกูขายระหวา่งช่วงเวลาท่ีใช้สารกําจดัศตัรูพืชและช่วงเวลาเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัประเด็นความปลอดภยัตอ่สขุภาพ. การคํานวณระยะเวลาต้องมี
การทําเป็นเอกสารและให้เหตผุลประกอบ 

6.7. Chemicals, containers, liquid and solid non-organic wastes including fuel and oil shall be disposed in an 
environmentally appropriate manner at off-site locations. 

6.7 สารเคมี บรรจุภณัฑ์ ขยะที่มิใช่สารอนิทรีย์ทัง้ในรูปแบบของเหลวและของแข็ง รวมถึงเชือ้เพลิงและนํา้มัน ต้องได้รับการกาํจัดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ภายนอกที่
  

 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่มีความพร้อมในการดําเนินการจดัเก็บในท่ีและสิ่งอานวยความสะดวกในจดุที่มีการดําเนินกิจกรรม 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่สารเคมี บรรจภุณัฑ์ ขยะท่ีมใิช่สารอินทรีย์ทง้ั ในรูปแบบของเหลวและของแข็งต้องไมถ่กูกําจดัภายในทีป่่า 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีแผนรับมอืเหตกุารณ์ฉกุเฉินในกรณีท่ีเกิดการหกกระเดน็ของเชือ้เพลิงหรือนํา้มนั และมีการแจ้งให้ผู้ปฏิบตัิงานภายในป่าทราบและต้องมีความรู้เก่ียวกบัแนวทางในการ
ดําเนินงานและสามารถนําไปปฏิบตัิได้เม่ือมีความจําเป็น 
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 ต้องทําให้มัน่ใจวา่ขยะอนัตรายจะต้องถกูคดัแยก และกําจดัอย่างเหมาะสม ตามแนวปฏบิติัท่ีดีท่ีสดุทัง้ในระดบัภมูปิระเทศและระดบัภมูิภาค และจดัเก็บบนัทกึท่ีเป็นปัจจบุนั 

 
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 การใช้งานตัวควบคุมทางชีวภาพต้องมีการจัดทาํเป็นเอกสาร  เก่ียวกับการลดลง  การติดตามตรวจสอบและการควบคุมของการใช้งานอย่างเคร่งครัด  ให้สอดคล้องตาม
กฏหมายภายในประเทศและระเบยีบวิธีปฏิบัตทิางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ ห้ามมิให้มีการใช้งานส่ิงมีชีวติที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม   
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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 สําหรับทกุประเภทของการให้การรับรอง, ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่ไมมี่การใช้งานสิ่งมีชีวิตทผี่านการตดัแตง่พนัธกุรรมในเชิงการค้า และหนว่ยงานป่าไม้ท่ีเกี่ยวข้องอาจมีการ 
สอบถามเพื่อยืนยนัว่าในกรณีท่ีเป็นพนัธุ์พืชท่ีเป็น mono-specific จะมกีารใช้เพ่ือการวิจยัเทา่นน้ั และสอดคล้องกบัข้อกําหนดและแนวทางของ 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่ตวัควบคมุทางชีวภาพจะถกูใช้งานเมือ่มีการอนญุาตจากหนว่ยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีและการใช้งานต้องอยู่ภายใต้การตรวจติดตามและการควบคมุ 
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 จะมีการใช้งานตวัควบคมุทางชีวภาพก็ตอ่เม่ือได้รับการตดัสินว่าสอดคล้องกบัข้อกําหนดภายในและระหวา่งประเทศ และเมือ่ใดก็ตามท่ีมาตรการในการควบคมุอื่นก่อให้เกิดคา่ใช้จ่ายท่ี 
มหาศาลและไมส่ามารถใช้งานได้ 
6.9. The use of exotic species shall be controlled and actively monitored to avoid adverse ecological impacts
6.9 การใช้งานสายพันธ์ุต่างถิ่นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจติดตามอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเล่ียงผลเสียที่จะกระทบต่อระบบนิเวศน์น์ 
6.9.1 Exotic species shall only be introduced in compliance with legal requirements and with valid afforestation permits. 
6.9.1 หากมีการนําสายพนัธ์ุตา่งถ่ินมาใช้ต้องปฏิบติัให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดทางกฏหมายและมใีบอนญุาตการปลกูท่ีถกูต้อง 
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 เม่ือใดก็ตามท่ีมีการใช้งานสายพนัธ์ุตา่งถ่ิน ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่จะมีการดําเนินมาตรการเพ่ือป้องกนัการเกิดทดแทนอย่างรวดเร็วนอกท่ีการปลกูสร้างสวนป่า, การตายท่ีผิดปกติ, 
โรค, การระบาดของแมลง หรือผลเสยีอื่นๆตอ่สิ่งแวดล้อม 
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 ต้องมีการตรวจติดตามโอกาสในการเกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้งานสายพนัธุ์ตา่งถ่ิน 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 ต้องไม่มีการแปลงสภาพที่ป่าเป็นที่การเพาะปลูกหรือที่ใช้งาน ยกเว้นกรณีที่การแปลงสภาพ: 

a) เก่ียวข้องกับที่ภายใต้การบริหารจัดการป่าไม้เป็นบริเวณจาํกัดมาก และ 
b) ไม่เกิดบนที่ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูง และ 
c) จะก่อให้เกิดผลประโยชน์จากการอนุรักษ์ทั่วทัง้ที่ ภายใต้การบริหารจดัการป่าไม้ อย่างชัดเจน ยั่งยนื เพิ่มเต็มและในระยะยาว 

 
6.10.1 The forests conversion, if any, shall not exceed 0.5% of the area of the Management Unit* in any one year, nor affect a total 
of more than 5% of the area of the Management Unit* (the dimensions are approved by the stake holders). These changes are 
documented. 
6.10.1 1 การเปลี่ยนแปลงป่าไม้ถ้ามีต้องไมเ่กิน 0.5% ของท่ีของหน่วยงานบริหาร * ในปีใดๆ หรือสง่ผลกระทบตอ่ภาพรวมมากกวา่ 5% ของท่ีของหนว่ยงานบริหาร * (ขนาดท่ีได้รับการอนมุติัโดยผู้
มีสว่นได้สว่นเสีย) การเปลี่ยนแปลงเหลา่นีต้้องทําเป็นเอกสาร 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจว่าการแปลงสภาพต้องไมเ่กิดในป่าท่ีมีคณุคา่ในการอนรัุกษ์สงูและไมเ่กิน 5% ของท่ีภายใต้การบริหารจดัการ ภายในระยะเวลา 
5 ปี (ดทูี ่FSC-ADV-30-602) 
6.10.3 The extent of any conversion should be acceptable to environmental organizations and regulatory agencies. 
6.10.3 การแปลงสภาพใดๆก็ตามต้องได้รับการยอมรับจากองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัส่ิงแวดล้อมและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล 
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 หากมีการแปลงสภาพเกิดขึน้ ผู้จดัการป่าไม้ ต้องแสดงให้เห็นวา่การแปลงสภาพนน้ั ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวภายในทีใ่นขอบเขตการประเมิน 

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

7. แผนการบริหารจัดการ – แผนในการบริหารจดัการ – เหมาะสมต่อขนาดและความหนาแน่นในการดําเนินงาน – ต้องทาํเป็นเอกสาร นําไปใช้และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั 
วัตถุประสงค์ของการบริหารจดัการในระยะยาวและวิธีการในการทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์ต้องมีการกล่าวไว้อย่างชัดเจน   

7.1   The management plan and supporting documents shall provide:  
a) Management objectives.  
b) Description of the forest resources to be managed, environmental limitations, land use and ownership 

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

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

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

7.1 แผนการบริหารจัดการและเอกสารสนับสนุนต้องประกอบไปด้วย 
a) วัตถุประสงค์การบริหารจัดการ 
b) คาํอธิบายของทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่ภายในขอบเขตการจัดการ ข้อจํากัดทางส่ิงแวดล้อม การใช้ที่และสถานะการถือครอง สภาวะทางสังคมและเศรษฐศาสตร์ และข้อมูลโดยรวม
ของที่ข้างเคยีง 
c) คาํอธิบายของ วนวัฒน์ และ/หรือ ระบบการบริหารจัดการอื่น ซึ่งได้มาจากการรวบรวมคาํถามและข้อมูลผ่านทางทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบนิเวศน์ของป่า 
d)คําอธิบายเหตุผลของอตัราการเก็บเก่ียวรายปี และสายพนัธ์ุที่ได้รับการคัดเลือก 
e) การเตรียมการเพื่อตรวจติดตามการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงของป่าไม้ 
f) การป้องกันส่ิงแวดล้อม ที่มาจากการประเมินส่ิงแวดล้อม 
g) แผนสาํหรับระบุและป้องกัน สายพันธ์ุที่หายาก ใกล้สูญพันธ์ุและอยู่ในอนัตราย 
h) แผนที่แสดงถึง ที่ตัง้ของทรัพยากรป่าไม้ รวมถงึที่ที่ได้รับการคุ้มครอง แผนในการดาํเนินกจิกรรมบริหารจัดการและการถือครองที่ 
i) คาํอธิบายและการให้เหตุผลในวธีิการเก็บเก่ียวและอุปกรณ์ที่ใช้ 

 
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/หรือแนวทางในการดําเนินการบริหารจดัการ ท่ีครอบคลมุกิจกรรมการบริหารจดัการและสอดคล้องกบัข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง เอกสารในการบริหารจดัการ 
เหลา่นีต้้องได้รับการอนมุติัอย่างเป็นทางการโดยหนว่ยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีและสอดคล้องกบัเกณฑ์ของ FSC ข้อ 7.1 และตวัชีวัด้ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีแสดงด้านล่าง 
7.1.2 The management documentation includes verifiable targets by which progress towards each of the prescribed management 
objectives can be assessed. 
7.1.3 The management objectives are clearly described in the management documents or procedures. 
7.1.2 วตัถปุระสงค์การบริหารจัดการมีการอธิบายไว้อย่างชดัเจนในเอกสารหรือแนวทางการดําเนินการบริหารจดัการ 
7.1.4 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 เอกสารดําเนินการบริหารจดัการต้องมีคําอธิบายของทรัพยากรป่าไม้ภายใต้การบริหารจดัการ รวมถงึ NTFPs ทง้ัหมดท่ีมีการบริหารจดัการในเชิงพาณิชย์ ข้อจํากดัทางส่ิงแวดล้อม 
(สามารถใช้ EIA เพ่ือทําให้ข้อกําหนดข้อนีส้มบรูณ์) การใช้ประโยชน์จากท่ีและสถานะการถือครองท่ีดิน 
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. 
7.1.4 อตัราการเก็บเก่ียวในพืน้ท่ีภายใต้การประเมินตรงตามที่ระบไุว้ในเอกสารการบริหารจดัการ, โควต้าอย่างเป็นทางการขึน้อยู่กบัการออกแบบ/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. 
7.1.5 ต้องมีการวางแผนกิจกรรมการเก็บเก่ียว และดําเนินการให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดลา่สดุของประเทศไทยในเร่ืองการเก็บเก่ียวทางป่าไม้และการสร้างทดแทน และข้อกําหนดตามกฏหมาย
อื่นๆในระดบัท้องถ่ินและระดบัภมิูภาคท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการเก็บเก่ียวทางป่าไม้ 
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. 
7.1.6 สายพนัธุ์ท่ีหายาก ใกล้สญูพนัธุ์และอยูใ่นภาวะเสี่ยง รวมถงึท่ีอยู่อาศยัของสายพนัธ์ุเหลา่นน้ั ท่ีมีอยู่ในท่ีภายใต้การประเมิน 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. 
7.1.7 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีแผนท่ี เพ่ือเป็นแนวทางในกิจกรรมการบริหารจดัการป่าไม้ 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. 
7.1.8 คําอธิบายและและการให้เหตผุลในวิธีการเก็บเกี่ยวและอปุกรณ์ท่ีใช้ต้องระบไุว้ในเอกสารหรือแนวทางการดําเนินงานบริหารจดัการ 
7.1.10 (Only NTFP)The management plan, or appendices to the plan, shall specifically address and incorporate 
commercially-managed NTFPs, including: 
- NTFP Management objectives;  
- Resource use rights and socio-economic conditions of harvesters;  
- Harvest areas (described in a map, if possible);  
- Rate, timing, and quantity of NTFPs to be harvested, based upon plant part used and established best management practices for 
each NTFP;  
- Description of and justification for the amount of each NTFP harvested, the implemented harvesting technique and the equipment 
used;  
- Sources of information that sustain the rationale behind NTFP management activities, (i.e., based on site-specific field data, local 
knowledge or published regional forest research and government requirements). 
7.1.9 แผนการจดัการ หรือภาคผนวกของแผน ต้องระบถุงึเฉพาะเจาะจงและรวมถงึการจดัการทางด้านพาณิชย์ของผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่เนือ้ไม้ (NTFPs) ได้แก ่
- วตัถปุระสงค์การบริหารการจดัการผลิตภณัฑ์ที่ไมใ่ช่เนือ้ไม้ (NTFPs); 
- สิทธิการใช้ทรัพยากรและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสงัคมของผู้ เก็บเก่ียว; 
- ท่ีเก็บเก่ียว (อธิบายไว้ในแผนท่ีถ้าเป็นไปได้); 
- อตัรา, ระยะเวลาและปริมาณของ NTFPs  ท่ีจะเก็บเก่ียว ตามสว่นของพืชทีใ่ช้  และกําหนดแนวทางการจดัการทีดี่ท่ีสดุสําหรับแตล่ะ NTFP; 
- คําอธิบายและเหตผุล สําหรับปริมาณการเก็บเก่ียวแตล่ะผลิตภณัฑ์การเก็บเก่ียว NTFP  เทคนิคการดําเนินการเก็บเก่ียวท่ีใช้และอปุกรณ์ท่ีใช้; 
- แหลง่ข้อมลูท่ีสนบัสนนุเหตผุลท่ีอยู่เบือ้งหลงักิจกรรมการจดัการ NTFP (นัน่คือบนฐานของข้อมลูข้อมลูภาคสนามท่ีเฉพาะเจาะจง ความรู้ท้องถ่ินหรือ การตีพิมพ์งานวิจยัป่าไม้ในระดบัภมูิภาค
และข้อกําหนดของรัฐบาล). 
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 ควรมีการทบทวนแก้ไขแผนในการบริหารจัดการตามช่วงเวลาที่กาํหนดเพื่อที่จะนําผลของการตรวจติดตามหรือข้อมูลใหม่ๆทางวิทยาศาตร์และทางเทคนิค รวมไปถงึการ
ตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลง, การพิจารณาถึงสังคมและเศรษฐกิจเข้ามาร่วมด้วย 
7.2.1 (Not applicable SLIMF) A technically sound and financially realistic timeframe shall exist for revision/adjustment of the 
management plan 
7.2.1 ความคิดเห็นทางเทคนิคและกรอบระยะเวลาตามจริงทางการเงินต้องมีการนํามาประกอบการทบทวน/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 ต้องทําให้มัน่ใจว่าเอกสารหรือแนวทางปฏิบติัในการบริหารจดัการจะได้รับการทบทวนตามช่วงเวลาท่ีกําหนด ให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการทบทวน
แผนการบริหารจดัการ 
7.2.3 Forest manager(s) shall ensure that revised management plan has been approved by the relevant authorities. 
7.2.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่แผนการบริหารจดัการท่ีมีการแก้ไขได้รับการอนมุติัจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7.2.4 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  
7.2.4 ผู้จดัการป่าไม้ ต้องทําให้มัน่ใจวา่มีหลกัฐานแสดงว่าในการทบทวนแผนการจดัการนัน้ได้รวมเอาการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจเข้าไว้ด้วย 
7.3 Forest workers shall receive adequate training and supervision to ensure proper implementation of the 
management plan. 
7.3 ผู้ปฏิบตัิงานภายในที่ป่าต้องได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล เพื่อให้มันใจว่าแผนในการบริหารจัดการจะถูกนําไปใช้อย่างเหมาะสม 
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, และมกีารจดัเก็บบนัทกึท่ีเก่ียวข้อง 
7.3.2 (Not applicable SLIMF) Forest managers shall provide adequate supervision of forest workers and subcontractors to ensure 
appropriate implementation of the management activities. 
7.3.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องให้การกํากบัดแูลในการดําเนินกิจกรรมการบริหารจดัการท่ีทําโดยผู้ปฏิบติังานในป่าและผู้ รับเหมาช่วงอย่างท่ีเพียงพอ เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบติังานอย่างเหมาะสม 

7.3.3 (Not applicable SLIMF) Forest manager(s) shall keep records of information on training session delivered to forest workers 
including subcontractors. 
7.3.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีการเก็บรักษาบนัทกึของข้อมลูท่ีใช้ในการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบติังานในป่าและผู้ 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 ในขณะที่ให้ความเคารพต่อการรักษาความลับของข้อมูล ผู้จัดการป่าไม้ต้องทาํสรุปที่นําเสนอต่อสาธารณะชนเก่ียวกับองค์ประกอบเบือ้งต้นในแผนการบริหารจัดการ 
รวมถึงรายการที่ระบุไว้ในเกณฑ์ในข้อ 7.1 ด้านบน   
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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 บทสรุปของเอกสารการบริหารจดัการต้องกลา่วถงึเร่ืองท่ีอยู่ในเกณฑื 7.1 และมีการเปิดเผยสูส่าธารณะชนโดยองค์กร หรือเผยแพร่ในเวป็ไซต์ 
หากมีข้อมลูใดท่ีเป็นความลบัองค์กรสามารถลบออกได้ก่อนการเผยแพร่ 
7.4.2 A summary of the management documents shall be up to date. 
7.4.2 บทสรุปของเอกสารการบริหารจดัการต้องเป็นปัจจบุนั 

 

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

8. การตรวจติดตามและการประเมิน – ต้องมีการดาํเนินการตรวจติดตาม- ให้เหมาะสมกับขนาดและความหนาแน่นของการบริหารจดัการป่าไม้ – เพื่อประเมินสภาพของป่า, 
ปริมาณผลผลิตจากผลิตภัณฑ์จากป่า,  ห่วงโซ่ในการดูแลรักษา, กิจกรรมการบริหารจัดการและผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

8.1 The frequency and intensity of monitoring shall be determined by the scale and intensity of forest management 
operations as well as the relative complexity and fragility of the affected environment. Monitoring procedures shall 
be consistent and replicable over time to allow comparison of results and assessment of change.      
 8.1 ความถี่และความเข้มงวดในการตรวจติดตามจะถูกกําหนดโดยขนาดและความหนาแน่นของการดําเนินงานบริหารจัดการป่าและความสัมพันธ์เชิงซ้อนและความเปราะบาง
ของส่ิงแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ แนวทางการดาํเนินงานตรวจติดตามต้องแน่นอนและสามารถทาํซํา้ได้เม่ือเวลาผ่านไป เพ่ือใช้ในการเปรียบเทยีบผลและประเมินความ
เปล่ียนแปลง  
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 จดัทําเป็นบนัทกึและปรับให้เข้ากบัขนาดและความเข้มข้นของกิจกรรมการบริหารจดัการ ความเข้มข้นในการดําเนิน 
กิจกรรมบริหารจดัการมีแนวโน้มวา่จะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม ซึง่ควรมกีารตรวจติดตามอย่างเป็นระบบ 
8.1.2 The management activities that need to be monitored are identified and recorded. 
8.1.2 ต้องมีการระบกิุจกรรมในการบริหารจดัการต้องได้รับการตรวจติดตาม และมบีนัทกึ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่มีการดําเนินการการตรวจติดตามตามและทําบนัทกึอย่างสม่าเสมอ โดยอย่างน้อยต้องสมัพนัธ์กบักิจกรรมการเก็บเก่ียวและการสร้างการทดแทน การตรวจ
ติดตามต้องดําเนินการให้สอดคล่องกบัแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้สามารถใช้ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานเม่ือเวลาผ่านไปได้ 
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 การบริหารจัดการป่าไม้ต้องรวมเอาการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาํเป็นสําหรับการตรวจตดิตาม, อย่างน้อย ตามตัวชีบ่้งดังต่อไปนี ้
- ผลผลิตจากป่าไม้ที่มีการเก็บเก่ียว 
- อตัราการเจริญเติบโต การสร้างทดแทนและสภาพป่า 
- องค์ประกอบและการสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของพันธ์ุพืชและสัตว์ประจาํถิ่น 
- ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเก็บเก่ียวและการดาํเนินกิจกรรมอ่ืนๆ 
- ค่าใช้จ่าย, ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพของการบริหารจดัการป่า 

 
8.2.1 Forest manager(s) shall collect and record harvest data for all commercial species (including NTFP) that are being harvested 
during the certification period. 
8.2.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องรวบรวมและบนัทกึข้อมลูการเก็บเก่ียวของสายพนัธ์ุเชิงพาณิชย์ทัง้หมด รวมทัง้ NTFP ท่ีได้รับการเก็บเก่ียวในช่วงเวลาท่ีอยู่ภายใต้การรับรอง 
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 ท่ีป่าท่ีมีมลูคา่ในการอนรัุกษ์สงู และสภาพป่า ผ่านทางข้อมลูท่ีได้จากหน้างานและการ 
สํารวจในระหวา่งการดําเนินกิจกรรมการบริหารจดัการข้อมลูท่ีได้ต้องเป็นข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมการบริหารจดัการป่าทีส่อดคล้องกบัความเข้มข้นของกิจกรรมในการบริหารจดัการ และต้องม ี
การทําบนัทกึอย่างเป็นทางการด้วย 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องตรวจติดตามผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคม ในระหว่างหรือหลงัจากการเก็บเก่ียว หรือกิจกรรมการบริหารจดัการอื่นๆท่ีก่อให้เกิดการรบกวน 
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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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องตรวจติดตามและบนัทกึการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามทีเ่กิดขึน้ อย่างมนียัสําคญักบัสายพนัธุ์พืชและสตัว์ประจําถ่ิน ท่ีอาจเกิดขึน้ ระหว่าง หรือหลงัจากการทํากิจ 
กรรมการบริหารจดัการ เพ่ือทําให้มัน่ใจว่าความหลากหลายของผืนป่าจะยงัถกูรักษาไว้ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องเก็บรักษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการป่า ฝ่ายบญัชีขององค์กรต้องมีข้อมลูทางการเงินท่ีเหมาะสมในการแสดงค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
บริหารจดัการป่าไม้ 
8.2.6 (Not applicable SLIMF) Forest manager(s) have relevant data on productivity and efficiency of forest management. 
8.2.6 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผลผลิตและประสิทธิภาพของการบริหารจดัการป่า 

8.2.7 (Only NTFP)The monitoring plan shall include the observed changes in conditions related to: 
- NTFP populations (impact of harvest, growth rates, loss or vigour or decline, recruitment);  
- Any outstanding environmental changes from NTFP management affecting flora, fauna, soil and water resources; 
- Socioeconomic aspects of NTFP use and harvest (changes in community and worker relations or conditions, changes in NTFP 
use or demand, etc.) 
8.2.7 แผนการตรวจสอบติดตาม ต้องรวมถงึการเปลี่ยนแปลงท่ีสงัเกตได้ในเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบั: 
- จํานวนของ NTFP (ผลกระทบจากการเก็บเก่ียว อตัราการเติบโต การสญูเสียหรือความแข็งแรง หรือการลดลง การสรรหา) 
- การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใด ๆ ท่ีสําคญัจากการจดัการ NTFP สง่ผลกระทบตอ่พืช สตัว์ ทรัพยากรดินและทรัพยากรนํา้ 
- มมุมองลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมของการใช้และการเก็บเก่ียวของ NTFP (การเปลี่ยนแปลงของชมุชน และ ความสมัพนัธ์ของผู้ปฏิบติังาน หรือเง่ือนไข การเปลี่ยนแปลงการใช้หรือความ
ต้องการของ NTFP เป็นต้น ) 
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 ผู้จัดการป่าไม้ต้องจดัทาํเอกสาร เพื่อทาํให้เกิดการตรวจตดิตามและเพื่อให้องค์กรที่ให้การรับรองสามารถทวนสอบผลิตภณัฑ์จากป่าไม้ไปยังแหล่งที่มาได้ โดยกระบวนการนี ้
เรียกว่า ห่วงโซ่ผลิตภณัฑ์ 

 
8.3.1 Forest manager(s) shall have an established control system which allows the traceability of timber and NFTPs, from its origin 
to the forest gate, the point of processing and/or the point where ownership changes. 
8.3.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องจดัตัง้ระบบการควบคมุดแูลสําหรับไม้ซงุและผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่เนือ้ไม้ เพื่อให้สามารถทวนสอบข้อมลูของแหลง่ทีม่าไปจนถงึขัน้ตอนก่อนออกจากป่า จดุท่ีจะเร่ิมเข้า
กระบวนการแปรรูป 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 เอกสารท่ีเกี่ยวข้องเช่น เอกสารการท่ีเก่ียวข้องกบัการขนสง่ต้องได้รับการบนัทกึ เพ่ือให้ผู้จดัการป่าไม้สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าผลิตภณัฑ์จากป่านัน้ๆมาจากท่ีท่ีได้รับการรับรอง 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจว่าพนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ผู้ปฏิบติังานและผู้ รับเหมาช่วง ได้ถกูแจ้งให้ทราบ หรือ ได้รับการฝึกอบรม ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถการปฏิบติัตามแนวทางการ
ดําเนินงานของห่วงโซผ่ลิตภณัฑ์ได้ 

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 ใบกํากบัสินค้าหรือรายการสินค้าสําหรับสินค้าทีไ่ด้รับการรับรอง ต้องแสดงถงึ: 
- ช่ือ, รายละเอียดการติดต่อ และหมายเลขการรับรองหรือหมายเลขของผู้ ท่ีได้รับการรับรอง, ของผู้จดัการป่าไม้หรือนิติบคุคลอย่างใดอย่างหนึง่ 
- ช่ือและรายละเอียดการติดตอ่ของผู้ ซือ้ 
- วนัที่ 
- ปริมาณ (เป็นปริมาตรหรือหนว่ยอื่นๆ) ของสินค้าทีไ่ด้รับการรับรองท่ีจําหน่ายไป 
- ลกัษณะทางธรรมชาติ, สายพนัธุ์ และหนงัสืออ้างอิงของสินค้าท่ีได้รับการรับรองท่ีจําหนา่ยออกไป (ขนาดและปริมาณ) 
- ข้อมลูอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง ท่ีจะสามารถใช้เช่ือมโยงใบกํากบัสินค้าหรือรายการสินค้ากบัสินค้าท่ีได้รับการรับรองและแสดงถงึแหลง่ท่ีมาของสินค้า 
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 ผลิตภณัฑ์ทีมี่ฉลาก ต้องสอดคล้องกบั FSC - STD – 50-001 :ความต้องการสําหรับการใช้เคร่ืองหมายการค้า FSC โดยผู้ ถือ
ใบรับรองผู้จดัการป่าไม้ต้องได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการใช้งานเคร่ืองหมายทางการค้า FSC จากทางบโูรเวอริทสั 
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8.4    The results of monitoring shall be incorporated into the implementation and revision of the management 
plan. 
8.4 ผลจากการตรวจติดตามต้องนําเข้ามาร่วมในการดําเนินการและการทบทวนแก้ไขแผนในการบริหารจัดการป่าไม้ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถงึการประเมินผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม, ผลการตรวจติดตามหรือการสงัเกตกุารณ์ในพืน้ท่ี ได้ถกูนําไปใช้ เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการบริหารจดัการป่าและลด
ผลกระทบให้น้อยท่ีสดุ และมีการนําไปใช้เป็นข้อมลูในการทบทวนแก้ไขเอกสารหรือแนวทางในการดําเนินงานการบริหารจดัการ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถงึการให้ความร่วมมือในการปรับแนวทางในการบริหารจดัการและกิจกรรม ตามข้อมลูท่ีได้ในระหวา่งการตรวจติดตามกิจกรรมการบริหารจดัการป่า และใช้
ข้อมลูเป็นปัจจยันําเข้าในการทบทวนเอกสารและแนวทางในการดําเนินการบริหารจดัการ 
8.4.3 (Not applicable SLIMF) 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องสามารถเข้าถงึแหลง่ข้อมลูของการตรวจติดตามท่ีดําเนินการโดยหนว่ยงาน ระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และระดบัท้องถ่ิน ผ่านโปรแกรมการตรวจติดตามท่ีดําเนินงานโดย 
หน่วยงานเหลา่นน้ั 

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

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

 8.5 ในขณะที่ให้ความเคารพต่อการรักษาความลับของข้อมูล ผู้จัดการป่าไม้ต้องทาํสรุปที่นําเสนอต่อสาธารณะชนเกี่ยวกับองค์ประกอบเบือ้งต้นในแผนการบริหารจัดการ รวมถงึ
รายการที่ระบุไว้ในเกณฑ์ในข้อ 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 บทสรุปของบนัทกึการตรวจติดตาม ต้องมีการกลา่วถงึเร่ืองในหวัข้อกําหนด 8.2 และพร้อมตอ่การเผยแพร่ตอ่สาธารณะชนเม่ือมีการร้องของหรือมีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ถ้ามี 
Any information considered as confidential by the company can be deleted before publication. 
ข้อมลูท่ีถือวา่เป็นความลบัของบริษัทสามารถลบออกจากรายงานที่นําเสนอตอ่สาธารณะชนได้ 
8.5.2 A public summary of the results of monitoring shall be up to date. 
8.5.2 รายงานสรุปผลการตรวจติดตามท่ีมีการเผยแพร่ตอ่สาธารณะชนต้องเป็นปัจจบุนั 

 

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. การดาํรงรักษาป่าที่มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง กิจกรรมการบริหารจัดการภายในป่าที่มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง ต้องคงไว้หรือส่งเสริมลักษณะเฉพาะของป่า การตัดสินใจใดๆก็
ตามที่เก่ียวข้องกับป่าที่มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง ต้องพิจารณาในเชิงป้องกันไว้ก่อน 

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

9.1 การประเมินเพื่อระบุความมีอยู่ของลักษณะเฉพาะของป่าที่มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง จะพิจารณาจากความเหมาะสมของขนาดและความหนาแน่นในการบริหารจดัการ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถงึความเข้าใจในคอนเซ็ปต์ของป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงูของ FSC และต้องสามารถเข้าถงึคา่นิยามของป่าท่ีมีมลูคา่การอนรัุกษ์สงูของ 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําการประเมินพืน้ท่ีป่าท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตการประเมินเพ่ือระบกุารมีอยู่ของป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงู รวมทง้ัป่าชมุชน และท่ีคุ้มครองตามกฏหมายอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องถกูนํามาใช้ในการประเมินขัน้ต้น ประกอบไปด้วยข้อมลูเร่ืองป่าชมุชน, ชนกลุม่น้อยภายในท้องถ่ิน, แหลง่นํา้และท่ีท่ีมลีกัษณะเฉพาะ หรือมีป่าท่ีมีมลูคา่ในการอนรัุกษ์สงู
อยู่ภายในพืน้ท่ี 
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9.1.3 Whenever relevant, forest managers comply with the following legal requirements: 
เม่ือใดก็ตามท่ีเก่ียวข้อง, ผู้จดัการป่าไม้ต้องดําเนนิการให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดทางกฏหมายต่อไปนี ้

- 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 Intact Forest Landscape (IFL) shall be included in HCVF 2 category. 
9.1.4 ภมิูทศัน์ของป่าไม้ทีส่มบรูณ์ (IFL) ต้องรวมอยู่ในหมวด เอชซีวีเอฟ2 
9.1.5 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. 
9.1.5 การเฝ้าดปู่าระดบัโลก  แผนท่ี IFL www.globalforestwatch.org, หรือ การสํารวจภมิูทศัน์ป่าไม้ท่ีสมบรูณ์ (IFL) ปัจจบุนั โดยใช้วิธีการเดียวกนั เช่น การเฝ้าดปู่าระดบัโลกของแคนนาดา 
ต้องใช้ระบเุพ่ือศกัยภาพ 

9.1.6 The results of the HCVF assessment shall be recorded and identified HCVF on map if any are identified. 
9.1.6 ต้องมีการบนัทกึและระบปุ่าท่ีมีคณุคา่ในการอนรัุกษ์สงูลงในแผนทีอ่นัเป็นผลจากการประเมินป่าท่ีมีมลูค่าในการการอนรัุกษ์สงู 
9.1.7 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. 
9.1.7 ผู้จดัการป่าไม้ต้องไมเ่พียงแตแ่จ้งวา่ไม่มป่ีาทีมี่มลูค่าในการอนรัุกษ์สงูอยู่ภายในพืน้ท่ีภายใต้ขอบเขตการประเมิน แตต้่องนําเสนอรายละเอียดของการประเมนิป่าท่ีมีมลูคา่การอนรัุกษ์สงู
ในแตล่ะหวัข้อ 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 ส่วนการให้คาํปรึกษาของกระบวนการให้การรับรองต้องเน้นยํา้ในการระบุลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบด้านการอนุรักษ์ และทางเลือกสําหรับการดูแลรักษาลักษณะ
ส่ิงเหล่านัน้ 
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 การประเมินท่ีดําเนินการโดยผู้จดัการป่าไม้ต้องรวมถงึขน้ัตอนในการปรึกษาหารือท่ีเน้นการชีบ้ง่ป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงูกบัเกษตรกรท้องถิ่น, ชมุชนท้องถ่ิน, ชนกลุม่น้อยในท้องถ่ินถ้ามี, 
ผู้ ท่ีมีสว่นไดส่ว่นเสีย, หนว่ยงานท้องถ่ินและระดบัภมิูภาคทีมี่สว่นเก่ียวข้อง 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่การปรึกษาหารือกบัผู้ ท่ีมีส่วนได้สว่นเสียจะมุง่เน้นไปในเร่ืองการระบปุ่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงู และมกีารบนัทกึมาตรการในการดแูลรักษาและ บริหาร
จดัการท่ีนําเสนอโดยผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสีย และนํามาเข้าร่วมในแนวทางในการบริหารจดัการและนําไปปฏิบติัในกิจกรรมการบริหารจดัการ เม่ือใดก็ตามท่ีเก่ียวข้อง 
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 หากมีป่าท่ีมีมลูคา่ในการอนรัุกษ์สงูอยูภ่ายในที่ภายใต้ขอบเขตการประเมิน ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถงึการดําเนินการท่ีทําเพื่อให้การคุ้มครอง และ/หรือ ลดการทําให้เกิดอนัตราย
ตอ่ป่าท่ีมีมลูคา่การอนรัุกษ์สงู. 
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 ต้องเก็บรักษาบนัทกึท่ีเก่ียวกบักระบวนการปรึกษาหารือและผลตอบสนองท่ีได้รับ, ถ้ามี และต้องนําข้อความคิดเห็นท่ีได้รับมาเข้าร่วมในการประเมินป่าท่ีมมีลูค่าในการ
อนรัุกษ์สงู, และแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนถงึการนําข้อความคิดเห็นเข้ามาพิจารณาร่วมในเอกสารหรือแนวทางในการบริการจดัการ 

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 แผนในการบริหารจัดการต้องรวมถึงการนําเอามาตรการในการดําเนินการเฉพาะไปใช้เพื่อทาํให้ว่าการดูแลรักษา และ/หรือ การส่งเสริม การแปลงสภาพของ 
คุณลักษณะเฉพาะจะเป็นไปตามการดาํเนินการเชิงป้องกัน  มาตรการเหล่านีต้้องมีการระบุไว้ในแผนการบริหารจดัการที่มีการสรุปเพื่อนําเสนอต่อสาธารณะชนด้วย 
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 ลกัษณะเฉพาะของป่าที่มีมลูคา่การอนรัุกษ์สงู ต้องได้รับการระบโุดยผู้จดัการป่าไม้ พร้อมทัง้ให้คําอธิบายไว้ในเอกสารหรือแนวทางการบริหารจดัการ 
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 เอกสารการบริหารจดัการหรือประเมินพืน้ท่ีป่าท่ีมีมลูคา่ในการอนรัุกษ์สงูต้องรวมถงึคําอธิบายมาตรการในการบริหารจดัการท่ีได้มีการระบ ุหลงัจากกระบวนการปรึกษาหารือ เพ่ือคงไว้
หรือสง่เสริม ลกัษณะของป่าท่ีมีมลูคา่ในการอนรัุกษ์สงูตามท่ีมีการระบไุว้ เพ่ือให้มีการนํามาตรการนน้ั ไปปฏบิติั 
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 การประเมินป่าที่มีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงูต้องมีอยู่ในเอกสารท่ีเผยแพร่ตอ่สาธารณะชนเมือ่มีการร้องขอหรือมีการเผยแพรบนเวป็ไซต์ถ้ามี 
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9.3.4 All measures are described in the public summary of the management plan. 
9.3.4 มาตรการทัง้หมดจะต้องถกูอธิบายเอาไว้ในรายงานสรุปแผนการบริหารจดัการท่ีนําเสนอตอ่สาธารณะชน 

9.3.5 No NFTP is harvested in HCVF areas 
9.3.5 ห้ามเก็บเก่ียวผลติภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่เนือ้ไม้ในพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีควรค่าแก่การอนรัุกษ์สงู 
9.3.6 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. 
9.3.6 ผู้ ย่ืนคําขอรับรอง FSC Forest Management (ยงัไมไ่ด้รับการรับรองสําหรับขอบเขตการสมคัร) ต้องไมดํ่าเนนิการจดัการป่าไม้ใด ๆ รวมถงึการเก็บเก่ียวและการสร้างถนนในภมูทิศัน์ป่าไม้
ท่ีสมบรูณ์ 

9.3.7 Forest Management operations including harvesting and road building of already certified Forest Management Units, may 
proceed in IFLs, if they:  
  9.3.7.1 Do not impact more than 20% of Intact Forest Landscapes within the Management Unit (MU), and  
  9.3.7.2 Do not reduce any IFLs below the 50,000 ha threshold in the landscape. 
9.3.7 การบริหารการจดัการป่าไม้ รวมถงึการเก็บเก่ียวและการสร้างถนนของหน่วยจดัการป่าทีไ่ด้รับการรับรองแล้ว อาจดําเนินการใน IFLs ได้หาก: 
   9.3.7.1 ไม่สง่ผลกระทบมากว่า 20% ของ ภมิูทศัน์ของป่าไม้ทีส่มบรูณ์ (IFL) ภายในหน่วยจดัการ (MU) และ 
  9.3.7.2  ไมล่ดภมิูทศัน์ของป่าไม้ท่ีสมบรูณ์ (IFL) ใดๆ ตํ่ากว่า 312,500 ไร่ ในแนวราบ 
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 ต้องมีการตรวจตดิตามประจาํปีเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามมาตรการที่จดัทาํเพื่อคงไว้หรือส่งเสริมเพ่ิมพูนองค์ประกอบการอนุรักษ์ที่นําไปใช้ได้ 
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 ต้องมีการตรวจติดตามประสิทธิภาพของมาตรการในการบริหารจดัการเพ่ือคงไว้ซึง่ลกัษณะเฉพาะของป่าทีมี่มลูค่าในการอนรัุกษ์สงู ตามช่วงเวลาทีกํ่าหนดไว้ ผ่านการสํารวจในท่ีตาม
ความเหมาะสมและจดัทําบนัทกึ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นวา่มีการตรวจติดตามและการสงัเกตกุารณ์ในท่ี และนํามาใช้เพ่ือพฒันาการบริหารจดัการลกัษณะเฉพาะของป่าท่ีมีมลูค่าการอนรัุกษ์สงู เม่ือจําเป็น 
9.4.3 (Not applicable SLIMF) 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องตรวจติดตามผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัตอ่ลกัษณะเฉพาะของป่าทีมี่มลูคา่ในการอนรัุกษ์สงู ท่ีอาจเกิดในระหว่างหรือหลงัจากการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการท่ี
เกิดขึน้ในบริเวณใกล้เคียงพืน้ท่ีป่าท่ีมีมลูค่าในการอนรัุกษ์สงู เพื่อให้มัน่ใจวา่ลกัษณะเฉพาะของป่าท่ีมีมลูคา่ในการอนรัุกษ์สงูจะได้รับการรักษาไว้ 
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 หากมีการระบผุลกระทบท่ีมีนยัสําคญัต่อลกัษณะเฉพาะของป่าทีมี่มลูค่าในการอนรัุกษ์สงู ข้อมลูในการตรวจติดตาม และ/หรือ การสํารวจในท่ีต้องมีการบนัทกึและนําไปใช้เพ่ือ 
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 – การปลูกสร้างสวนป่าต้องมีการวางแผนและบริหารจดัการตามหลักการและเกณฑ์ที่กาํหนดไว้ในข้อ 1-10 หากป่าที่ปลูกสามารถสร้างผลประโยชน์ทาง
สังคมและเศรษฐกิจ และสามารถตอบสนองความต้องการในสินค้าจากป่าไม้ของมนุษยชาติได้ ควรมีการนําส่ิงเหล่านัน้มาใช้เติมเต็มการบริหารจดัการ เพื่อลดความกดดนัและ
ส่งเสริมการสร้างทดแทนและการอนุรักษ์ของป่าธรรมชาติ 
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 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการการปลูกสร้างสวนป่า, รวมถึง วัตถุประสงค์การอนุรักษ์ป่าธรรมชาติและการสร้างป่าทดแทน ต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในแผนการบริการ
จัดการ และแสดงไว้อย่างชัดเจนในแผนการดาํเนินงาน   

 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการการปลกูสร้างสวนป่าได้มีการระบไุว้อย่างชดัเจนในเอกสารการบริหารจดัการ 
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 วตัถปุระสงค์ในการอนรัุกษ์ป่าไม้ต้องรวมอยู่ในเอกสารการบริหารจดัการ สอดคล้องตามสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน และต้องมกีารระบพืุน้ท่ีคุ้มครอง (เช่น บฟัเฟอร์โซน, ป่าธรรมชาติ 
และป่าชมุชน) กิจกรรมการบริหารการจดัการใดๆ ท่ีดําเนินการภายในพืน้ท่ีท่ีได้รับการคุ้มครอง ต้องมีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ในการอนรัุกษ์ 
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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 วตัถปุระสงค์การฟืน้ฟปู่าไม้ต้องรวมอยู่ในเอกสารการบริหารจดัการ เม่ือใดก็ตามท่ีมีการระบพืุน้ท่ีเพ่ือการฟืน้ฟตู้องมีการระบพืุน้ท่ีนน้ัลงบนแผนท่ีด้วย 
10.1.4 Protected areas shall be indicated on maps. 
10.1.4 ต้องระบท่ีุคุ้มครองในแผนท่ีด้วย 

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 ต้องส่งเสริมการป้องกัน การสร้างป่าทดแทน และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งป่าตามธรรมชาติ และไม่ไปรบกวนป่าธรรมชาติ 
ทางเดินสัตว์ป่า, แหล่งนํา้,  มวลหมู่ไม้ที่มีอายุต่างกัน และรอบการตัดฟันไม้ควรจดัให้มีในแผนผังของการปลูกสร้างสวนป่า สอดคล้องกับขนาดของการดาํเนินงาน ขนาด
และผงัของการปลูกสร้างสวนป่าต้องสอดคล้องกับรูปแบบของป่าในภมูิประเทศตามธรรมชาติ 

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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่การปลกูสร้างสวนป่าและกิจกรรมการบริหารจดัการการฟืน้ฟปู่านัน้ จะปฏิบตัิตามคําแนะนําของเอกสารและแนวทางในการดําเนินงานการบริหารจดัการ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่การปลกูสร้างสวนป่าจะคงรักษาไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของป่าตามสภาพของท่ี บนฐานของขนาดและความรุนแรงของรูปแบบของการรบกวน การเพาะปลกู และ
ระบบการเก็บเก่ียวในท่ี 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่การเพาะปลกูและกิจกรรมการปลกูสร้างสวนป่าจะคํานงึถงึองค์ประกอบท่ีสําคญัสําหรับระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ เช่น ท่ีกนัชน, ท่ีชายฝ่ัง , แหลง่ท่ีอยู่
อาศยัของสตัว์ป่า และทางเดิน (ตวัชีว้ดันีเ้ป็นสว่นเติมเต็มของตวัชีว้ดัในข้อ 10.1.2 แตเ่ป็นการเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบักิจกรรมการปลกูสร้างสวนป่าและการฟืน้ฟปู่า) 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่กิจกรรมการฟืน้ฟปู่าและการปลกูสร้างสวนป่าจะมีการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกบั มาตรฐานทางเทคนิคและข้อกําหนดในระดบัประเทศและระดบัท้องถิ่น
ของประเทศไทย 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่มีการจดัการพืน้ท่ีกนัชน ท่ีขนานไปตลอดทางนํา้ และรอบๆแหลง่นํา้ ให้สอดคล้องกบัแนวทางการดําเนินงานและข้อกําหนดในระดบัประเทศและระดบั
ท้องถ่ินของประเทศไทย รวมทง้ั พ.ร.บ. สวนป่าพ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. คุ้มครองพนัธ์พืช พ.ศ. 2542 แนวทางการบริหารจดัการที่ดีในระดบัภมิูภาคและกฎระเบียบข้อบงัคบัระดบัท้องถิ่น ถงึแม้วา่ 
buffer zone จะถกูปกคลมุไปด้วยสายพนัธุ์ประจําถิ่นหรือตา่งถ่ินก็ไมส่ามารถยกเว้นได้ 

 

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 ควรมีความหลากหลายในองค์ประกอบของพันธ์ุพืชเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ, ระบบนิเวศน์และความม่ันคงทางสังคม ความหลากหลายนัน้อาจรวมถึง ขนาดและ การกระจาย
ตัวของที่ ภายใต้การบริหารจดัการภายในภมิูประเทศ, จาํนวนและองค์ประกอบทางพันธุกรรมของสายพันธ์ุ, 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องสนบัสนนุความหลากหลายของพนัธ์ุไม้ โดยเลือกท่ีเป็นไปได้ ตามความหลากหลายของไม้ต่างถิ่น, ไม้ประจําถ่ิน, ประเภท และ/หรือ แหลง่กําเนิด ท่ีสอดคล้องกบัแนวทาง
ในการดําเนินงานการบริหารจดัการและข้อกําหนดประจําท้องถิ่น 
10.3.2 (Not applicable SLIMF) 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่มีความหลากหลายของพนัธุ์พืช ภายในขนาดท่ีท่ีเหมาะสมและมกีารกระจายตวัอย่างเหมาะสมของหน่วยการบริหารจดัการภายในพืน้ท่ี และ/หรือกลุม่อายุ
ของพนัธุ์พืช 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่ ขอบเขตท่ีท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีมีการระบไุว้อย่างชดัเจนสอดคล้องกบัข้อกําหนดใน 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 การคดัเลือกสายพันธ์ุที่จะนํามาปลูก ควรพจิารณาจากความเหมาะสมโดยรวมต่อที่และวตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษณ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ, ควรให้ความสาํคญักับสายพันธ์ุท้องถิ่นมากกว่าสายพันธ์ุต่างถิ่น ในการคดัเลือกเข้ามาปลูกและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ที่ถูกทาํลาย จะมีการใช้สายพันธ์ุต่างถิ่นได้ก็ต่อเมื่อมี
ประสิทธิภาพดีกว่าสายพันธ์ุท้องถิ่น ทัง้นีต้้องมีการตรวจติดตามอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการตายที่ผิดปกติ, โรค หรือการระบาดของแมลงและผลเสียต่อระบบนิเวศน์น์ 

 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่สายพนัธุ์ท่ีได้รับเลือกมาปลกูและบริหารจดัการในการปลกูสวนป่านน้ั เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินและได้รับการอนมุติัอย่างถกูต้องตามกฏหมาย 
เม่ือจําเป็น 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่ หากนําเข้าสายพนัธุ์ต่างถิ่นต้องผ่านการดําเนินการในขน้ัต้นก่อนการนําเข้า และต้องผ่านข้อกําหนดตามกฏหมายการกกักนั เม่ือใดก็ตามท่ีมีผล 
บงัคบัใช้ และรับรองวา่ไม่มีอนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องเก็บบนัทกึการใช้งานสายพนัธ์ุตา่งถิ่นและควรมีการตรวจติดตามผลกระทบทีมี่ตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากสายพนัธ์ุตา่งถ่ินด้วย 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีเอกสารเก่ียวกบัระบบการตรวจติดตามเพ่ือท่ีจะควบคมุผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมทีอ่าจเกิดขึน้ อนัเน่ืองมาจากการใช้งานสายพนัธุ์ต่างถ่ิน ซึง่อาจถือเป็น การรุกราน 
และ/หรือ เพื่อให้มัน่ใจว่าจะมีการเก็บเก่ียวป่าปลกูก่อนท่ีจะมีการผลติเมล็ดพนัธุ์ และก่อนการเพาะตวั และการฟืน้ฟธูรรมชาติสามารถเกิดขึน้ได้ 
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 ผู้ประกอบการป่าไม้ท่ีมีสว่นร่วมในการผลิตและการดําเนินงานของต้นกล้า ต้องมีใบอนญุาตท่ีออกโดยกรมป่าไม้ท่ีสงูกวา่ระดบัเขต สอดคล้องตามบทบญัญติัท่ี พ.ร.บ. คุ้มครอง 
พนัธ์พืช พ.ศ. 2542 ผู้ประกอบการป่าไม้ต้องดําเนินการผลิตและการบริหารจดัการให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดและเง่ือนไขตามใบอนญุาต 

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 สัดส่วนที่ป่าภายใต้การจัดการทัง้หมดต่อขนาดของที่ปลูกป่าต้องมีความเหมาะสม และต้องได้รับการพิจารณาตามมาตรฐานในระดับภมิูภาค ต้องมีการบริหารจัดการฟ้ืนฟูที่
ให้กลายเป็นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าตามธรรมชาติ   

 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่การออกแบบการปลกูสร้างป่าและการดําเนินการบริหารจดัการจะปกป้องคณุคา่ทางระบบนิเวศน์โดยเฉพาะบริเวณรอบท่ีป่าชมุชน, พืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ หรือป่า
คุ้มครอง 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่ตวัอย่างของระบบนิเวศน์ท่ีมีอยู่, ทางเดินของสตัว์ป่าและท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ป่าที่มีความสําคญัจะได้รับการชีบ่้งและอยู่ภายใต้การคุ้มครอง 
10.5.3 (Not applicable SLIMF) 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่ท่ีป่าธรรมชาติ หรือพืชทางธรรมชาติ ท่ีขึน้ปกคลมุ ได้ถกูระบไุว้ในที,่ ในการออกแบบการเก็บเก่ียว และมกีารทําเคร่ืองหมายไว้บนแผนท่ีด้วย 
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. 
 
NOTE: Non Applicable for SLIMF if it is proven that it is ecologically and/or economically unviable for small plantation to establish 
restoration areas. the plantation manager shall give evidence of his commitment to restoration of natural forest areas (on or 
off-site) 
10.5.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่เม่ือใดก็ตามท่ีป่าธรรมชาติขึน้ปกคลมุพืน้ท่ี, สดัสว่นของพืน้ท่ีภายใต้ขอบเขตการประเมิน ตามความเหมาะสมของขนาดและความหนาแนน่ของพนัธุ์พืช จะ
ได้รับการบริหารจดัการเพื่อฟืน้คืน ป่าธรรมชาติท่ีขึน้ปกคลมุ หรือ พืน้ท่ีเหมาะสมท่ีมีการขึน้ปกคลมุของป่าธรรมชาติจะได้รับการดแูลรักษาและคุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบ 
หมายเหต:ุ ไมป่ระยกุต์ใช้กบั SLIMF ถ้ามนัถกูพิสจูน์วา่เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีไม่คุม้ค่าแก่การฟ้ืนฟพูื้นท่ีในเชิงนิเวศและ/หรือเชิงเศรษฐกิจ ผูจ้ดัการสวนจะตอ้งแสดงหลกัฐานวา่มีส่วนร่วมใน
การฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าธรรมชาติ  (ส่งเสริมในพื้นท่ีหรือส่งเสริมทางออ้ม) 
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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 การตรวจวัดต้องมีการดาํเนินมาตรการเพ่ือคงไว้ หรือปรับปรุงโครงสร้างของดิน, ความอุดมสมบรูณ์และกิจกรรมทางชีวภาพ วิธีการและอัตราการเก็บเกี่ยว, ถนนและแนวใน
การก่อสร้างและซ่อมบาํรุง, และตัวเลือกของสายพันธ์ุ ระยะยาวต้องไม่ส่งผลต่อการเส่ือมโทรมของดิน หรือส่งผลเสียต่อคุณภาพนํา้, ปริมาณ หรือ การเปล่ียนแปลงที่ผิดปรกติ
ของเส้นทางนํา้  การระบายนํา้  
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่ได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสมไว้ในเอกสารการบริหารจดัการ เพื่อให้แนใ่จว่าการบริหารจดัการการปลกูสร้างสวนป่าจะไมส่ง่ผลกระทบ
ท่ีมีนยัสําคญัตอ่ดินและการเสื่อมโทรมของดิน 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่สายนํา้ หลกัท่ีไหลผ่านท่ีปลกูป่าจะได้รับการระบแุละคุ้มครองผ่านการจดัทําท่ีกนัชนท่ีเหมาะสม 

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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในท่ีและก่อให้เกิดการรบกวน จะไมส่ง่ผลตอ่การเสื่อมโทรมของดินหรือการสกึกร่อนท่ีมีนยัสําคญั ผ่านการประเมินผล 
กระทบตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม ก่อนท่ีจะเร่ิมดําเนินกิจกรรมนน้ั ๆ 
10.6.4 Forest manager(s) shall ensure that management activities do not have an impact on water quantity. 
10.6.4 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่กิจกรรมการบริหารจดัการจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพของนํา้ 
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 การตรวจวัดต้องมีดําเนินมาตรการเพื่อป้องกันและลด การระบาดของสัตว์พาหะ, โรค, ไฟป่าและการเข้ามาของพชืที่รุกราน การผสมผสานการจัดการสัตว์พาหะ  
ควรมีการระบุเป็นส่วนสําคัญส่วนหน่ึงในแผนการบริหารจัดการ โดยตัง้อยู่บนฐานของการป้องกันและวิธีการควบคุมทางชีวภาพมากกว่าการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ ยเคมี  
การบริหารจัดการการปลูกสร้างสวนป่าต้องพยายามทุกวิถทีางที่จะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี รวมถึงในเร่ือนเพาะชํากล้าไม้เหล่านัน้ด้วย การใช้งานสารเคมีได้มีการกล่าวถงึ 
ไว้ในเกณฑ์ข้อ 6.6 และ 6.7 ด้วย 
10.7.1 Forest manager(s) shall ensure that the management documents contain appropriate procedures to prevent or minimise 
outbreaks of pests, diseases, uncontrolled forest fire and the spread of invasive species. 
10.7.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่เอกสารในการบริหารการจดัการ ได้กลา่วถงึวธีิการดําเนินงาน เพ่ือป้องกนัหรือลดโอกาสในการเกิดการระบาดของสตัว์พาหะโรค  ไฟป่าท่ีไมอ่ยู่ภายใต้การ
ควบคมุและการแพร่กระจายของสายพนัธ์ุท่ีเข้ามารุกราน 
10.7.2 (Not applicable SLIMF) 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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่ท่ีเพาะปลกู ควรมีความหลากหลายในองค์ประกอบของพนัธุ์พืชเทา่ท่ีเป็นไปได้ เพ่ือสง่เสริมเศรษฐกิจให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดภายใต้ 10.3 เพ่ือท่ีจะลด
ความเสี่ยงของการระบาดของศตัรูพืชและโรค 
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 โดยผู้จดัการป่าไม้ต้องตระหนกัถงึและปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัไฟป่าของ 
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 ผู้จดัการป่าไม้ต้องมีกระบวนการหรือขัน้ตอนท่ีเป็นเอกสารเก่ียวกบัยาฆ่าแมลงและปุ๋ ยเคมีบนัทกึไว้ และลดการใช้ลงเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 

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 เพื่อให้เกดิความเหมาะสมตามขนาดและความหลากหลายของการดําเนินงาน การตรวจตดิตาม ต้องรวมถงึการประเมินอย่างสมํ่าเสมอถึงผลกระทบที่จะเกดิขึน้ ทัง้ในที่และ
นอกที่ เช่น การเกิดการทดแทนตามธรรมชาติ, ผลกระทบต่อแหล่งนํา้ และความอุดมสมบรูณ์ของดิน, และผลกระทบต่อสวสัดิภาพของคนท้องถิ่นและสภาพความ
เป็นอยู่ทางสังคม 
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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 ต้องมีการระบโุอกาสในการเกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคมในทางลบท่ีเก่ียวกบัการปลกูสร้างสวนป่า ผ่านการดําเนินงานตามแนวทางในการตรวจติดตามและมาตรการท่ีเหมาะสม 
เพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบให้น้อยท่ีสดุ ทง้ัจากภายในและภายนอกพืน้ท่ี 
10.8.2 The acquisition of land for the establishment of plantation shall be covered by a legal written contract signed by both parties. 
10.8.2 การได้มาซง้ึพืน้ที่ในการปลกูสร้างสวนป่าต้องมีการระบแุละเซ็นสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ถกูต้องตามกฏหมายระหว่างผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทัง้สองฝ่าย 

10.8.3 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 
10.8.3 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่จะมีการปลกูสายพนัธ์ุตา่งถ่ิน ก็ตอ่เม่ือได้รับการอนญุาตและสอดคล้องกบับทบญัญัติ พ.ร.บ. คุ้มครองพนัธ์พืช พ.ศ. 2542 
10.8.4 (Not applicable SLIMF) Whenever relevant, forest manager(s) shall ensure that traditional access rights are maintained for 
local farmers and communities. 
10.8.1 ผู้จดัการป่าไม้ต้องทําให้มัน่ใจวา่สิทธิในการเข้ามาภายในพืน้ท่ีป่าของเกษตรกรท้องถ่ินและชมุชนจะถกูรักษาไว้  

 
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 การปลูกสร้างสวนป่าบนที่ที่แปลงมาจากป่าธรรมชาติหลังจากเดือน พฤศจิกายน 1994 โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีคุณสมบติัพอที่จะได้รับการรับรอง การรับรองนัน้ จะยอมให้ใน
กรณีที่มีหลักฐานที่เพยีงพอมาแสดงต่อผู้ให้การรับรองว่า ผู้จัดการหรือเจ้าของ มิได้มิส่วนในการรับผิดชอบโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการแปลงสภาพนัน้  

 
10.9.1 For all types of certificates, plantation has not been established on forest lands that were converted from natural forest 
cover to plantation after November 1994. 
10.9.1 ในการให้การรับรองทกุรูปแบบ การทําสวนป่าต้องไม่ทําในที่ป่าท่ีท่ีแปลงมากจากป่าธรรมชาติ 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 หากมีการปลกูสร้างสวนป่าบนท่ีของป่าธรรมชาติเดมิ หลงัจากเดือน พฤศจิกายน 1994 (พ.ศ. 2537) ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นวา่ไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องโดยตรงตอ่การเปลี่ยนแปลง
สภาพป่า 
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F– Glossary of terms อภิธานศพัท์ 
 
This glossary is extracted from the standard FSC-STD-01-002 “Glossary of terms”, July 2004. 
อภิฐานศพัท์ฉบบันีนํ้ามาจาก อภิธานศพัท์ของ FSC FSC-STD-01-002, กรกฎาคม 2547 
 
Accredited body: a body to which accreditation has been granted [ISO/CASCO 193 paragraph 6.3]. 
 
Applicant (for certification): a person or body that seeks to obtain a licence from a certification body [ISO/IEC Guide 
2:1991 paragraph 14.6]. 
 
Auditor: an individual who is qualified and authorised to undertake all or any portion of an evaluation within an 
accreditation or certification scheme. 
 
Biological control agents: Living organisms used to eliminate or regulate the population of other living organisms. 
 
Biological diversity values: The intrinsic, ecological, genetic, social, economic, scientific, educational, cultural, 
recreational and aesthetic values of biological diversity and its components. (see Convention on Biological Diversity, 
1992). 
 
Biological diversity: The variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine 
and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part; this includes diversity within 
species, between species and of ecosystems. (see Convention on Biological Diversity, 1992). 
 
Certificate registration code: a unique code or number issued by a certification body to a certificate holder; and (in 
this manual) by FSC to an accredited certification body. 
 
Certification body: a third party which assesses and registers the quality system standards and any supplementary 
documentation required under the system [ISO/CASCO 227 paragraph 3.2]. 
 
Chain of custody verification: verification that the source(s) of a specified forest product is/are a forest(s) that 
has/have been awarded a certificate(s) for forest stewardship by a FSC-accredited certification body. 
 
Chemicals: the range of fertilizers, insecticides, fungicides, and hormones which are used in forest management. 
 
Chain of custody: the channel through which products are distributed from their origin in the forest to their end-use. 
 
Compliance/conformity: fulfilment by a product, process or service of specified requirements [ISO/IEC Guide 
2:1991 paragraph 13.1 and ISO/CASCO 193 paragraph 1.1]. In this manual, the terms "conformity" and "compliance" 
are used interchangeably. 
 
Ecosystem: a community of all plants and animals and their physical environment, functioning together as an 
interdependent unit. 
 
Endangered species: any species which is in danger of extinction throughout all or a significant portion of its range. 
 
Exotic species: an introduced species not native or endemic to the area in question. 
 
Forest management/ manager 
The people responsible for the operational management of the forest resource and of the 
enterprise, as well as the management system and structure, and the planning and field operations. 
 
Forest integrity 
The composition, dynamics, functions and structural attributes of a natural forest. 
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Forest management enterprise: an organization or other single legal entity engaged in forest management. 
 
Forest management unit (FMU): a clearly defined forest area with mapped boundaries, managed by a single 
managerial body to a set of explicit objectives which are expressed in a self-contained multiyear management plan. 
 
FSC logo: the FSC logo consists of a half tree, half tick (or check), together with the initials FSC. It is designed for use 
on labels, claims and forest products certified with the FSC certification scheme. The FSC logo is an internationally 
registered trademark and its use is controlled by legally binding contracts. 
 
FSC trademarks: the initials 'FSC', the words 'Forest Stewardship Council', and the FSC Logo are registered 
trademarks (see FSC Logo above). 
 
Genetically modified organisms: biological organisms which have been induced by various means to consist of 
genetic structural changes. 
 
Group certification: An arrangement by which forest management units (FMUs) or other sites owned or managed by 
a number of distinct legal entities (group members) may be evaluated and subsequently certified within the scope of a 
single certificate. 
 
High Conservation Value Forests (HCVF): High Conservation Value Forests are those that possess one or more of 
the following attributes: 

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

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

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

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

 

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

A.1 Laws and Regulations : กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 

Social 

1. พ.ร.บ. การทาํงานของคนต่างดา้ว 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. แรงงานสมัพนัธ ์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 อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 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. พรบ.โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 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. พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535 

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

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

16. พ.ร.บ. นํ้ าบาดาล พ.ศ. 2520  Groundwater Act, B.E.2520 

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

18. พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ้ าไทย พ.ศ. 2456 Navigation in Thai Waterway B.E. 2456 

19. พ.ร.บ. การป้องกนัการชนกนัของเร่ือ พ.ศ. 2522 Prevention of Ship Collision Act 1979 

20. พ.ร.บ. การจดัการประเภทลุ่มนํ้ า พ.ศ. 2528 Watershed Classigication Act (1985)  
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21. พรบ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 Control rubber Act 1999 

 

Forestry 

22. พ.ร.บ. ใหใ้ชป้ระมวลกฏหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 Land Code Promulgating Act, B.E. 2497 

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

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

25. พ.ร.บ.การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518  Agricultural Land Reform Act B.E. 2518 

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

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

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

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

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

31. ยกเลิกการสัมปทาํนไมซุ้ง (2535) Logging ban (1989) 

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

33. พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุ์พืช พ.ศ.2542 Plant Varieties Protection Act, B.E. 2542 

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

35. พ.ร.บ. การเช่าท่ีดินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 Land Renting for Agriculture Act B.E. 2524 

36. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 Constuction Building Control Act 1979 

37. พ.ร.บ. การผงัเมือง พ.ศ.2518  City plan Act 1975 

38. พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520  Investment Promotion Act 1977 

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

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

41. 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) 

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

43. Notification of Ministry of Industry Concerning Industrial Effluent Standards 1982 

44. Notification of Ministry of Industry Concerning manufacture and Use of Toxic Substances 1982 

45. Notification of Ministry of Industry Concerning Factory Waste 1988 
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46. Notification Concerning Duty Reduction on Energy Efficiency and Environmental Technology 1988 

 

Non Timber Forest Products (NTFPs) – ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใชเ้น้ือไม ้ 

N1 Barks, N2 Soil conditioner and substrates for plants, N4 
Straw, wicker, rattan and similar, N5 Bamboo and articles of Bamboo, N6 Plants and parts of plants, N7 Natural gums, resins, oils 
and derivatives, N8 Chemical, medicinal and cosmetic products,  N9 Food and N10 Other non-timber forest products n.e.c. (not 
elsewhere classified)  such as Bumboo shoot, Ant eggs, Pha wan (Melientha suavis Pierre) etc. 

 
N1 เปลือกไม,้ N2 สารปรับสภาพดินและพ้ืนผิวสาํหรับพืช, N3 ฟาง หวาย, เคร่ืองจกัรสานหรืออ่ืนๆท่ีคลา้ยคลึงกนั, N5 ไมไ้ผแ่ละส่วนประกอบของไผ,่ N6 พืชและ
ส่วนประกอบต่างๆของพืข, N7 ยางธรรมชาติ, เรซ่ิน, นํ้ามนัและอนุพนัธ์, N8 ผลิตภณัฑเ์วชสาํอาง, ยา, เคมี, N9 อาหาร, N10 ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใชเ้น้ือไมอ่ื้นๆ (ไม่ถูกจดั
ประเภทไว)้ อาทิเช่น หน่อไม,้ ไข่มดแดง, ผกัหวาน เป็นตน้ 
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A.2 International conventions and agreements to which Thailand is a signatory 

47. 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. 

อนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพไดรั้บการลงนามโดยรัฐบาล 150 ประเทศ เม่ือปี 2535 ในการประชุม ริโอ เอิร์ธ ซมัมิท และบงัคบัใชเ้ม่ือ

เดือนธนัวาคม 2534 ปัจจุบนัมีภาคีสมาชิก 188 ประเทศ ใหส้ตัยาบนั วตัถุประสงคห์ลกั 3ขอ้ ของอนุสญัญาคือ 

1) อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ  

2) การใชท้รัพยากรชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 

3) การแบ่งปันผลประโยชน์ของทรัพยากรทางพนัธุกรรมอยา่งยติุธรรม 

หลกัการของอนุสญัญาฯ มีขอบเขตท่ีกวา้งขวางไม่เหมือนกบั CITES ตรงท่ี CBD ไมไ้ดบ้อกถึงรายละเอียดมาตรการในการทาํใหบ้รรลุเป้าหมาย อยา่งไรก็

ตามการทาํให้บรรลุตามกรอบของ CBD ข้ึนอยูก่บัความสอดคลอ้งของ CBD กบันโยบายและแนวทางในกฏหมายของประเทศสมาชิก 

48. 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. 

อนุสญัญาว่าดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศของส่ิงมีชีวิตใกลสู้ญพนัธุ ์(CITES) ไดถู้กพฒันาในช่วงตน้ปี 2513 เพ่ือตอบสนองความกงัวลเก่ียวกบัการคา้ขาย

พนัธ์ุสตัวแ์ละพนัธ์ุพืชระหวา่งประเทศ ท่ีปราศจากการกาํกบัดูแล ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายพนัธ์ุและระบบนิเวศน์ปัจจุบนัมีภาคีสมาชิกทั้งหมด 

167 ประเทศและมีสายพนัธ์ุท่ีอยูใ่นการควบคุมกวา่ 30,000 สายพนัธ์ุ ซ่ึงโดยท่ีจริงแลว้มีไม่ก่ีสายพนัธ์ุท่ีกาํลงัตกอยูใ่นอนัตราย ส่ิงมีชีวิตหลกัส่วนใหญ่ท่ี

ทาํเป็นการคา้ ไดรั้บการบรรจุไวเ้พ่ือไม่ใหคุ้กคามการอนุรักษ ์ประเทศท่ียอมรับ CITES ตอ้งควบคุมการคา้ขายระหวา่งประเทศในส่ิงมีชีวิตดงักล่าวท่ีข้ึน

บญัชีรายช่ือไวใ้นภาคผนวกทั้งสามส่วน 

49. 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 



         
 

FSC Forest Management referential for Thailand - Ref: RF03 FSC FM BV referential Thailand for FSC FM & NTFP - version 2.0  
 

 Bureau Veritas Certification        Update 16/01/19       Page 38 of 45 
 

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 

50. 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) ปัจจุบนัมีประเทศสมาชิก

จาํนวน 58 ประเทศ ประกอบดว้ยผูผ้ลิต 32 ราย และ ผูซ้ื้อ 26 ราย รวมทั้งประเทศกลุ่มสหภาพยโุรป 

ขอ้ตกลงน้ีเปิดเผยต่อประเทศท่ีผลิตหรือบริโภคไมซุ้งเขตร้อน และองคก์รณ์ระหวา่งประเทศท่ีรับผิดชอบต่อการเจรจาต่อรอง สรุปและใชข้อ้ตกลง

ระหวา่งประเทศ 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; 

 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 มีหนา้ท่ีบริหารมาตรการและการให้คาํปรึกษาการปฏิบติัตามขอ้ตกลง โดยมี

พนัธะกิจท่ีกล่าวไวด้งัน้ี ITTO มีหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกหรือ ปรึกษาหารือ ให้คาํปรึกษาและร่วมมือระหวา่งประเทศในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการคา้

ระหวา่งประเทศและการใชป้ระโยชน์ไมซุ้งเขตร้อนและการจดัการดา้นทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
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 จดัหากรอบการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับการใหค้าํปรึกษา ร่วมมือระหวา่งประเทศ และ พฒันานโยบายระหว่างประเทศสมาชิกในดา้นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจการคา้ไมข้องโลก 

 จดัหาเวทีสาํหรับการให้คาํปรึกษาเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติัท่ีไม่มีการกีดกนัการคา้ไมซุ้ง 

 ส่งเสริมกระบวนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 ผลกัดนัสมาชิกเพ่ือสนบัสนุนและพฒันาฟ้ืนฟูป่าไมเ้ขตร้อนเพือ่ทาํซุงเป็นการคา้และกิจกรรมการจดัการป่าไมร้วมทั้งการฟ้ืนฟท่ีูป่าเส่ือมโทรม

ดว้ยความสนใจต่อชุมชนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งอาศยัทรัพยากรป่าไมแ้ละ 

 ผลกัดนัให้พฒันานโยบายระดบัชาติท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืและการอนุรักษป่์าไมเ้พ่ือการทาํไมซุ้งและทรัพยากรพนัธุกรรม

ในระดบัท่ีดาํรงรักษาความสมดุลของนิเวศน์วทิยาในภูมิภาค 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 24th 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 
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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  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


