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The Trademark of the Forest Stewardship Council (FSC) identifies the wood which comes from a well managed forest according to strict environmental, social and economic international standards.

เครื่ องหมายการค้ าของ FSC แสดงถึงไม้ ที่มาจากป่ าที่มีการจัดการที่ดี สอดคล้ องกับมาตรฐานสากลที่เข้ มงวด ในด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคมและเศรฐกิจ
Should there be any doubt as to text interpretation, the English version will prevail. Do not hesitate to contact Bureau Veritas Certification for any question you may have.

ในกรณีที่มีความไม่ชดั เจนซึง่ เกิดจากการแปลให้ ยดึ ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก หากท่านมีข้อซักถามสามารถติดต่อได้ ที่บโู รเวอริ ทสั เซอร์ ทิฟิเคชัน่
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Foreword คานา
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).
เกณฑ์อ้างอิงฉบับปั จจุบนั นี ้ได้ รับการออกแบบโดยบริ ษัทบูโรเวอริ ทสั เซอทิฟิเคชัน่ ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐาน ข้ อกาหนดและเกณฑ์ของ
‘โครงสร้ างและเนื ้อหาของมาตรฐานการดูแลป่ าไม้ ’ (FSC-STD-20-002)

FSC (FSC-STD-01-001 v4) และมาตรฐาน

FSC:

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.
มาตรฐานฉบับนี ้มิได้ พิจารณารวมถึงข้ อกาหนดในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า FSC กับตัวสินค้ า การใช้ เครื่ องหมายการค้ า FSC ขององค์กรต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดในมาตรฐาน FSC –STD50-001 และได้ รับการตรวจสอบถึงวิธีการนาไปใช้ งานโดยบูโรเวอริ ทสั เซอทิ ฟิเคชัน่ ก่อนการเผยแผร่สสู่ าธารณะชน

Bureau Veritas Certification France is an independent accredited certification body, subsidiary of Bureau
Veritas Certification Holding.
บูโรเวอริ ทสั เซอทิฟิเคชัน่ ประเทศฝรั่งเศสคือผู้ให้ การรับรองระบบอิสระ:ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบูโรเวอริ ทสั เซอทิฟิเคชัน่ โฮลดิ ้ง
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A – Introductionบทนา
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.
เอกสารฉบับนี ้เป็ นเอกสารที่ใช้ เป็ นบรรทัดฐานในการอธิบายรายละเอียดของข้ อกาหนดที่องค์กรจัดการป่ าไม้ จาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามเพื่อการขอการรับรองการจัดการป่ าไม้ จาก FSC

It contains the FSC Principles (10) and Criteria (56) and ‘generic indicators’ that have been specified by
Bureau Veritas Certification and endorsed by FSC.
ประกอบไปด้ วยหลักปฏิบตั ิและเกณฑ์ของ FSC และ ‘ตัวบ่งชี ้ทัว่ ไป’ ที่กาหนดโดยบูโรเวอริ ทสั เซอทิฟิเคชัน่ และการรับรองโดย 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).
เอกสารฉบับนี ้ต้ องถูกปรับให้ เหมาะสมกับการจัดการป่ าไม้ ภายในประเทศไทย ซึง่ สอดคล้ องกับมาตรฐานการดูแลป่ าไม้ ในการปรับให้ สอดคล้ องกับท้ องถิ่นของผู้ให้ การรับรอง (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).
ความสอดคล้ องตามมาตรฐานต้ องได้ รับการยืนยันโดยการประเมินผลของการปฏิบตั ิงาน
ณ
หน่วยงานการบริ หารจัดการป่ าไม้
และเปรี ยบเทียบกับผลการปฏิบตั ิงานขันต
้ ่าที่ระบุไว้ สาหรับแต่ละตัวชี ้วัด เว้ นแต่จะมีการระบุไว้ (เช่น การรับรองในรูปแบบของกลุม่ )

เทียบกับตัวชี ้วัดที่กาหนดในมาตรฐาน

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 , ความสอดคล้ องขององค์กรต้ องได้ รับการตรวจประเมินเปรี ยบเทียบกับข้ อกาหนดนี ้ซึง่ ทาให้ สมบูรณ์ครบถ้ วนด้ วยนโยบาย FSC-STD-30-005 “ข้ อกาหนดของ FSC
สาหรับกลุม่ นิติบคุ คลเพื่อการบริ หารจัดการป่ าไม้ แบบกลุม่ ”

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".
คาศัพท์ที่มีการอ้ างถึงในเกณฑ์อ้างอิงนี ้ ถูกนาไปใช้ ตามความหมายในภาษาอังกฤษซึง่ ระบุไว้ ใน “FSC-STD-01-002 อภิธานศัพท์ของ FSC”

The present referential is publicly available. เกณฑ์อ้างอิงนี ้จัดทาอย่างเปิ ดเผยต่อสาธารณชน

B – Scope ขอบเขต
This referential is applicable for SLIMF forests located in the Kingdom of Thailand.
เกณฑ์อ้างอิงนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อเพื่อการจัดการ SLIMF ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นราชอาณาจักรไทย

C – Standard effective date วันที่มีผลบังคับใช้ ของข้ อกาหนด
The FSC FM Bureau Veritas generic standard has been accredited by FSC on the 25th of July 2005 and
updated in December 2016 and shall be used by Bureau Veritas Certification for the evaluation and
certification of forest management entities in the Kingdom of Thailand.
เกณฑ์ทวั่ ในการบริ หารจัดการป่ าไม้ ของ FSC ที่จดั ทาโดยบูโรเวอริ ทสั ได้ รับการรับรองจาก FSC เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 และได้ รับการปรับปรุงเมื่อในเดือน ธันวาคม 2559
และจะถูกนาไปใช้ โดยบูโรเวอริ ทสั เซอทิฟิเคชัน่ เพื่อการตรวจประเมิณและการให้ การรับรองการบริ หารจัดการป่ าภายในราชอาณาจักรไทย

D – References แหล่งข้ อมูลอ้ างอิง
FSC-STD-01-001 FSC Principles and Criteria of Forest Stewardship ข้ อกาหนดและเกณฑ์ ในการดูแลป่ าไม้ ของ FSC
FSC-STD-01-002 FSC glossary of terms อภิธานศัพท์ของ FSC
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FSC-STD-01-003 SLIMF Eligibility Criteria เกณฑ์ในการเป็ น SLIMF
FSC-STD-20-001 General requirements for FSC certification bodies
ข้ อกาหนดทัว่ ไปของ FSC สาหรับผู้ให้ การรับรอง

FSC-STD-20-002 Structure, content and local adaptation of Generic Forest Stewardship Standards
โครงสร้ าง, เนื ้อหา และการปรับเปลี่ยนข้ อกาหนดในการดูแลป่ าไม้ ให้ สอดคล้ องกับท้ องถิ่น

FSC-STD-20-003 Local adaptation of generic Forest Stewardship Standards
การปรับเปลี่ยนข้ อกาหนดในการดูแลป่ าไม้ ให้ สอดคล้ องกับท้ องถิ่น

FSC-STD-40-004 v2.0 Standard for Chain of Custody Certification
มาตรฐานสาหรับการรับรองห่ วงโซ่ ของการอารักขา

NF EN 45020, Standardisation and linked activities - General Vocabulary
การเปรี ยบเทียบมาตรฐานและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้ อง – คาศัพท์ทวั่ ไป
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E – Forest Management requirements E. ข้ อกาหนดในการจัดการป่ าไม้

In bold: Original FSC Principles and Criteria ตัวหนา：ข้ อกาหนดและเกณฑ์ ต้นฉบับจาก FSC
In normal font: indicators of Forest Management, specified by Bureau Veritas Certification.
ตัวปกติ: แนวทางในการจัดการป่ าไม้ ซึง่ กาหนดโดย บูโรเวอริ ทสั 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. ความสอดคล้ องกับกฏหมายและหลักการ FSC- การจัดการป่ าไม้ ต้องคานงงึงงกฏหมายี่เเก่เยวข้ องีังง หมดี่เม่การบังคับช้้ ชนประเีนนันง รวมึงงสนิสสัญญาระหว่ างประเีน
และต้ องสอดคล้ องกับข้ อกาหนดและเกณฑ์ ของ FSC
1.1.
Forest management shall respect all national and local laws and administrative requirements
1.1 การจัดการป่ าไม้ ต้องคานงงึงงกฏหมายภายชนประเีน รวมึงงข้ อกาหนด กฏหมายและเกณฑ์ ชนการบรสหารงานประจาี้ องึสเน
1.1.1 Applicant (or Certificate holder) should be legally registered or have a clear legal status.

1.1.1 ผู้สมัครหรื อผู้ถือครองใบรับรองต้ องได้ รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้ องตามกฏหมายหรื อมีสถานะทางกฏหมายที่ชดั เจน
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีความรู้ที่เพียงพอและต้ องสามารถเข้ าถึงข้ อกาหนดและกฏหมายระดับประเทศและระดับท้ องถิ่น (ตัวอย่างเช่น รายการข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง, รายการกฏหมายที่
เกี่ยวข้ อง บันทึกหรื อกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ความสามารถในการเข้ าถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง) กฏหมายระดับประเทศและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องแสดงไว้ ใน ภาคผนวก 1
1.1.3 Forest manager(s) management activities and procedures shall be in compliance with relevant laws and legislation including
provincial, municipal, and local, administrative requirements.

1.1.3 การบริ หารจัดการกิจกรรมและแนวทางในการดาเนินงานของผู้จดั การป่ าไม้ ต้ องสอดคล้ องกับกฏหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อกาหนดในระดับจังหวัด, เทศบาล และระเบียบ
ในการบริ หารงานท้ องถิ่น
1.1.4 นา Standard ของ FSC FM USA ข้ อ 1.1.1b มาประยุกต์ใช้

1.2.
All applicable and legally prescribed fees, royalties, taxes and other charges shall be paid
ใ 1.2 ต้ อง้าระค่ าิรรมเน่ยมี่เเก่เยวข้ องและค่ าิรรมเน่ยมตามี่เกฏหมายกาหนด ไม่ ว่าจะเป็ น ค่ าิรรมเน่ยมรอยัลต่ ง ภาษ่ และค่ ารรมเน่ยมอืเน
1.2.1 The forest owner or manager provides written evidence that all applicable and legally prescribed fees, royalties, taxes and
other charges are being paid in a timely manner.
1.2.2 In case of any delay in paying taxes or other legal fees, the relevant governmental authority shall have been informed and
formally agreed for the payment to be postponed.

1.2.2 ในกรณีที่เกิดความล่าช้ าในการจ่ายภาษีหรื อค่าธรรมเนียมตามกฏหมายอื่นๆ ต้ องมีการแจ้ งให้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องทราบและมีการทาการตกลงอย่างเป็ นทางการว่าจะมีการเลื่อน
กาหนดการจ่ายออกไป
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 ประเีนี่เร่วมลงนามชนสนิสสัญญาระหว่ างประเีน เ้่ น CITES, ILO conventions, ITTA และ การประุ้มชนเรืเองความหลากหลายีาง้่วภาพ ต้ องม่การนาข้ อตกลงเหล่ านันง
เข้ ามาร่ วมพสจารณาด้ วย
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 ไม่มีหลักฐานยืนยันใดที่สามารถนามาใช้ ทดแทน หากพบความไม่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดที่มีผลบังคับใช้ ตามสนธิสญ
ั ญาระหว่า งประเทศที่ประเทศไทยได้ มีการลงนามไว้ ตามที่ระบุใน
Annex 2 ของมาตรฐาน FSC
1.3.2 Forest manager(s) shall be aware of protected areas and CITES species (if any) in or adjacent to the forest area under
evaluation.

1.3.2 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องตระหนักถึงพืน้ทีที่ได้ รับการคุ้มครองและสายพันธุ์ที่ได้ รับการคุ้มครองตาม CITES ถ้ ามีอยูภ่ ายในบริ เวณหรื ออยูใ่ นพืน้ที่ข้างเคียงบริ เวณป่ าที่อยูใ่ นขอบเขตของการ
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ประเมิน
1.3.3 Forest manager(s) shall have informed and/or trained all relevant staff to ensure appropriate knowledge and understanding
of relevant international agreements.

1.3.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแจ้ ง และ/หรื อ ฝึ กอบรม ให้ กบั พนักงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องเพื่อให้ มนั่ ใจว่าพวกเขามีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อตกลงระหว่างประเทศ
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 หากม่ความขัดแย้ งระหว่ าง ข้ อกาหนด กฏหมาย และข้ อกาหนดและเกณฑ์ ของ FSC ผู้ีเ ช่ ห้ การรั บรองและผู้ีเ เ่ ก่เยวข้ องหรื อผู้ีเ ไ่ ด้ รับผลกระีบ
ต้ องนาเข้ ามาสู้การพสจารณาร่ วมกันเพืเอการชห้ การรับรอง เป็ นกรณ่ ไป
1.4.1 Forest manager(s) shall inform Bureau Veritas’ auditor(s) of any possible conflict that has been identified between laws,
regulations and the FSC Principles and Criteria and where compliance with legal requirements would make it impossible to
demonstrate conformity with any indicator of this adapted FSC standard.

1.4.1 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแจ้ งให้ กบั ผู้ตรวจประเมินจากทางบูโรเวอริ ทสั ทราบเกี่ยวกับความขัดแย้ งที่พบระหว่างข้ อกาหนดกฏหมาย, ข้ อกาหนดและเกณฑ์ของ FSC และเมื่อมีการปฏิบตั ิให้
สอดคล้ องกับกับข้ อกาหนดตามกฏหมายจะทาให้ ไม่สามารถทาให้ สอดคล้ องกับตัวชีวดที
ั ้ ่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกาหนดที่มีการแปลงจากข้ อกาหนดของ FSC ฉบับนี ้
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ไม่ต้องสมัครใจเข้ าร่วมในกระบวนการแก้ ไขข้ อขัดแย้ งที่ตรวจพบ และปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องตามแนวทางการแก้ ไขที่นาเสนอโดยทีมผู้ตรวจประเมินของ BV หรื อ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องของ FSC (FSC International Center, FSC National Initiative เป็ นต้ น)
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 หากพบความเป็ นไปได้ ที่จะมีความขัดแย้ งระหว่างกฏหมายและข้ อกาหนดและเกณฑ์ของ FSC ต้ องมีการจัดทาเป็ นเอกสารและรายงานให้ กบั ทาง บูโร เวอริ ทสั ทราบ
1.5.

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

1.5 พืนง ี่เีเ อ่ ยู่ชนขอบเขตของการจัดการป่ าไม้ ต้องได้ รับการปกป้องจาก การเก็บเก่เยวี่เผสดกฏหมาย การตังง ึสเนฐานและกสจกรรมชด ี่เไม่ ได้ รับอนุ ญาต
1.5.1 Forest manager(s) should ensure that the forest area is protected from illegal harvesting; settlement and other unauthorized
activities through appropriate legal means.

1.5.1 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าพื ้นที่ป่าจะได้ รับการปกป้องจากการเก็บเกี่ยวที่ผิดกฏหมาย, การตัง้ถิ่นฐาน และกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้ รับการอนุญาต
1.5.2 Forest manager(s) shall have adequate personnel and surveillance resources and conduct periodic monitoring of the defined
forest area so that unauthorized activities, if any, are promptly identified and controlled.

1.5.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีบคุ ลากรที่เพียงพอและมีการตรวจติดตามทรัพยากร และดาเนินการตรวจติดตามช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อตรวจหากิจกรรมที่ไม่ได้ รับอนุญาตภายในพืน้ที่ป่า หากพบ,
ต้ องมีการระบุกิจกรรมนัน้ ๆ และเข้ าควบคุมในทันที
1.5.3 Forest manager(s) shall ensure that appropriate communication with relevant authorities takes place so that the forest
management areas are protected in compliance with legal requirements.

1.5.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่ามีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม
ทัง้นี ้เพื่อให้ พืน้ที่ป่าในการบริ หารจัดการได้ รับการคุ้มครองสอดคล้ องตามข้ อกาหนดกฏหมาย
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 ในกรณีที่ผ้ จู ดั การป่ าไม้ ตรวจพบกิจกรรมที่ผิดกฏหมายหรื อไม่ได้ รับอนุญาต ต้ องแจ้ งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรับทราบอย่างเป็ นทางการและดาเนินมาตรการเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่พบ
1.6.
Forest managers shall demonstrate a long-term commitment to adhere to the FSC Principles and Criteria
1.6. ผู้จัดการป่ าไม้ ต้องแสดงชห้ เห็นึงงความร่ วมมือชนระยะยาวกับข้ อกาหนดและเกณฑ์ ของ FSC
1.6.1 Forest manager(s) shall include in its documented procedures a statement of long-term commitment to adhere to the FSC
P&C.

1.6.6 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องจัดทา รวบรวมเอกสารที่แสดงให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในระยะยาว ที่จะปฎิบตั ิให้ สอดคล้ องกับหลักการและเกณฑ์ของ FSC.
1.6.2 Forest manager(s) shall not implement activities that conflict with the FSC Principles & Criteria in and outside the forest area
under assessment.

1.6.2 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องไม่ดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่ไม่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดและเกณฑ์ของ FSC ทังภายในและภายนอกพื
้
้นที่ป่าที่อยูภ่ ายใต้ ขอบเขตของการประเมิณ
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแนบข้ อมูลทังหมดของพื
้
้นที่ป่าที่มี ถึงแม้ วา่ จะเป็ นพื ้นที่นอกเหนือจากการขอการรับรอง (ทังนี
้ ้เพื่อแสดงถึงความสอดคล้ องกับนโยบายของ FSC
เกี่ยวกับการให้ การรับรองทังพื
้ ้นที่ที่ขอการรับรอง และพื ้นที่ที่อยูน่ อกเหนือการรับรอง)
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2.

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

2. ความรับผสด้อบชนการึือครองและสสีิส์ ต้ องจัดีาเอกสารแสดงรายละเอ่ยดอย่ าง้ัดเจนเก่เยวกับการึือครองและการช้้ สสีิส์ชนระยะยาวบนี่เดสนและีรั พยากรภายชนป่ า
และได้ รับการขงนง ีะเบ่ยนึูกต้ องตามกฏหมาย
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 ต้ องแสดงหลักฐานชนการการึือครองและการช้้ สสีิส์ชนระยะยาวบนี่เดสน (เ้่ น ้ืเอี่เดสน, สสีิส์ตามจาร่ตประเพณ่, หรือสัญญาเ้่ า เป็ นต้ น)
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องต้ องมีเอกสารแสดงสิทธิ์ตามกฏหมายว่าด้ วยการบริ หารจัดการป่ าที่อยูภ่ ายใต้ การประเมินและมีอายุคงเหลือไม่ต่ากว่า 5 ปี ตามอายุของใบรับรอง FSC
และอธิบายถึงสิทธิ์ในการถือครอง และ/หรื อสิทธิ์ในการบริ หารจัดการป่ า/พื ้นที่การปลูกสร้ างสวนป่ าในระยะยาว

2.1.2 Forest manager(s) shall ensure that land tenure certificates or land lease agreement issued by the competent authority are
available, covering land and forest use rights.

2.1.2 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่ามีใบรับรองการถือครองที่ดิน หรื อสัญญาเช่าที่ดิน ออกให้ โดยหน่วยงานที่มีอานาจหน้ าที่ และครอบคลุมสิทธิ์ในการใช้ ประโยชน์บนที่ดินและป่ าไม้

2.1.3 Whenever relevant, forest manager shall ensure that valid forest management lease agreements have been agreed with the
relevant parties, including, local farmers, local communities, State Forest Farm, Forest Bureau, etc.

2.1.3 เมื่อใดก็ตามที่เกี่ยวข้ อง ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าสัญญาเช่าพืน้ที่ป่าที่ยงั มีผลบังคับใช้ ได้ มีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง อันได้ แก่ เกษตรกรท้ องถิ่น. ชุมชนท้ องถิ่น
เกษตรอาเภอ สานักงานป่ าไม้ เป็ นต้ น
2.1.4 There shall be clear boundaries for the forest management unit and boundaries should be marked on maps.

2.1.4 ควรมีการจัดทาขอบเขตของการบริ หารจัดการป่ าและควรมีการระบุขอบเขตลงในแผนที่ด้วย
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 ุ้ม้นี้ องึสเนี่เม่สสีิส์ชนการึือครองตามกฏหมายหรื อตามจาร่ตประเพณ่หรือสสีิส์ชนการช้้ ประโย้น์ ต้ องคงไว้ ซเ งง การควบคุม กสจกรรมี่เเกสดขงนง ชนผืนป่ า
ีังง น่เง พืเอปกป้องสสีิส์หรือีรัพยากร เว้ นแต่ จะม่การมอบอานาจชห้ กับบรสษัีตัวแีนอืเน
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีการระบุและจัดทาเอกสารเกี่ยวกับสิทธิ์ของการดูแล, การถือครองที่ดิน, การใช้ ประโยชน์จากที่ดิน ของชุมชนท้ องถิ่น หรื อ เกษตรกรท้ องถิ่น และ/หรื อ สิทธ์ในการบริ หาร
จัดการป่ า ภายในพืน้ที่ภายใต้ ของเขตของการประเมิน
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าเมื่อเกษตรกรท้ องถิ่น, ชุมชนท้ องถิ่น, ตัวแทนชุมชนเมืองท้ องถิ่น มีมอบอานาจในการกากับดูแลกิจกรรมการบริ หารจัดการป่ า การมอบอานาจนัน้ เป็ นไป
อย่างสมัครใจก่อนที่จะมีการแจ้ งให้ ทราบถึงการอนุญาตนัน้ และเป็ นข้ อตกลงที่ที่มีผลบังคับใช้ ตามกกฏหมาย
2.2.3 Local communities or local farmers shall receive fair and reasonable benefits from the forest manager, in conformity with the
terms of the lease agreement or other agreement whenever relevant.

2.2.3 ชุมขนท้ องถิ่น หรื อเกษตรกรท้ องถิ่น ต้ องได้ รับผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมและมีเหตุมีผลจากผู้จัดการป่ าไม้
ทัง้นี ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อความที่ได้ มีการะบุไว้ ในสัญญาเช่าหรื อข้ อตกลงอื่นๆที่ เกี่ยวข้ อง
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 การแก้ ไขข้ อโต้ แย้ งชนเรืเ องการึือครองสสีิส์และสสีิส์การช้้ ประโย้น์ ต้องดาเนสนการภายชต้ กลไกการการแก้ ไขข้ อโต้ แย้ งี่เเหมาะสม
สภาวะการณ์ และสึานะของข้ อโต้ แย้ งี่เ้ัดเจน จะึูกนามาพสจารณาร่ วมกับการประเมสนผลการรับรอง
ข้ อโต้ แย้ งี่เเก่เยวข้ องกับผลประโย้น์ จานวนมากจะส่ งผลชห้ หน่ วยงานึูกึอดึอนจากการได้ รับการรับรอง

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 ต้ องไม่มีข้อโต้ แย้ งใดที่เป็ นเรื่ องใหญ่และไม่ได้ รับการแก้ ไข ซึง่ เป็ นข้ อโต้ แย้ งที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์จานวนมากในเรื่ องการถือครองและสิทธิ์ในการใช้ ประโยชน์บนพืน้ที่ของพืน้ที่ที่อยู่
ภายในขอบเขตการประเมิน ที่ได้ มีการระบุ และ/หรื อ ได้ มีการรายงานให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทราบ

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

2.3.2 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องใช้ กลไกที่เหมาะสมในการแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง และให้ ทกุ ฝ่ ายที่ได้ รับผลกระทบในเรื่ องของการอ้ างสิทธิ์การถือครองและสิทธิ์ในการใช้ ประโชยน์ สอดคล้ องกับสิทธ์ิตาม
ประเพณีและแนวทางในการดาเนินงานของไทยในเรื่ องการจัดการข้ อขัดแย้ งเกี่ยวกับต้ นไม้ ภายในป่ าและการถือครองพืน้ที่ป่า และใช้ ข้อกาหนดท้ องถิ่นเมื่อใดก็ตามที่เกี่ยวข้ อง
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2.3.3 Forest manager(s) shall openly and actively communicate and cooperate with local authorities whenever a dispute of
substantial magnitude has been identified, and follow appropriate procedure to resolve the dispute in a timely manner.

2.3.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีการสื่อสารและการให้ ความร่วมมือกับหนว่ยงานท้ องถิ่นอย่างจริ งใจและกระตือรื อร้ น เมื่อใดก็ตามที่มีการระบุวา่ เกิดข้ อขัดแย้ งที่มีความสาคัญ และดาเนินการตาม
แนวทางในการดาเนินงานที่เหมาะสม เพื่อแก้ ไขปั ญหาตามเวลาที่เหมาะสม
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องเก็บรักษาบันทึกและเอกสารทัง้หมดที่เกี่ยวข้ องในการสื่อสาร ในเรื่ องข้ อขัดแย้ งที่มีความสาคัญที่เกิดขึน้ ในพืน้ที่ภายในขอบเขตการประเมิน

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. สสีิส์ของคนี้ องึสเน- สสีิส์ตามกฏหมายและสสีิส์ตามจาร่ตประเพณ่ของคนี้ องึสเนี่เจะเป็ นเจ้ าของ, ช้้ ประโย้น์ และจัดการพืนง ี่เ, อาณาเขต และีรัพยากรี่เตนครอบครอง
ต้ องได้ รับการยอมรับและเคารพ
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
ข้ อสังเกตุ: “คนท้ องถิ่น” ในที่นี ้หมายถึงประชาชนและประชากรตามที่ได้ มีการอธิ บายไว้ ในเอกสารขององค์การสหประชาชาติเรื่ อง “แนวคิดเกี่ยวกับคนท้ องถิ่น” 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. คนี้ องึสเนต้ องควบคุมการบรส หารจัดการป่ าไม้ บนพืนง ี่เและอาณาเขตี่เตนึือครอง ยกเว้ นจะม่การมอบอานาจชห้ กับีางบรสษัีตัวแีน
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 คนท้ องถิ่น หรื อชนกลุม่ น้ อย ที่มีสิทธิ์ตามกฏหมายและสิทธิ์ตามจารี ตประเพณีในที่ดิน และ/หรื อ แหล่งทรัพยากรป่ าไม้ ในพืน้ที่ภายใต้ ขอบเขตการประเมิน ต้ องได้ รับการระบุและบันทึกลง

ในแผนที่หรื อเอกสารอื่น
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 หากคนท้ องถิ่น หรื อชนกลุม่ น้ อย ให้ สิทธ์ิหรื อมอบอานาจการกากับดูแลกิจกรรมการบริ หารจัดการป่ า โดยสมัครใจและมีการแจ้ งให้ ทราบถึงการอนุญาตนัน้
การตกลงนี ้ต้ องแจ้ งให้ ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบ และ/หรื อ ตัวแทนชุมชนยืนยันว่าการมอบอานาจนัน้เป็ นไปอย่างสมัครใจก่อนที่จะมีการแจ้ งในข้ อตกลงในการมอบอานาจ

3.1.2.1 ให้ ความมัน่ ใจว่าคนท้ องถิ่นได้ รับรู้ สทิ ธิและหน้ าที่ของพวกเขาเกี่ยวกับทรัพยากร
3.1.2.2 แจ้ งให้ คนท้ องถิ่นรับทราบถึงเงื่อนไข ประโยชน์เกี่ยวกับคุณค่าทางด้ านของทางสังคม, เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อม
ของทรัพยากรมากกว่าซึงพวกเขากาลังพิจารณาคณะผู้แทนของการควบคุม
3.1.2.3 แจ้ งสิทธิของคนพื ้นเมืองในการเสนอการระงับ ยับยัง้ ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพยากร ที่ดนิ อาณาเขต; และ
3.1.2.4 แจ้ งให้ คนท้ องถิ่น ได้ รับรู้ ถึงแผนบริ หารจัดการปั จจุบนั และอนาคต เกี่ยวกับการบริ หารการจัดการป่ าไม้
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 หากคนท้ องถิ่น หรื อชนกลุม่ น้ อย ให้ สิทธ์ิหรื อมอบอานาจการกากับดูแลกิจกรรมการบริ หารจัดการป่ า โดยสมัครใจและมีการแจ้ งให้ ทราบถึงการอนุญาตนัน้ ตัวแทนชุมชนต้ องสามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการบริ หารจัดการป่ า เช่น กิจกรรมการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึน้ และ การออกแบบการเก็บเกี่ยวและการได้ รับการอนุญาต
3.2.
Forest management shall not threaten or diminish, either directly or indirectly, the resources or tenure
rights of indigenous peoples
3.2 การบรสหารจัดการป่ าไม้ ต้องไม่ คุกคามดูหมสเนสสีิส์ชนีรั พยากรหรื อสสีิส์การึือครองของคนี้ องึสเน ีังง ีางตรงและีางอ้ อม
3.2.1 The forest manager(s) shall have identified resources or tenure rights of indigenous peoples or minority groups.

3.2.1 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องระบุสิทธ์ิในทรัพยากรหรื อสิทธ์ิการถือครองพื ้นที่ของคนท้ องถิ่นหรื อชนกลุม่ น้ อย

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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องเคารพต่อสิทธ์ิตามธรรมเนียมประเพณีของคนท้ องถิ่นหรื อชนกลุม่ น้ อยในการใช้ ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่ าหรื อ NTFPs การให้ มีการใช้ ประโยชน์นี ้เป็ นไปตาม
ประเพณีและไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรและวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการ
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3.2.3 There shall be no evidence or indication that the forest manager(s) threatens the rights and resources of indigenous peoples
or minorities within or adjacent to the area under evaluation.

3.2.3 ต้ องไม่มีหลักฐานหรื อตัวชี ้บ่งที่ผ้ จู ดั การป่ าไม้ คกุ คามสิทธ์ิและทรัพยากรของชนท้ องถิ่นหรื อชนกลุม่ น้ อยภายในพื ้นที่หรื อพื ้นที่ที่มีขอบเขตติดกับพื ้นที่ภายใต้ การประเมิณ
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 พืนง ี่เีเ ม่ ่ความพสเนษีางด้ านวัฒนิรรม, ระบบนสเวนน์ , เนรษฐกสจ หรือนาสนา ผู้จัดการป่ าไม้ ต้องชห้ การยอมรั บ ปกป้องและระบุความร่ วมมือกับคนี้ องึสเนอย่ าง้ัดเจน
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 ต้ องมีการระบุพื ้นที่ที่มีความพิเศษทางด้ านวัฒนธรรม, ระบบนิเวศน์น,์ เศรษฐกิจหรื อศาสนา ซึง่ เป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าต่อคนท้ องถิ่น ชนกลุม่ น้ อยหรื อ ชุมชนท้ องถิ่นอื่นๆ และจัดทาเป็ นเอกสาร
3.3.2 Identified sites of special interest to indigenous people or minority group shall be protected during forest management
activities.

3.3.2 พื ้นที่ที่ได้ รับการระบุให้ เป็ นพื ้นที่ที่ให้ ประโยชน์ต่อคนท้ องถิ่น หรื อ ชนกลุม่ น้ อย ต้ องได้ รับการคุ้มครองในระหว่างการดาเนินการกิจกรรมการบริ หารจัดการป่ า
3.3.3 Right of access to sites of special interest to indigenous people or minority group shall be maintained.

3.3.3 สิทธิ์ในการเข้ าพื ้นที่ที่ให้ ประโยชน์ต่อคนท้ องถิ่น หรื อ ชนกลุม่ น้ อยต้ องได้ รับการคงไว้
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 หากม่การนาภูมสปัญญาี้ องึสเนว่ าด้ วยเรืเองการช้้ ประโย้น์ จากป่ าหรื อระบบการบรสหารจัดการป่ า คนี้ องึสเนต้ องได้ รับการ้ดเ้ย
และการ้ดเ้ยน่ตง ้ องม่การตกลงอย่ างเป็ นีางการชนชบแสดงความยสนยอมก่ อนี่เจะม่การดาเนสนการชด ภายชนพืนง ี่เป่า
3.4.1 Any potential use of traditional knowledge from indigenous people or minority group is identified.

3.4.1 ต้ องมีการระบุโอกาสในการนาภูมิปัญญาของคนท้ องถิ่นหรื อนชนกลุม่ น้ อยไปใช้ ประโยชน์
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 หากมีการนาภูมิปัญญาของคนท้ องถิ่นไปใช้ ประโยชน์ในทางการค้ า คนท้ องถิ่นหรื อชนกลุม่ น้ อยที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องต้ องได้ รับการชดเชย
3.4.3 Whenever relevant, forest manager(s) have evidence that agreed compensations are effectively paid.

3.4.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้ องมีหลักฐานแสดงประสิทธิภาพในการจ่ายค่าชดเชยตามที่มีการตกลงไว้

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. ความสัมพันิ์ กับุ้ม้นและสสีิส์ของผู้ปฏสบัตสงาน –
การบรสหารจัดการการดาเนสนการภายชนป่ าไม้ ต้องคงไว้ ซเ งง หรื อส่ งเสรสมคุณภาพ้่วสตีางด้ านเนรษฐกสจและสังคมชนระยะยาวของผู้ปฏสบัตสงานภายชนพืนง ี่เป่าและุ้ม้นี้ องึสเน
4.1.
The communities within, or adjacent to, the forest management area should be given opportunities for
employment, training, and other services.
4.1. ุ้ม้นี่เอยู่ภายชนหรื อม่พืนง ี่เตสดอยู่กับป่ าไม้ ีเ ่อยู่ภายชนพืนง ี่เการจัดการ ต้ องได้ รับโอกาสชนการจ้ างงาน, ฝง กอบรม และการบรสการอืเน
4.1.1 Forest manager(s) shall offer opportunities for employment, training and other services to local farmers, local communities
and minority groups. Training shall be provided on a voluntary basis and as required based on the local social context and needs
expressed by local communities.

4.1.2. ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องเสนอโอกาสในการจ้ างงาน, ฝึ กอบรม และการบริ การอื่นๆให้ กบั เกษตรกรท้ องถิ่น, ชุมชนท้ องถิ่น และชนกลุม่ น้ อย การจัดการฝึ กอบรมควรทาภายใต้ ความสมัครใจและ
ความจาเป็ น ขึน้อยูก่ บั บริ บททางสังคมท้ องถิ่นและความต้ องการที่มาจากชุมชนท้ องถิ่น
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้ องจัดให้ มีการฝึ กอบรมหรื อการประชุมเพื่อให้ ข้อมูลกับชุมชนท้ องถิ่น ผู้ปฏิบตั ิงาน และ/หรื อ ผู้รับเหมาช่วง ตามความจาเป็ น
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากิจกรรมการบริ หารจัดการป่ าจะถูกปฏิบตั ิอย่างมืออาชีพโดยผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
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 การบรสหารจัดการป่ าไม้ ต้องปฏสบัตสตามหรือม่ความเข้ มงวดมากกว่ ากฏหมาย และ/หรือ ข้ อกาหนด ด้ านอา้่วอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้ างและครอบครัว
ตามี่เม่การบังคับช้้
4.2.1 Forest manager(s) shall have a documented procedure for health and safety, and this procedure shall comply with national
minimum requirements of the Labor law of Kingdom of Thailand, Law of the Kingdom of Thailand on Work Safety and the ILO
Code of Practice on Safety and Health in Forestry.

4.2.1 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องจัดทาเอกสารว่าด้ วยเรื่ องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของ กฏหมายแรงงานของประเทศไทย,
กฏหมายความปลอดกัยในการทางานของประเทศไทย และเกณฑ์ในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานป่ าไม้ ของ ILO
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4.2.2 Forest manager(s) shall ensure that documented procedure(s) for health and safety are implemented in all forest
management activities and maintain up to date records of work-related accidents.

4.2.2 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่ามีขนตอนที
ั้
่ระบุไว้ ในเอกสารการดาเนินงานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ มีการนาไปใช้ ในทุกๆกิจกรรมการบริ หารจัดการไม้
และรักษาไว้ ซงึ่ บันทึกอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นในการทางานที่เป็ นปั จจุบนั
4.2.3 Forest manager(s) shall ensure that forest workers including subcontractors are provided with safety training for the forest
management activities they are performing.

4.2.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าผู้ปฏิบตั ิงานภายในพื ้นที่ป่า รวมทังผู
้ ้ รับเหมาช่วงต้ องได้ รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดาเนินกิจกรรมภายใต้ การบริ หารจัดการป่ า
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องจัดทาแนวทางในการดาเนินการรับมือเหตุฉกุ เฉินที่เหมาะสม (เช่น การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น) ซึง่ ปรับให้ เข้ ากับกิจกรรมที่ทาและเพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะมีการบันทึกอุบตั ิที่
เกิดขึน้ และบันทึกจะเป็ นปั จจุบนั
4.2.5 Forest manager(s) shall have records to demonstrate that heavy machinery and equipment used in forest management
activities is maintained in safe working conditions.

4.2.5 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีบนั ทึกเพื่อแสดงให้ เห็นว่าเครื่ องจักรหนักและอุปกรณ์ที่ใช้ กบั กิจกรรมการบริ หารจัดการป่ าไม้ จะได้ รับการคงไว้ ซึ่ ง สภาพที่ปลอดภัยต่อการปฏิบตั ิงาน
4.2.6 For forest management activities that do not involve any machine such as chain saw, skidder, forwarder, etc, forest
managers shall evaluate the need for personal protective equipment in the prevailing conditions and take appropriate measures to
ensure the protection of the workers. Forest manager(s) shall also inform the local farmers or communities of any significant H&S
risk associated with the forest management activities.

4.2.6 สาหรับกิจกรรมการบริ หารจัดการป่ าที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องจักร เช่น เลื่อยกล, รถลากซุก รถลาเลียง เป็ นต้ น ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องประเมินความจาเป็ นต้ องที่ต้องสวมใส่อปุ กรณ์เพื่อ
ความปลอดภัยที่ในสภาวะการทางานปกติ และดาเนินมาตรการตามความเหมาะสมเพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงานจะได้ รับการปกป้ อง ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแจ้ งแก่เกษตรกร ท้ องถิ่นหรื อชุมชนท้ องถิ่น
ถึงอันตรายที่เกี่ยวข้ องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีนยั สาคัญ ที่อาจเกิดขึน้ จากกิจกรรมการบริ หารจัดการป่ าไม้
4.2.7 For forest management activities that involve any machinery such as chainsaws, skiders, forwarders, etc, forestry operators
shall wear safety equipment in compliance with ILO H&S in Forestry Work (helmet, hearing protection, appropriate clothing, safety
shoes and chainsaw proof chaps).

4.2.7 ผู้ปฏิบตั ิงานกิจกรรมการบริ หารจัดการป่ าที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องจักรกลใด เช่น เลื่อยยนต์ รถลากซุง รถลาเลียง เป็ นต้ นต้ องสวมใสอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สอดคล้ องตาม ILO สุขภาพ
และความปลอดภัยสาหรับในงานป่ าไม้ (หมวกนิรภัย, ที่ป้องกันการได้ ยิน, เสือ้ผ้าที่เหมาะสม, ถุงมือหนัง, รองเท้ านิรภัย และกางเกงกันเลื่อยยนต์)
4.2.8 Forest workers shall be registered with the relevant social security and/or accident insurance.

4.2.8 ผู้ปฏิบตั ิงานภายในป่ าต้ องได้ ลงทะเบียนกับประกันสังคม และ/หรื อ ประกันอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้ อง
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 สสีิส์ชนการจัดการและต่ อรองกับนายจ้ างของผู้ปฏสบัตสงานต้ องได้ รับการรั บรอง ตามี่เม่การระบุชนการประุ้มเก่เยวกับองค์ กรณ์ แรงงานสากล (ILO) ครังง ี่เ 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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องเคารพสิทธิ์ของผู้ปฏิบตั ิงาน ทัง้ที่เป็ นพนักงานและผู้รับเหมาช่วง ที่จะจัดตัง้ หรื อเข้ าร่วมสหภาพแรงงานและเข้ าร่วมในการต่อรอง ตามที่มีการระบุไว้ ใน การประชุม

เกี่ยวกับองค์กรณ์แรงงานสากล (ILO) ครัง้ ที่ 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 ผู้ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ป่าต้ องสามารถเข้ าถึงสหภาพแรงงาน ตัวแทนผู้ปฏิบตั ิงานหรื อตัวแทนปฏิบตั ิงานอื่นๆที่ถกู ต้ องตามกฏหมาย เพื่อต่อรอง และ/หรื อ 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 ผู้ปฏิบตั ิงานภายในป่ าไม้ ต้องได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม หรื อ สอดคล้ องกับมาตรฐานค่าแรงในพื ้นที่สาหรับประเภทงานที่ทา
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้ องสอบสวนและแก้ ไขปั ญหาหรื อข้ อร้ องเรี ยนตามที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานหรื อสหภาพแจ้ งให้ ทราบให้ สอดคล้ องกับธรรมเนียมในท้ องถิ่นและข้ อ กาหนดกฏหมาย
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 การบรสหารจัดการการวางแผนและการดาเนสนงาน ต้ องนาเอาผลกระีบต่ อสังคมเข้ ามาร่ วมพสจารณาด้ วย
โดยการร่ วมหารื อกับประ้า้นและกลุ่มคนี่เไดรับผลกระีบโดยตรงจากการดาเนสนการ
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีสว่ นร่วมในการสื่อสารกับชุมชนท้ องถิ่น, ชนกลุม่ น้ อยและผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่นๆ ในหลายช่องทาง เพื่อระบุผลกระทบทางสังคมที่เป็ นไปได้ , ผลของกิจ
กรรมการบริ หารจัดการป่ าทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแสดงให้ เห็นว่ามีการนาผลจากการประเมินผลกระทบทางสังคม เข้ ามาร่วมพิจารณาเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในการบริ หารจัดการป่ าไม้
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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 ผลกระทบทางสังคมในด้ านลบที่มีการระบุต้องถูกทาให้ ลดลง โดยผู้จดั การป่ าไม้ ผ่านทางการปฏิบตั ิตามแนวทางการบริ หารจัดการที่เหมาะสม รวมถึง การสื่อสาร และ/หรื อ ปรึกษาหารื อ
กับผู้ที่ได้ รับผลกระทบต้ องมีการดาเนินการและติดตามผลที่เป็ นเอกสาร
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 การแก้ ไขข้ อร้ องเร่ยนต้ องช้้ กระบวนการี่เเหมาะสม ีังง น่เง พืเอชห้ ม่การ้ดเ้ยอย่ างเหมาะสมชนกรณ่ีเ ค่ วามสูญเส่ยหรือความเส่ยหายส่ งผลกระีบต่ อ
สสีิส์ตามจาร่ตประเพณ่, ีรัพย์ สมบัตส, ีรั พยากร หรือวสึก่ ารดารง้่วสตของประ้า้นชนี้ องึสเน และต้ องดาเนสนมาตรการเพืเอเล่เยงการสูญเส่ยและความเส่ยหายเหล่ านันง
4.5.1 Forest manager(s) shall avoid any loss or damage resulting from forest management activities, and identify and whenever
relevant keep records of any loss and/or damage that may be affecting local communities.

4.5.1 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดความสูญเสียและความเสียหายจากกิจกรรมการบริ หารจัดการ ระบุและเก็บรักษาบันทึกความสูญเสีย และ/หรื อ ความเสียหายที่เกิดขึน้ ที่สง่ ผล
กระทบต่อชุมชนในท้ องถิ่น
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีแนวทางในการดาเนินงานการติดตามการแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยนและกาหนดการจ่ายค่าชดเชยสาหรับความสูญเสียหรื อเสียหายที่เกิดขึน้
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 ในกรณีที่ความสูญเสียหรื อเสียหายที่เกิดขึน้ มาจากกิจกรรมการบริ หารจัดการและส่งผลต่อสิทธ์ิตามกฏหมายและสิทธิตามจารีตประเพณี, ทรัพย์สมบัติ, แหล่งทรัพยากรและวีถีชีวิตของคน
ท้ องถิ่น, ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องดาเนินการตามแนวทางในการดาเนินงาน และจัดให้ มีการจ่ายค่าชดเชยให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับผลกระทบและเก็บรักษาบันทึกที่ได้ มีการจ่ายค่าชดเชยนัน้ 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. ผลประโย้น์ จากป่ าไม้ – การดาเนสนการบรสหารจัดการป่ าไม้ ต้องส่ งเสรสมการช้้ งานสสนค้ าและบรสการจากป่ าไม้ อย่ างม่ประสสีิสภาพ
เพืเอชห้ มเ นั ชจชนการอยู่รอดีางเนรษฐกสจและก่ อชห้ เกสดประโย้น์ ต่อสังคมและสสเงแวดล้ อมอย่ างกว้ างขวาง
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 การบรสการจัดการป่ าไม้ ต้องพยายามชห้ เกสดการอยู่รอดีางเนรษฐกสจ โดยต้ องพสจารณาึงงค่ าช้้ จ่ายชนการจัดการสสเงแวดล้ อม, สังคม และการดาเนสนงาน
รวมีังง การลงีุนี่เจาเป็ นชนการคงไว้ ซเ งงความอุดมสมบูรณ์ ของระบบนสเวนน์ ของป่ าไม้
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแสดงให้ เห็นว่ามีการดาเนินการการบริ หารจัดการป่ าไม้ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ แน่ใจว่าต้ องคงอยูใ่ นระดับขันต
้ ่าของทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างน้ อย
5.1.2 Forest manager(s) shall take into account environmental costs (e.g. restoration activities) and social costs (e.g.
compensation costs whenever relevant), and ensure that these costs can be covered through the financial resources of the forest
operation.

5.1.2 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องนาเอาค่าใช้ จ่ายทางด้ านสิ่งแวดล้ อม(เช่น กิจกรรมในการฟื น้ ฟู) และทางด้ านสังคม (เช่น ค่าชดเชยต่างๆที่เกี่ยวข้ อง) เข้ ามาพิจารณา เพื่อให้ มนั่ ใจว่าค่าใช้ จ่ายเหล่านี ้
รวมอยูใ่ นแหล่งเงินทุนของการดาเนินงานป่ าไม้
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแสดงให้ เห็นว่ามีการลงทุนตามในระดับที่เหมาะสม เพื่อที่จะคงไว้ ซงึ่ ผลผลิตที่ได้ จากป่ ารวมทัง้ผลผลิตจากระบบนิเวศน์น์โดยการบริ หารจัดการ buffer zone การจัดตัง้
พื ้นที่ค้ มุ ครอง แผนการฟื น้ ฟู การบารุงพันธุ์พืช หรื อกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
5.2.
Forest management and marketing operations shall encourage the optimal use and local processing of the
forest’s diversity of products.
5.2 การบรสหารจัดการและการดาเนสนการีางการตลาดของป่ าไม้
ต้ องส่ งเสรสมการชห้ ม่การผลสตสสนค้ าจากป่ าไม้ ีเ ห่ ลากหลายภายชนี้ องึสเนและชห้ ม่การนาเอาสสนค้ าไปช้้ ประโย้น์ อย่ างเหมาะสม
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 ต้ องมีการส่งเสริ มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่ าและผลิตภัณฑ์จากป่ าที่ไม่ใช่ไม้ ซุงในท้ องถิ่น เมื่อใดก็ตามที่สามารถทาได้
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องหาแนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภายในท้ องถิ่น อย่างน้ อยที่สดุ บางส่วนของการผลิตไม้ ซุงหรื อที่ไม่ใชไม้ ซุง
5.2.3 Forest manager(s) shall seek the optimal use of forest’s diversity of forest products whenever relevant.

5.2.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องหาทางในการใช้ ความหลากหลายของป่ าให้ เป็ นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากป่ าอย่างเหมาะสม
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5.3.

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

5.3
การบรสหารจัดการต้ องก่ อชห้ เกสดขยะี่เเกสดการการเก็บเก่เยวและการดาเนสนการผลสตชนพืนง ี่เชห้ น้อยี่เสุดและต้ องหล่กเล่เยงการก่ อชห้ เกสดความเส่ยหายต่ อีรัพ ยากรอืเนภายชนป่ าด้
วย
5.3.1 Forest manager(s) shall ensure that harvesting and, whenever relevant, on-site processing operations minimize waste,
timber degradation and damage to the forest stand and other resources.

5.3.1 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ เกิดความมัน่ ใจว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเก็บเกี่ยวและเกี่ยวข้ องกับการเก็บเกี่ยวการผลิตที่มีการดาเนินการในพื ้นที่ป่าต้ องก่อให้ เกิดขยะ การเสื่อมสภาพของไม้ ซุง
และความเสียหายต่อผืนป่ าและเทรัพยากรอื่นๆ ให้ น้อยที่สดุ
5.3.2 Following harvesting, harvest wastes shall remain as much as possible in the forest to provide appropriate ecological
functions.

5.3.2 ต่อเนื่องจากการเก็บเกี่ยว, ขยะที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวต้ องถูกรักษาไว้ ในพื ้นที่ป่าให้ ได้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อก่อให้ เกิดความเหมาะสมต่อ ระบบนิเวศน์น์
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ เกิดความมัน่ ใจว่าจะมีการเคลื่อนย้ ายหรื อการเผาชีวมวลหลังจากการเก็บเกี่ยวน้ อยที่สดุ และต้ องปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดและ/หรื อ
แนวทางในการดาเนินงานทางกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่ าของประเทศไทย
5.4.
Forest management shall strive to strengthen and diversify the local economy, avoiding dependence on a
single forest product.
5.4 การบรสหารจัดการป่ าต้ องพยายามก่ อชห้ เกสดความเข้ มแข็งและความหลากหลายของเนษฐกสจชนี้ องึสเน โดยหล่กเล่เยงการขงนง อยู่กับผลสตภัณฑ์ เพ่ยง้นสดเด่ยว
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 เมื่อใดก็ตามที่มีการเกี่ยวข้ อง, ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องส่งเสริ มให้ มีการใช้ ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พื ้นบ้ านที่หลากหลาย ที่ได้ จากพื ้นที่ป่า รวมไปถึงผลผลิตจากป่ าที่ไม่ใช่ไม้ ( NTFPs) ตัวอย่างเช่น
เห็ด หน่อไม้ โดยการร่วมมือกับเกษตรกรท้ องถิ่นและชุมชน
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องส่งเสริ มความหลากหลายของการบริ หารจัดการป่ าเมื่อสามารถทาได้ อันประกอบไปด้ วย การเตรี ยมพื ้นที่สาหรับเพาะปลูก, การปกป้องและการใช้ ประโยชน์ผลิตภัณฑ์
จากท่อนซุงและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ท่อนซุงอย่างยัง่ ยืน, โดยการร่วมมือกับชุมชนท้ องถิ่นและผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่นๆ
5.4.3 Forest manager(s) shall indicate in the management documents or procedures the range of benefits that the forest
management activities bring to the local farmers or local communities.

5.4.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องระบุผลโยชน์ที่เกิดจากการบริ หารจัดการป่ าไม้ ที่มีต่อเกษตรกรท้ องถิ่นและชุมชนท้ องถิ่น ไว้ ในเอกสารและแนวทางในการดาเนินงานบริ หารจัดการ
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 การดาเนสนการบรสหารจัดการป่ าไม้ เป็ นี่เยอมรั บ คงไว้ และ ส่ งเสรสมคุณประโย้น์ ของการบรสการและีรั พยากรี่เได้ จากป่ าไม้ เ้่ น บรสเวณลุ่ มนาง และการประมง
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องยอมรับ คงไว้ และปกป้องคุณประโยชน์ของการบริ การและทรัพยากรที่ได้ จากป่ าไม้ ทางน ้าและลุม่ น ้า
และนามาร่วมพิจารณาในการจัดทาแผนที่ของขอบเขตการบริ หารจัดการ, เอกสาร หรื อแนวทางในการดาเนินงาน
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องระบุพื ้นที่ (ชนิดของพื ้นที่และ/หรื อระยะทาง) buffer zone หรื อโซนริ มน ้าโดยรอบและตลอดแนวลุม่ น ้า ทางน ้า น ้า พุ และทะเลสาบ/บ่อ ลงในเอกสารการบริ หารจัดการ
ให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดตามกฏหมายในระดับประเทศและท้ องถิ่น (อ้ างถึงตัวชีวดที
ั ้ ่เกี่ยวข้ องในข้ อ 6.5 และ 10.2) และเมื่อเป็ นไปได้ ต้องมีการระบุ buffer zone
บนแผนที่การออกแบบการเก็บเกี่ยว
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีแนวทางในการดาเนินงานที่เหมาะสมกับขนาดของกิจกรรมการบริ หารจัดการ เพื่อทาให้ มนั่ ใจว่ากิจกรรมการบริ หารจัดการเหล่านีจ้ ะไม่สง่ ผลเสียต่อ แหล่งน ้า , ลุม่ น ้า
,ทางน ้า และเมื่อใดก็ตามที่มีการเกี่ยวข้ องกับการทาประมง
5.6.
The rate of harvest of forest products shall not exceed levels, which can be permanently sustained.
5.6 อัตราชนการเก็บเก่เยวผลสตภัณฑ์ จากป่ าต้ องไม่ เกสนอัตราี่เกาหนด ซงเงจะก่ อชห้ เกสดความยัเงยืนอย่ างึาวร
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 การดาเนินการเก็บเกี่ยวต้ องปฏิบตั ิตามแผนการเก็บเกี่ยวเท่านัน้ , การอนุญาตให้ ตดั ประจาปี /โควต้ า และ/หรื อ การออกแบบ/การอนุญาตการเก็บเกี่ยวตามกฏหมาย
ต้ องมีการจัดทาเป็ นเอกสารและได้ รับอนุมตั ิโดยหน่วยงานป่ าไม้ ที่เกี่ยวข้ อง
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5.6.2 Planning of the annual allowable cut (AAC) included in the management documents is based on appropriate national and
regional inventories performed by the relevant forest authorities.

5.6.2 การวางแผนการอนุญาตให้ ตดั ประจาปี (AAC) ต้ องกล่าวถึงในเอกสารการบริ หารจัดการ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมตามปริ มาณที่คงเหลือในระดับชาติและระดับภูมิภาค ซึง่ ออกโดย
หน่วยงานป่ าไม้ ที่เกี่ยวข้ อง
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่ามีการบันทึกอัตราการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยประจาปี และมีการสรุปปริ มาณทัง้หมดในการเก็บเกี่ยวทัง้ปี และอัตราการเก็บเกี่ยวนัน้ สอดคล้ องกับเอกสารการ
บริ หารจัดการที่ได้ รับอนุมตั ิ
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าจะมีการคงไว้ ซงึ่ ทรัพยากรและความเหมาะสมในปริ มาณคงเหลือของไม้ ซุงและทรัพยากรอื่นๆ อย่างน้ อยหนึ่งรอบของการปลูกหมุนเวียน
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 ต้ องมีการใช้ วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรในระยะยาวและทาให้ มนั่ ใจว่าทรัพยากรจะคงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนถาวร

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. ผลกระีบต่ อสสเงแวดล้ อม – การบรสหารจัดการป่ าไม้ ต้องอนุรักษ์ ไว้ ซงงความหลากหลายีาง้่วภาพและคุณค่ าของความสัมพันิ์ ีาง้่วภาพ แหล่ งนาง ดสน
และระบบนสเวนน์ น์ภูมสประเีนี่เม่ลักษณะเฉพาะตัวและง่ ายต่ อการึูกีาลาย โดยคงไว้ ซเ งง หน้ าี่เีางนสเวนน์ วสียาและความสมบูรณ์ ของป่ าไม้
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 ต้ องม่การประเมสนผลกระีบต่ อสสเงแวดล้ อม – ชห้ ม่ความเหมาะสมต่ อขนาด, ความหนาแน่ นของผืนป่ าภายชต้ การดาเนสนการบรส หารจัดการจัดการป่ า
และีรัพยากรี่เม่ลักษณะเฉพาะตัวี่เได้ รับผลกระีบ การประเมสนต้ องรวมึงงการพสจารณาระดับของภูมสประเีน
รวมีังง ผลกระีบจากสสเงอานวยความสะดวกชนการผลสตี่เีเ ่อยู่ภายชนพืนง ี่เป่า
ผลกระีบต่ อสสเงแวดล้ อมต้ องได้ รับการประเมสนก่ อนี่เจะเรสเมดาเนสนการี่เก่อชห้ เกสดการรบกวน
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแสดงให้ เห็นถึงการระบุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นไปได้ ที่เกิดจากกิจกรรมการบริ หารจัดการป่ าไม้ โดยอย่างน้ อยที่สดุ ต้ องมีการระบุผลกระทบ ณ พื ้นที่ป่านัน้
ก่อนที่จะเริ่ มกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการรบกวน
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องจัดทาเอกสารเพื่อระบุผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ กับสิ่งแวดล้ อมก่อนที่จะเริ่ มดาเนินการใดๆที่เป็ นการเป็ นการรบกวนสิ่งแวดล้ อม และบันทึกมาตรการในการลดและ
หลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้ อม
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 ต้ องมีการระบุผลกระทบทางลบที่เป็ นไปได้ และนามาเข้ ามามีสว่ นร่วมในเอกสารแนวทางการดาเนินงานหรื อวิธีการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ สามารถควบคุมให้ โอกาสในการเกิดผลกระทบทางลบในระหว่างการดาเนินการบริ หารจัดการป่ า ให้ เกิดขึน้น้อยที่สดุ
6.1.4 Forest manager(s) shall ensure that forest workers have been informed about potential environmental impacts and of the
mitigation measures to be implemented.

6.1.2 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าผู้ปฏิบตั ิงานภายในพื ้นที่ป่ารับทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และมาตรการในการควบคุมได้ ถกู นาไปปฏิบตั ิ
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 ควรม่สเ สงคุ้มกันเพืเอปกป้องสายพันิุ์ีเ ่หายาก ชกล้ สูญพันิุ์และอยู่ชนอันตราย รวมึงงี่เอยู่อานัยของสายพันิุ์เหล่ านันง (เ้่ น พืนง ี่เีารังและพืนง ี่เหาอาหาร)
ต้ องม่การกาหนดบรสเวณี่เได้ รับการอนุรักษ์ และคุ้มครองี่เเหมาะสมกับขนาดและความหนาแน่ นของผืนป่ าภายชต้ การบรส หารจัดการและความม่ลักษณะเฉพาะของีรั พยากรี่เได้
รับผลกระีบ ควรม่การควบคุมการล่ าสัตว์ ตกปลา วางกับดัก และการเก็บสะสม ี่เไม่ เหมาะสม
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6.2.1 Forest manager(s) have assessed the likely presence of rare, threatened or endangered species and potential habitats on
the basis of the best available information at local level. See Annex 3.

6.2.1 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องประเมินความเป็ นไปได้ ในการมีอยูข่ อง สายพันธุ์ที่หายาก ใกล้ สญ
ู พันธุ์และอยูใ่ นอันตราย รวมถึงที่อยูอ่ าศัยของสายพันธุ์เหล่านัน้
โดยยึดข้ อมูลที่ดีที่สดุ มีอยูใ่ นระดับท้ องถิ่น ดูที่ภาคผนวก 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 หากมีข้อมูลที่แสดงถึงการมีอยูข่ อง สายพันธุ์ที่หายาก ใกล้ สญ
ู พันธุ์และอยูใ่ นอันตราย รวมถึงที่อยูอ่ าศัยของสายพันธุ์เหล่านันในพื
้
้นที่ภายใต้ ขอบเขตการประเมิน
ข้ อมูลเหล่านันต้
้ องถูกนาออกเผยแพร่สสู่ าธารณชนและนาเข้ ามาอยู่ในเอกสารการบริ หารจัดการ และ/หรื อ แนวทางการดาเนินงาน
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 หากขนาดของผืนป่ าภายใต้ การบริ หารจัดการไม่เอื ้ออานวยต่อการจัดตังพื
้ ้นที่อนุรักษ์และคุ้มครอง ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแสดงให้ เห็นถึงกิจกรรมที่สามารถป้องกันการรบกวนสายพันธุ์ที่หายาก

ใกล้ สญ
ู พันธุ์และอยูใ่ นอันตราย รวมถึงที่อยูอ่ าศัยของสายพันธุ์เหล่านัน้
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องร่วมมืออย่างใกล้ ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อทาให้ มนั่ ใจว่า จะไม่มีการล่า วางกับดัก ตกปลา และการเก็บสะสม
ของสายพันธุ์หายาก,ที่ถกู คุกคามหรื อสายพันธุ์ที่ใกล้ จะสูญพันธุ์ ไม่เกิดขึน้ภายในพื ้นที่ที่อยูใ่ นขอบเขตของการประเมิน
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 หน้ าี่เและคุณค่ าของระบบนสเวนน์ น์ต้องคงไว้ อย่ างไม่ ม่ความเส่ยหาย และส่ งเสรสม หรือซ่ อมแซม อันประกอบไปด้ วย
- การสร้ างีดแีนอย่ างต่ อเนืเอง
- พันิุกรรม, สายพันิุ์และระบบนสเวนน์ ีเ ่ม่ความหลากหลาย
- วงจรีางิรรม้าตสีเ ส่ ่ งผลกระีบต่ อความสามารึชนการผลสตของระบบนสเวนน์ ภายชนป่ า
6.3.1 Forest manager(s) shall encourage natural regeneration whenever appropriate.

6.3.1 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องส่งเสริ มให้ เกิดการสร้ างทดแทนโดยธรรมชาติ เมื่อใดก็ตามที่เหมาะสม
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 กิจกรรมการบริ หารจัดการในพื ้นที่, การออกแบบการเก็บเกี่ยว และกิจกรรมในการฟื น้ ฟู ต้ องนาเข้ ามาพิจารณาร่วมกับความหลากหลายของผืนป่ าในปั จจุบนั เพื่อให้ แน่ใจได้ วา่ ระบบ
นิเวศน์น์จะได้ รับการปกป้องไว้
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 การดาเนินกิจกรรมการเก็บเกี่ยว ต้ องไม่สง่ ผลกระทบกับระบบนิเวศน์ของป่ า, การฟื น้ ฟูตามธรรมชาติ, การสืบทอดอย่างต่อเนื่องและ/หรื อความหลากหลายในระยะยาว
6.3.4 Forest manager(s) shall ensure that regeneration and/or reforestation after harvest are timely and successful.

6.3.4 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าการสร้ างทดแทน และ/หรื อการปลูกทดแทน หลังจากการเก็บเกี่ยวจะถูกดาเนินการภายในเวลาอันสมควรและประสบผลสาเร็ จ
6.3.5 Forest manager(s) shall implement a restoration program to ensure the restoration of degraded sites whenever required.

6.3.5 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าโปรแกรมการฟื น้ ฟูจะถูกนาไปใช้ เพื่อความสาเร็ จในการฟื น้ ฟูพื ้นที่เสื่อมโทรมตามความจาเป็ น
6.3.6 Standing and fallen dead wood habitats shall be retained, based on local best management practice or documented
research.

6.3.6 ไม้ ที่ยืนต้ นตายหรื อล้ มลง ต้ องได้ รับการเก็บรักษาไว้ หรื อตามที่มีการระบุไว้ ในแนวทางในการดาเนินการบริ หารจัดการที่ดีในท้ องถิ่น หรื อเอกสารงานวิจยั
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 ตัวอย่ างระบบนสเวนน์ น์ีเ ม่ ่อยู่ภายชนภูมสประเีนต้ องได้ รับการปกป้องไว้ ชนสึานะตามิรรม้าตส และบันีงกลงชนแผนี่เ
ชห้ เหมาะสมกับขนาดของการดาเนสนงานและความม่ลักษณะเฉพาะตัวของีรั พยากร
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องระบุระบบนิเวศน์ตวั อย่างที่อยูใ่ นระดับภูมิประเทศ เมื่อใดก็ตามที่ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติมีอยูใ่ นพื ้นที่ เช่น ป่ าชุมชน, ป่ าที่ได้ รับการคุ้มครอง
เป็ นต้ น
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 หากมีการระบุวา่ มีระบบนิเวศน์ที่มีความสาคัญภายในพื ้นที่ ต้ องมีแสดงไว้ บนแผนที่และต้ องได้ รับการปกป้องไว้ ตามธรรมชาติ
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6.4.3 Forest manager(s) shall ensure that Public Welfare Forests are protected in compliance with national or local requirements.
(In Thailand, Public Welfare Forests generally represent samples of significant ecosystems at landscape level).

6.4.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่า ป่ าชุมชนต้ องได้ รับการปกป้องสอดคล้ องตามข้ อกาหนดระดับประเทศหรื อท้ องถิ่น (ในไทยป่ าชุมชนโดยทัว่ ไปคือตัวอย่างของระบบนิเวศน์ที่มี
ความสาคัญของระดับภูมิประเทศ)
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. ต้ องม่การจัดีาแนวีางการดาเนสนงานเป็ นเอกสารและนาไปช้้ เพืเอ: ควบคุมการสงกกร่ อน, ลดความเส่ยหายของป่ าชนระหว่ างการเก็บเก่เยว
การสร้ างึนนและการรบกวนอืเน ี่เเกสดจากเครืเองจักรกล; รวมึงงปกป้องแหล่ งนาง
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องเขียนแนวทาง/ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิการบริ หารจัดการป่ าไม้ ที่ก่อให้ เกิดการรบกวนทุกพื ้นที่ ภายในพื ้นที่ป่าที่อยูภ่ ายใต้ การประเมิน
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 ผู้ปฏิบตั ิงานป่ าไม้ และผู้รับเหมาช่วง ต้ องได้ รับการแจ้ งและตระหนักถึงแนวทางในการดาเนินงานของป่ าไม้ เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
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 แนวทางการปฏิบตั ิงาน หรื อ ระเบียบวิธีในการปฏิบตั ิงาน จัดทาขึน้ เพื่อควบคุมการสึกกร่อนของดิน, การป้องกันการพังทลายของดินและแหล่งน ้า
ในระหว่างการเก็บเกี่ยวและกิจกรรมการก่อสร้ างถนนต้ องสอดคล้ องกับกฏหมายที่เกี่ยวข้ องของประเทศไทย
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 ต้ องมีการระบุ พืน้ ที ่กนั ชน ในเอกสารการบริ หารจัดการ (ดูที่ตวั ชีวดในหั
ั ้ วข้ อ 5.5) ต้ องมีการบริ หารจัดการโซนริ มน ้า ลุม่ น ้า และทางน ้า
ให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดในเอกสารการบริ หารจัดการและตามกฏหมายและข้ อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในประเทศไทย
6.5.5 Any restriction applying to logging activities taking place in buffer zones and on steep slopes shall be clearly defined and
described in the management documents and procedures, and and in compliance with laws and regulations associated in
Thailand.

6.5.5 ต้ องมีการระบุข้อห้ ามในการทากิจกรรมการตัดไม้ ในพื ้นที่ แนวป้องกัน (buffer zone) หรื อพื ้นที่ลาดชัน ไว้ อย่างชัดเจนในเอกสารการบริ หารจัดการและแนวทางการดาเนินงาน
และให้ สอดคล้ องกับ กฏหมายและข้ อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในประเทศไทย
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องจัดทาแนวทางในการควบคุมไฟป่ าให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่ าของประเทศไทย
ต้ องมีการนาเอาระบบในการควบคุมไปปฏิบตั ิก่อนที่จะมีกิจกรรมในการเผาเกิดขึน้
6.5.7 Forest manager(s) shall have evidence of measures taken to improve soil structure, fertility, water resources and biological
activity.

6.5.7 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้ องมีหลักฐานการตรวจวัดที่เกิดขึ ้นเพื่อปรับปรุงโครงสร้ างดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แหล่งน ้า และกิจกรรมทางชีวภาพ
6.6.

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

6.6 ระบบการบรสหารจัดการต้ องชห้ การสนับสนุนการพัฒนาและการรั บเอาวสิ่การจัดการสัตว์ พาหะี่เเป็ นมสตรต่ อสสเงแวดล้ อมและไม่ ช้้ สารเคม่มาปฏสบัตส
และพยายามหล่กเล่เยงการช้้ ยาฆ่ าแมลง ห้ ามมสชห้ ม่การช้้ ยาฆ่ าแมลง chlorinated hydrocarbon ประเภี 1A และ 1B ตามี่เองค์ การอนามัยโลก้่แง จงไว้ ว่า
ยาี่เม่อนุพันิ์ เป็ นสารออกฤีิส์ีาง้่วภาพและสะสมอยู่ชนห่ วงโซ่ อาหารภายหลังจากการช้้ งานตามวัตึุประสงค์ ; รวมีังง ยาฆ่ าแมลงี่เึูกห้ ามช้้ โดยข้ อตกลงระหว่ างประเีน
ีังง น่หง ากม่การช้้ สารเคม่ต้องม่การช้้ อุปกรณ์ ีเ เ่ หมาะสมและจัดฝง กอบรมเพืเอลดความเส่เยงชนด้ านสุ ขภาพและสสเงแวดล้ อม
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 ในทุกประเภทการรับรอง ผู้จดั การป่ าไม้ กลุม่ นิติบคุ คล และหรื อสมาชิกในกลุม่ ต้ องทาให้ มนั่ ใจว่าไม่มีการใช้ งานสารเคมีที่อยูใ่ นรายการของ FSC เกี่ยวกับ
สารเคมีที่มีเป็ นอันตรายรุนแรงยาฆ่าแมลง หรื อ WHO ชนิด 1A และ 1B ใช้ ในพื ้นที่ที่อยูภ่ ายในขอบเขตการประเมิน (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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้ องคงไว้ ซงึ่ รายการสารเคมีที่ใช้ (รวมถึงชื่อทางการค้ า และส่วนประกอบของสารที่ออกฤทธิ์) ภายในพื ้นที่ที่อยูภ่ ายในขอบเขตการประเมิณ ที่เป็ นปั จจุบนั รวมทัง้
วิธีการใช้ งานและระบุอตั ราปริ มาณในการใช้ งาน
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6.6.3 Forest manager(s) shall have implemented a training program for all workers and subcontractors using chemicals within the
forested area under evaluation.

6.6.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องจัดทาโปรแกรมการฝึ กอบรมเรื่ องการใช้ สารเคมีในพื ้นที่ป่าภายใต้ ของเขตการประเมินให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานและผู้รับเหมาช่วงทุกคน
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 สารเคมีที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ต้องใช้ โดยคนที่ผ่านการฝึ กอบรม และมีการใช้ เครื่ องมือและชุดปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับข้ อกาหนดตามกฏหมาย
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 มาตรการในการควบคุมสัตว์พาหะต้ องสอดคล้ องกับข้ อกาหนดในการควบคุมสัตว์พาหะของราชอาณาจักรไทย
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องจัดทาแนวทางในการดาเนินงานเพื่อลดการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ และเพิ่มการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์และปุ๋ยชีวภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
6.7.
Chemicals, containers, liquid and solid non-organic wastes including fuel and oil shall be disposed in an
environmentally appropriate manner at off-site locations.
6.7 สารเคม่ บรรจุภัณฑ์ ขยะี่เมสช้่ สารอสนีร่ย์ีงั ง ชนรู ปแบบของเหลวและของแข็ง รวมึงงเ้ือง เพลสงและนาง มัน ต้ องได้ รับการกาจัดอย่ างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม
ภายนอกพืนง ี่เ
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่ามีความพร้ อมในการดาเนินการจัดเก็บในพื ้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกในจุดที่มีการดาเนินกิจกรรม
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าสารเคมี บรรจุภณ
ั ฑ์ ขยะที่มิใช่สารอินทรี ย์ทงั ้ ในรูปแบบของเหลวและของแข็งต้ องไม่ถกู กาจัดภายในพื ้นที่ป่า
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีแผนรับมือเหตุการณ์ฉกุ เฉินในกรณีที่เกิดการหกกระเด็นของเชือ้เพลิงหรื อน ้ามัน
และมีการแจ้ งให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานภายในป่ าทราบและต้ องมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินงานและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ เมื่อมีความจาเป็ น
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้ องทาให้ มนั่ ใจว่าขยะอันตรายจะต้ องถูกคัดแยก และกาจัดอย่างเหมาะสม ตามแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ ทังในระดั
้
บภูมิประเทศและระดับภูมิภาค และจัดเก็บบันทึกที่เป็ นปั จจุบนั
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 การช้้ งานตัวควบคุมีาง้่วภาพต้ องม่การจัดีาเป็ นเอกสาร เก่เยวกับการลดลง การตสดตามตรวจสอบและการควบคุมของการช้้ งานอย่ างเคร่ งครัด
ชห้ สอดคล้ องตามกฏหมายภายชนประเีนและระเบ่ยบวสิ่ปฏสบัตส ีางวสียานาสตร์ ระหว่ างประเีน ห้ ามมสชห้ ม่การช้้ งานสสเงม่้่วสตี่เม่การตัดแต่ งพันิุกรรม
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 สาหรับทุกประเภทของการให้ การรับรอง, ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าไม่มีการใช้ งานสิ่งมีชีวิตทีผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมในเชิงการค้ า และหน่วยงานป่ าไม้ ที่เกี่ยวข้ องอาจมีการ
สอบถามเพื่อยืนยันว่าในกรณีที่เป็ นพันธุ์พืชที่เป็ น mono-specific จะมีการใช้ เพื่อการวิจยั เท่านัน้ และสอดคล้ องกับข้ อกาหนดและแนวทางของ FSC ว่าด้ วยเรื่ อง 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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าตัวควบคุมทางชีวภาพจะถูกใช้ งานเมื่อมีการอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอานาจหน้ าที่และการใช้ งานต้ องอยูภ่ ายใต้ การตรวจติดตามและการควบคุม
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 จะมีการใช้ งานตัวควบคุมทางชีวภาพก็ต่อเมื่อได้ รับการตัดสินว่าสอดคล้ องกับข้ อกาหนดภายในและระหว่างประเทศ และเมื่อใดก็ตามที่มาตรการในการควบคุมอื่นก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายที่
มหาศาลและไม่สามารถใช้ งานได้
6.9.
The use of exotic species shall be controlled and actively monitored to avoid adverse ecological impacts
6.9 การช้้ งานสายพันิุ์ต่างึสเนต้ องอยู่ภายชต้ การควบคุมและตรวจตสดตามอย่ างเข้ มงวด เพืเอหล่กเล่เยงผลเส่ยี่เจะกระีบต่ อระบบนสเวนน์ น์
6.9.1 Exotic species shall only be introduced in compliance with legal requirements and with valid afforestation permits.

6.9.1 หากมีการนาสายพันธุ์ต่างถิ่นมาใช้ ต้องปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดทางกฏหมายและมีใบอนุญาตการปลูกที่ถกู ต้ อง
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 เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้ งานสายพันธุ์ต่างถิ่น ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าจะมีการดาเนินมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดทดแทนอย่างรวดเร็ วนอกพื ้นที่การปลูกสร้ างสวนป่ า,
การตายที่ผิดปกติ, โรค, การระบาดของแมลง หรื อผลเสียอื่นๆต่อสิ่งแวดล้ อม
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6.9.3 The potential environmental impacts of the exotic species introduced shall be monitored through an appropriate monitoring
program and controlled.

6.9.3 ต้ องมีการตรวจติดตามโอกาสในการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากการใช้ งานสายพันธุ์ต่างถิ่ น ผ่านโปรแกรมการตรวจติดตามและการควบคุมที่เหมาะสม
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 ต้ องไม่ ม่การแปลงสภาพพืนง ี่เป่าเป็ นพืนง ี่เการเพาะปลูกหรื อพืนง ี่เช้้ งาน ยกเว้ นกรณ่ีเ ่การแปลงสภาพ:
a) เก่เยวข้ องกับพืนง ี่เภายชต้ การบรส หารจัดการป่ าไม้ เป็ นบรสเวณจากัดมาก และ
b) ไม่ เกสดบนพืนง ี่เีเ ่ม่มูลค่ าการอนุรักษ์ สูง และ
c) จะก่ อชห้ เกสดผลประโย้น์ จากการอนุรักษ์ ีเ วั ีังง พืนง ี่เ ภายชต้ การบรสหารจัดการป่ าไม้ อย่ าง้ัดเจน ยัเงยืน เพสเมเต็มและชนระยะยาว
6.10.1 The forests conversion, if any, shall not exceed 0.5% of the area of the Management Unit* in any one year, nor affect a total
of more than 5% of the area of the Management Unit* (the dimensions are approved by the stake holders). These changes are
documented.

6.10.1 1 การเปลี่ยนแปลงป่ าไม้ ถ้ามีต้องไม่เกิน 0.5% ของพื ้นที่ของหน่วยงานบริ หาร * ในปี ใดๆ หรื อส่งผลกระทบต่อภาพรวมมากกว่า 5% ของพื ้นที่ของหน่วยงานบริ หาร *
(ขนาดที่ได้ รับการอนุมตั ิโดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ต้ ้ องทาเป็ นเอกสาร
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 หากมีการแปลงสภาพเกิดขึ ้น ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าการแปลงสภาพต้ องไม่เกิดในป่ าที่มีคณ
ุ ค่าในการอนุรักษ์สงู และไม่เกิน 5% ของพื ้นที่ภายใต้ การบริ หารจัดการ
ภายในระยะเวลา 5 ปี (ดูที่ FSC-ADV-30-602)
6.10.3 The extent of any conversion should be acceptable to environmental organizations and regulatory agencies.

6.10.3 การแปลงสภาพใดๆก็ตามต้ องได้ รับการยอมรับจากองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมและหน่วยงานที่มีหน้ าที่ในการกากับดูแล
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแสดงให้ เห็นว่าการแปลงสภาพนัน้ ก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยาวภายในพื ้นที่ในขอบเขตการประเมิน
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 , ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าการปลูกสร้ างสวนป่ าหรื อ การใช้ ประโยชน์นอกเหนือจากป่ าจะไม่สง่ ผลกระทบต่อพื ้นที่ที่มีคณ
ุ ค่าในการอนุรักษ์สงู
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7.

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

7. แผนการบรสหารจัดการ – แผนชนการบรส หารจัดการ – เหมาะสมต่ อขนาดและความหนาแน่ นชนการดาเนสนงาน – ต้ องีาเป็ นเอกสาร นาไปช้้ และปรั บปรุงชห้ เป็ นปั จจุบัน
วัตึุประสงค์ ของการบรส หารจัดการชนระยะยาวและวสิ่การชนการีาชห้ บรรลุวัตึุประสงค์ ต้องม่การกล่ าวไว้ อย่ าง้ัดเจน

7.1

The management plan and supporting documents shall provide:
Management objectives.
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.
a)
b)

7.1 แผนการบรสหารจัดการและเอกสารสนับสนุนต้ องประกอบไปด้ วย
a) วัตึุประสงค์ การบรสหารจัดการ
b) คาอิสบายของีรัพยากรป่ าไม้ ีเ ่อยู่ภายชนขอบเขตการจัดการ ข้ อจากัดีางสสเงแวดล้ อม การช้้ พนื ง ี่เและสึานะการึือครอง สภาวะีางสังคมและเนรษฐนาสตร์
และข้ อมูลโดยรวมของพืนง ี่เข้างเค่ยง
c) คาอิสบายของ วนวัฒน์ และ/หรือ ระบบการบรสหารจัดการอืเน ซงเงได้ มาจากการรวบรวมคาึามและข้ อมูลผ่ านีางีรัพยากรี่เม่อยู่ชนระบบนสเวนน์ ของป่ า
d)คาอิสบายเหตุผลของอัตราการเก็บเก่เยวรายป่ และสายพันิุ์ีเ ไ่ ด้ รับการคัดเลือก
e) การเตร่ยมการเพืเอตรวจตสดตามการเจรส ญเตสบโตและการเปล่เยนแปลงของป่ าไม้
f) การป้องกันสสเงแวดล้ อม ี่เมาจากการประเมสนสสเงแวดล้ อม
g) แผนสาหรั บระบุและป้องกัน สายพันิุ์ีเ ห่ ายาก ชกล้ สูญพันิุ์และอยู่ชนอันตราย
h) แผนี่เแสดงึงง ี่เตงั ง ของีรัพยากรป่ าไม้ รวมึงงพืนง ี่เีเ ไ่ ด้ รับการคุ้มครอง แผนชนการดาเนสนกสจกรรมบรส หารจัดการและการึือครองพืนง ี่เ
i) คาอิสบายและการชห้ เหตุผลชนวสิ่การเก็บเก่เยวและอุปกรณ์ ีเ ช่ ้้
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีเอกสารและ/หรื อแนวทางในการดาเนินการบริ หารจัดการ ที่ครอบคลุมกิจกรรมการบริ หารจัดการและสอดคล้ องกับข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง เอกสารในการบริ หารจัดการ
เหล่านี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการโดยหน่วยงานที่มีอานาจหน้ าที่และสอดคล้ องกับเกณฑ์ของ FSC ข้ อ 7.1 และตัวชีวดที
ั ้ ่เกี่ยวข้ องตามที่แสดงด้ านล่าง
7.1.2 The management objectives are clearly described in the management documents or procedures.

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

7.1.3 เอกสารดาเนินการบริ หารจัดการต้ องมีคาอธิบายของทรัพยากรป่ าไม้ ภายใต้ การบริ หารจัดการ รวมถึง NTFPs ทัง้หมดที่มีการบริ หารจัดการในเชิงพาณิชย์ ข้ อจากัดทางสิ่งแวดล้ อม
(สามารถใช้ EIA เพื่อทาให้ ข้อกาหนดข้ อนี ้สมบูรณ์) การใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่และสถานะการถือครองที่ดิน
7.1.4 A description of the management activities implemented is included in the management documents or procedures.

7.1.4 มีการระบุคาอธิบายกิจกรรมในการบริ หารจัดการที่นาไปปฏิบตั ิในเอกสารการบริ หารจัดการ
7.1.5 The rate of harvest in the area under evaluation is consistent with the management documents, official quotas and is based
on legal harvest designs/permits.

7.1.5 อัตราการเก็บเกี่ยวในพืน้ที่ภายใต้ การประเมินตรงตามที่ระบุไว้ ในเอกสารการบริ หารจัดการ, โควต้ าอย่างเป็ นทางการขึน้อยูก่ บั การออกแบบ/การอนุญาตการเก็บเกี่ยวตามกฏหมาย
7.1.6 Harvesting activities shall be planned and performed in compliance with the latest Thailand Regulations on Forest Harvest
and Regeneration, and any other relevant local or regional legal requirement for forest harvesting activities.

7.1.6 ต้ องมีการวางแผนกิจกรรมการเก็บเกี่ยว และดาเนินการให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดล่าสุดของประเทศไทยในเรื่ องการเก็บเกี่ยวทางป่ าไม้ และการสร้ างทดแทน
และข้ อกาหนดตามกฏหมายอื่นๆในระดับท้ องถิ่นและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการเก็บเกี่ยวทางป่ าไม้
7.1.7 The rare, threatened and endangered species and related habitats for these species identified within the area under
evaluation, if any, shall be listed in the management documents.

7.1.7 สายพันธุ์ที่หายาก ใกล้ สญ
ู พันธุ์และอยูใ่ นภาวะเสี่ยง รวมถึงที่อยูอ่ าศัยของสายพันธุ์เหล่านัน้ ที่มีอยูใ่ นพื ้นที่ภายใต้ การประเมิน ต้ องระบุไว้ ในเอกสารการบริ หารจัดการ
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7.1.8 Forest manager(s) shall have maps to guide the forest management activities, such as protected areas, HCVF areas and
public welfare forest areas and so on.

7.1.8 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีแผนที่ เพื่อเป็ นแนวทางในกิจกรรมการบริ หารจัดการป่ าไม้ เช่น พืน้ที่ค้ มุ ครอง พืน้ที่ที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์สงู และ พืน้ที่ป่าสาธารณะ หรื อ ป่ าชุมชน เป็ นต้ น
7.1.9 A description and justification of harvesting techniques and equipment to be used shall be included in the management
documents or procedures.

7.1.9 คาอธิบายและและการให้ เหตุผลในวิธีการเก็บเกี่ยวและอุปกรณ์ที่ใช้ ต้องระบุไว้ ในเอกสารหรื อแนวทางการดาเนินงานบริ หารจัดการ
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 ควรม่การีบีวนแก้ ไขแผนชนการบรส หารจัดการตาม้่ วงเวลาี่เกาหนดเพืเอี่เจะนาผลของการตรวจตสดตามหรือข้ อมูลชหม่ ีางวสียานาตร์ และีางเีคนสค
รวมไปึงงการตอบสนองต่ อสสเงแวดล้ อมี่เม่การเปล่เยนแปลง, การพสจารณาึงงสังคมและเนรษฐกสจเข้ ามาร่ วมด้ วย
7.2.1 A technically sound and financially realistic timeframe shall exist for revision/adjustment of the management plan

7.2.1 ความคิดเห็นทางเทคนิคและกรอบระยะเวลาตามจริ งทางการเงินต้ องมีการนามาประกอบการทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนการบริ หารจัดการด้ วย
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้ องทาให้ มนั่ ใจว่าเอกสารหรื อแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการจะได้ รับการทบทวนตามช่วงเวลาที่กาหนด
ให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดกฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับการทบทวนแผนการบริ หารจัดการ
7.2.3 Forest manager(s) shall ensure that revised management plan has been approved by the relevant authorities.

7.2.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าแผนการบริ หารจัดการที่มีการแก้ ไขได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
7.2.4 Forest manager(s) shall ensure that the revised management plan incorporate any change in legal requirements, changes in
quotas at national and local level, and/or the results of any new provincial inventory.

7.2.4 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าแผนการบริ หารจัดการที่แก้ ไข ได้ นาเอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับข้ อกาหนดตามกฏหมาย
และการเปลี่ยนแปลงเรื่ องโควต้ าในระดับประเทศและระดับท้ องถิ่น และ/หรื อ ผลจากการมีทรัพย์สินใหม่เกิดขึน้ ภายในระดับจังหวัด
7.2.5 Forest manager(s) shall ensure that there is evidence that changing environmental, social and economic considerations have
been included in the revision of the management plan

7.2.5 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้ องทาให้ มนั่ ใจว่ามีหลักฐานแสดงว่าในการทบทวนแผนการจัดการนันได้
้ รวมเอาการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจ เข้ าไว้ ด้วย
7.3 Forest workers shall receive adequate training and supervision to ensure proper implementation of the
management plan.
7.3 ผู้ปฏสบัตสงานภายชนพืนง ี่เป่าต้ องได้ รับการอบรมอย่ างเพ่ยงพอและอยู่ภายชต้ การควบคุมดูแล เพืเอชห้ มันชจว่ าแผนชนการบรสหารจัดการจะึูกนาไปช้้ อย่ างเหมาะสม
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีแนวทางในการแจ้ งข้ อมูล และ/หรื อ อบรมผู้ปฏิบตั ิงาน ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการบริ หารจัดการป่ า, และมีการจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้ อง
7.3.2 Forest workers including subcontractors shall receive appropriate information or training on health and safety at work and on
how to perform relevant forest management activities.

7.3.1 ผู้ปฏิบตั ิงานภายในพืน้ที่ป่ารวมถึงผู้รับเหมาช่วงต้ องได้ รับการให้ ข้อมูล หรื อ การฝึ กอบรม เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน และวิธีในการดาเนินกิจกรรมในการ
บริ หารจัดการป่ าไม้ ที่ตนเองมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
7.3.3 Forest managers shall provide adequate supervision of forest workers and subcontractors to ensure appropriate
implementation of the management activities.

7.3.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องให้ การกากับดูแลในการดาเนินกิจกรรมการบริ หารจัดการที่ทาโดยผู้ปฏิบตั ิงานในป่ าและผู้รับเหมาช่วงอย่างที่เพียงพอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
7.3.4 Forest manager(s) shall keep records of information on training session delivered to forest workers including subcontractors.

7.3.4 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีการเก็บรักษาบันทึกของข้ อมูลที่ใช้ ในการฝึ กอบรมให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในป่ าและผู้รับเหมาช่วงเอาไว้
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 ชนขณะี่เชห้ ความเคารพต่ อการรั กษาความลับของข้ อมูล ผู้จัดการป่ าไม้ ต้องีาสรุปี่เนาเสนอต่ อสาิารณะ้นเก่เยวกับองค์ ประกอบเบือง งต้ นชนแผนการบรส หารจัดการ
รวมึงงรายการี่เระบุไว้ ชนเกณฑ์ ชนข้ อ 7.1 ด้ านบน
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 บทสรุปของเอกสารการบริ หารจัดการต้ องกล่าวถึงเรื่ องที่อยูใ่ นเกณฑื 7.1 และมีการเปิ ดเผยสูส่ าธารณะชนโดยองค์กร หรื อเผยแพร่ ในเว็ปไซต์
หากมีข้อมูลใดที่เป็ นความลับองค์กรสามารถลบออกได้ ก่อนการเผยแพร่
7.4.2 A summary of the management documents shall be up to date.

7.4.2 บทสรุปของเอกสารการบริ หารจัดการต้ องเป็ นปั จจุบนั

Bureau Veritas Certification

Update 28/04/17

Page 19 of 42

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

8.

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

8. การตรวจตสดตามและการประเมสน – ต้ องม่การดาเนสนการตรวจตสดตาม- ชห้ เหมาะสมกับขนาดและความหนาแน่ นของการบรสหารจัดการป่ าไม้ – เพืเอประเมสนสภาพของป่ า,
ปรสมาณผลผลสตจากผลสตภัณฑ์ จากป่ า, ห่ วงโซ่ ชนการดูแลรักษา, กสจกรรมการบรสหารจัดการและผลกระีบต่ อสังคมและสสเงแวดล้ อม
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
ความึ่เและความเข้ มงวดชนการตรวจตสดตามจะึูกกาหนดโดยขนาดและความหนาแน่ นของการดาเนสนงานบรสหารจัดการป่ าและความสัมพันิ์ เ้สงซ้ อนและความเปราะบางของสสเง
แวดล้ อมี่เได้ รับผลกระีบ แนวีางการดาเนสนงานตรวจตสดตามต้ องแน่ นอนและสามารึีาซาง ได้ เมืเอเวลาผ่ านไป เพืเอช้้ ชนการเปร่ยบเี่ยบผลและประเมสนความเปล่เยนแปลง
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 ต้ องมีการระบุความถี่และความเข้ มงวดในกิจกรรมการตรวจติดตาม จัดทาเป็ นบันทึกและปรับให้ เข้ ากับขนาดและความเข้ มข้ นของกิจกรรมการบริ หารจัดการ ความเข้ มข้ นในการดาเนิน
กิจกรรมบริ หารจัดการมีแนวโน้ มว่าจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม ซึง่ ควรมีการตรวจติดตามอย่างเป็ นระบบ
8.1.2 The management activities that need to be monitored are identified and recorded.

8.1.2 ต้ องมีการระบุกิจกรรมในการบริ หารจัดการต้ องได้ รับการตรวจติดตาม และมีบนั ทึก
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่ามีการดาเนินการการตรวจติดตามตามและทาบันทึกอย่างสม่าเสมอ โดยอย่างน้ อยต้ องสัมพันธ์กบั กิจกรรมการเก็บเกี่ยวและการสร้ างการทดแทน
การตรวจติดตามต้ องดาเนินการให้ สอดคล่องกับแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้ สามารถใช้ ในการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานเมื่อเวลาผ่านไปได้
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 การบรสหารจัดการป่ าไม้ ต้องรวมเอาการวสจัยและการเก็บรวบรวมข้ อมูลี่เจาเป็ นสาหรับการตรวจตสดตาม, อย่ างน้ อย ตามตัว้่บง ่ งดังต่ อไปน่ ง
- ผลผลสตจากป่ าไม้ ีเ ม่ ่การเก็บเก่เยว
- อัตราการเจรสญเตสบโต การสร้ างีดแีนและสภาพป่ า
- องค์ ประกอบและการสังเกตุการเปล่เยนแปลงของพันิุ์พื้และสัตว์ ประจาึสเน
- ผลกระีบต่ อสังคมและสสเงแวดล้ อมี่เเกสดจากการเก็บเก่เยวและการดาเนส นกสจกรรมอืเน
- ค่ าช้้ จ่าย, ความสามารึชนการผลสตและประสสีิสภาพของการบรสหารจัดการป่ า
8.2.1 Forest manager(s) shall collect and record harvest data for all commercial species (including NTPF) that are being harvested
during the certification period.

8.2.1 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องรวบรวมและบันทึกข้ อมูลการเก็บเกี่ยวของสายพันธุ์เชิงพาณิชย์ทงหมด
ั้
รวมทัง้ NTPF ที่ได้ รับการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่อยูภ่ ายใต้ การรับรอง
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องตรวจติดตาม อัตราการเจริ ญเติบโต การสร้ างทดแทนตามธรรมชาติ พื ้นที่ป่าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์สงู และสภาพป่ า ผ่านทางข้ อมูลที่ได้ จากหน้ างานและการ
สารวจในระหว่างการดาเนินกิจกรรมการบริ หารจัดการข้ อมูลที่ได้ ต้องเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการบริ หารจัดการป่ าที่สอดคล้ องกับความเข้ มข้ นของกิจกรรมในการบริ หารจัดการ และต้ องมี
การทาบันทึกอย่างเป็ นทางการด้ วย
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องตรวจติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม ในระหว่างหรื อหลังจากการเก็บเกี่ยว หรื อกิจกรรมการบริ หารจัดการอื่นๆที่ก่อให้ เกิดการรบกวน
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องตรวจติดตามและบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่เกิดขึน้ อย่างมีนยั สาคัญกับสายพันธุ์พืชและสัตว์ประจาถิ่น ที่อาจเกิดขึน้ ระหว่าง หรื อหลังจากการทากิจ
กรรมการบริ หารจัดการ เพื่อทาให้ มนั่ ใจว่าความหลากหลายของผืนป่ าจะยังถูกรักษาไว้
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8.2.5 Forest manager(s) have relevant data on cost of forest management. Financial information from the organisation’s
accounting system shall be available and appropriate to determine the cost of the forest management operations.

8.2.5 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องเก็บรักษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการป่ า ฝ่ ายบัญชีขององค์กรต้ องมีข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสมในการแสดงค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
บริ หารจัดการป่ าไม้
8.2.6 Forest manager(s) have relevant data on productivity and efficiency of forest management.

8.2.6 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผลผลิตและประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการป่ า
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 ผู้จัดการป่ าไม้ ต้องจัดีาเอกสาร เพืเอีาชห้ เกสดการตรวจตสดตามและเพืเอชห้ องค์ กรี่เชห้ การรับรองสามารึีวนสอบผลสตภัณฑ์ จากป่ าไม้ ไปยังแหล่ งี่เมาได้
โดยกระบวนการน่เง ร่ยกว่ า ห่ วงโซ่ ผลสตภัณฑ์
8.3.1 Forest manager(s) shall have an established control system which allows the traceability of timber, from its origin to the forest
gate, the point of processing and/or the point where ownership changes.

8.3.1 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องจัดตังระบบการควบคุ
้
มดูแลสาหรับไม้ ซุง เพื่อให้ สามารถทวนสอบข้ อมูลของแหล่งที่มาไปจนถึงขันตอนก่
้
อนออกจากป่ า จุดที่จะเริ่ มเข้ ากระบวนการแปรรูป และ/หรื อ
จุดที่มีการเปลี่ยนเจ้ าของ
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 เอกสารที่เกี่ยวข้ องเช่น เอกสารการที่เกี่ยวข้ องกับการขนส่งต้ องได้ รับการบันทึก เพื่อให้ ผ้ จู ดั การป่ าไม้ สามารถแสดงให้ เห็นได้ วา่ ผลิตภัณฑ์จากป่ านันๆมาจากพื
้
้นที่ที่ได้ รับการรับรอง
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าพนักงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ผู้ปฏิบตั ิงานและผู้รับเหมาช่วง ได้ ถกู แจ้ งให้ ทราบ หรื อ ได้ รับการฝึ กอบรม
ที่เหมาะสมเพื่อให้ สามารถการปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินงานของห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ได้
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 ใบกากับสินค้ าหรื อรายการสินค้ าสาหรับสินค้ าที่ได้ รับการรับรอง ต้ องแสดงถึง:
- ชื่อ, รายละเอียดการติดต่อ และหมายเลขการรับรองหรื อหมายเลขของผู้ที่ได้ รับการรับรอง, ของผู้จดั การป่ าไม้ หรื อนิติบคุ คลอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของผู้ซื ้อ
- วันที่
- ปริ มาณ (เป็ นปริ มาตรหรื อหน่วยอื่นๆ) ของสินค้ าที่ได้ รับการรับรองที่จาหน่ายไป
- ลักษณะทางธรรมชาติ, สายพันธุ์ และหนังสืออ้ างอิงของสินค้ าที่ได้ รับการรับรองที่จาหน่ายออกไป (ขนาดและปริ มาณ)
- ข้ อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ที่จะสามารถใช้ เชื่อมโยงใบกากับสินค้ าหรื อรายการสินค้ ากับสินค้ าที่ได้ รับการรับรองและแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้ า
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 เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง FSC ซึง่ FSC – labelled ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก ต้ องสอดคล้ องกับ FSC - STD – 50-001 :ความต้ องการสาหรับการใช้ เครื่ องหมายการค้ า FSC
โดยผู้ถือใบรับรองผู้จดั การป่ าไม้ ต้องได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการใช้ งานเครื่ องหมายทางการค้ า FSC จากทางบูโรเวอริ ทสั
8.4
plan.

The results of monitoring shall be incorporated into the implementation and revision of the management

8.4 ผลจากการตรวจตสดตามต้ องนาเข้ ามาร่ วมชนการดาเนสนการและการีบีวนแก้ ไขแผนชนการบรส หารจัดการป่ าไม้
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแสดงให้ เห็นถึงการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม, ผลการตรวจติดตามหรื อการสังเกตุการณ์ในพืน้ที่ ได้ ถกู นาไปใช้
เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการบริ หารจัดการป่ าและลดผลกระทบให้ น้อยที่สดุ และมีการนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการทบทวนแก้ ไขเอกสารหรื อแนวทางในการดาเนินงานการบริ หารจัดการ
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแสดงให้ เห็นถึงการให้ ความร่วมมือในการปรับแนวทางในการบริ หารจัดการและกิจกรรม ตามข้ อมูลที่ได้ ในระหว่างการตรวจติดตามกิจกรรมการบริ หารจัดการป่ า
และใช้ ข้อมูลเป็ นปั จจัยนาเข้ าในการทบทวนเอกสารและแนวทางในการดาเนินการบริ หารจัดการ
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8.4.3 Forest manager(s) shall have access to relevant sources of monitoring information collected by national, provincial or local
authorities through the official monitoring programs implemented by these authorities.

8.4.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลของการตรวจติดตามที่ดาเนินการโดยหน่วยงาน ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้ องถิ่น ผ่านโปรแกรมการตรวจติดตามที่ดาเนินงานโดย
หน่วยงานเหล่านัน้
8.4.4 Records of the results of monitoring activities or programs are available.

8.4.4 ต้ องมีบนั ทึกของผลการตรวจติดตามกิจกรรมหรื อโปรแกรมต่างๆ
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 ชนขณะี่เชห้ ความเคารพต่ อการรักษาความลับของข้ อมูล ผู้จัดการป่ าไม้ ต้องีาสรุปี่เนาเสนอต่ อสาิารณะ้นเก่เยวกับองค์ ประกอบเบือง งต้ นชนแผนการบรสหารจัดการ
รวมึงงรายการี่เระบุไว้ ชนเกณฑ์ ชนข้ อ 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 บทสรุปของบันทึกการตรวจติดตาม ต้ องมีการกล่าวถึงเรื่ องในหัวข้ อกาหนด 8.2 และพร้ อมต่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเมื่อมีการร้ องของหรื อมีการเผยแพร่ บนเว็ปไซต์ถ้ามี
Any information considered as confidential by the company can be deleted before publication.

ข้ อมูลที่ถือว่าเป็ นความลับของบริ ษัทสามารถลบออกจากรายงานที่นาเสนอต่อสาธารณะชนได้
8.5.2 A public summary of the results of monitoring shall be up to date.

8.5.2 รายงานสรุปผลการตรวจติดตามที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต้ องเป็ นปั จจุบนั

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. การดารงรักษาป่ าี่เม่คุณค่ าการอนุรักษ์ สูง กสจกรรมการบรสหารจัดการภายชนป่ าี่เมค่ ุณค่ าการอนุรักษ์ สูง ต้ องคงไว้ หรือส่ งเสรสมลักษณะเฉพาะของป่ า
การตัดสสนชจชด ก็ตามี่เเก่เยวข้ องกับป่ าี่เม่คุณค่ าการอนุรักษ์ สูง ต้ องพสจารณาชนเ้สงป้องกันไว้ ก่อน
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 การประเมสนเพืเอระบุความม่อยู่ของลักษณะเฉพาะของป่ าี่เม่คุณค่ าการอนุรักษ์ สูง จะพสจารณาจากความเหมาะสมของขนาดและความหนาแน่ นชนการบรสหารจัดการ
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจในคอนเซ็ปต์ของป่ าที่มีมลู ค่าการอนุรักษ์สงู ของ FSC และต้ องสามารถเข้ าถึงค่านิยามของป่ าที่มีมลู ค่าการอนุรักษ์สงู ของ 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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาการประเมินพืน้ที่ป่าที่อยูภ่ ายใต้ ขอบเขตการประเมินเพื่อระบุการมีอยูข่ องป่ าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์สงู รวมทัง้ป่าชุมชน
และพื ้นที่ค้ มุ ครองตามกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่ต้องถูกนามาใช้ ในการประเมินขันต้
้ น ประกอบไปด้ วยข้ อมูลเรื่ องป่ าชุมชน, ชนกลุม่ น้ อยภายในท้ องถิ่น,
แหล่งน ้าและพื ้นที่ที่มีลกั ษณะเฉพาะ หรื อมีป่าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์สงู อยูภ่ ายในพืน้ที่
9.1.3 Whenever relevant, forest managers comply with the following legal requirements:

เมื่อใดก็ตามที่เกี่ยวข้ อง, ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องดาเนินการให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดทางกฏหมายต่อไปนี ้
- Forestry Act 1947 Amended in 1989 พ.ร.บ. ป่ าไม้ พ.ศ. 2484
- Forest Plantation Act B.E. 2535 พ.ร.บ. สวนป่ า 2535
9.1.4 The results of the HCVF assessment shall be recorded and identified HCVF on map if any are identified.

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

9.1.5 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องไม่เพียงแต่แจ้ งว่าไม่มีป่าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์สงู อยูภ่ ายในพืน้ที่ภายใต้ ขอบเขตการประเมิน
แต่ต้องนาเสนอรายละเอียดของการประเมินป่ าที่มีมลู ค่าการอนุรักษ์สงู ในแต่ละหัวข้ อ พร้ อมทัง้ อธิบายเหตุผลและข้ อสรุปในการประเมินด้ วย
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 ส่ วนการชห้ คาปรงกษาของกระบวนการชห้ การรับรองต้ องเน้ นยาง ชนการระบุลักษณะเฉพาะขององค์ ประกอบด้ านการอนุรักษ์
และีางเลือกสาหรั บการดูแลรักษาลักษณะสสเงเหล่ านันง
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9.2.1 The assessment performed by the forest manager(s) shall include a consultation process focused on HCVF identification
with pertinent local farmers, local communities, local minority groups if any, interested stakeholders, relevant local and regional
authorities and relevant national experts.

9.2.1 การประเมินที่ดาเนินการโดยผู้จดั การป่ าไม้ ต้องรวมถึงขัน้ตอนในการปรึกษาหารื อที่เน้ นการชีบ้ ง่ ป่ าที่มีมลู ค่าการอนุรักษ์สงู กับเกษตรกรท้ องถิ่น, ชุมชนท้ องถิ่น, ชนกลุม่ น้ อยในท้ องถิ่นถ้ ามี,
ผู้ที่มีสว่ นได่สว่ นเสีย, หน่วยงานท้ องถิ่นและระดับภูมิภาคที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และผู้เชียวชาญในระดับประเทศที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าการปรึกษาหารื อกับผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียจะมุง่ เน้ นไปในเรื่ องการระบุป่าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์ สงู และมีการบันทึกมาตรการในการดูแลรักษาและ
บริ หารจัดการที่นาเสนอโดยผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และนามาเข้ าร่วมในแนวทางในการบริ หารจัดการและนาไปปฏิบตั ิในกิจกรรมการบริ หารจัดการ เมื่อใดก็ตามที่เกี่ยวข้ อง
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 หากมีป่าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์สงู อยูภ่ ายในพื ้นที่ภายใต้ ขอบเขตการประเมิน ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแสดงให้ เห็นถึงการดาเนินการที่ทาเพื่อให้ การคุ้มครอง และ/หรื อ
ลดการทาให้ เกิดอันตรายต่อป่ าที่มีมลู ค่าการอนุรักษ์สงู
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้ องเก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวกับกระบวนการปรึ กษาหารื อและผลตอบสนองที่ได้ รับ, ถ้ ามี
และต้ องนาข้ อความคิดเห็นที่ได้ รับมาเข้ าร่วมในการประเมินป่ าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์สงู ,
และแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนถึงการนาข้ อความคิดเห็นเข้ ามาพิจารณาร่วมในเอกสารหรื อแนวทางในการบริ การจัดการ
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 แผนชนการบรสหารจัดการต้ องรวมึงงการนาเอามาตรการชนการดาเนสนการเฉพาะไปช้้ เพืเอีาชห้ ว่าการดูแลรักษา และ/หรื อ การส่ งเสรสม การแปลงสภาพของ
คุณลักษณะเฉพาะจะเป็ นไปตามการดาเนสนการเ้สงป้องกัน มาตรการเหล่ าน่ ตง ้ องม่การระบุไว้ ชนแผนการบรสหารจัดการี่เม่การสรุปเพืเอนาเสนอต่ อสาิารณะ้นด้ วย
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 ลักษณะเฉพาะของป่ าที่มีมลู ค่าการอนุรักษ์ สงู ต้ องได้ รับการระบุโดยผู้จดั การป่ าไม้ พร้ อมทังให้
้ คาอธิบายไว้ ในเอกสารหรื อแนวทางการบริ หารจัดการ
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 เอกสารการบริ หารจัดการหรื อประเมินพืน้ที่ป่าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์สงู ต้ องรวมถึงคาอธิบายมาตรการในการบริ หารจัดการที่ได้ มีการระบุ หลังจากกระบวนการปรึกษาหารื อ
เพื่อคงไว้ หรื อส่งเสริ ม ลักษณะของป่ าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์สงู ตามที่มีการระบุไว้ เพื่อให้ มีการนามาตรการนัน้ ไปปฏิบตั ิ
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 การประเมินป่ าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์สงู ต้ องมีอยูใ่ นเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะชนเมื่อมีการร้ องขอหรื อมีการเผยแพรบนเว็ปไซต์ถ้ามี
9.3.4 All measures are described in the public summary of the management plan.

9.3.4 มาตรการทังหมดจะต้
้
องถูกอธิบายเอาไว้ ในรายงานสรุปแผนการบริ หารจัดการที่นาเสนอต่อสาธารณะชน
9.3.5 Intact Forest Landscape (IFL) shall be included in HCVF 2 category.

9.3.5 ภูมิทศั น์ของป่ าไม้ ที่สมบูรณ์ (IFL) ต้ องรวมอยูใ่ นหมวด เอชซีวีเอฟ2
9.3.6 Global Forest Watch IFL maps www.globalforestwatch.org, or a more recent IFL inventory using the same methodology,
such as Global Forest Watch Canada, shall be used to identify potential IFL.

9.3.6 การเฝ้าดูป่าระดับโลก แผนที่ IFL www.globalforestwatch.org, หรื อ การสารวจภูมทิ ศั น์ป่าไม้ ที่สมบูรณ์ (IFL) ปั จจุบนั โดยใช้ วิธีการเดียวกัน เช่น การเฝ้าดูป่าระดับโลกของแคนนาดา
ต้ องใช้ ระบุเพื่อศักยภาพ
9.3.7 Any applicant to the FSC Forest Management certification (not yet certified for the application scope) shall not perform any
Forest Management operations including harvesting and road building in Intact Forest Landscape.

9.3.7 ผู้ยื่นคาขอรับรอง FSC Forest Management (ยังไม่ได้ รับการรับรองสาหรับขอบเขตการสมัคร) ต้ องไม่ดาเนินการจัดการป่ าไม้ ใด ๆ
รวมถึงการเก็บเกี่ยวและการสร้ างถนนในภูมิทศั น์ป่าไม้ ที่สมบูรณ์

Bureau Veritas Certification

Update 28/04/17

Page 23 of 42

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

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

9.3.8 การบริ หารการจัดการป่ าไม้ รวมถึงการเก็บเกี่ยวและการสร้ างถนนของหน่วยจัดการป่ าที่ได้ รับการรับรองแล้ ว อาจดาเนินการใน IFLs ได้ หาก:
9.3.8.1 ไม่สง่ ผลกระทบมากว่า 20% ของ ภูมิทศั น์ของป่ าไม้ ที่สมบูรณ์ (IFL) ภายในหน่วยจัดการ (MU) และ
9.3.8.2 อย่าลด IFLs ที่ต่ากว่าเกณฑ์ 50,000 ฮ้ าในแนวนอน

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 ต้ องม่การตรวจตสดตามประจาป่ เพืเอประเมสนประสสีิสภาพของการดาเนสนงานตามมาตรการี่เจัดีาเพืเอคงไว้ หรือส่ งเสรสมเพสเมพูนองค์ ประกอบการอนุรักษ์ ีเ ่นาไปช้้ ได้
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 ต้ องมีการตรวจติดตามประสิทธิภาพของมาตรการในการบริ หารจัดการเพื่อคงไว้ ซงึ่ ลักษณะเฉพาะของป่ าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์ สงู ตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
ผ่านการสารวจในพื ้นที่ตามความเหมาะสมและจัดทาบันทึก
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแสดงให้ เห็นว่ามีการตรวจติดตามและการสังเกตุการณ์ในพื ้นที่ และนามาใช้ เพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการลักษณะเฉพาะของป่ าที่มีมลู ค่าการอนุรักษ์สงู เมื่อจาเป็ น
9.4.3 Forest manager(s) shall monitor any significant impact on the HCVF attributes that may occur during or following forest
management activities taking place in the vicinity of the HCVF area to ensure that the HCVF attributes are maintained.

9.4.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องตรวจติดตามผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อลักษณะเฉพาะของป่ าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์สงู
ที่อาจเกิดในระหว่างหรื อหลังจากการดาเนินกิจกรรมการบริ หารจัดการที่เกิดขึน้ในบริ เวณใกล้ เคียงพืน้ที่ป่าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์สงู
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าลักษณะเฉพาะของป่ าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์สงู จะได้ รับการรักษาไว้
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 หากมีการระบุผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อลักษณะเฉพาะของป่ าที่มีมลู ค่าในการอนุรักษ์สงู ข้ อมูลในการตรวจติดตาม และ/หรื อ การสารวจในพื ้นที่ต้องมีการบันทึกและนาไปใช้ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการบริ หารจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบนัน้

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. การปลูกสร้ างสวนป่ า – การปลูกสร้ างสวนป่ าต้ องม่การวางแผนและบรสหารจัดการตามหลักการและเกณฑ์ ีเ ก่ าหนดไว้ ชนข้ อ 1-10
หากป่ าี่เปลูกสามารึสร้ างผลประโย้น์ ีางสังคมและเนรษฐกสจ และสามารึตอบสนองความต้ องการชนสสนค้ าจากป่ าไม้ ของมนุษย้าตสได้
ควรม่การนาสสเงเหล่ านันง มาช้้ เตสมเต็มการบรสหารจัดการ เพืเอลดความกดดันและส่ งเสรสมการสร้ างีดแีนและการอนุรักษ์ ของป่ าิรรม้าตส
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 วัตึุประสงค์ ชนการบรสหารจัดการการปลูกสร้ างสวนป่ า, รวมึงง วัตึุประสงค์ การอนุรักษ์ ป่าิรรม้าตสและการสร้ างป่ าีดแีน
ต้ องระบุไว้ อย่ าง้ัดเจนชนแผนการบรสการจัดการ และแสดงไว้ อย่ าง้ัดเจนชนแผนการดาเนสนงาน
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการการปลูกสร้ างสวนป่ าได้ มีการระบุไว้ อย่างชัดเจนในเอกสารการบริ หารจัดการ
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 วัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าไม้ ต้องรวมอยูใ่ นเอกสารการบริ หารจัดการ สอดคล้ องตามสภาพแวดล้ อมในท้ องถิ่น และต้ องมีการระบุพืน้ที่ค้ มุ ครอง (เช่น บัฟเฟอร์ โซน, ป่ าธรรมชาติ
และป่ าชุมชน) กิจกรรมการบริ หารการจัดการใดๆ ที่ดาเนินการภายในพืน้ที่ที่ได้ รับการคุ้มครอง ต้ องมีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์
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 วัตถุประสงค์การฟื น้ ฟูป่าไม้ ต้องรวมอยูใ่ นเอกสารการบริ หารจัดการ เมื่อใดก็ตามที่มีการระบุพืน้ที่เพื่อการฟื น้ ฟูต้องมีการระบุพืน้ที่นนั ้ ลงบนแผนที่ด้วย
10.1.4 Protected areas shall be indicated on maps.

10.1.4 ต้ องระบุพื ้นที่ค้ มุ ครองในแผนที่ด้วย
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10.2.

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

10.2. การออกแบบและการวางผังการปลูกสร้ างสวนป่ า ต้ องส่ งเสรสมการป้องกัน การสร้ างป่ าีดแีน และการอนุรักษ์ ไว้ ซเ งงป่ าตามิรรม้าตส และไม่ ไปรบกวนป่ าิรรม้าตส
ีางเดสนสัตว์ ป่า, แหล่ งนาง , มวลหมู่ไม้ ีเ ่ม่อายุต่างกัน และรอบการตัดฟั นไม้ ควรจัดชห้ ม่ชนแผนผังของการปลูกสร้ างสวนป่ า สอดคล้ องกับขนาดของการดาเนสนงาน
ขนาดและผังของการปลูกสร้ างสวนป่ าต้ องสอดคล้ องกับรู ปแบบของป่ าชนภูมสประเีนตามิรรม้าตส
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าการปลูกสร้ างสวนป่ าและกิจกรรมการบริ หารจัดการการฟื น้ ฟูป่านัน้ จะปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเอกสารและแนวทางในการดาเนินงานการบริ หารจัดการ
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าการปลูกสร้ างสวนป่ าจะคงรักษาไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์ของป่ าตามสภาพของพื ้นที่ บนพื ้นฐานของขนาดและความรุนแรงของรูปแบบของการรบกวน
การเพาะปลูก และระบบการเก็บเกี่ยวในพื ้นที่
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าการเพาะปลูกและกิจกรรมการปลูกสร้ างสวนป่ าจะคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญสาหรับระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ เช่น พืน้ที่กนั ชน, พื ้นที่ชายฝั่ ง ,
แหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า และทางเดิน (ตัวชีวดนี
ั ้ เ้ ป็ นส่วนเติมเต็มของตัวชีวดในข้
ั ้ อ 10.1.2 แต่เป็ นการเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกิจกรรมการปลูกสร้ างสวนป่ าและการฟื น้ ฟูป่า)
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่ากิจกรรมการฟื น้ ฟูป่าและการปลูกสร้ างสวนป่ าจะมีการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับ
มาตรฐานทางเทคนิคและข้ อกาหนดในระดับประเทศและระดับท้ องถิ่นของประเทศไทย รวมทัง้ พ.ร.บ. สวนป่ า พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช 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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่ามีการจัดการพืน้ที่กนั ชน ที่ขนานไปตลอดทางน ้า และรอบๆแหล่งน ้า
ให้ สอดคล้ องกับแนวทางการดาเนินงานและข้ อกาหนดในระดับประเทศและระดับท้ องถิ่นของประเทศไทย รวมทัง้ พ.ร.บ. สวนป่ าพ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ. 2542
แนวทางการบริ หารจัดการที่ดีในระดับภูมิภาคและกฎระเบียบข้ อบังคับระดับท้ องถิ่น ถึงแม้ ว่า
buffer zone จะถูกปกคลุมไปด้ วยสายพันธุ์ประจาถิ่นหรื อต่างถิ่นก็ไม่สามารถยกเว้ นได้
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 ควรม่ความหลากหลายชนองค์ ประกอบของพันิุ์พื้เพืเอส่ งเสรสมเนรษฐกสจ, ระบบนสเวนน์ และความมัเนคงีางสังคม ความหลากหลายนันง อาจรวมึงง ขนาดและ
การกระจายตัวของพืนง ี่เ ภายชต้ การบรสหารจัดการภายชนภูมสประเีน, จานวนและองค์ ประกอบีางพันิุกรรมของสายพันิุ์, หมวดหมู่อายุ และ โครงสร้ าง
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องสนับสนุนความหลากหลายของพันธุ์ไม้ โดยเลือกที่เป็ นไปได้ ตามความหลากหลายของไม้ ต่างถิ่น, ไม้ ประจาถิ่น, ประเภท และ/หรื อ แหล่งกาเนิด
ที่สอดคล้ องกับแนวทางในการดาเนินงานการบริ หารจัดการและข้ อกาหนดประจาท้ องถิ่น
10.3.2 Forest manager(s) shall ensure that the diversity of the plantation through appropriate size and spatial distribution of
compartments or management units within the landscape, and/or plantation age classes and/or whenever possible plantation
structure.

10.3.2 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่ามีความหลากหลายของพันธุ์พืช ภายในขนาดพืน้ที่ที่เหมาะสมและมีการกระจายตัวอย่างเหมาะสมของหน่วยการบริ หารจัดการภายในพืน้ที่
และ/หรื อกลุม่ อายุของพันธุ์พืช และ/หรื อ โครงสร้ างของพันธุ์พืช หากเป็ นไปได้
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่า ขอบเขตพื ้นที่ที่ใหญ่ที่สดุ ที่มีการระบุไว้ อย่างชัดเจนสอดคล้ องกับข้ อกาหนดใน พ.ร.บ. สวนป่ า พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธ์พืช 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 การคัดเลือกสายพันิุ์ีเ จ่ ะนามาปลูก ควรพสจารณาจากความเหมาะสมโดยรวมต่ อพืนง ี่เและวัตึุประสงค์ ชนการบรสหารจัดการ
เพืเอส่ งเสรสมการอนุรักษณ์ ความหลากหลายีาง้่วภาพ, ควรชห้ ความสาคัญกับสายพันิุ์ี้องึสเนมากกว่ าสายพันิุ์ต่างึสเน
ชนการคัดเลือกเข้ ามาปลูกและฟื ง นฟูระบบนสเวนน์ ีเ ึ่ ูกีาลาย จะม่การช้้ สายพันิุ์ต่างึสเนได้ ก็ต่อเมืเอม่ประสสีิสภาพด่กว่ าสายพันิุ์ี้องึสเน
ีังง น่ตง ้ องม่การตรวจตสดตามอย่ างระมัดระวังเพืเอป้องกันการตายี่เผสดปกตส, โรค หรื อการระบาดของแมลงและผลเส่ยต่ อระบบนสเวนน์ น์
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าสายพันธุ์ที่ได้ รับเลือกมาปลูกและบริ หารจัดการในการปลูกสวนป่ านัน้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมในท้ องถิ่นและได้ รับการอนุมตั ิอย่างถูกต้ องตามกฏหมาย
เมื่อจาเป็ น
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่า หากนาเข้ าสายพันธุ์ต่างถิ่นต้ องผ่านการดาเนินการในขัน้ต้นก่อนการนาเข้ า และต้ องผ่านข้ อกาหนดตามกฏหมายการกักกัน เมื่อใดก็ตามที่มีผล
บังคับใช้ และรับรองว่าไม่มีอนั ตรายต่อสิ่งแวดล้ อมและความหลากหลายทางชีวภาพ สอดคล้ องตามบทบัญญัติ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธ์พืช 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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องเก็บบันทึกการใช้ งานสายพันธุ์ต่างถิ่นและควรมีการตรวจติดตามผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากสายพันธุ์ต่างถิ่นด้ วย
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีเอกสารเกี่ยวกับระบบการตรวจติดตามเพื่อที่จะควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการใช้ งานสายพันธุ์ต่างถิ่น ซึง่ อาจถือเป็ น การรุกราน
และ/หรื อ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะมีการเก็บเกี่ยวป่ าปลูกก่อนที่จะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และก่อนการเพาะตัว และการฟื น้ ฟูธรรมชาติสามารถเกิดขึน้ได้
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 ผู้ประกอบการป่ าไม้ ที่มีสว่ นร่วมในการผลิตและการดาเนินงานของต้ นกล้ า ต้ องมีใบอนุญาตที่ออกโดยกรมป่ าไม้ ที่สงู กว่าระดับเขต สอดคล้ องตามบทบัญญัติที่ พ.ร.บ. คุ้มครอง
พันธ์พืช พ.ศ. 2542 ผู้ประกอบการป่ าไม้ ต้องดาเนินการผลิตและการบริ หารจัดการให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขตามใบอนุญาต
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 สัดส่ วนพืนง ี่เป่าภายชต้ การจัดการีังง หมดต่ อขนาดของพืนง ี่เปลูกป่ าต้ องม่ความเหมาะสม และต้ องได้ รับการพสจารณาตามมาตรฐานชนระดับภูมสภาค
ต้ องม่การบรสหารจัดการฟื ง นฟูพนื ง ี่เชห้ กลายเป็ นพืนง ี่เีเ ่ปกคลุมด้ วยป่ าตามิรรม้าตส
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าการออกแบบการปลูกสร้ างป่ าและการดาเนินการบริ หารจัดการจะปกป้องคุณค่าทางระบบนิเวศน์โดยเฉพาะบริ เวณรอบพืน้ที่ป่าชุมชน, พืน้ที่ป่าอนุรักษ์
หรื อป่ าคุ้มครอง
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าตัวอย่างของระบบนิเวศน์ที่มีอยู,่ ทางเดินของสัตว์ป่าและที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าที่มีความสาคัญจะได้ รับการชี ้บ่งและอยูภ่ ายใต้ การคุ้มครอง
10.5.3 Forest manager(s) shall ensure that areas of natural forest or natural vegetative cover have been identified in the field, in
harvest designs and marked on related maps.

10.5.3 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าพื ้นที่ป่าธรรมชาติ หรื อพืชทางธรรมชาติ ที่ขนึ ้ ปกคลุม ได้ ถกู ระบุไว้ ในพื ้นที่, ในการออกแบบการเก็บเกี่ยว และมีการทาเครื่ องหมายไว้ บนแผนที่ด้วย
10.5.4 Forest manager(s) shall ensure that whenever a natural forest cover exists at landscape level, a proportion of the overall
area under evaluation, appropriate to the scale and intensity of the plantation, is managed to restore such natural forest cover or
that an appropriate area of natural forest cover is fully maintained and protected.

10.5.4 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าเมื่อใดก็ตามที่ป่าธรรมชาติขนึ ้ ปกคลุมพืน้ที่, สัดส่วนของพืน้ที่ภายใต้ ขอบเขตการประเมิน ตามความเหมาะสมของขนาดและความหนาแน่นของพันธุ์พืช
จะได้ รับการบริ หารจัดการเพื่อฟื น้ คืน ป่ าธรรมชาติที่ขนึ ้ ปกคลุม หรื อ พืน้ที่เหมาะสมที่มีการขึน้ปกคลุมของป่ าธรรมชาติจะได้ รับการดูแลรักษาและคุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบ
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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 การตรวจวัดต้ องม่การดาเนสนมาตรการเพืเอคงไว้ หรือปรั บปรุงโครงสร้ างของดสน, ความอุดมสมบูรณ์ และกสจกรรมีาง้่วภาพ วสิ่การและอัตราการเก็บเก่เยว,
ึนนและแนวชนการก่ อสร้ างและซ่ อมบารุ ง, และตัวเลือกของสายพันิุ์ ระยะยาวต้ องไม่ ส่งผลต่ อการเสืเอมโีรมของดสน หรือส่ งผลเส่ยต่ อคุณภาพนาง , ปรสมาณ หรือ
การเปล่เยนแปลงี่เผสดปรกตสของเส้ นีางนาง การระบายนาง
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าได้ มีการกาหนดแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสมไว้ ในเอกสารการบริ หารจัดการ
เพื่อให้ แน่ใจว่าการบริ หารจัดการการปลูกสร้ างสวนป่ าจะไม่สง่ ผลกระทบที่มนี ยั สาคัญต่อดินและการเสื่อมโทรมของดิน
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าสายน ้า หลักที่ไหลผ่านพื ้นที่ปลูกป่ าจะได้ รับการระบุและคุ้มครองผ่านการจัดทาพื ้นที่กนั ชนที่เหมาะสม
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่ากิจกรรมที่ดาเนินการภายในพื ้นที่และก่อให้ เกิดการรบกวน จะไม่สง่ ผลต่อการเสื่อมโทรมของดินหรือการสึกกร่อนที่มีนยั สาคัญ ผ่านการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสม ก่อนที่จะเริ่มดาเนินกิจกรรมนัน้ ๆ
10.6.4 Forest manager(s) shall ensure that management activities do not have an impact on water quantity.

10.6.4 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่ากิจกรรมการบริ หารจัดการจะไม่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพของน ้า
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 การตรวจวัดต้ องม่ดาเนสนมาตรการเพืเอป้องกันและลด การระบาดของสัตว์ พาหะ, โรค, ไฟป่ าและการเข้ ามาของพื้ี่เรุกราน การผสมผสานการจัดการสัตว์ พาหะ
ควรม่การระบุเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนงเงชนแผนการบรสหารจัดการ โดยตังง อยู่บนพืนง ฐานของการป้องกันและวสิ่การควบคุมีาง้่วภาพมากกว่ าการช้้ ยาฆ่ าแมลงและปุ๋ยเคม่
การบรสหารจัดการการปลูกสร้ างสวนป่ าต้ องพยายามีุกวสึ่ีางี่เจะไม่ ช้้ ยาฆ่ าแมลงและปุ๋ยเคม่ รวมึงงชนเรืเอนเพาะ้ากล้ าไม้ เหล่ านันง ด้ วย การช้้ งานสารเคม่ได้ ม่การกล่ าวึงง
ไว้ ชนเกณฑ์ ข้อ 6.6 และ 6.7 ด้ วย
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าเอกสารในการบริ หารการจัดการ ได้ กล่าวถึงวิธีการดาเนินงาน เพื่อป้องกันหรื อลดโอกาสในการเกิดการระบาดของสัตว์พาหะโรค
ไฟป่ าที่ไม่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมและการแพร่ กระจายของสายพันธุ์ที่เข้ ามารุกราน
10.7.2 Forest manager(s) shall ensure that plantations are diversified as much as economically viable in conformity with the
requirements under 10.3 in order to minimize the risk of outbreaks of pests and diseases.

10.7.2 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าพื ้นที่เพาะปลูก ควรมีความหลากหลายในองค์ประกอบของพันธุ์พืชเท่าที่เป็ นไปได้ เพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิจให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดภายใต้ 10.3
เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการระบาดของศัตรูพืชและโรค
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องหลีกเลี่ยงการเกิดไฟป่ าเป็ นบริ เวณกว้ างที่ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยผู้จดั การป่ าไม้ ต้องตระหนักถึงและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันไฟป่ าของ
ราชอาณาจักรไทย
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 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องมีกระบวนการหรื อขันตอนที
้
่เป็ นเอกสารเกี่ยวกับยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีบนั ทึกไว้ และลดการใช้ ลงเท่าที่จะเป็ นไปได้
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 เพืเอชห้ เกสดความเหมาะสมตามขนาดและความหลากหลายของการดาเนสนงาน การตรวจตสดตาม ต้ องรวมึงงการประเมสนอย่ างสมเาเสมอึงงผลกระีบี่เจะเกสดขงนง
ีังง ชนพืนง ี่เและนอกพืนง ี่เ เ้่ น การเกสดการีดแีนตามิรรม้าตส, ผลกระีบต่ อแหล่ งนาง และความอุดมสมบูรณ์ ของดสน,
และผลกระีบต่ อสวัสดสภาพของคนี้ องึสเนและสภาพความเป็ นอยู่ีางสังคม
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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 ต้ องมีการระบุโอกาสในการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคมในทางลบที่เกี่ยวกับการปลูกสร้ างสวนป่ า ผ่านการดาเนินงานตามแนวทางในการตรวจติดตามและมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันหรื อลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้ น้อยที่สดุ ทัง้จากภายในและภายนอกพืน้ที่
10.8.2 Forest manager(s) shall ensure that exotic species can only be planted if they have been approved in compliance with the
Plant Varieties Protection Act B.E. 2542

10.8.2 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าจะมีการปลูกสายพันธุ์ต่างถิ่น ก็ต่อเมื่อได้ รับการอนุญาตและสอดคล้ องกับบทบัญญัติ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ. 2542
10.8.3 The acquisition of land for the establishment of plantation shall be covered by a legal written contract signed by both parties.

10.8.3 การได้ มาซึง้พืน้ที่ในการปลูกสร้ างสวนป่ าต้ องมีการระบุและเซ็นสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ถกู ต้ องตามกฏหมายระหว่างผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทังสองฝ่
้
าย
10.8.4 Whenever relevant, forest manager(s) shall ensure that traditional access rights are maintained for local farmers and
communities.

10.8.1 ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องทาให้ มนั่ ใจว่าสิทธิในการเข้ ามาภายในพืน้ที่ป่าของเกษตรกรท้ องถิ่นและชุมชนจะถูกรักษาไว้
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 การปลูกสร้ างสวนป่ าบนพืนง ี่เีเ ่แปลงมาจากป่ าิรรม้าตสหลังจากเดือน พฤนจสกายน 1994 โดยีัเวไปแล้ วจะไม่ ม่คุณสมบัตสพอี่เจะได้ รับการรับรอง การรั บรองนันง
จะยอมชห้ ชนกรณ่ีเ ่ม่หลักฐานี่เเพ่ยงพอมาแสดงต่ อผู้ชห้ การรั บรองว่ า ผู้จัดการหรื อเจ้ าของ มสได้ มสส่วนชนการรั บผสด้อบโดยีางตรงหรือีางอ้ อม
ชนการแปลงสภาพนันง
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 ในการให้ การรับรองทุกรูปแบบ การทาสวนป่ าต้ องไม่ทาในพื ้นที่ป่าที่ที่แปลงมากจากป่ าธรรมชาติ หลังจากเดือนพฤศจิกายน 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 หากมีการปลูกสร้ างสวนป่ าบนพื ้นที่ของป่ าธรรมชาติเดิม หลังจากเดือน พฤศจิกายน 1994 (พ.ศ. 2537)
ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแสดงให้ เห็นว่าไม่ได้ มสี ว่ นเกี่ยวข้ องโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพป่ า

F– Glossary of terms อภิธานศัพท์

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

Forest management/ manager
The people responsible for the operational management of the forest resource and of the
enterprise, as well as the management system and structure, and the planning and field operations.
Forest integrity
The composition, dynamics, functions and structural attributes of a natural forest.
Forest management enterprise: an organization or other single legal entity engaged in forest management.
Forest management unit (FMU): a clearly defined forest area with mapped boundaries, managed by a single
managerial body to a set of explicit objectives which are expressed in a self-contained multiyear management plan.
FSC logo: the FSC logo consists of a half tree, half tick (or check), together with the initials FSC. It is designed for use
on labels, claims and forest products certified with the FSC certification scheme. The FSC logo is an internationally
registered trademark and its use is controlled by legally binding contracts.
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FSC trademarks: the initials 'FSC', the words 'Forest Stewardship Council', and the FSC Logo are registered
trademarks (see FSC Logo above).
Genetically modified organisms: biological organisms which have been induced by various means to consist of
genetic structural changes.
Group certification: An arrangement by which forest management units (FMUs) or other sites owned or managed by
a number of distinct legal entities (group members) may be evaluated and subsequently certified within the scope of a
single certificate.
High Conservation Value Forests (HCVF): High Conservation Value Forests are those that possess one or more of
the following attributes:
a) forest areas containing globally, regionally or nationally significant : concentrations of biodiversity values (e.g.
endemism, endangered species, refugia); and/or large landscape level forests, contained within, or containing
the management unit, where viable populations of most if not all naturally occurring species exist in natural
patterns of distribution and abundance
b) forest areas that are in or contain rare, threatened or endangered ecosystems
c) forest areas that provide basic services of nature in critical situations (e.g. watershed protection, erosion
control)
d) forest areas fundamental to meeting basic needs of local communities (e.g. subsistence, health) and/or
critical to local communities’ traditional cultural identity (areas of cultural, ecological, 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.
Native species: a species that occurs naturally in the region; endemic to the area.
Non-timber forest products: all forest products except timber, including other materials obtained from trees such as
resins and leaves, as well as any other plant and animal products.
Normative document: a document that provides rules, guidelines or characteristics for activities or their results.
Note: The term "normative document" is a generic term that covers such documents as standards, technical
specifications, codes of practice and regulations [ISO/IEC Guide 2:1991 paragraph 3.1].
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Organization: company, corporation, firm, enterprise, authority or institution, or part or combination thereof, whether
incorporated or not, public or private, that has its own functions, administration and legal personality.
Pesticide (including fungicide and herbicide): any substance, preparation or organism prepared or used in protecting
plants or wood or other plant products from harmful organisms; in rendering such organisms harmless; and controlling
organisms with harmful or unwanted effects. (The term pesticide is used here (instead of e.g. biocide) because (1) it is
used in the FSC P&C and (2) the term biocide has other legal definitions and restrictions, and includes some
household cleansing products). QV Chemical pesticide (FSC-POL-30-601 FSC Chemical Pesticides Policy July
2002-07)
Plantation: forest areas lacking most of the principal characteristics and key elements of native ecosystems as
defined by FSC-approved national and regional standards of forest stewardship, which result from the human
activities of either planting, sowing or intensive silvicultural treatments.
Requirement: a provision that conveys criteria to be fulfilled [ISO/IEC Guide 2:1991 paragraph 7.5].
SLIMF (small or low intensity managed forest): a forest management unit which meets specific FSC requirements
related to size and/or intensity of timber harvesting, and can therefore be evaluated by certification bodies using
streamlined evaluation procedures. The applicable FSC requirements are defined in FSC-STD-01-003 SLIMF
Eligibility Criteria.
SLIMF group: A group of forest management units each of which meets the criteria as a SLIMF.
SLIMF stakeholder: individuals and organizations with a legitimate interest in the goods and services provided by an
FMU; and those with an interest in the environmental and social effects of an FMU's activities, products and services.
They include: those individuals and organizations which exercise statutory environmental control over the FMU; local
people; employees; investors and insurers; customers and consumers; environmental interest and consumer groups
and the general public [modified from Upton and Bass, 1995].
Tenure: socially defined agreements held by individuals or groups, recognized by legal statutes or customary
practice, regarding the "bundle of rights and duties" of ownership, holding, access and/or usage of a particular land
unit or the associated resources there within (such as individual trees, plant species, water, minerals, etc).
Third party: person or body that is recognized as being independent of the parties involved, as concerns the issue in
question [ISO/IEC Guide 2:1991 paragraph 13.2 and ISO/CASCO 193 paragraph 1.9].
Threatened species: any species which is likely to become endangered within the foreseeable future throughout all
or a significant portion of its range.
Use-rights: rights for the use of forest resources that can be defined by local custom, mutual agreements, or
prescribed by other entities holding access rights. These rights may restrict the use of particular resources to specific
levels of consumption or particular harvesting techniques.
Verification of conformity: confirmation, by examination of evidence, that a product, process or service fulfils
specified requirements [ISO/IEC Guide 2:1991 paragraph 13.4].
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H – Appendix ภาคผนวก

Annex 1 ภาคผนวกี่เ 1: กฏหมายี่เเก่เยวข้ องกับประเีนไีย
A.1 Laws and Regulations
Social
1.

พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

Alien Working Act, B.E. 2551

2.

พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไข พ.ศ.2554

3.

พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไข พ.ศ.2558 Social Security Act, B.E. 2533, amended in 2015

4.

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

5.

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

6.

พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 Occupational Safety, Health and Environment Act B.E. 2554

7.

พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 Cleanliness and Orderliness of the Country Act 1992

8.

พ.ร.บ. สุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไข พ.ศ.2550

9.

พ.ร.บ. ความปลอดภัย พ.ศ. 2535 แก้ไข พ.ศ.2554 Safety Act 1992, amended in 2011

Labor Protection Act B.E. 2541, amended in 2011

National Education Act. B.E. 2545

Public Health Act 1992, amended in 2007

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

Environmental
11. พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 Factory Act, B.E. 2535
12. พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 แก้ไข พ.ศ. 2551

Hazardous Substance Act B.E. 2535, amended in 2008

13. Poisonous Substances Act 1976, amended in 1973
14. พ.ร.บ. ส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535

Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535

15. พ.ร.บ.การส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 แก้ไข พ.ศ. 2550
16. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไข พ.ศ. 2550
17. พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520

Energy Conservation Promotion Act B.E. 2535, amended in 2007

Building Control Act B.E. 2522, amended in 2007

Groundwater Act, B.E.2520

18. พ.ร.บ. น้ าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 Groundwater Act (no.2) B.E. 2535
19. พ.ร.บ. การเดินเรื อในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 Navigation in Thai Waterway B.E. 2456
20. พ.ร.บ. การป้ องกันการชนกันของเรื่ อ พ.ศ. 2522 Prevention of Ship Collision Act 1979
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21. Regulation on Prevention and Combating of Oil Polution
22. พ.ร.บ. การจัดการประเภทลุ่มน้ า พ.ศ. 2528 Watershed Classigication Act (1985)
23. พรบ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 Control rubber Act 1999

Forestry
24. พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 Land Code Promulgating Act, B.E. 2497
25. พ.ร.บ.ป่ าไม้ พ.ศ.2484 แก้ไข พ.ศ. 2532 Forestry Act 1947, amended in 1989
26. พ.ร.บ. ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

National Reserved Forests Act, B.E. 2507

27. พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518
28. พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

Agricultural Land Reform Act B.E. 2518
Wildlife Preservation and Protection Act, B.E. 2535

29. พ.ร.บ. การอนุรักษ์ชา้ งไทย พ.ศ. 2464 (ฉบับที่ 2 2503) Conservation of wild elephant 1921 (Second issue 1960)
30. พ.รบ. ป่ าไม้ พ.ศ.2484 แก้ไข พ.ศ. 2532 Forestry Act 1947, amended in 1989
31. พ.ร.บ. สวนป่ า พ.ศ. 2535 แก้ไข พ.ศ. 2558

Forest Plantation Act B.E. 2535, amended in 2015

32. พ.ร.บ. อุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 National Park Act 1961
33. ยกเลิกการสัมปทานไม้ซุง (2535) Logging ban (1989)
34. พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2488 แก้ไข พ.ศ. 2558 Fishery Act 1945, amended in 2015
35. พ.ร.บ.คุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 Plant Varieties Protection Act, B.E. 2542
36. พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

Land Excavation and Land Filling Act B.E.2543

37. พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 Land Renting for Agriculture Act B.E. 2524
38. Constuction Building Control Act 1979
39. City plan Act 1975
40. Investment Promotion Act 1977
41. Industrial estate Authority of Thailand Act (no. 3) 1996
42. พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 Chainsaw Act B.E. 2545
43. Notification of MOSTE on Types and Sizes of Projects or Activities of Government Agencies, State Enterprises or Private Required or Prepare an
Environment Impact Assessment Report 1992 (24 August 1992)
44. Notification of Ministry of Industry Concerning Storage and Disposal of Toxic Substances 1982
45. Notification of Ministry of Industry Concerning Industrial Effluent Standards 1982
Bureau Veritas Certification

Update 28/04/17

Page 33 of 42

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

46. Notification of Ministry of Industry Concerning manufacture and Use of Toxic Substances 1982
47. Notification of Ministry of Industry Concerning Factory Waste 1988
48. Notification Concerning Duty Reduction on Energy Efficiency and Environmental Technology 1988
49. พระราชบัญญัติการยางแห่ งประเทศไทย พ.ศ.2558 Rubber authority of Thailand Act B. E.2558

A.2 International conventions and agreements to which Thailand is a signatory
50. Convention on Biological Diversity
The CBD was signed by 150 government leaders at the 1992 Rio Earth Summit and entered into force in December 1993. There are currently 188
Parties to the Agreement. The three objectives of the convention are: the conversation of biodiversity, the sustainable use of biological resources and
the fair and equitable sharing of benefits arising from the genetic resources. The principles of the CBD are broad in scope and unlike CITES, the CBD
does not contain detailed provisions on implementation. Accordingly, implementation of the CBD depends on the incorporation of the convention and
asscociated policies and guidelines into the national legislation of Member States.
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการลงนามโดยรัฐบาล 150 ประเทศ เมื่อปี 2535 ในการประชุม ริ โอ เอิร์ธ ซัมมิท
และบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคม 2534 ปัจจุบนั มีภาคีสมาชิก 188 ประเทศ ให้สตั ยาบัน วัตถุประสงค์หลัก 3ข้อ ของอนุสญ
ั ญาคือ
1) อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2) การใช้ทรัพยากรชี วภาพอย่างยัง่ ยืน
3) การแบ่งปันผลประโยชน์ของทรัพยากรทางพันธุกรรมอย่างยุติธรรม
หลักการของอนุสญ
ั ญาฯ มีขอบเขตที่กว้างขวางไม่เหมือนกับ CITES ตรงที่ CBD ไม้ได้บอกถึงรายละเอียดมาตรการในการทาให้บรรลุเป้ าหมาย
อย่างไรก็ตามการทาให้บรรลุตามกรอบของ CBD ขึ้นอยูก่ บั ความสอดคล้องของ CBD กับนโยบายและแนวทางในกฏหมายของประเทศสมาชิก
51. Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES): The convention on international trade in endangered species of wild fauna and
flora (CITES) was developed in the early 1970’s in response to concerns that unregulated trade in wild species of wild fauna and flora could have a
detrimental impact om species and their ecosystems. It currently has 167 State Parties and regulates trade about 30000 species. Only a small number of
these are actually endangered, the majority being species for which trade measures have been introduced to avoid conservation threat. Parties acceding
to CITES agree to place controls on international trade in species that are listed in any of the Convention’s three Appendices.
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศของสิ่ งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ได้ถูกพัฒนาในช่วงต้นปี 2513
เพื่อตอบสนองความกังวลเกี่ยวกับการค้าขายพันธุ์สตั ว์และพันธุ์พืชระหว่างประเทศ ที่ปราศจากการกากับดูแล
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสายพันธุ์และระบบนิเวศน์ปัจจุบนั มีภาคีสมาชิ กทั้งหมด 167 ประเทศและมีสายพันธุ์ที่อยูใ่ นการควบคุมกว่า 30,000 สายพันธุ์
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ซึ่งโดยที่จริ งแล้วมีไม่กี่สายพันธุ์ที่กาลังตกอยูใ่ นอันตราย สิ่ งมีชีวิตหลักส่ วนใหญ่ที่ทาเป็ นการค้า ได้รับการบรรจุไว้เพื่อไม่ให้คุกคามการอนุรักษ์
ประเทศที่ยอมรับ CITES ต้องควบคุมการค้าขายระหว่างประเทศในสิ่ งมีชีวิตดังกล่าวที่ข้ ึนบัญชี รายชื่ อไว้ในภาคผนวกทั้งสามส่ วน
52. International Labor Organization (ILO): with specific reference to
Code of Practice in Safety and Health in Forestry
Convention 87: Freedom of Association and Protection of the Right to Organise
Convention 98: Application of the principle of the right to organize and bargain collectively
Convention 138: Minimum age for working
Guidelines for worker’s health surveillance
Guideline for labor inspection in forestry 2005
Guideline for occupational health and safety
Protection of worker’s personal data
53. The International Tropical Timber Agreementf (ITTA) was adopted on 26 January 1994 (successor agreement to the ITTA, 1983). There are currently
58 members, comprising 32 producing and 26 consuming members, including European community. The agreement is open to any state that procdues
or consumes tropical timber, and to intergovernmental organizations having responsibilities inrespect of negotiation, conclusion, and application of
international agreements. The members represent 90 percent of world trade in tropical timber and over 75 percent of the world’s tropical forests.
ข้อตกลงด้านการค้าไม้ซุงเขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTA) ได้รับการยอมรับตั้งแต่ 6 มกราคม 2537 (เห็นด้วยตั้งแต่ 2526)
ปัจจุบนั มีประเทศสมาชิกจานวน 58 ประเทศ ประกอบด้วยผูผ้ ลิต 32 ราย และ ผูซ้ ้ื อ 26 ราย รวมทั้งประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป
ข้อตกลงนี้เปิ ดเผยต่อประเทศที่ผลิตหรื อบริ โภคไม้ซุงเขตร้อน และองค์กรณ์ระหว่างประเทศที่รับผิดชอบต่อการเจรจาต่อรอง
สรุ ปและใช้ขอ้ ตกลงระหว่างประเทศ สมาชิ กร้อยละ 90 ทัว่ โลกที่คา้ ขายไม้ซุงเขตร้อนและมากกว่าร้อยละ 75 ของป่ าไม้เขตร้อนของโลก
The International Tropical Timber Organization (ITTO), established by the ITTA, 1983, administers the provisions and supervises the operation of this
agreement. It has the following mission statement: “the ITTO facilities discussion, consultation and internaltion co-operation on issues relating to the
international trade and utilization of tropical and the sustainable management of its recources base. Among its objectives are to:
 Provide an effective framework for consultation, internaltional co-operation, and policy development among all members with regard to all
relevant aspects of the world timber economy;
 Provide a forum for consultation to promote non-discriminatory timber trade practices;
 Contribute to the process of sustainable development;
 Encourage members to support and develop industrial tropical timber reforestation and forest management activities as well as rehabitation of
degraded forest land with due regard for the interest of local communities depentdent on forest resources and;
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 Encourage members to develop national policies aimed at sustainable utilization and conservation of timber –producing forests and their
genetic resources and at maintaining the ecological balance in the regions concerned, in the context of tropical timber trade.
องค์การค้าไม้ซุงเขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO) ก่อตั้งโดย ITTA 2526 มีหน้าที่บริ หารมาตรการและการให้คาปรึ กษาการปฏิบตั ิตามข้อตกลง
โดยมีพนั ธะกิจที่กล่าวไว้ดงั นี้ ITTO มีหน้าที่อานวยความสะดวกหรื อ ปรึ กษาหารื อ
ให้คาปรึ กษาและร่ วมมือระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการใช้ประโยชน์ไม้ซุงเขตร้อนและการจัดการด้านทรัพยากรอย่
างยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
 จัดหากรอบการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับการให้คาปรึ กษา ร่ วมมือระหว่างประเทศ และ
พัฒนานโยบายระหว่างประเทศสมาชิ กในด้านที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้าไม้ของโลก
 จัดหาเวทีสาหรับการให้คาปรึ กษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิที่ไม่มีการกีดกันการค้าไม้ซุง
 ส่งเสริ มกระบวนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
 ผลักดันสมาชิกเพื่อสนับสนุนและพัฒนาฟื้ นฟูป่าไม้เขตร้ อนเพื่อทาซุงเป็ นการค้าและกิจกรรมการจัดการป่ าไม้รวมทั้งการฟื้ นฟูพ้นื ที่ป่าเสื่ อมโทร
มด้วยความสนใจต่อชุมชนท้องถิ่นที่ตอ้ งอาศัยทรัพยากรป่ าไม้และ
 ผลักดันให้พฒั นานโยบายระดับชาติที่มีเป้ าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนและการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อการทาไม้ซุงและทรัพยากรพันธุกรรมใ
นระดับที่ดารงรักษาความสมดุลของนิเวศน์วิทยาในภูมิภาค ในบริ บทของการค้าไม้ซุงเขตร้อน
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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
th
Following the FSC policy document “FSC and the ILO Conventions” endorsed at the 24 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 อุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล
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
Appendix I:

Common/Trade name

Notes / Distribution

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
Podocarpus parlatorei

Argentina, Chile
Parlatore's Podocarp

Argentina, Bolivia, Peru

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

Appendix II:

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

Taxus: chinensis

Yew: Chinese

cuspidata

Japanese

fauana

Tibetan

sumatrana

Sumatran

wallichiana

Himalayan

logs sawn wood and veneer sheets controlled only
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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
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