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SGS QUALIFOR เอสจีเอส ควอลฟิอร์ 
FOREST MANAGEMENT STANDARD FOR THAILAND 2019 

มาตรฐานการจัดการป่าไม้ส าหรับประเทศไทย ปีพ.ศ. 2558 

This checklist presents the SGS Qualifor standard for forest certification against the FSC Principles 
and Criteria.  This standard forms the basis for:  

บญัชีรายการนีแ้สดงมาตรฐานของเอสจีเอส ควอลิฟอร์ ส าหรับใช้ในการรับรองการจดัการป่าไม้ตามหลกัการและเกณฑ์ของเอฟเอสซี 
หลกัเกณฑ์พืน้ฐานของมาตรฐานนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 

▪ Scoping assessment ก าหนดขอบเขตการประเมิน 

▪ Certification assessment การประเมินการให้การรับรอง 

▪ Surveillance assessment การประเมินตรวจสอบติดตามผล 

▪ Information to stakeholders on the assessment criteria used by SGS Qualifor 

เป็นข้อมลูการประเมินเกณฑ์มาตรฐานที่เอสจีเอส ควอลิฟอร์ ใช้ส าหรับผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
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CHANGES SINCE THE PREVIOUS VERSION OF THE STANDARD 

การเปลี่ยนแปลงตัง้แต่การจดัท าท ามาตรฐานฉบับก่อนหน้านี ้

Section หมวด Change การเปล่ียนแปลง Date วันที่ 

 NTFP standard for Natural Rubber (Latex) added was added in 
January and this version contains a correction for indicator 5.1.1 
which was repeated as 6.1.1.  The latter has now been deleted to 
effect this correction. 

2019-05-16 
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ADAPTATION OF STANDARD TO MEET LOCAL REQUIREMENTS AND THRESHOLDS 
การน ามาตรฐานมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องที่และเงื่อนไขที่จะส่งผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลง 

 

The objective of local adaptation 
of the SGS Qualifor standard is 

to: วตัถปุระสงค์ของการน ามาตรฐานเอสจีเอส 
ควอลิฟอร์ มาปรับใช้ คือ  
i. identify any aspects of the 

standard that may be in conflict 
with legal requirements in the 
area in which the standard is to 
be used, and if such a conflict is 
identified shall evaluate it for the 
purposes of certification in 
discussion with the involved or 
affected parties.  Conflict only 
occurs where a legal obligation 
prevents the implementation of 
some aspect of the generic 
standard. It is not considered a 
conflict if the requirements of the 
generic standard exceed the 
minimum requirements for legal 
compliance; 

เพ่ือจ าแนกภาคสว่นใดๆของมาตรฐานที่อ
าจขดัแย้งกบัข้อก าหนดของกฎหมายในพื ้
นที่ที่มีการน ามาตรฐานไปใช้ 
และหากเกิดข้อขดัแย้งขึน้ต้องท าการประเ
มินเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการออกใบรับรองโ
ดยการหารือกบัฝ่ายตา่งๆที่เก่ียวข้องและไ
ด้รับผลกระทบ; 

ii. identify any aspects of its generic 
standard, which specify 
performance thresholds lower 
than the minimum legal 
requirement in the country 
concerned.  If any such 
differences are identified the 
relevant thresholds shall be 
modified to ensure that they meet 
or exceed the minimum national 
requirements; 

เพ่ือจ าแนกภาคสว่นใดๆของมาตรฐานทัว่ไ
ปที่ก าหนดหลกัปฏบิตัิตอ่การเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึน้ไว้ต ่ากวา่ข้อก าหนดทางกฎห
มายขัน้ต ่าของประเทศที่เก่ียวข้อง 
หากพบวา่มีชอ่งวา่งดงักลา่วให้ท าการเปลี่
ยนแปลงแก้ไขหลกัปฏิบตัิทกุข้อที่เก่ียวข้อง
ให้เทียบเทา่หรือสงูกวา่ข้อก าหนดขัน้ต า่ขอ
งประเทศ;  

SGS QUALIFOR is not required to seek or develop a 
consensus with regard to the modification of our generic 
standard. SGS Qualifor will however make meaningful 
accommodation of stakeholder concerns and will be guided 
in this by 

ส าหรับเอสจีเอส ควอลิฟอร์  
ไมจ่ าเป็นต้องจดัหาหรือจดัท าข้อตกลงร่วมในสว่นท่ีเก่ียวกบัการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตร
ฐานทัว่ไปของเรา: 
i. our knowledge of the indicators and means of verification that 

have been included in other, FSC-accredited, regional, national or 
sub-national standards, with regard to the issues raised 

ความรู้เร่ืองในเร่ืองตวับง่ชีแ้ละวิธีการประเมินประเด็นที่ถกูหยิบยกขึน้มาของเรานัน้
ได้ถกูผนวกอยูใ่นมาตรฐานเอฟเอสซีที่ได้รับการรับรองทัง้ระดบัชาตแิละท้องถ่ินแล้
ว; 

ii. advice provided in writing by the FSC National Initiative in the 
country concerned as to the likelihood that a proposed 
modification would have the support of the majority of the 
members of each chamber of an FSC working group active in that 
country 

เอฟเอสซี เนชัน่แนล 
อินิชิเอทีฟในประเทศที่เข้าไปด าเนินการได้จดัท าเอกสารค าแนะน าถึงแนวโน้มที่กา
รเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ถกูเสนอจะได้รับการสนบัสนนุจากเสียงข้างมากของกลุม่ที่ท า
กิจกรรมในประเทศนัน้; 

iii. advice provided in writing by an FSC Regional Office covering the 
country concerned, as to the likelihood that a proposed 
modification would have the support for the majority of FSC 
members of each chamber in the region; 

ส านกังานเอฟเอสซีระดบัภมิูภาคที่ดแูลกิจกรรมในประเทศนัน้ๆได้จดัท าเอกสารค า
แนะน าถึงแนวโน้มที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ถกูเสนอจะได้รับการสนบัสนนุจากเสีย
งข้างมากของสมาชิกเอฟเอสซีจากแตล่ะส านกังานในภมิูภาค; 

iv. the scale and intensity of forest management. 

ขนาดและความเข้มข้นของการจดัการป่าไม้ 

SGS QUALIFOR should be able to demonstrate that the 
requirements of the locally adapted generic standard are 
broadly in line with the requirements of other FSC-accredited 
national standards applicable to similar forest types in the 
region, and with any guidance received from an FSC National 
Initiative in the country concerned. 

เอสจีเอส ควอลิฟอร์ 
จะต้องสามารแสดงให้เห็นได้วา่ข้อก าหนดตา่งๆของมาตรฐานทัว่ไปท่ีน าไปประยกุต์ใช้ใ
นระดบัท้องถ่ินนัน้สอดคล้องกบัข้อก าหนดตา่งๆของมาตรฐานเอฟเอสซีท่ีได้รับการรับรอ
งฉบบัอื่นๆท่ีใช้กบัป่าไม้ของภมูิภาคท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัและสอดคล้องกบัแนวปฏิบั
ติใดๆท่ีได้รับจากเอฟเอสซี เนชัน่แนล อินิชิเอทีฟในประเทศท่ีเข้าไปด าเนินการ 
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iii. add specific indicators (with 
appropriate means of verification 
if required) and/or cross-
references to the identified 
documentation to evaluate 
compliance with key 
requirements of the national and 
local forest laws, administrative 
requirements and multi-lateral 
environmental agreements 
related to the FSC Principles 1 – 
10; 

เพ่ิมตวับง่ชีเ้ฉพาะ 
(พร้อมด้วยวิธีการหรือการทวนสอบที่เหมา
ะสมหากจ าเป็น) 
และ/หรือการอ้างอิงไขว้กบัการจดัท าเอกส
ารตามที่ระบเุพ่ือประเมินความสอดคล้อง
ตอ่ข้อก าหนดหลกัตามกฎหมายด้านการป่
าไม้, 
ข้อก าหนดวา่ด้วยการบริหารงานและข้อต
กลงวา่ด้วยสิ่งแวดล้อมหลายฝ่ายทัง้ระดบั
ท้องถ่ินและระดบัประเทศที่เก่ียวข้องกบัห
ลกัการเอฟเอสซี 1-10; 

iv. take account of the national 
context with regards to forest 
management;  

ให้ความส าคญักบับริบทของประเทศในสว่
นที่วา่ด้วยการจดัการป่าไม้; 

v. take account of national 
environmental, social and 
economic perspectives;  

ให้ความส าคญักบัผลกระทบด้านสิ่งแวดล้
อม, สงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ; 

vi. ensure that the standard is 
applicable and practical in the 
country concerned; 

แน่ใจวา่มาตรฐานนัน้ๆสามารถน าไปใช้ป
ฏิบตัิได้ในประเทศที่เข้าไปท ากิจกรรม; 

vii. ensure that the standard is 
applicable and practical to the 
size and intensity of management 
of the Forest Management Unit 
concerned; 

แน่ใจวา่มาตรฐานนัน้ๆสามารถน าไปใช้ป
ฏิบตัิได้กบัขนาดและความเข้มข้นของการ
จดัการหน่วยการจดัการป่าไม้ที่เข้าไปด าเ
นินการ; 

viii. address specific issues that are 
of general concern to any 
stakeholder group in the country 
concerned. 

SGS Qualifor is not required to make further changes to the 
locally adapted standard used for an evaluation during the 
period of validity of the certificate except as necessary to 
bring it into compliance with any FSC Policies, Standards, 
Guidance or Advice Notes subsequently approved by FSC. 

เอสจีเอส ควอลิฟอร์ 
ไมจ่ าเป็นต้องท าการเปลี่ยนแปลงใดๆตอ่มาตรฐานท่ีน าไปปรับใช้ในท้องถ่ินเพื่อการประเ
มินระยะเวลาการมีผลบงัคบัใช้ของใบรับรองเว้นแตเ่มื่อมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับให้สอ
ดคล้องกบันโยบายเอฟเอสซี, มาตรฐาน, 
แนวปฏิบติัหรือใบแจ้งข้อแนะน าตา่งๆท่ีเอฟเอสซีเป็นผู้อนมุติั 
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ตอบสนองตอ่ประเด็นพิเศษที่เป็นที่กงัวลของกลุม่ผู้
มีสว่นได้สว่นเสียโดยทัว่ไปของประเทศที่เข้าไปด าเ
นินการ 
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LAYOUT OF THE STANDARD: รูปแบบของมาตรฐาน 

The standard follows the FSC Principles and Criteria of Forest Stewardship (January, 2000).  The 
Standard is divided into 10 sections, each corresponding to one of the FSC principles with the 
criteria listed underneath each principle.  Refer below for further clarification. 

มาตรฐานนีเ้ป็นไปตามหลกัการและหลกัเกณฑ์เอฟเอสซขีอง องค์กรพิทกัษ์ป่า (มกราคม, 2543) โดยแบง่ออกเป็น 10 หมวด 
ซึง่แตล่ะหมวดสอดคล้องกบัหลกัการของเอฟเอสซี และได้แสดงรายการหลกัเกณฑ์ไว้ภายใต้หลกัการแตล่ะหวัข้อด้วย 
โปรดศกึษาข้อมลูข้างลา่งเพ่ือความเข้าใจที่ชดัเจน 

Each page of the standard is divided into 3 columns.  The standard also serves as the checklist 
that is used during an assessment and for every criterion the following is provided: 

มาตรฐานแตล่ะหน้าแบง่เป็น 3 คอลมัน์ นอกจากนีม้าตรฐานนีย้งัใช้เป็นรายการหวัข้อส าหรับตรวจสอบในระหวา่งการประเมินและส าหรับแตล่ะเกณฑ์ 
จะประกอบไปด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

The Qualifor Requirement: Indicator 

ข้อก าหนดของควอลิฟอร์ : ตัวบ่งชี ้

 

All local adaptations or additions are indicated in 
red. 

การน าไปประยุกต์ใช้หรือเพิ่มเติมเนือ้หาส าหรับใช้ในระดับท้
องถิ่นจะแสดงเป็นอักษรสีแดง 

This outlines the norm or indicators that Qualifor requires for 
compliance with the specific FSC criterion.  A potential source 
of information or evidence that allows an auditor to evaluate 
compliance with an indicator.  Some indicators make a 
distinction between the requirements for “normal” forests and 
SLIMF operations (Small and Low Intensity Managed 
Forests). 

ข้อก าหนดนีแ้สดงเค้าโครงวิถีปฏิบตัิหรือตวับง่ชีต้ามที่ก าหนดไว้ใน ควอลิฟอร์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์บางประการของเอฟเอสซี 
แหลง่ที่มาของข้อมลูหรือหลกัฐานที่ผู้สอบสามารถน าไปใช้ในการประเมินจะต้
องสอดคล้องกบัตวับง่ชีต้วัใดตวัหนึ่ง 
ตวับง่ชีบ้างตวัจะแสดงความแตกตา่งระหวา่งการปฏบิตัิงานในป่าไม้ “ทัว่ไป” 
และป่าไม้ขนาดเล็กที่มีการจดัการดแูลน้อย 

Verifiers ตวัตรวจสอบ Verifiers are examples of what the SGS assessor will look for 
to ascertain if the specific norm or indicator has been met.  
This list is not exhaustive and the assessor may use other 
means of verifying the relevant indicator. 

ตัวตรวจสอบ 
คือตวัอยา่งที่ผู้ประเมินของเอสจีเอสต้องการเพ่ือให้แน่ใจวา่วิถีปฏิบตับิางอยา่
งหรือตวับง่ชีน้ัน้สอดคล้องต้องกนั 
รายการนีไ้มค่ลอบคลมุรายละเอียดทัง้หมดดงันัน้ผู้ประเมินจงึอาจต้องใช้วิธีก
ารอื่นในการทวนสอบตวับง่ชีท้ี่เก่ียวข้อง 

Guidance แนวปฏบิตั ิ Guidance is written in italics and assists the assessor in 
understanding the requirement of the specific indicator. 

แนวปฏิบัติ 
พิมพ์เป็นตวัเอียงและเป็นตวัชว่ยผู้ประเมินในการท าความเข้าใจข้อก าหนดขอ
งตวับง่ชีบ้างตวั 
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PRINCIPLE 1. 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. 

หลักการที่ 1. ความสัมพันธ์กับชุมชนและสทิธิของคนงาน: 

การปฏบิตังิานด้านการจดัการป่าไม้ต้องรักษาหรือยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวทัง้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคมของคนงาน
ป่าไม้และชุมชนท้องถิ่น 

 

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

หลักเกณฑ์ที่ 4.1: ชุมชนที่ตัง้อยู่ภายในพืน้ที่จัดการป่าไม้หรือที่อยู่ตดิกันต้องได้รับโอกาสในการจ้างงาน, การฝึกอบรมและบริกา 

ด้านอื่นๆ 

Indicator 4.1.6  
ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1.6 

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

No evidence of discrimination on the basis of: race, colour, 
culture, sex, age, religion, political opinion, national extraction 
or social origin 

ไม่ปรากฏว่ามีการเลือกปฏิบติัในเร่ือง: เชือ้ชาติ, สีผิว, วฒันธรรม, เพศ. อายุ, 
ศาสนา, ความคิดเห็นทางการเมือง, สญัชาติหรือรากเหงา้ทางสงัคม  

Employment policies and procedures. 
นโยบายและกระบวนการจ้างงาน 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives.  
การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, คนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with workers and contractors 

การสมัภาษณ์คนงานและผู้ รับเหมา 

Policies and procedures and the 
implementation thereof make qualifications, 
skills and experience the basis for recruitment, 
placement, training and advancement of staff at 
all levels 

นโยบายและกระบวนการตา่งๆรวมถึงการน าไปปฏบิตัิของตวับง่ชี ้
ดงักลา่วต้องใช้คณุสมบตัิ, 
ทกัษะและประสบการณ์เป็นพืน้ฐานในการคดัสรรบคุคลเข้าท างา
น, การจดัสรรค์งาน, 
การฝึกอบรมและความก้าวนหน้าของพนกังานในทกุระดบั 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Employees are not discriminated in hiring, 
advancement, dismissal remuneration and 
employment related to social security 

ลกูจ้างต้องไมถ่กูเลือกปฏิบตัิในการจ้างงาน, ความก้าวหน้า, 
คา่ตอบแทนการเลิกจ้างและการวา่จ้างในสว่นที่เก่ียวข้องกบัประ
กนัสงัคม 

 

  

 

An SGS Qualifor 
Guideline (Italics) 

แนวทางของเอสจีเอส 

ควอลิฟอร์ (ตวัเอียง) 

The FSC Criterion 

หลกัเกณฑ์เอฟเอสซี 

The year of the 
evaluation 

ปีท่ีท าการประเมิน 

The SGS Qualifor 
Indicator 

ตวับง่ชีเ้อสจีเอส 
ควอลิฟอร์  

 

The SGS Qualifor 
verifier 

ตวัตรวจสอบเอสจีเอส 
ควอลิฟอร์ 

The SGS Qualifor 
observation i.t.o. the 

indicator 

ตวับง่ชีก้ารเฝา้สงัเกตไอ.ที.โอ.เอส
จีเอส ควอลิฟอร์  

 

The FSC Principle 

หลกัการเอฟเอสซี 
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THE STANDARD มาตรฐาน 

PRINCIPLE 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 

หลักการที่ 1. ความสอดคล้องกับกฎหมายและหลักการต่างๆของเอฟเอสซี: 

การจัดการป่าไม้ต้องเคารพต่อทกุแง่มุมของกฎหมายทกุฉบับที่บังคบัใช้ในประเทศนัน้ๆรวมไปถงึสนธสิัญญาและข้อตกลงนานาช
าตทิี่ประเทศนัน้ได้ให้สัตยาบันไว้ และต้องสอดคล้องกับหลักการและหลักเกณฑ์ของเอฟเอสซี 

Criterion 1.1 Forest management shall respect all national and local laws and administrative 
requirements 

หลักเกณฑ์ที่ 1.1 

การจัดการป่าไม้ต้องเคารพต่อทกุแง่มุมของกฎหมายของประเทศและของท้องถิ่นรวมทัง้ข้อก าหนดในการบริหารงานด้วย 

Indicator 1.1.1 ตวับ่งช้ี 1.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with and information supplied by regulatory 
authorities, other stakeholders and Forest Managers. 

การสมัภาษณ์และการรับข้อมลูจากหน่วยงานก ากบัดแูล, 
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนๆและผู้จดัการด้านการป่าไม้ 

Control of required legal documentation. policies, operational 
procedures and standards demonstrate compliance with 
requirements. 

การควบคมุการจดัท าเอกสารด้านกฎหมายตามที่ก าหนด, นโยบาย, 
กระบวนการปฏบิตัิงานและมาตรฐานตา่งๆแสดงให้เห็นวา่มีความสอดคล้องกบั
ข้อก าหนด 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

The forest manager knows what the legislation requires. 

ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ทราบถึงข้อก าหนดของกฎหมาย 

Field observation and documentation available show that 
legislation is being complied with in-field. 

การสงัเกตการณ์ภาคสนามและการจดัท าเอกสารที่มีอยู่แสดงให้เห็นวา่การปฏิ
บตัิงานภาคสนามเป็นไปตามข้อกฎหมาย 

A legal non-compliance will be considered “significant” if: 

ความไไม่สอดคล้องกบักฎหมายจะถือว่า “มีนยัส าคญั” ถ้า 
i. it has been allowed to persist or remain for a period of time 

that would normally have allowed detection; and/or 

ถูกละเลยมาระยะเวลาหน่ึงซ่ึงโดยปกติจะต้องมีการสืบสวน และ/หรือ 

ii. it is an intentional or a blatant/self-evident disregard for the 
law. 

การกระท าดงักล่าวโดยตวัของมนัเองเป็นหลกัฐานในระดบันานาชาติหรือชั
ดแจ้งของการเพิกเฉยต่อกฎหมาย 

There is no evidence of significant non-
compliance with all national and local laws and 
administrative requirements 
ไมป่รากฏหลกัฐานความไมส่อดคล้องอยา่งมีนยัส าคญักบักฎหม
ายของประเทศและท้องถ่ินและข้อก าหนดในการบริหารงาน 
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A legal non-compliance will not be considered “significant if the 
deviation is short-term, unintentional and without significant 
damage to the environment. 

ความไม่สอดคล้องทางกฎหมายจะไม่ถือว่า “มีนยัส าคญั” 
หากเกิดข้ึนในระยะสัน้, 
ไม่ใช่การจงใจและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อส่ิงแวดล้อม 

See Appendix A for a list of all the applicable laws, regulations 
and guidelines (National, provincial and local environmental, 
labour and forestry laws) 

ดูเพ่ิมเติมทีภ่าคผนวก A ส าหรบัรายการกฎหมาย ข้อบงัคบั 
และแนวทางทกุอย่างทีใ่ช้อยู่ (ส่ิงแวดล้อมในระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั 
และท้องถ่ิน แรงงาน และกฎหมายป่าไม้) 

  

Indicator 1.1.2 ตวับ่งช้ีที ่1.1.2  Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and field observations. 

List of applicable laws, regulations and national guidelines. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 
รายชื่อกฎหมาย, กฎระเบียบและแนวทางปฏิบตัิระดบัประเทศที่บงัคบัใช้ 

Up to date payment of local taxes, timber rights or leases. 

การช าระภาษีท้องถ่ิน สิทธิในการท าไม้หรือสญัญาเช่าทีเ่ป็นปัจจุบนั 

Forest managers shall demonstrate awareness  
of relevant codes of practice, operational 
guidelines and other accepted norms or 
agreements. 
ผู้จดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นวา่ตนเองตระหนกัดีถึงหลกัปฏิบตัิ, 
แนวทางการปฏิบตัิงานและวิถีปฏิบตัิหรือข้อตกลงอ่ืนๆที่เป็นที่ 

  

Indicator 1.1.3 ตวับ่งช้ีที ่1.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and field observations. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

List of applicable laws, regulations and national guidelines. 

รายชื่อกฎหมาย, กฎระเบียบและแนวทางปฏิบตัิระดบัประเทศที่บงัคบัใช้ 

 

Forest managers shall demonstrate compliance 
with relevant codes of practice, operational 
guidelines and other accepted norms or 
agreements. 

ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิตาม
หลกัปฏิบตัิ. 
แนวทางการปฏิบตัิงานและวิถีปฏิบตัิหรือข้อตกลงอ่ืนๆที่เป็นที่ยอ
มรับ 

  

Criterion 1.2 All applicable and legally prescribed fees, royalties, taxes and other charges 
shall be paid 

หลักเกณฑ์ที่ 1.2 ต้องช าระค่าธรรมเนียม, ค่ารอยัลตี,้ ภาษีต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ก าหนดไว้และบังคับใช้ตามกฎหมายทัง้หมด 

Indicator 1.2.1 ตวับ่งช้ีที ่1.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Invoices, tax returns, receipts. ใบเรียกเก็บเงิน, เงินคืนภาษี, ใบเสร็จ 

Interviews with and information supplied by regulatory 
authorities and other stakeholders.  
การสมัภาษณ์และข้อมลูที่ได้รับจากหน่วยงานก ากบัดแูลและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
อ่ืนๆ 

No evidence of non-payment ไมมี่หลกัฐานแสดงการไมช่ าระเงิน 

Up to date payment of local taxes, timber rights or leases. 

There is evidence that required payments have 

been made.  มีหลกัฐานแสดงการช าระเงิน 
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หลกัฐานการช าระภาษีท้องถ่ินต่างๆ, 
สิทธิการท าไม้หรือการเช่าซื้อทีเ่ป็นปัจจุบนั 
 

  

Indicator 1.2.2 ตวับ่งช้ีที ่1.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Specific provisions in financial planning and long-term budgets. 

มีข้อก าหนดเฉพาะในแผนการเงินและงบประมาณระยะยาว 

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Forest manager can explain how future costs will be provided 
for. 

ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้สามารถอธิบายได้วา่จะช าระคา่ใช้จา่ยในอนาคตไ
ด้อยา่งไร 

Provision has been made to meet the costs of 
future fees 

มีข้อก าหนดเพ่ือให้สามารถช าระคา่ใช้จา่ยจากคา่ธรรมเนียมตา่ง
ๆที่จะเกิดขึน้ในอนาคตได้ 

  

Criterion 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. 

หลักเกณฑ์ที่ 1.3 ต้องปฏบิัตติามข้อตกลงนานาชาต ิอาทเิช่น ไซเตส, อนุสัญญาต่างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 
ไอททีเีอ และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศนัน้ๆได้ให้สัตยาบันไว้ 

Indicator 1.3.1 ตวับ่งช้ีที ่1.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้ 

Operational documentation การจดัท าเอกสารด้านการฏิบตัิงาน 

Required licenses are in place มีใบอนญุาตตามที่ก าหนด 

Thailand is a signatory to CITES  
Proof of access to lists of CITES plants and animals.  

ประเทศไทยได้เป็นภาคีของอนสุญัญาวา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดสตั
ว์ป่าและพืชป่ามี่ใกล้จะสญูพนัธุ์ 

มีหลกัฐานพิสจูน์วา่สามารถเข้าใช้งานชีรายชื่อพืชและสตัว์ตามอนสุญัญาไซเต
ส 
 

There is implementation of the requirements of 
the Convention of International Trade in 
Endangered Species (CITES) and controls in 
place to ensure continuing compliance with 
such 

ได้มีการน าข้อก าหนดของอนสุญัญาวา่ด้วยการค้าระหวา่งประเท
ศซึง่พนัธุ์สตัว์และสตัว์ใกล้สญูพนัธุ์ (ไซเตส) 
และข้อบงัคบัตา่งๆมาใช้เพ่ือให้การปฏิบตัิตามข้อก าหนดและบงั
คบัดงักลา่วเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 

SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ: 

There is awareness of any local species that are 
covered by the requirements of the Convention 
of International Trade in Endangered Species 
(CITES) and controls in place to ensure 
continuing compliance with such 

มีการรับรู้ถึงสิ่งมีชีวิตสายพนัธุ์ตา่งๆของท้องถ่ินที่จดัอยูใ่นข้อก าห
นดของอนสุญัญาวา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศซึง่พนัธุ์สตัว์และ
สตัว์ใกล้สญูพนัธุ์ 
(ไซเตส)และข้อบงัคบัตา่งๆมาใช้เพ่ือให้การปฏิบตัติามข้อก าหนด
และบงัคบัดงักลา่วเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 

 

  

Indicator 1.3.2 ตวับ่งช้ีที ่1.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 
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Forest Managers have implemented controls to 
ensure continuing compliance with the 
International Labour Organisation (ILO) 
conventions that apply to their operations.  ILO 
87 and 98 are minimum requirements for 
certification. 

ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ได้น าข้อบงัคบัตา่งมาใช้เพ่ือให้การ
ปฏิบตัิงานมีความสอดคล้องกบัอนสุญัญาตา่งๆขององค์การแรงง
านระหวา่งประเทศ (ไอแอลโอ) อยา่งตอ่เน่ือง ข้อก าหนดที่ 87 

และ 98 

ของไอแอลโอเป็นข้อก าหนดขัน้ต ่าส าหรับการออกใบรับรอง   

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Forest Managers have implemented controls to 
ensure continuing compliance with national 
legislation relating to labour matters 

ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ได้น าเอาข้อบงัคบัตา่งๆมาใช้ปฏิบั
ติเพื่อให้ความสอดคล้องกบักฎหมายวา่ด้วยแรงงานของประเทศเ
ป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 

Interviews with Forest Managers, workers, contractors, labour 
unions and regulatory authorities. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้, คนงาน, ผู้ รับเหมา, 
สหภาพแรงงานและหน่วยงานก ากบัดแูลตา่งๆ 

Review of policies, procedures and personnel records. 

ทบทวนนโยบาย, กระบวนการและบนัทกึงานบคุคล 

SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Forest Managers are aware of the requirements and there are 
no objective evidence of non-compliance. 

ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ตระหนกัดีถึงข้อก าหนดและไมป่รากฏวา่มีหลกัฐา
นเชิงประจกัษ์ที่แสดงถึงการไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย 

Thailand is a signatory to Forced Labour Convention (1930), 
Abolition of Forced Labour Convention (1951), Equal 
Remuneration Convention (1951)  

ประเทศไทยได้ใช้อนสุญัญาการใช้แรงงานเกณฑ์ (2473) 
อนสุญัญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบงัคบั (2494) 
อนสุญัญาว่าด้วยค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทียมกนัส าหรบัลูกจ้างชายและหญิงซ่ึงท าง
านมีค่าเท่ากนั (2494) 
Proof of access to ILO conventions. Copies of the ILO 
documents 87, 98 and ILO Code of Practice on Safety and 
Health in Forestry Work (ILO1998) should be available. 

พิสูจน์ได้ว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลในนสุญัญาว่าด้วยแรงงานระหว่างประเทศ 
ควรท าส าเนาเอกสารของอนสุญัญา 87 98 
และรหสัในการปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและสขุภาพในด้านการป่าไม้ (ILO 
2551) ไว้ให้พร้อม 

  

Indicator 1.3.3 ตวับ่งช้ี 1.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, regulatory authorities and 
other stakeholders. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้, 
หน่วยงานก ากบัดแูลตา่งๆและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีอ่ืนๆ  
Review of policies, procedures and records 

ทบทวนนโยบาย, กระบวนการและบนัทกึตา่งๆ 

Thailand is signatory to the International Tropical Timber 
Agreement (ITTA), and a member of the organisation (ITTO). 
Members are encouraged to support and develop industrial 
tropical timber reforestation and forest management activities 
as well as rehabilitation of degraded forest land, with due 
regard for the interest of local communities dependent on forest 
resources 

ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงวา่ด้วยการค้าไม้ซงุป่าเขตร้อนนานาชาติ 
(ITTA) และเป็นสมาชิกขององค์กร (ITTO) 

โดยสมาชิกจะได้รบัการผลกัดนัให้สนบัสนนุและพฒันาด้านการฟ้ืนฟปู่าเพือ่เศร
ษฐกิจและกิจกรรมด้านการจดัการป่าไม้รวมทัง้การฟ้ืนฟปู่าไม้เสือ่มโทรมเพือ่ชมุ
ชนท้องถ่ินทีต่้องพึ่งพาทรพัยากรป่าไม้ 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้น ามาใช้กบัเอสแอลไอเอ็มเอฟ  
Forest Managers  have implemented controls to 
ensure continuing compliance with ITTA. 

ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ได้น าเอาข้อบงัคบัตา่งๆมาใช้ปฏิบั
ติเพื่อให้ความสอดคล้องกบัไอทีทีเอเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 
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Indicator 1.3.4 ตวับ่งช้ีที ่1.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, regulatory authorities and 
other stakeholders. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้, 
หน่วยงานก ากบัดแูลตา่งๆและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีอ่ืนๆ  
Review of policies, procedures and records. 

ทบทวนนโยบาย, กระบวนการและบนัทกึตา่งๆ 

Thailand is a signatory to International Biodiversity Convention. 
The three objectives of the Convention are: the conservation of 
biodiversity, the sustainable use of biological resources and the 
fair and equitable sharing of benefits arising from the use of 
genetic resources. The Conservation of the National 
Environmental Quality Act of 1992 encapsulate the obligations 
of this convention. 

ประเทศไทยได้ใหส้ตัยาบนักบัอนสุญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซ่ึงมีวตัถปุระสงค์สามประการคือ เพือ่อนรุกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพือ่การใช้ทรพัยากรชีวภาพอย่างยัง่ยืน 
และการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่กิดจากการใช้ประโยชน์แหล่งพนัธุกรรมอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียม พระราชบญัญติัส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
ได้ผนวกเอาพนัธะกรณีต่างๆของอนสุญัญาดงักล่าวเข้าไว้ด้วย 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้น ามาใช้กบัเอสแอลไอเอ็มเอฟ  
Forest Managers  have implemented controls to 
ensure continuing compliance with the 
International Biodiversity Convention. 

ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ได้น าเอาข้อบงัคบัตา่งๆมาใช้ปฏิบั
ติเพื่อให้ความสอดคล้องกบัอนสุญัญาวา่ด้วยความหลากหลายท
างชีวภาพเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 

  

Criterion 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 

หลักเกณฑ์ที่ 1.4 ผู้ออกใบรับรองและฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบต้องท าการประเมนิข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมาย, 
ระเบียบกฎเกณฑ์และหลักการและหลักเกณฑ์ของเอฟเอสซีเพื่อวัตถุประสงค์ของการออกใบรับรองเป็นรายกรณีไป 

Indicator 1.4.1 ตวับ่งช่ี 1.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

SGS will assess the conflict and advise on resolution thereof, 
where such were possible. 

เอสจีเอสจะประเมินข้อขดัแย้งนัน้และให้ค าแนะน าในการด าเนินการแก้ไขในกร
ณีทีท่ าได ้

Interviews with Forest Managers and other stakeholders. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนๆ 

Any identified conflicts are brought to the 
attention of SGS and involved or affected 

parties. ความขดัแย้งใดๆ 
ที่ตรวจพบจะต้องน าเสนอตอ่เอสจีเอสหรือกลุม่คณะที่เก่ียวข้อง 

  

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

หลักเกณฑ์ที่ 1.5 ควรต้องมีการป้องกันพืน้ที่การจัดการป่าไม้จากการตัดฟันที่ผิดกฎหมาย, 
การตัง้บ้านเรือนและกจิกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆ  

Indicator 1.5.1 ตวับ่งช้ีที ่1.5.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Field observations show no damage from unauthorised or 
illegal activities 

ผลจากการสงัเกตการณ์ภาคแสดงวา่ไมมี่ความเสียหายอนัเกิดจากกิจกรรมที่ไม่
ได้รับอนญุาตหรือผิดกฎหมายใดๆ 

Manager’s explanation of protection/ prevention activities e.g. 
signs, gates, patrols, etc 

Forest Managers have taken effective measures 
to monitor, identify and control illegal 
harvesting, settlement and other unauthorised 
activities. 
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ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ได้ใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพใน
การติดตามตรวจสอบ, 
ระบแุละควบคมุการตดัฟันท่ีผิดกฎหมาย, 
การตัง้บ้านเรือนและกิจกรรมท่ีไม่ได้รับอนญุาตอื่นๆ 

ผู้จดัการอธิบายถึงกิจกรรมการปกป้อง/ป้องกนัตา่งๆ เชน่ ป้าย, ประตรัูว้, 
การลาดตระเวน ฯลฯ  
Copies of reports made to the authorities of problem activities 

Boundaries are known to the manager and local communities 
and are easily identified in the field.  

มีส าเนารายงานกิจกรรมที่เป็นปัญหาตา่งๆที่สง่ให้หนว่ยงานที่ดแูล 

ทัง้ผู้จดัการและชมุชนท้องถ่ินรับทราบถึงอาณาเขตซึง่ระบไุด้งา่ย 

Boundaries are marked in areas where there is a high risk of 
encroachment.  
มีการท าเคร่ืองหมายอาณาเขตในจดุทีมี่ความเสี่ยงตอ่การรุกล า้สงู 

  

Indicator 1.5.2 ตวับ่งช้ีที ่1.5.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Staff records and records of security incidences 

Field observations provide no evidence of ongoing illegal 
activities 

บนัทกึพนกังานและบนัทกึเหตกุาณ์ด้านความปลอดภยั 

There are adequate personnel and surveillance 
resources to control such activities 

มีบคุลากรและทรัพยากรส าหรับการตรวจสอบติดมากพอส าหรับ
การควบคมุกิจกรรมตา่งๆดงักลา่ว 

  

Criterion 1.6 Forest managers shall demonstrate a long-term commitment to adhere to the 
FSC Principles and Criteria 

หลักเกณฑ์ที่ 1.6 

ผู้จัดการด้านการป่าไม้ควรแสดงให้เหน็ถงึพันธะสัญญาในการยดึถือปฏบิัตติามหลักการและหลักเกณฑ์ของเอฟเอสซีระยะยาว 

Indicator 1.6.1  ตัวบ่งชีท่ี้ 1.6.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Written policy with appropriate statement is available 

มีการจดัท าเอกสารนโยบายที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมด้วยข้อความประกาศ
ที่เหมาะสมไว้ด้วย 

SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ: 

The management plan แผนการจดัการ 
Plans (written or informal) for investment, training, and sharing 
of income or other benefits 

แผน (ทัง้ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและอยา่งไมเ่ป็นทางการ) ส าหรับการลงทนุ, 
การฝึกอบรมและการแบง่ปันรายได้หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 

Past management has been compatible with the P&C 

การจดัการที่ผ่านมาในอดีตสอดคล้องกบั พี&ซี 

There is a publicly available policy endorsed by 
the owner/most senior management explicitly 
stating long term commitment to forest 
management practices consistent with the FSC 
Principles and Criteria 

มีนโยบายที่ระบถุึงพนัธะสญัญาที่มีตอ่การจดัการป่าไม้ซึง่สอดค
ล้องกบัหลกัการและหลกัเกณฑ์ของเอฟเอสซีในระยะยาวไว้อย่
างชดัเจน 
ทัง้นีเ้อกสารดงักลา่วได้รับการอนมุติัจากเจ้าของ/ผู้บริหารระดั
บสงูและเปิดเผยตอ่สาธารณะ 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

The forest manager has plans to manage the 
forest in the long term in a way that is 
compatible with the FSC Principles and Criteria 

ผู้จดัการด้านการป่าไม้มีแผนการจดัการป่าไม้ระยะยาวท่ีสอด
คล้องกบัหลกัการและหลกัเกณฑ์ของเอฟเอสซี 

  

Indicator 1.6.2  ตัวบ่งชีท่ี้ 1.6.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, workers and stakeholders. 

Evidence of distribution of policy to stakeholders. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้, คนงานและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

(Not applicable to SLIMF) ไมไ่ด้น ามาใช้กบั SLIMF 

The policy is communicated throughout the 
organisation (including to contractors) and to 
external stakeholders 
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มีการเผยแพร่นโยบายภายในองค์กร (รวมถึงผู้ รับเหมาด้วย) 
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจากภายนอกอยา่งทัว่ถึง 

หลกัฐานแสดงการแจกจา่ยนโยบายให้แก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

  

Indicator 1.6.3  ตัวบ่งชีท่ี้ 1.6.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

The applicant for certification must make a full disclosure of all 
forest areas over which the applicant has some responsibility, 
whether as owner (including share or partial ownership), 
manager, consultant or other responsibility. The disclosure shall 
be documented in the main assessment report.  You must 
record full details of ownership, forest name, type, area and 
location for each such forest. This information must be made 
available to stakeholders as part of the consultation process. 

ผู้ขอรบัการรบัรองต้องเปิดเผยพืน้ทีป่่าไม้ทัง้หมดทีต่นรบัผิดชอบไม่ว่าจะในฐานะ
เจ้าของ (รวมทัง้ความเป็นเจ้าของแบบหุ้นหรือแบบบางส่วน), ผู้จดัการ, 
ทีป่รึกษาหรือการรบัผิดชอบในฐานะอืน่ใด 
การเปิดเผยต้องท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในรายงานการประเมินหลกั 
ท่านต้องบนัทึกรายละเอียดการเป็นเจ้าของ, ชือ่ป่าไม้, ประเภท, 
พืน้ทีแ่ละทีต่ัง้ของป่าแต่จะผืนอย่างครบถ้วน 
ข้อมูลเหล่านีต้้องถูกส่งให้ผู้มีส่วนไดส่้วนเสียในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของขบวนกา
รปรึกษาหารือด้วย  
When the evaluation does not include all the forest areas in 
which the applicant is involved, the applicant must explain the 
reasons for this, and the reasons must be documented in the 
main assessment report. 

เมือ่การประเมินไม่ได้ท าโดยครอบคลมุพืน้ทีป่่าทีผู่้ยืน่ค าขอมีส่วนเกีย่วข้องด้วย
ทัง้หมด 
ผู้ยืน่ค าขอจะต้องอธิบายเหตผุลต่อการกระท าดงักล่าวโดยต้องจดัท าเป็นลายลกั
ษณ์อกัษรไว้ในรายงานการประเมินหลกัด้วย 

Evidence of such other forest lands.  
หลกัฐานที่ดินที่เป็นป่าดงักลา่ว 

Policies นโยบาย 

Interviews with Forest Managers. 
การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ 

Where the owner/manager has some 
responsibility for forest lands not covered by 
the certificate, then there is a clear long term 
commitment to managing all forests in the 
spirit of the FSC P&C 
เจ้าของหรือผู้จดัการที่มีพืน้ที่ป่าไม้ที่แตไ่มไ่ด้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขขอ
งการรับรอง 
จะต้องมีพนัธะสญัญาระยะยาวในการจดัการป่าไม้ทัง้หมดในคว
ามรับผิดชอบตามหลกัการและเกณฑ์ของเอฟเอสซี 

  

Indicator 1.6.4  ตัวบ่งชีท่ี้ 1.6.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, policies, procedures and field 
observations. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้, นโยบาย, กระบวนการ 
และการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Management of forest areas identified in terms 
of 1.6.3 complies with the latest FSC Partial 
Certification Policy 

การจดัการพืน้ที่ป่าตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.6.3 

นัน้เป็นไปตามนโยบายการออกใบรับรองบางสว่นฉบบัลา่สดุของ
เอฟเอสซี  
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PRINCIPLE 2. TENURE AND USE RIGHTS RESPONSIBILITIES: 

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

หลักการที่ 2. ความรับผิดชอบว่าด้วยสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์  

ต้องมีการระบุสทิธกิารถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดนิระยะยาวรวมทัง้ทรัพยากรจากผืนป่าโดยจดัท าเป็นเอกสารและด าเนินกา
รให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

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

หลักเกณฑ์ที่ 2.1 มีหลักฐานแสดงสทิธกิารใช้ประโยชน์จากป่าในที่ดนิระยะยาวที่ชัดเจน (เช่น ฉโนดที่ดนิ, 
สทิธติามประเพณีปฏบิัตหิรือสัญญาเช่า) 

Indicator 2.1.1  ตัวบ่งชีท่ี้ 2.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Documentation with appropriate legal status. 

การจดัท าเอกสารซึง่มีสภาพทางกฎหมายที่ถกูต้องเหมาะสม 

Maps clearly indicating the boundaries of the FMU. 

แผนที่แสดงอาณาเขตหน่วยจดัการป่าไม้ที่ชดัเจน 

In the case of plantation forestry, proof that the plantation is 
registered under the Plantation Law (1992). Surveyed maps are 
necessary. Note 1 Rai = 0.4 ha  

ในกรณีทีป่ลูกป่าเพือ่การป่าไม้ 
ต้องมีการแสดงหลกัฐานว่าแปลงป่าปลูกได้ข้ึนจดทะเทียนตามกฎหมายการปลู
กป่า (2535)จ าเป็นต้องมีแผนทีที่ท่ าการส ารวจแล้ว 

หมายเหต ุ1 เฮกแตร์ เท่ากบั 6.25 ไร่ หรือ 10,000 ตารางเมตร 

There is documentation showing the 
owner/manager’s legal rights to manage the 
land and/or utilise forest resources 

มีการจดัท าเอกสารที่แสดงสิทธิการจดัการที่ดินตามกฎหมายขอ
งเจ้าของ/ผู้จดัการและ/หรือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากป่า 

  

Indicator 2.1.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 2.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Policies and management plans make clear reference to 
management objectives that support this indicator. 

นโยบายและแผนการจดัการต้องสามารถใช้อ้างอิงถึงวตัถปุระสงค์การจดัการที่เ
ป็นการสนบัสนนุตวับง่ชีด้งักลา่วนีอ้ยา่งชดัเจน 

The FMU is committed to long-term forest 
management of at least one rotation length or 
harvest cycle. 
พืน้ที่ป่าปลกูได้มีพนัธะสญัญากบัการจดัการป่าไม้ในระยะยาวอ
ยา่งน้อย 1 รอบการตดัฟัน 

  

Indicator 2.1.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 2.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Provisions in agreement for tenure. 

สาระแหง่ข้อตกลงส าหรับสิทธิการถือครอง 
FMU management plans. 

แผนการจดัการเอฟเอ็มย ู

FMU long term strategies. 

ยทุธศาสตร์ระยะยาวส าหรับเอฟเอ็มย ู

Where the Forest Manager does not have legal 
title, the owner/government does not impose 
constraints that prevent compliance with the 
SGS Qualifor standard or the objectives of the 
management plan. 
ถ้าผู้จดัการป่าไม้ไมมี่เอกสารสิทธิที่ถกูต้องตามกฎหมาย 
เจ้าของ/รัฐบาลไมไ่ด้ก าหนดข้อจ ากดัทีป่้องกนัการปฏิบตัิตามมา
ตรฐานเอสจีเอส ควอลิฟอร์ หรือ 
วตัถปุระสงค์ของแผนการจดัการ 
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Criterion 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. 

หลักเกณฑ์ที่ 2.2 

ชุมชนท้องถิ่นที่มีสทิธกิารถือครองหรือสทิธติามประเพณีหรือสทิธิการใช้ประโยชน์ต้องธ ารงไว้ซึ่งการควบคุมดูแล, 
ตามความจ าเป็นเพื่อปกป้องสทิธหิรือทรัพยากร, 
การปฏบิตังิานการป่าไม้เว้นไว้แต่ว่าจะได้ให้สทิธกิารควบคุมและความยนิยอมแก่หน่วยงานอื่น  

Indicator 2.2.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 2.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Documentation showing acknowledgement by forest 
management of such agreements and maps. 

มีการจดัท าเอกสารแสดงถึงการรับรู้ของฝ่านการจดัการป่าไม้ตอ่ข้อตกลงและแผ
นที่นัน้ๆ 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
community representatives. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการป่าไม้และการปรึกษากบัตวัแทนชมุชนท้องถ่ิน 

All existing legal or customary tenure or use 
rights that local communities have within the 
FMU shall be documented and mapped 
สิทธิการถือครองที่ดินตามกฎหมายหรือตามประเพณีหรือสิทธิก
ารใช้ประโยชน์ที่ชมุชนท้องถ่ินมีอยูท่ัง้หมดต้องด าเนินการจดัท าเ
ป็นเอกสารและแผนที่ไว้ด้วย  

  

Indicator 2.2.2 ตัวบ่งชีท่ี้  2.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Forest management plans แผนการจดัการป่าไม้ 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Forest planning and operations will be subject 
to these tenure or use rights unless such have 
been delegated to other agencies.  

การจดัท าแผนการจดัการและการปฏบิตัิงานด้านป่าไม้ต้องด าเนิ
นการบนพืน้ฐานของสิทธิการถือครองหรือการใช้ประโยชน์เว้นไว้
แตว่า่จะได้มอบสิทธ์ินัน้ให้แก่ตวัแทน  

  

Indicator 2.2.3 ตวับ่งชีท่ี้ 2.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Written agreements. ข้อตกลงที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
Free and informed consent communicated by representatives 
of local communities. 

การให้ความยินยอมโดยอิสระและเปิดเผยซึง่ได้รับการสื่อสารจากตวัแทนชมุชน
ท้องถ่ินนัน้ๆ 

Clear evidence of payment for tenure or use rights. 

มีหลกัฐานการช าระคา่ธรรมเนียมสิทธิการถือครองหรือการใช้ประโยชน์ที่ชดัเจน 

Where communities have delegated control of 
their legal or customary tenure or use rights, or 
part thereof, this can be confirmed by 
documented agreements and/or interviews with 
representatives of the local communities 

กรณีที่ชมุชนได้แตง่ตัง้ตวัแทนควบคมุให้เป็นผู้ ใช้สิทธ์ิการถือครอ
งตามกฎหมายหรือตามประเพณีหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ทัง้หม
ดหรือบางสว่น 
การกระท าดงักลา่วต้องสามารถยืนยนัได้ด้วยเอกสารข้อตกลงแล
ะ/หรือจากการสมัภาษณ์ตวัแทนชมุชนท้องถ่ินนัน้ๆ  

  

Indicator 2.2.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 2.2.4 
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Allocation, by local communities, of duly 
recognized legal or customary tenure or use 
rights to other parties is documented, with 
evidence of free and informed consent 
การจดัสรรสิทธิการถือครองตามกฎหมายหรือตามประเพณีหรือ
สิทธิการใช้ประโยชน์ที่เป็นที่รับรู้โดยทัว่ไปให้แกฝ่่ายอ่ืนฝ่ายใดนั ้
นต้องมีการจดัท าเป็นเอกสารพร้อมด้วยหลกัฐานแสดงความยิน
ยอมโดยอิสระและมีการแจ้งให้ทราบโดยทัว่กนั  

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with local communities. การสมัภาษณ์ชมุชนท้องถ่ิน 

Written agreements. ข้อตกลงที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
Free and informed consent communicated by representatives 
of local communities. 

การให้ความยินยอมโดยอิสระและเป็นที่รับทราบโดยทัว่ไปผา่นการสื่อสารโดยตั
วแทนของชมุชนท้องถ่ินนัน้ๆ 

  

Indicator 2.2.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 2.2.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Management Plans แผนการจดัการ 

Interviews with local communities. การสมัภาษณ์ชมุชนท้องถ่ิน 

 

The forest is accessible to local rights holders. 

ผู้ ถือสิทธ์ิในท้องถ่ินสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากผืนป่าได้ 

  

Indicator 2.2.6 ตัวบ่งชีท่ี้ 2.2.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Monitoring records บนัทกึการติดตามตรวจสอบ 

Inspection of areas/resources where access and/or use has 
taken place. 

การตรวจสอบพืน้ที่/แหลง่ทรัพยากรในบริเวณที่มีการเข้าใช้ประโยชน์และ/หรือก
ารท าประโยชน์เกิดขึน้ 

Monitoring results show no significant impacts 
caused by access taking place in terms of 2.2.5 

ผลการตดิตามตรวจสอบแสดงวา่ไมมี่ผลกระทบที่มีนยัส าคญัอนั
เกิดจากการเข้าใช้ประโยชน์ตามข้อก าหนดที่ 2.2.5 

  

Criterion 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 

หลักเกณฑ์ที่ 2.3 ต้องมีกลไกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาข้อพพิาทว่าด้วยการอ้างสทิธกิารถือครองและสทิธกิารใช้ประโยชน์ 
สถานการณ์และสถานะของข้อพพิาทที่ด าเนินอยู่จะถูกน ามาพจิารณาโดยถ้วนถี่ในการประเมนิเพ่ือการออกใบรับรอง 
ข้อพพิาทที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในปริมาณที่มีนัยส าคัญนัน้โดยปกตจิะท าให้การปฏบิตังิานนั้
นๆถูกตัดสทิธิ์จากการขอการรับรอง 

Indicator 2.3.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 2.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Documented procedures. เอกสารกระบวนตา่งๆ 

Interviews with Forest Managers and consultation with 
representatives of local communities. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และการปรึกษากบัตวัแทนจากชมุช
นท้องถ่ิน 

Documented procedures are available that allow for a process 
that could generally be regarded as open and acceptable to all 
parties with an objective of achieving agreement and consent 
through fair consultation.  Procedures should allow for impartial 
facilitation and resolution. 

Documented procedures to resolve tenure 
claims and use right disputes are in place 
where any potential for such conflicts does 
exist 

ต้องมีเอกสารกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทการอ้างสิทธิการถื
อครองและการใช้ประโยชน์ส าหรับประเด็นที่อาจเกิดความขดัแย้
งขึน้ได้ 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

There are no major unresolved disputes 
relating to tenure and use rights in the forest. 
Disputes or grievances are being resolved 
using locally accepted mechanisms and 
institutions. 
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Measures are taken to avoid damage to other 
peoples’ use rights or property, resources, or 
livelihoods.  Where accidental damage occurs, 
fair compensation is provided. 

ไมมี่ข้อพิพาทส าคญัๆเก่ียวกบัสิทธิการถือครองและสิทธิการใช้ป
ระโยชน์จากผืนป่าที่ยงัไมไ่ด้รับการแก้ไข 
ข้อพิพาทหรือความไมเ่ป็นธรรมตา่งๆได้รับการแก้ไขผ่านกลไกที่เ
ป็นที่ยอมรับทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัสถาบนั 

มีการใช้มาตรการเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายอนัอาจเกิดตอ่สิทธิ
การใช้ประโยชน์หรืออสงัหาริมทรัพย์หรือแหลง่ทรัพยากรหรือการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนโดยทัว่ไป 
และได้มีการชดเชยอยา่งเป็นธรรมในกรณีที่เกิดความเสียหายขึน้
โดยบงัเอิญ 

2.3.1.1:  Mechanisms to ensure effective 
communication between forest managers and 
workers/villagers are in place  

2.3.1.1: 
มีกลไกที่ท าให้มนัใจได้วา่มีการสื่อสารติดตอ่ที่มีประสิทธิภาพระ
หวา่งผู้จดัการป่าไม้และคนงาน/ชาวบ้าน 
 

มีเอกสารกระบวนการต่างๆทีเ่อือ้ให้เกิดขบวนการท างานทีก่ล่าวได้ว่ามีความเปิ
ดเผยและเป็นทีย่อมรบัของทกุฝ่าย 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่บรรลขุ้อตกลงและการให้ความยินยอมผ่านการปรึกษาทีเ่
ป็นธรรม 
กระบวนการเหล่านีต้้องก่อให้เกิดการอ านวยความสะดวกและการแก้ปัญหาอย่า
งเท่าเทียม 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Interviews with Forest Manager and local community groups 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และกลุม่ตา่งๆจากชมุชนท้องถ่ิน 

Compliance with the Labour Relations Act 

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ 

 

  

Indicator 2.3.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 2.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Documented records of disputes 

เอกสารบนัทกึข้อพิพาทตา่งๆ 

The Forest Manager shall maintain a record of 
disputes and the status of their resolution, 
including evidence related to the dispute and 
documentation of steps taken to resolve the 
dispute. 

ผู้จดัการด้านการป่าไม้ต้องจดัท าบนัทกึข้อพิพาทและสถานะการ
แก้ไขปัญหารวมไปถึงหลกัฐานที่เก่ียวข้องกบัข้อพิพาทและต้องจั
ดท าเอกสารขัน้ตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทดงักลา่วด้วย 

2.3.2.1: A register is maintained of all incidents of 
conflict (between forest managers and owners and 
people practicing their rights) including complaints 
and objections 

2.3.2.2: ต้องลงทะเบียนเหตกุารณ์ความขดัแย้งทัง้หมด 
(ระหวา่งผู้จดัการป่าไม้และเจ้าของและประชาชนผู้ ใช้สทิธ์ิของต
น) รวมทัง้ข้อร้องเรียนและข้อคดัค้านตา่งๆด้วย 

  

Indicator 2.3.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 2.3.3 
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Unresolved tenure and/or use right disputes 
that are of a substantial magnitude and 
involving a significant number of interests 
should disqualify an operation from being 
certified. 
ข้อพิพาทร้ายแรงและเก่ียวเน่ืองกบัผลประโยชน์ในระดบัที่มีนยั
ส าคญัเหนือสิทธิการถือครองที่ดินและ/หรือสิทธิการใช้ประโยชน์
ที่ยงัไมไ่ด้รับการแก้ไขจะมีผลให้การปฏิบตัิงานนัน้ๆขาดคณุสมบั
ติตอ่การออกใบรอง   

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Magnitude of a dispute may be assessed by considering the 
scale at a landscape level associated with the opinion of a 
majority of community representatives and/or the time period 
over which the dispute has been in place 

ความร้ายแรงของข้อพิพาทอาจประเมินโดยพิจารณาจากขนาดในระดบัภูมิประเ
ทศทีส่อดคล้องกบัความคิดเห็นของตวัแทนส่วนใหญ่ของชมุชนและ/หรือระยะเว
ลาทีเ่กิดกรณีพิพาท 

Interviews with Forest Managers and consultation with 
representatives of local communities. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และการปรึกษากบัตวัแทนจากชมุชนท้องถ่ิ
น 

Complete record of a history of disputes. 

บนัทกึประวตัิข้อพิพาทตา่งๆฉบบัสมบรูณ์ 

  

Indicator 2.3.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 2.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and consultation  with 
representatives of local communities. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และการปรึกษากบัตวัแทนจากชมุชนท้องถ่ิ
น 

Complete record of a history of disputes. 

บนัทกึประวตัิข้อพิพาทตา่งๆฉบบัสมบรูณ์ 

(Not applicable to SLIMF) ไมไ่ด้น ามาใช้ได้กบั 
เอสแอลไอเอ็มเอฟ 

Dispute resolution procedures shall make 
provision for the requirement that where the 
future tenure or use rights of communities may 
be compromised, forest operations that are, or 
may be the direct cause of the dispute, will not 
be initiated or will be suspended until the 
dispute had been resolved. 
ขัน้ตอนการแก้ปัญหาข้อโต้แย้งควรจะเป็นสาระส าคญัส าหรับข้อ
ก าหนดวา่ในอนาคตกรณีที่สิทธิการถือครองหรือการใช้ประโยชน์
ถกูละเมิดการปฏิบตัิการด้านการป่าไม้ซึง่เป็นหรืออาจเป็นสาเหตุ
โดยตรงของข้อพิพาทดงักลา่วจะต้องไมเ่กิดขึน้หรือจะต้องถกูระงั
บยบัยัง้ไว้จนกวา่ข้อพิพาทนัน้จะได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

  

PRINCIPLE 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. 

หลักการที่ 3 สิทธิของคนพืน้ถิ่น 

ต้องให้ความเคารพและยอมรับต่อสิทธิตามกฎหมายและตามประเพณีของคนพืน้ถิ่นในการเป็นเจ้าของ, 
การใช้ประโยชน์และการจัดการที่ดิน, อาณาบริเวณและทรัพยากรของตน 

Criterion 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 

หลักเกณฑ์ที่ 3.1 
ประชาชนพืน้ถิ่นควรได้ควบคุมการจัดการป่าไม้ในที่ดนิและอาณาบริเวณของตนเว้นไว้แต่ว่าจะได้ท าการโดยอสิระและได้รับความ
ยนิยอมที่เป็นที่รับทราบโดยทั่วกนัในอันที่จะมอบหมายสทิธิ์นัน้ให้ตัวแทนเป็นผู้ควบคุมดูแล 

Indicator 3.1.1 ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 
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The identity, location and population of all 
indigenous peoples, including migratory 
groups, living in the vicinity of the management 
area are documented by the forest managers. 

ผู้จดัการด้านการป่าไม้ต้องจดัท าเอกสารระบอุตัลกัษณ์, 
ท าเลที่ตัง้และประชากรของประชาชนพืน้ถ่ินทัง้หมดรวมไปถึงชน
กลุม่น้อยที่อาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบของพืน้ที่การจดัการไว้ด้วย 

Management plans and maps. แผนการจดัการและแผนที่ 

Consultation with representatives of indigenous peoples and 
government authorities. 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพืน้ถ่ินและหนว่ยงานของรัฐ 

ILO 169 (Indigenous and Tribal People’s Convention, 1999) 

ILO 169 (อนสุญัญาว่าด้วยชนพืน้เมืองและชนเผ่าปีพ.ศ. 2542 ) 

 

  

Indicator 3.1.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Management plans and maps. แผนการจดัการและแผนที่  
Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพืน้ถ่ิน 

All rights and claims to lands, territories or 
customary rights within the management area 
are documented and/or clearly mapped. 

มีการจดัท าเอกสารและ/หรือแผนที่เก่ียวกบัสิทธิและการกลา่วอ้า
งเหนือที่ดิน, 
อาณาบริเวณหรือสิทธิตามประเพณีภายในพืน้ที่การจดัการไว้ด้ว
ย 

  

Indicator 3.1.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพืน้ถ่ิน 

Rights identified in terms of Indicator 3.1.1 are 

respected. ต้องให้ความเคารพตอ่ สิทธิที่ถกูระบใุนตวับง่ชีท้ี่ 
3.1.1  

  

Indicator 3.1.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.1.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Affected communities should have the financial, technical and 
logistical capacity to enable “free and informed consent” 

ชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบควรต้องมีศกัยภาพด้านการเงิน, 
เทคนิคและเหตผุลเพือ่น ามาซ่ึง 
“การให้ความยินยอมโดยอิสระและเป็นทีร่บัทราบโดยทัว่กนั” 
Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพืน้ถ่ิน 

No evidence of disputes. ไมมี่หลกัฐานวา่มีข้อพิพาท 

Evidence that agreed payments for use right and/or resources 
are being made. 

มีการจดัท าหลกัฐานการช าระเงินคา่ธรรมเนียมสิทธิการใช้ประโยชน์และ/หรือกา
รใช้ทรัพยากรตามที่ได้ตกลงกนัไว้ 

Forest management operations do not take 
place in areas identified in Indicator 3.1.3 
above, without clear evidence of the free and 
informed consent of the indigenous or 
traditional peoples claiming such land, territory 
or customary rights. 

ไมมี่การปฏิบตัิงานด้านการจดัการป่าไม้ในพืน้ที่ตามที่ระบไุว้ในตั
วบง่ชีข้้อ 3.1.3 
ข้างต้นนีโ้ดยที่ไมมี่หลกัฐานการให้ความยินยอมโดยอิสระและเป็
นที่รับทราบโดยทัว่กนั หรือการอ้างกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่, 
อาณาบริเวณดงักลา่วหรือการอ้างสิทธิตามประเพณีของผู้คนดัง้เ
ดิมแตอ่ยา่งใด 

  

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

หลักเกณฑ์ที่ 3.2 การจัดการป่าไม้ต้องไม่เป็นการคุกคามหรือลดทอน, ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม, 
ทรัพยากรหรือสิทธิการถือครองชองประชากรพืน้ถิ่น 

Indicator 3.2.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.2.1 
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Any impacts of forest management on 
indigenous communities’ resources or tenure 

rights are identified and recorded ผลกระทบใดๆ 
ของการจดัการป่าไม้ตอ่ทรัพยากรของชมุชนพืน้เมืองหรือสิทธิปร
ะโยชน์ได้ถกูระบแุละบนัทกึไว้ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Any impacts of forest management on 
indigenous communities’ resources or tenure 
rights are identified and known by the Forest 
Manager 
ผู้จดัการป่าไม้ได้ท าการระบแุละรับทราบผลกระทบใดๆ 
ของการจดัการป่าไม้ตอ่ทรัพยากรของชมุชนพืน้เมืองหรือสิทธิปร
ะโยชน์ 

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Records or impact assessments. 
การประเมินบนัทกึหรือผลกระทบตา่งๆ 

Consultation with representatives of indigenous peoples 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพืน้ถ่ิน 

  

Indicator 3.2.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Records of meetings. บนัทกึการประชมุ 

Consultation with indigenous peoples 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพืน้ถ่ิน 

Indigenous peoples are explicitly informed of 
any impacts that forest management may have 
on their resources or tenure rights 

ประชากรพืน้ถ่ินได้รับแจ้งอยา่งชดัเจนถึงผลกระผลใดๆตอ่ทรัพย
ากรหรือสิทธิการถือครองของตนอนัอาจเกิดจากการจดัการป่าไม้ 

  

Indicator 3.2.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพืน้ถ่ิน 

Records of dispute resolution 

บนัทกึการแก้ปัญหาข้อพิพาท 

Forest Management will not proceed without 
clear evidence of the free and informed consent 
of the indigenous peoples claiming such land, 
territory or customary rights, accepting impacts 
identified in terms of Indicator 3.2.1.  Where 
disputes arise post facto, operations affecting 
these rights will be suspended until such 
dispute had been resolved 

ผู้จดัการด้านการป่าไม้จะไมด่ าเนินการโดยปราศจากหลกัฐานแ
สดงการให้ความยินยอมโดยอิสระและเป็นที่รับทราบโดยทัว่ที่ชดั
เจนตอ่การอ้างสิทธ์ิเหนือที่ดิน, 
อาณาบริเวณดงักลา่วหรือสิทธิตามประเพณีและยอมรับผลกระ
ทบตามที่ระบไุว้ในตวับง่ชีท้ี่ 3.2.1.  ของประชากรพืน้ถ่ิน 
กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึน้ก่อนที่จะน าข้อก าหนดมาใช้การปฏบิตัิงา
นตา่งๆที่สง่ผลกระทบตอ่สิทธิตา่งๆดงักลา่วจะถกูระงบัไว้จนกวา่
จะสามารถแก้ไขข้อพิพาทนัน้ได้ 

  

Indicator 3.2.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.2.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Field inspections and records of corrective actions 

การตรวจสอบภาคสนามและบนัทกึการด าเนินการแก้ไข 

Actions are taken to prevent or mitigate 
adverse impacts  
มีการด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบเชิงลบ 
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Criterion 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. 

หลักเกณฑ์ที่ 3.3 ต้องระบุพืน้ที่ที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรม, นิเวศวทิยา, 
เศรษฐกจิหรือศาสนาเป็นพเิศษต่อประชากรพืน้ถิ่นโดยด าเนินการร่วมกับคนเหล่านี ้
ทัง้นีผู้้จัดการด้านการป่าไม้จะต้องรับทราบและให้ความเคารพต่อพืน้ที่ต่างๆเหล่านีด้้วย  

Indicator 3.3.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and consultation with 
stakeholders. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และการปรึกษาผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

Records and maps. บนัทกึและแผนที ่

Refer also to Indicator 7.1.1 อ้างอิงตวับง่ชีท้ี่ 7.1.1 ด้วย 

Compliance with National Museum Act, 1961. (e.g. 
Archaeological sites, Antiques, Art Objects) 

สอดคล้องกบั พรบ.พิพิธภณัฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ได้แก่ พืน้ทีท่างโบราณคดี, 
โบราณวตัถ,ุ ศิลปะวตัถุ) 

 

Sites of special cultural, historical, ecological, 
economic or religious significance are 
identified, described and mapped in co-
operation with affected indigenous people. 

มีการระบพุืน้ที่ทางวฒันธรรม, ประวตัิศาสตร์, นิเวศวิทยา, 
เศรษฐกิจหรือศาสนาทีส่ าคญัเป็นพิเศษพร้อมด้วยค าบรรยายแล
ะแผนที่โดยด าเนินการร่วมกบัประชากรพืน้ถ่ินที่ได้รับผลกระทบ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Sites of special cultural, historical, ecological, 
economic or religious significance have been 
identified and any special requirements are 
known. 

มีการระบพุืน้ที่ทางวฒันธรรม, ประวตัิศาสตร์, นิเวศวิทยา, 
เศรษฐกิจหรือศาสนาทีส่ าคญัเป็นพิเศษและทราบถึงข้อก าหนดพิ
เศษตา่งที่มี 

  

Indicator 3.3.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Management plans and documents. แผนการจดัการและเอกสาร 

Consultation with stakeholders การปรึกษาผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with the Forest Manager and field observations 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และการตรวจสอบภาคสนาม 

Management objectives and prescriptions are 
developed (and documented) in co-operation 
with affected or interested  indigenous people 

มีการพฒันา (และจดัท าเอกสาร) 
วตัถปุระสงค์การจดัการและมาตรการตา่งๆโดยความร่วมมือกบั
ประชากรพืน้ถ่ินที่ได้รับผลกระทบหรือที่ให้ความสนใจ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Clear management objectives have been 
identified. 

มีการระบวุตัถปุระสงค์การจดัการไว้อยา่งชดัเจน 

  

Indicator 3.3.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Operational plans and maps and field observation 

แผนการปฏิบตัิงานและแผนทีแ่ละการตรวจสอบภาคสนาม 

Such areas are identified in working plans and 
demarcated in the field where this is 
considered appropriate  
ได้ระบพุืน้ที่ในประเภทดงักลา่วไว้ในแผนการท างานและระบตุ าแ
หน่งในภาคสนามซึง่พิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสม 

  

Indicator 3.3.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.3.4 
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All operators and contractors can identify such 
sites in the field 

ผู้ปฏิบตัิงานและผู้ รับเหมาทกุคนสามารถระบพุืน้ที่ดงักลา่วในภา
คสนามได้ 

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with operators and field observations. 

การสมัภาษณ์ผู้ปฏบิตัิงานและการตรวจสอบภาคสนาม 

Consultation with stakeholders การปรึกษาผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

  

Indicator 3.3.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.3.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with operators and field observations. 

การสมัภาษณ์ผู้ปฏบิตัิงานและการตรวจสอบภาคสนาม 

Consultation with stakeholders การปรึกษาผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

Measures are in place to prevent any form of 
damage or disturbance, other than such agreed 
with affected indigenous people 

มีมาตรการป้องกนัความเสียหายหรือการรบกวนทกุรูปแบบนอกเ
หนือจากที่ได้ตกลงไว้กบัประชากรพืน้ถ่ินที่ได้รับผลกระทบ 

  

Indicator 3.3.6 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.3.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Consultation with stakeholders การปรึกษาผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย Rights of access to these areas is permitted 
ได้มีการให้สิทธิการเข้าถึงพืน้ที่เหลา่นี ้

  

Criterion 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. 

หลักเกณฑ์ที่ 3.4 
ประชากรพืน้ถิ่นควรได้รับค่าตอบแทนส าหรับการน าภูมปัิญญาของตนไปใช้เกี่ยวกับชนิดพันธ์ุสิ่งมีชีวิตในป่าหรือระบบการจัดการ
ในการปฏบิัตงิานในป่า 
ค่าตอบแทนเหล่านีต้้องเป็นที่ตกลงกันโดยได้รับความยนิยอมอย่างเป็นอสิระจากประชากรพืน้ถิ่นและเป็นที่รับทราบโดยทั่วกันก่อ
นที่การปฏบิัตงิานในป่าจะเร่ิมต้นขึน้ 

Indicator 3.4.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Documented records. เอกสารบนัทกึตา่งๆ 

Consultation with indigenous peoples. การปรึกษากบัประชากรพืน้ถ่ิน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with Forest Manager and indigenous peoples/local 
communities 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และประชากรพืน้ถ่ิน/ชมุชนท้องถ่ิน 

Indigenous peoples’ traditional knowledge 
regarding the use of forest species or 
management systems in forest operations, 
which is being, or may be, utilised 
commercially by the forest organisation, is 
documented 

มีการจดัท าเอกสารภมิูปัญญาดัง้เดิมของประชากรพืน้ถ่ินวา่ด้ว
ยชนิดพนัธ์ุสิ่งมีชีวิตในป่าหรือระบบการจดัการในการปฏิบติังา
นในป่าซึง่ถกูน าไปใช้หรืออาจถกูน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยอง
ค์ด้านการป่าไม้ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Indigenous peoples’ traditional knowledge 
regarding the use of forest species or 
management systems in forest operations, 
which is being, or may be, utilised 
commercially by the forest organisation, have 
been identified 
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มีการระบภุมิูปัญญาดัง้เดิมของประชากรพืน้ถ่ินวา่ด้วยชนิดพนั
ธ์ุสิ่งมีชีวิตในป่าหรือระบบการจดัการในการปฏิบติังานในป่าซึ่
งถกูน าไปใช้หรืออาจถกูน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยองค์ด้านกา
รป่าไม้ 

  

Indicator 3.4.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.4.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Records of meetings with representatives of indigenous 
peoples. 

บนัทกึการประชมุกบัตวัแทนประชากรพืน้ถ่ิน 

Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพืน้ถ่ิน 

Agreements. 

ข้อตกลงตา่งๆ 

Indigenous peoples shall be fully informed of 
the intent and nature of the use of their 
traditional knowledge by the assessed 
organisation.  Such use will not proceed until 
indigenous peoples have agreed with free 
consent  

ชนพืน้เมืองควรจะได้รับข้อมลูเจตนารมณ์และลกัษณะการใช้งา
นภมิูปัญญดัง้เดิมของตนอยา่งครบถ้วนจากองค์กรที่ผ่านการปร
ะเมินแล้ว 
การใช้ประโยชน์ดงักลา่วไมส่ามารถด าเนินการได้จนกวา่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากประชากรพืน้ถ่ินพร้อมด้วยการให้ความยินยอ
มที่เป็นอิสระ 

  

Indicator 3.4.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 3.4.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Agreements. ข้อตกลงตา่งๆ 

Consultation with representatives of indigenous peoples 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพืน้ถ่ิน 

 

If such traditional knowledge is used for profit 
by the assessed organisation (or any other 
organisation under an agreement with the 
assessed organisation) compensation is 
formally agreed before such knowledge is used 
ถ้าการใช้ภมิูปัญญาดงักลา่วเป็นไปเพ่ือการแสวงหาผลก าไรโดย
องค์กรที่ผ่านการประเมินแล้ว (หรือองค์กรอ่ืนๆ 
ภายใต้ข้อตกลงที่ท าไว้กบัองค์กรทีผ่่านประเมินดงักลา่ว) 
คา่ตอบแทนของการน าภมิูปัญญาดงักลา่วไปใช้ต้องได้รับการเห็
นชอบอยา่งเป็นทางการก่อนที่จะน าภมิูปัญญานัน้ไปใช้ได้ 

  

Indicator 3.4.4  ตัวบ่งชีท่ี้ 3.4.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Financial records บนัทกึการเงิน 

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with indigenous peoples/local communities 

การสมัภาษณ์ตวัแทนประชากรพืน้ถ่ิน/ชมุชนท้องถ่ิน 

All agreed compensation is paid  

ได้ช าระคา่ตอบแทนตามที่ได้ตกลงกนัไว้แล้วทัง้หมด 
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PRINCIPLE 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. 

หลักการที่ 4. ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิทธิของคนงาน 

การปฏิบัติงานด้านการจัดการป่าไม้ต้องธ ารงไว้ซึ่งหรือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีระยะยาวทัง้ในด้านสังคมและเศรษฐกิจของคนงานป่าไม้
และชุมชนท้องถิ่น 

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

หลักเกณฑ์ที่ 4.1 ชุมชนต่างๆที่ตัง้อยู่ภายในหรือตดิกบัพืน้ที่การจดัการป่าไม้ต้องได้รับโอกาสในการจ้างงาน, 
การฝึกอบรมและบริการอื่นๆ 

Indicator 4.1.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงาน 

Consultation with representatives of local communities and 
labour unions. 

การปรึกษากบัตวัแทนจากชมุชนท้องถ่ินและสหภาพแรงงาน 

Training strategies. ยทุธศาสตร์การฝึกอบรม 

Job advertisements in local publications 

การลงประกาศรับสมคัรงานในสิ่งพิมพ์ท้องถ่ิน 

People in local communities are given 
opportunities in employment, training and 

contracting คนในชมุชนท้องถ่ินได้รับโอกาสการจ้างงาน 
การฝึกอบรมและงานรับเหมาชว่ง 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Local workers and contractors should be used 
wherever possible 
แรงงานท้องถ่ินและผู้ รับเหมาต้องได้รับการวา่จ้างเม่ือมีโอกาส 

  

Indicator 4.1.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with contractors. 

ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบตัผิู้ รับเหมา 
Policies and procedures of the assessed organisation. 

นโยบายและกระบวนการตา่งๆขององค์กรที่ผ่านการประเมินแล้ว 

Documentation on contracting of services. 

การจดัท าเอกสารการรับเหมาชว่งงานบริการตา่งๆ 

In large scale organisations, contracts are 
awarded through a transparent process on the 
basis of clear criteria; justification for final 

selections is documented ในองค์กรขนาดใหญ่ 
ผู้ รับเหมาต้องได้รับการวา่จ้างผ่านขบวนการที่โปร่งใสบนพืน้ฐาน
ของหลกัเกณฑ์ที่มีความชดัเจน;  
ต้องจดัท าการตดัสินคดัเลือกขัน้สดุท้ายเป็นเอกสาร 

  

Indicator 4.1.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Workers include: employees, contractors, sub-contractors, and 
any other persons carrying out forestry work on the forest 
management unit. 

คนงานหมายรวมถึง: ลกูจ้าง, ผู้ รับเหมา, 
ผู้ รับเหมาชว่งและบคุคลอ่ืนใดที่ท างานด้านการป่าไม้ในหน่วยการจดัการป่าไม้ 

Long-term training plans. แผนการฝึกอบรมระยะยาว 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงาน 

In large scale organisations training and/or 
other appropriate forms of assistance to local 
people and workers to meet the organisation’s 
long-term staffing requirements are developed 

and supported. ในองค์กรขนาดใหญ่ 
มีการพฒันาและสนบัสนนุการฝึกอบรม 
และ/หรือการให้ความชว่ยเหลือ รูปแบบอ่ืนๆ 
ที่เหมาะสมตอ่ชาวบ้านและแรงงานในท้องถ่ินเพ่ือให้บรรลขุ้อก า
หนดการวา่จ้างพนกังานระยะยาวขององค์กร   

  

Indicator 4.1.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1.4 
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(Not applicable to SLIMF) ไมไ่ด้น าไปใช้กบั 

เอสแอลไอเอ็มเอฟ 

Support is provided for local infrastructure and 
facilities at a level appropriate to the scale of 
the forest resources 
มีการให้การสนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐานและสิงอ านวยความสะด
วกตา่งๆในท้องถ่ินระดบัที่เหมาะสมตอ่ขนาดของทรัพยากรป่าไม้ 

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Service provision and support for local infrastructure, facilities 
should, as a minimum, be consistent with meeting management 
plan objectives over the long term (e.g. provision of basic 
health, education and training facilities where these do not 
exist) as well as avoiding or mitigating any negative social 
impacts of the operations. 

เนือ้หาการให้บริการและสนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณูปโภคและส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆต้องตรงกบัวตัถปุระสงค์ของแผนการจดัการระยะยาวเ
ป็นอย่างนอ้ย (เช่น เนือ้หาด้านสขุภาพขัน้พืน้ฐาน, 
การศึกษาและอปุกรณ์การฝึกอบรมทีย่งัขาดอยู่) 
รวมทัง้ต้องหลีกเลีย่งหรือบรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อสงัคมจากการปฏิบติังาน  
Consultation with representatives of local communities 

การปรึกษากบัผู้แทนชมุชนท้องถ่ิน 

Provision of training; schooling; medical; facilities; housing; 
accommodation 

เนือ้หาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม, การให้การศกึษา, 
การแพทย์, และที่อยูอ่าศยั  

  

Indicator 4.1.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and local communities. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และชมุชนท้องถ่ิน 

Evidence of controlled harvesting activities 

หลกัฐานกิจกรรมการตดัฟันที่มีการควบคมุดแูล 

Where practicable, communities are given 
controlled access to forest and non-forest 
products on the FMU 
กรณีที่ท าได้ชมุชนจะได้รับการอนญุาตภายใต้การควบคมุให้เข้า
ใช้ประโยชน์จากป่าและผลผลิตที่ไมใ่ชข่องป่าจากพืน้ที่ป่าปลกู 

  

Indicator 4.1.6 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

No evidence of discrimination on the basis of: race, colour, 
culture, sex, age, religion, political opinion, national extraction 
or social origin  

ไม่ปรากฏหลกัฐานการเลือกปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ เชือ้ชาติ, สีผิว, 
วฒันธรรม, เพศ, อาย,ุ ศาสนา, ความคิดเห็นทางการเมือง, 
ประเทศต้นก าเนิดหรือรากเหงา้ทางสงัคม 

Employment policies and procedures.  
นโยบายการจ้างงานและกระบวนการตา่งๆ 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with workers and contractors 

การสมัภาษณ์คนงานและผู้ รับเหมา 

Policies and procedures and the 
implementation thereof make qualifications, 
skills and experience the basis for recruitment, 
placement, training and advancement of staff at 
all levels 
9k,นโยบายและกระบวนการตา่งๆรวมถึงการน าไปปฏิบตัิก าหน
ดให้ใช้คณุสมบตัิและประสบการณ์เป็นเกณฑ์พืน้ฐานในการรับพ
นกังานเข้าท างาน, การวางต าแหน่งหน้าที่, 
การฝึกอบรมและความก้าวหน้าของพนกังานในทกุระดบั 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Employees are not discriminated in hiring, 
advancement, dismissal remuneration and 
employment related to social security 

 ลกูจ้างต้องไมถ่กูเลือกปฏิบตัิในการจ้างงาน การเลื่อนต าแหน่ง 
คา่ชดเชยการเลิกจ้างและการจ้างงานที่เก่ียวข้องกบัประกนัสงัค
ม 

  

Indicator 4.1.7 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1.7 
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All employees, contractors and sub-contractors 
must be paid a fair wage and other benefits, 
which meet or exceed all legal requirements 
and those provided in comparable occupations 
in the same region  

ลกูจ้าง 
ผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาชว่งทกุรายจะต้องได้รับคา่จ้างและผลปร
ะโยชน์อ่ืนๆที่เป็นธรรม 
ทัง้นีต้้องสอดคล้องหรือเกินกวา่ที่กฎหมายก าหนดไว้และสามาร
ถเทียบได้กบัผลตอบแทนของอาชีพนัน้ๆในภมิูภาคเดียวกนั 

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Benefits may include social security payments, pension, 
accommodation, food, etc. 

ผลประโยชน์อาจหมายรวมถึงการจา่ยเงินประกนัสงัคม, บ าเหน็จบ านาญ, 
คา่ที่พกั, อาหาร ฯลฯ 

Records of payment บนัทกึการจา่ยเงิน 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

  

Indicator 4.1.8 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1.8 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

No workers shall be engaged in debt bondage 
or other forms of forced labour 

คนงานทกุคนต้องไมถ่กูพนัธนาการด้วยหนีส้ินที่เป็นภาระผกูพนั
หรือรูปแบบการท างานอ่ืนใดของการใช้แรงงานทาส 

  

Indicator 4.1.9 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1.9 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

National legislation may set higher minimum ages, but these 
ages are defined in ILO Convention 138 Article 3. 

กฎหมายของประเทศอาจก าหนดอายขุั้นต า่ท่ีสูงกว่านี ้
แต่ตัวเลขอายเุหล่านีต้้องได้เป็นไปตามนิยามของอนุสัญญา 138 มาตรา 3 
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

Observations in the work place. การสงัเกตการณ์ในสถานทีป่ฏิบตัิงาน 

Persons under 15 years are not employed in 
any forestry work 

 ผู้ มีอายตุ ่ากวา่ 15 ปี 
จะไมถ่กูวา่จ้างให้ท างานในงานด้านป่าไม้ใดๆ 

  

Indicator 4.1.10 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1.10 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Where children and young persons are to be removed from 
employment in order to comply with this requirement, criterion 
4.4 on social impact assessment and mitigation will apply. 
Organisations are expected to carry out a social impact 
assessment of the displacement of children from the workplace 
and effectively mitigate that impact e.g. provide suitable 
alternative sources of family income and ensure the children 
have access to adequate education facilities. 

กรณีทีต่้องเลิกจ้างเด็กหรือผู้เยาว์เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก าหนดดงักล่าวนี ้
ให้น าเอาเกณฑ์ก าหนดที ่4.4 
ว่าด้วยการประเมินและการบรรเทาผลกระทบด้านสงัคมมาใช้ 
องค์กรต่างๆต้องท าการประเมินผลกระทบด้านสงัคมต่อเด็กทีถู่กเลิกจ้างและเยีย
วยาผลกระทบดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
หาแหล่งเงินได้อืน่ทีเ่หมาะสมให้แก่ครอบครวัและต้องมัน่ใจว่าเด็กเหล่านีเ้ข้าถึง
อปุกรณ์ด้านการศึกษาได้อย่างเพียงพอ 

Persons under 18 years shall not be employed 
at night or to carry out heavy work or 
hazardous operations, e.g. pesticide 
application, harvesting, except for the purposes 
of training 

บคุคลอาย ุ18 

ปีต้องไมถ่กูวา่จ้างให้ท างานกลางคืนหรือท างานหนกัหรือเป็นอนั
ตราย เชน่ การใช้สารก าจดัแมลง, การตดัฟัน 
เว้นแตจ่ะเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 
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Criterion 4.2 Forest management should meet or exceed all applicable laws and/or 
regulations covering health and safety of employees and their families 

หลักเกณฑ์ที่ 4.2 
การจัดการด้านการป่าไม้ต้องเป็นไปตามหรือสูงกว่ากฎหมายต่างๆที่บังคับใช้และ/หรือกฎระเบียบที่ครอบคลุมประเดน็ด้านสุ๘ภา
พและความปลอดภัยของลูกจ้างและครอบครัว 

Indicator 4.2.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Forestry operations should follow the ILO Code of Practice on 
Safety and Health in Forestry. 

การปฏิบติังานด้านการป่าไม้ต้องเป็นไปตามหลีกปฏิบติัของไอแอลโอทีว่่าด้วยเร่ื
องความปลอดภยัและสขุภาพในการท าป่าไม้ 

Interviews with Forest Managers, workers and union 
representatives. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงานและตวัแทนสหภาพ 

Guidelines/regulations are readily available. 

มีแนวปฏิบตัิ/กฎระเบียบรองรับอยูแ่ล้ว 
Compliance with Public Health and Safety Acts 1992 

สอดคล้องกบั พระราชบญัญติัสาธารณะสขุและความปลอดภยั 2535 

Forest Managers are aware of laws and/or 
regulations covering health and safety of 
employees and their families 

ผู้จดัการด้านการป่าไม้ตระหนกัดีถึงกฎหมายและ/หรือกฎระเบีย
บวา่ด้วยสขุภาพและความปลอดภยัของลกูจ้างและครอบครัว 

 

  

Indicator 4.2.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Forestry operations should follow the ILO Code of Practice on 
Safety and Health in Forestry. 

การปฏิบติังานด้านการป่าไม้ต้องเป็นไปตามหลีกปฏิบติัของไอแอลโอทีว่่าด้วยเร่ื
องความปลอดภยัและสขุภาพในการท าป่าไม้ 

Interviews with Forest Managers, workers and union 
representatives. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, คนงานและตวัแทนสหภาพ 

Guidelines/regulations are readily available. 

มีแนวปฏิบตัิ/กฎระเบียบรองรับอยูแ่ล้ว 

Labour directives and inspection reports. 

รายงานแนวทางปฏิบตัด้ิานแรงงงานและการตรวจสอบ 

Company OHS records 
บนัทกึสขุภาพและความปลอดภยัในการท างานของบริษัท 

Forest Managers comply with laws and/or 
regulations covering health and safety of 
employees and their families 

ผู้จดัการด้านการป่าไม้ด าเนินการสอดคล้องกบักฎหมายและ/หรื
อกฎระเบียบวา่ด้วยสขุภาพและความปลอดภยัของลกูจ้างและค
รอบครัว 
For large scale organisations a written safety 
and health policy and management system are 
in place 

ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ต้องจดัท านโยบายความปลอดภยัและ
สขุภาพและระบบการจดัการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย 

  

Indicator 4.2.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Documented risk assessments. เอกสารการประเมินความเสี่ยง 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Equipment is available to workers  
มีการจดัหาอปุกรณ์ตา่งๆให้คนงาน 

Interviews with Forest Managers and workers 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงาน 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Forest Managers have systematically assessed 
the risk associated with all tasks and 
equipment In large scale organisations, 
compliance with this requirement shall be 
supported by documentation 

ผู้จดัการด้านการป่าไม้ได้ท าการประเมินความเสี่ยงอนัเน่ืองมาจ
ากภาระงานและอปุกรณ์ที่ใช้ในองค์ขนาดใหญ่อยา่งมีระบบ 
ทัง้นีต้้องท าเอกสารแสดงความสอดคล้องกบัข้อก าหนดไว้ด้วย 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 
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All work done in the forest must comply with 
health and safety laws and regulations 

งานทกุอยา่งที่ด าเนินการในผืนป่าต้องเป็นไปตามกฎหมายและก
ฎระเบียบวา่ด้วยสขุภาพและความปลอดภยั 

Specifically see the ILO Technical guidelines for Safety and 
health at the Forestry Worksite, 12 General provisions, and 
clauses 243-276. 

โปรดดูเพ่ิมเติมที ่
แนวทางปฏิบติัดา้นเทคนิคเพือ่ควาปลอดภยัและสขุภาพในพืน้ทีท่ างานด้านป่าไ
ม้ บทบญัญติัทัว่ไป 12 และบทเฉพาะกาล 243-276 
Risk assessment should include risks of exposure of workers to 
excessive UV radiation (ILO CoP on S&H in Forestry Work, 
1998) 

การประเมินความเสีย่งต้องรวมถึงความเสีย่งทีท่ าให้คนงานได้รบัปริมาณรงัสีอลุ
ตร้าไวโอเล็ตทีม่ากเกินไป 
(หลกัปฏิบัติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพในกา
รท างานด้านการป่าไม้ พ.ศ. 2541) 

  

Indicator 4.2.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.2.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, workers and union 
representatives. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงานและตวัแทนสหภาพ 

Documented risk assessments and safety procedures. 

เอกสารการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการด้านความปลอดภยั 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Equipment is available to workers  
ได้จดัหาอปุกรณ์ตา่งๆไว้ให้คนงาน 

Interviews with Forest Managers and workers 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงาน 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

 

In terms of the risks identified (refer 4.3.2) safe 
procedures which include the use of personal 
protective equipment (PPE), emergency 
procedures and key responsibilities have been 
recorded. 

ในสว่นของความเสี่ยงที่ได้ระบไุว้นัน้ (อ้างถึงข้อ 4.3.2) 
ได้มีการจดบนัทกึกระบวนการด้านความปลอดภยัรวมไปถึงการใ
ช้ชดุป้องกนัสว่นบคุคล (พีพีอี), 
กระบวนการในภาวะฉกุเฉินและผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบหลกัไว้ด้ว
ย 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

All work done in the forest must comply with 
health and safety laws and regulations 

งานทกุอยา่งที่ด าเนินการในผืนป่าต้องเป็นไปตามกฎหมายและก
ฎระเบียบวา่ด้วยสขุภาพและความปลอดภยั 

  

Indicator 4.2.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.2.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงาน 

Training schedules and records ตารางการฝึกอบรมและบนัทกึตา่งๆ 

Copies of skills certificates. ส าเนาใบรับรองทกัษะการท างาน 

All workers have had relevant training in safe 
working practice and where required, hold the 

necessary skills certificates. 
คนงานทกุคนได้รับการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกบัหลกัปฏบิตัิวา่ด้วย
ความปลอดภยัในการท างานและในกรณีที่มีข้อก าหนดไว้คนงาน
ต้องมีใบรับรองทกัษะบางประการที่จ าเป็นด้วย  

  

Indicator 4.2.6 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.2.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and workers  

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงาน 

The FMU should have proof of access to the ILO Code of 
Practice on Safety and Health in Forestry Work (ILO1998). 

Forestry operations comply as a minimum, with 
the ILO Code of Practice on Safety and Health 
in Forestry 
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การปฏิบตัิงานด้านการป่าไม้ต้องเป็นไปตามหลกัปฏิบตัวิา่ด้วยค
วามปลอดภยัและสขุภาพในการท าป่าไม้ของไอแอลโอเป็นอยา่ง
น้อย 

ภายในหน่วยป่าปลูกต้องมีหลกัฐานบ่งบอกถึงการเข้าถึงข้อมูลหลกัปฏิบติัว่าด้ว
ยความปลอดภยัและสขุภาพในการท างานด้านการป่าไม้ของไอแอลโอ 
(ไอแอลโอ 2541) 

  

Indicator 4.2.7 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.2.7 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงาน 

Field observations. การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

UV Protection provided for workers based on risk assessment. 

ได้มีการเตรียมการป้องกนัรงัสียูวีไว้ส าหรบัคนงานโดยอาศยัผลการประเมินควา
มเสีย่งเป็นหลกั 
An adequate supply of safe drinking water must be available at 
the worksite. For Physical work in hot climates, 1litre per person 
per hour may be required. 

ต้องจดัหาน ้าดืม่ทีป่ลอดภยัไว้ในพืน้ทีท่ างานอย่างเพียงพอ 
ส าหรบัการท างานทีต่้องใช้แรงกายในสภาพอากาศร้อนอาจต้องจดัหาน ้าในปริม
าณ จ านวนน ้า 1 ลิตร/คน/ชม. 
First Aid kits must be available on site and adequately equipped 

ชดุปฐมพยาบาลเบือ้งต้นจะต้องมีจดัไว้ในพืน้ทีแ่ละในจ านวนทีเ่พียงพอ 

All necessary tools, machines, substances and 
equipment, including appropriate PPE, are 
available at the worksite and are in safe and 
serviceable condition 

ได้มีการจดัหาเคร่ืองมือ, เคร่ืองจกัร, 
วตัถสุิ่งของและอปุกรณ์ที่จ าเป็นรวมทัง้พีพีอีที่เหมาะสมไว้ในพืน้
ที่ท างาน ทัง้หมดอยูใ่นสภาพที่ปลอดภยัและใช้งานได้ 

  

Indicator 4.2.8 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.2.8 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงาน 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Managers take measures to ensure that 
workers use the PPE that is provided  
ผู้จดัการต้องมีมาตรการตา่งๆที่ท าให้มัน่ใจได้วา่คนงานทกุคนใช้
ชดุพีพีอีที่จดัหาไว้ให้ 

  

Indicator 4.2.9 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.2.9 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records of accidents, incidents, instructions to supervisors and 
workers 

บนัทกึอบุตัิเหต,ุ เหตกุารณ์ตา่งๆ, วิธีปฏิบตัิส าหรับหวัหน้าและคนงาน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Records บนัทกึตา่งๆ 

Interviews with Forest Manager and workers 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงาน 

Health and safety records (including risk 
evaluations, accident records) are maintained 

and up-to-date บนัทกึด้านลขุภาพและความปลอดภยั 
(รวมทัง้การประเมินความเสียง บนัทกึอบุตัิเหต)ุ 
จะต้องด ารงไว้และต้องปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Basic record is kept of health and safety related 
incidents 
มีการท าบนัทกึข้อมลูพืน้ฐานเหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัสขุภาพแล
ะความปลอดภยัที่เกิดขึน้ 

  

Indicator 4.2.10 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.2.10 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Emergency assistance needs to be provided to assist a worker 
in case of an injury sustained during operations.  
Communication and transport would be an important aspect of 
this assistance. 

Provision is made for medical assistance in 
case of an accident and/or injury during 
operations. 



AD 33-TH-07 Page 31 of 122 

 

มีการก าหนดสาระวา่ด้วยการให้ความชว่ยเหลือด้านการแพทย์ใ
นกรณีที่เกิดอบุตัิเหตแุละ/หรืการบาดเจ็บอนัเน่ืองมาจากการปฏิ
บตัิงาน 

กรณีทีมี่คนงานได้รบับาดเจ็บระหว่างปฏิบติังานจะต้องมีการให้ความช่วยเหลือใ
นภาวะฉุกเฉินซ่ึงการติดต่อสือ่สารและการขนย้ายนบัเป็นปัจจยัส าคญัในการให้
ความช่วยเหลือดงักล่าว  
Interviews with Forest Managers and workers 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงาน 

  

Indicator 4.2.11 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.2.11 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and workers 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงาน 

Medical care should be provided if public health services are 
not available in the area where the workers and their families 
live.  

ต้องจดัเตรียมการดูแลด้านการแพทย์ไว้ให้หากในพืน้ทีที่ค่นงานและครอบครวัอ
าศยัอยู่ไม่มีบริการสาธารณะสขุ  
First aid kits at the worksite should be well maintained, clearly 
marked and protected against moisture and debris. There must 
be trained first aid personnel at the worksite. 

ชดุปฐมพยาบาลส าหรบัพืน้ทีท่ างานตอ้งได้รบัการดูแลรกัษาเป็นอย่างดี 
และต้องท าเคร่ืองหมายให้ชดัเจนรวมทัง้ต้องป้องกนัจากความชืน้และเศษซากป
รกัหกัพงัต่างๆ 
ต้องมีบคุลากรทีผ่่านการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลประจ าอยู่ในพืน้ทีท่ างา
นด้วย   

All employees and contractors and their 
families have access to adequate local medical 
facilities while working on the FMU. 

ลกูจ้างผู้ รับเหมาและครอบครับทกุคนมีสิทธ์ิใช้อปุกรณ์ด้านการแ
พทย์ในระหวา่งที่ท างานอยูใ่นเอฟเอ็มย ู

  

Indicator 4.2.12 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.2.12 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Managers and workers 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงาน 

Inspection of facilities 

การตรวจสอบอปุกรณ์ตา่งๆ 

Where located and provided on the FMU worker 
accommodation and nutrition comply, as a 
minimum, with the ILO Code of Practice on 
Safety and Health in Forestry.  

หากหน่วยเอฟเอ็มยมีูที่พกัและอาหารให้กบัคนงาน 
อยา่งน้อยที่พกัและโภชนาการดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัปฏบิั
ติวา่ด้วยความปลอดภยัและสขุภาพของไอแอลโอ  

  

Indicator 4.2.13 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.2.13 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงาน 

Interviews with social NGOs. การสมัภาษณ์เอ็นจีโอด้านสงัคม 

Records of support. บนัทกึการให้การสนบัสนนุ 

Health statistics for the region. สถิติด้านสขุภาพส าหรับภมิูภาค 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with forest manager and workers 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงาน 

There is evidence of a programme on the FMU 
that raises awareness of illnesses and diseases 
endemic to the area that affect forest workers 
or their families. 
มีหลกัฐานของโปรแกรมในพืน้ที่ป่าปลกูที่กระตุ้นความตื่นตวัเร่ือ
งความเจ็บป่วยและโรคประจ าถ่ินในพืน้ที่ที่มีผลตอ่คนงานป่าไม้
หรือครอบครัว 
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For large scale organisations there is 
contribution towards or provision of a 
prevention and control programme for any 
illnesses and diseases endemic to the area that 
affect forest workers or their families 
ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่จะมีเงินชว่ยเหลือหรือมาตรการในการ
ป้องกนัและโปรแกรมการควบคมุส าหรับการเจ็บป่วยและโรคปร
ะจ าถ่ินในพืน้ที่ที่มีผลตอ่คนงานหรือครอบครัว 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

There is evidence of a basic programme on the 
FMU that raises awareness of illnesses and 
diseases endemic to the area that affect 
workers or their families 
มีหลกัฐานการจดัโปรแกรมพืน้ฐานในพืน้ที่ป่าปลกูที่กระตุ้นควา
มตื่นตวัตอ่การเจ็บป่วยและโรคประจ าถ่ินในพืน้ที่ที่มีผลตอ่คนงา
นหรือครอบครัว 

  

Criterion 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). 

หลักเกณฑ์ที่ 4.3 
สทิธขิองคนงานในการรวมกลุ่มและการต่อรองกับนายจ้างด้วยความสมัครใจต้องได้รับการรับรองโดยอาศัยเค้าโครงจากอนุสัญญ
าที่ 87 และ 98 ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)  

Indicator 4.3.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, workers and labour union 
representatives. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, คนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

Proof of access to ILO Convention No. 87. 

มีหลกัฐานพิสูจน์การเข้าใช้ อนสุญัญา ข้อ 87 ของไอแอลโอ 
Check that labour unions are included on the stakeholder’s list 
(see 4.4.3). 

ตรวจสอบว่าสภาพแรงงานจดัอยู่ในรายการบญัชีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ 
(ดูทีข้่อ 4.4.3) 

Compliance with Labour Relations Act of 1975 

สอดคล้องกบัพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 

Workers are free to organise and or join a trade 
union of their choice without fear of 
intimidation or reprisal.  This will at a minimum 
comply with the requirements of the ILO 
Convention No. 87: Convention concerning 
Freedom of Association and Protection of the 
Right to Organise 

คนงานมีอิสระในการรวมกลุม่และ/หรือเข้าร่วมกบัสหภาพการค้า
ที่ตนเลือกโดยไมต้่องหวาดกลวัตอ่การข่มขู่หรือการตอบโต้ด้วยค
วามรุนแรง 
กิจกรรมเหลา่นีต้้องเป็นไปตามข้อก าหนดแหง่อนสุญัญาที่ 87 
ของไอแอลโอเป็นอยา่งน้อย 
อนสุญัญาดงักลา่วมีเนือ้หาวา่ด้วยเสรีภาพในการสมาคมและกา
รปกป้องสิทธิในการรวมกลุม่ 

 

  

Indicator 4.3.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, workers and labour union 
representatives 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, คนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

Proof of access to ILO Convention No. 98. 

การพิสูจน์การเข้าใช้ อนสุญัญาข้อ 98ของไอแอลโอ 

Workers are free to organise and bargain 
collectively.  This will at a minimum comply 
with the requirements of International Labour 
Organisation convention 98, Convention 
concerning the Application of the Principles of 
the Right to Organise and to Bargain 
Collectively 
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คนงานมีเสรีภาพในการรวมกลุม่และการรวมกลุม่กนัเพ่ือเจรจาต่
อรอง ซึง่อยา่งน้อยต้องเป็นไปตามข้อก าหนดแหง่อนสุญัญาที่ 
98 องค์กรแรงงานระหวา่งประเทศ 
อนสุญัญาดงักลา่วมีเนือ้หาวา่ด้วยการน าหลกัการแหง่สิทธิในกา
รรวมกลุม่และการเจรจาตอ่รองแบบกลุม่ไปปฏิบตัิ 

  

Indicator 4.3.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, workers and labour union 
representatives 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, คนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

 

There is an effective mechanism in place to 
provide information to, and enable the 
participation of workers in decision-making 
where this directly affects their working terms 
and conditions 

มีระบบกลไกที่มีประสทิธิภาพในการให้ข้อมลูแก่และการสร้างคว
ามร่วมมือของคนงานในการตดัสินใจประเด็นตา่งๆทีผ่ลกระทบโ
ดยตรงตอ่ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการท างาน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Workers or their representatives are accepted 
as participants in decision making 

คนงานหรือตวัแทนได้รับการยอมรับในฐานะผู้ มีสว่นร่วมในการตั
ดสินใจ 

  

Criterion 4.4 Management planning and operations shall incorporate the results of 
evaluations of social impact.  Consultations shall be maintained with people and 
groups (both men and women) directly affected by management operations. 

หลักเกณฑ์ที่ 4.4 ในการวางแผนการจัดการและการปฏบิัตงิานต่างๆต้องผนวกเอาผลการประเมนิผลกระทบด้านสังคมเข้าไว้ด้วย 
ต้องด าเนินการปรึกษากับประชาชนหรือกลุ่มคน (ทัง้ชายและหญิง) ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏบิัตงิานด้านการจดัการ 

Indicator 4.4.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

New operations will normally be subjected to formal impact 
assessments and these assessments must include the social 
environment.  For ongoing operations it will be necessary to 
maintain communication with stakeholders and thus ensure the 
Forest Manager is aware of any current and/or potential 
impacts.  Management plans must provide mitigatory measures 
to address such impacts, e.g. problems with dust or noise 
caused by operations are known and planning is adjusted to 
reduce or negate such 

โดยปกติแล้วการปฏิบติังานทีเ่กิดข้ึนใหม่จะข้ึนอยู่กบัการประเมินผลกระทบอย่า
งเป็นทางการ 
และการประเมินดงักล่าวต้องครอบคลมุส่ิงแวดล้อมด้านสงัคมด้วย 
ส าหรบัการปฏิบติัทีด่ าเนินอยู่แล้วจ าเป็นต้องสือ่สารกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทั้
งนีต้้องแน่ใจว่าผู้จดัการด้านการป่าไม้ตระหนกัถึงผลกระทบต่างๆทัง้ทีมี่อยู่ในปัจ
จุบนัและ/หรือทีอ่าจเกิดข้ึนได้ 
แผนการจดัการต้องก าหนดมาตรการเยียวยาไว้เพือ่รบัมือกบัผลกระทบต่างๆ 
อาทิเช่น 
เป็นทีร่บัทราบว่ามีปัญหาฝุ่ นละอองหรือเสียงทีเ่กิดจากการปฏิบติังานและไดมี้ก
ารปรบัเปลีย่นแผนงานเพือ่ลดหรือขจดัปัญหาดงักล่าว 

In conjunction with the local stakeholders 
affected (both men and women) and in 
accordance with the scale and intensity of 
management, the social, socio-economic, 
spiritual and cultural impacts of forest 
operations are evaluated. 

เม่ือพิจารณาในประเด็นทีผู่้ มีสว่นได้สว่นเสียในท้องถ่ินได้รับผลก
ระทบ (ทัง้ชายและหญิง) 
และตามความสอดคล้องกบัขนาดและความเข้มข้นของการจั
ดการแล้วจะต้องมีการประเมินการปฏิบตังานด้านป่าไม้ท่ีสง่ผ
ลกระทบตอ่สงัคม, เศรษฐกิจ-สงัคม, 
จิตวิญญาณและวฒันธรรมด้วย 

For large scale organisations, these impacts 
shall be documented 

ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ 
ต้องจดัท าเอกสารข้อมลูผลกระทบเหลา่นีไ้ว้ด้วย 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests ป่าขนาดเล็ก): 
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Anyone who is likely to be directly affected by 
an operation is informed and has an 
opportunity to comment. 

บคุคลใดก็ตามที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบตัิงานต้องได้รั
บข้อมลูและมีโอกาสแสดงความคิดเหน็ 

The forest manager must try to avoid negative 
impacts of operations.  

ผู้จดัการด้านการป่าไม้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบจ
ากการปฏิบตัิงาน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests 
ป่าที่มีการจดัการต ่า): 

The forest manager proactively seeks 
assistance from external organizations to carry 
out an assessment of social impacts and/or 
social impact monitoring and uses the results 
to plan future management. 

ผู้จดัการด้านการป่าไม้กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความชว่ยเหลือ
จากองค์กรภายนอกเพ่ือด าเนินการประเมินผลกระทบด้านสงัคม
และ/หรือการติดตามตรวจสอบกระทบด้านสงัคมและน าผลที่ได้ไ
ปใช้ประกอบการวางแผนการจดัการในอนาคต 

Interviews with Forest Managers and local communities. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และชมุชนท้องถ่ิน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests ป่าขนาดเล็ก): 

Discussions with neighbours and forest manager 

การพดูคยุกบัเพ่ือนบ้านและผู้จดัการด้านการป่าไม้ 

Copies of newspaper advertisements, letters, posters and signs 
used to inform people of operations.  

ส าเนาโฆษณาจากหนงัสือพิมพ์, จดหมาย, โปสเตอร์ 
และปา้ยตา่งๆที่ใช้ในการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงการปฏบิตัิงาน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests ป่าที่มีการจดัการต า่): 

Copies of Social Impact Assessment reports 

ส าเนารายงานการประเมินผลกระทบด้านสงัคม 

Evidence of changes in management following results of an 
Social Impact Assessment or monitoring of social impacts. 

หลกัฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงในการจดัการอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการประเ
มินผลกระทบด้านสงัคมหรือการติดตามตรวจสอบกระทบด้านสงัคม 

  

Indicator 4.4.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.4.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and local communities. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และชมุชนท้องถ่ิน 

Management plans 

แผนการจดัการ 

(Not applicable to SLIMF) ไมไ่ด้น าไปใช้กบั 
เอสแอลไอเอ็มเอฟ 

Adverse impacts, opportunities for positive 
impact and areas of potential conflict identified 
by evaluations are adequately addressed in 
plans  

ผลกระทบที่เป็นผลเสีย โอกาสในการมีผลกระทบที่ดี และ 
พืน้ที่ที่จะท าให้เกิดความขดัแย้งตามที่ถกูระบโุดยการประเมินจะ
ต้องระบกุารแก้ปัญหาอยา่งเพียงพอไว้ในแผนงานด้วย 

  

Indicator 4.4.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.4.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records บนัทกึตา่งๆ 

Consultation with stakeholders การปรึกษากบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

Including list of surrounding landowners. 

รวมถึงเบญัชีรายชือ่จ้าของทีดิ่นทีอ่ยู่โดยรอบด้วย 

An up-to-date list of stakeholders is maintained 
มีการปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้ มีสว่นได้สว่นเสียให้เป็นปัจจบุนัยูเ่สม
อ 

  

Indicator 4.4.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.4.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records บนัทกึตา่งๆ 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและการสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้ 

(Not applicable to SLIMF) ไมไ่ด้น าไปใช้กบั 
เอสแอลไอเอ็มเอฟ 
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There is adequate and ongoing consultation 
with stakeholders (local people, workers and 
relevant organisations); in particular, 
stakeholders are aware that forest management 
plans and monitoring results are available for 
inspection, if high impact operations are 
planned, and that the FMU is being 
evaluated/monitored for certification 

มีการปรึกษากบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (คนท้องถ่ิน คนงาน และ 
องค์กรที่เก่ียวข้อง) อยา่งตอ่เน่ืองและพอเพียง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตระหนกัดีวา่สามารถตรวจ
สอบแผนการจดัการป่าไม้และผลการติดตามตรวจสอบได้หากก
ารปฏิบตัิงานทีว่างไว้มีผลกระทบสงู 
และพืน้ที่ป่าปลกูนัน้จะต้องถกูประเมิน/ติดตามตรวจสอบเพ่ือกา
รให้การรับรอง 

  

Indicator 4.4.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.4.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records บนัทกึตา่งๆ 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและการสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้ 

Issues raised by stakeholders are treated 
constructively and objectively  

ประเด็นที่ถกูยกขึน้มาโดยผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้รับการดแูลอยา่ง
สร้างสรรค์และมีความชดัเจน 

  

Indicator 4.4.6 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.4.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Documentation of communication  
การจดัท าเอกสารการตดิตอ่สื่อสาร 

In large scale operations, communications with 
stakeholders on issues that require action and 
follow-up shall be documented 

ในองค์กรขนาดใหญ่ต้องจดัท าเอกสารการติดตอ่สื่อสารกบัผู้ มีส่
วนได้สว่นเสียในประเด็นที่จ าเป็นต้องมีการด าเนินและติดตามผ
ล 

  

Criterion 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 

หลักเกณฑ์ที่ 4.5 
ต้องใช้ระบบกลไกที่เหมาะสมส าหรับแก้ปัญหาข้อร้องทกุข์และส าหรับการจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรมในกรณีที่มีการสูญเสียหรื
อความเสียหายเกดิขึน้อันส่งผลกระทบต่อสทิธติามกฎหมายหรือตามประเพณี, อสังหาริมทรัพย์, 
แหล่งทรัพยากรหรือการด ารงชีวติของประชาชนในท้องถิ่น ต้องมีมาตรการหลีกเล่ียงการสูญเสียหรือความเสียหายดงักล่าวด้วย 

Indicator 4.5.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.5.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records บนัทกึตา่งๆ 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและการสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้ 

Every effort is made to resolve disputes 
through fair consultation aimed at achieving 
agreement and consent   
ได้พยายามทกุวิถีทางเพ่ือแก้ปัญหาข้อโต้แย้งโดยผ่านการปรึกษ
าอยา่งเป็นธรรมเพ่ือบรรลขุ้อตกลงและการยินยอม 
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Indicator 4.5.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.5.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Documented dispute resolution เอกสารวิธีการแก้ปัญหาข้อพิพาท 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและการสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้ 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้น าไปใช้กบัเอสแอลไอเอ็มเอฟ 

Dispute resolution is clearly defined.  System 
for resolving disputes includes legal 
requirements and is documented for large scale 
operations. 

มีการระบวุิธีการแก้ปัญหาข้อพิพาทไว้อยา่งชดัเจน 
ระบบการแก้ปัญหาข้อพิพาทหมายรวมถึงข้อก าหนดตามกฎหม
ายด้วย 
ทัง้นีอ้งค์กรขนาดใหญ่จะต้องจดัท าเอกสารข้อมลูเหลา่นีไ้ว้ด้วย 

  

Indicator 4.5.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.5.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records บนัทกึตา่งๆ 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและการสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้ 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้น าไปใช้กบัเอสแอลไอเอ็มเอฟ 

Dispute resolution mechanism makes provision 
for compensations to local people in the case 
of loss or damage affecting their legal or 
customary rights, property, resources or 
livelihoods. 

กลไกการแก้ปัญหาข้อพิพาทก าหนดให้มีการจา่ยคา่ชดเชยแก่ปร
ะชาชนในท้องถ่ินกรณีที่เกิดการสญูเสยีหรือความเสียหายอนัสง่
ผลกระทบตอ่สิทธิตามกฎหมายหรือตามประเพณี, 
อสงัหาริมทรัพย์, แหลง่ทรัพยากรหรือการด ารงชีวิต 

  

Indicator 4.5.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 4.5.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records of payments บนัทกึการช าระเงิน 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและการสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้ 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้น าไปใช้กบัเอสแอลไอเอ็มเอฟ 

There is evidence that all payments agreed in 
terms of 4.5.3 have been made. 

มีหลกัฐานแสดงการจ่ายค่าชดเชยซ่ึงเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายโดย
เป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ 4.5.3 
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PRINCIPLE 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. 

หลักการที่ 5 ผลประโยชน์จากป่า 

การปฏิบัติงานตามแผนการจัดการป่าไม้ควรส่งเสิรมให้มีการใช้ประโยชน์ผลผลิตที่หลากหลายจากป่าและบริการต่างๆอย่างมีประสิทธิ
ภาพเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมทัง้ผลประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมในวงกว้าง 

Criterion 5.1 Forest management should 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 

หลักเกณฑ์ที่ 5.1 การจัดการป่าไม้ต้องมุ่งไปสู่ความม่ันคงด้านเศรษฐกจิขณะเดียวกันต้องให้ความส าคัญต้นทนุด้านสิ่งแวดล้อม, 
สังคมและต้นทนุด้านการปฏบิตังิานของการผลติ 
นอกจากนีย้ังต้องมั่นใจว่าได้มีการลงทนุที่จ าเป็นต่อการธ ารงไว้ซึ่งผลติภาพของระบบนิเวศของผืนป่าด้วย 

Indicator 5.1.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Annual plan of operations, budgets and financial statements. 

Yield estimates 

แผนการปฏิบติังานงาน, งบประมาณและรายงานการเงินรายปี 

คาดการณ์ผลผลติ 

Optimal use is made of the potential annual 
yield of forest products 

มีการใช้ประโยชน์สงูสดุจากผลผลิตจากป่าตามปริมาณทีค่าดวา่
จะได้ตอ่ปี 

  

Indicator 5.1.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Income may be interpreted broadly as direct income from sales 
of forest products and indirect income from leisure/tourism, 
charitable fundraising, payments for environmental services 
rendered and subsidies. 

สามารถนิยามค าว่ารายได้กว้างๆไดว่้าหมายถึงเงินได้จากการขายผลผลิตจากป่
าโดยตรงและรายได้ทางออ้มจากสนัทนาการ/การท่องเทีย่ว, 
การระดมทนุเพือ่การกศุล, 
การจ่ายเงินเป็นค่าบริการด้านส่ิงแวดลอ้มและเงินอดุหนนุจากภาครฐั 

Financial planning records and statements. 

บนัทกึการวางแผนการเงินและรายงานงบการเงิน 

Interviews with Forest Managers 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ 

 

Current and future budgets include specific 
provision for environmental and social, as well 
as all operational costs  

งบประมาณในปัจจบุนัและอนาคตจะรวมถึงมาตรการเฉพาะส า
หรับสิ่งแวดล้อมและสงัคม รวมทัง้ต้นทนุการปฏิบตัิ 

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ 

The Forest Manager is aiming to be in an 
economically viable situation which permits 
long term forest management  

ผู้จดัการป่าไม้ต้องตัง้เป้าหมายวา่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจะมีค
วามมัน่คงซึง่จะท าให้สามารถจดัการป่าไม้ในระยะยาวได้ 

  

Indicator 5.1.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and environmental NGOs. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และเอ็นจีโอด้านสิ่งแวดล้อม 

Plans and maps. แผนงานและแผนที่ 

Observation of ecosystems. การเฝา้สงัเกตระบบนิเวศ 

Investments are made to maintain the 
ecological productivity of the forest 

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

หลักเกณฑ์ที่ 5.2 
การปฏบิตังิานด้านการจดัการป่าไม้และการตลาดต้องส่งเสริมให้เกดิการใช้ประโยชน์สูงสุดและเกดิกระบวนการแปรรูปผลผลติที่
หลากหลายจากป่าภายในท้องถิ่น 

Indicator 5.2.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และการปรึกษากบัชมุชนตา่งๆในท้อ
งถ่ิน 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้น าไปใช้กบัเอสแอลไอเอ็มเอฟ 

The owner/manager should promote the 
development of markets for  of common, lesser 
known plantation-grown or natural forest 
species and non-timber forest products 

เจ้าของกิจการ/ผู้จดัการต้องสง่เสริมการพฒันาตลาดส าหรับพืชจ
ากแปลงปลกูที่รู้จกักนัโดยทัว่ไปหรือทีย่งัไมเ่ป็นที่รู้จกัมากนกัหรือ
ชนิดพนัธุ์พืชจากป่าตามธรรมชาติรวมทัง้ผลผลิตจากปืที่ไมใ่ชไ่ม้
ซงุด้วย 

  

Indicator 5.2.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และการปรึกษากบัชมุชนตา่งๆในท้อ
งถ่ิน 

Evidence of opportunities to support local processing and 
markets. 

หลกัฐานแสดงถึงการสนบัสนนุการแปรรูปในท้องถ่ินและตลาดซือ้ขายในโอกาส
ตา่งๆ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Details of sales of timber and information about local 
processing options. 

รายละเอียดการขายไม้ซงุและข้อมลูเก่ียวทางเลือกของการแปรรูปในท้องถ่ิน 

Local processing and markets are provided 
access to forest products available from the 
FMU, unless there is a justifiable reason for not 
doing so  

การแปรรูปในท้องถ่ินและตลาดซือ้ขายสามารถเข้าใช้ประโยชน์ผ
ลผลติจากป่าที่มีอยูใ่นหน่วยเอฟเอ็มยไูด้ 
เว้นไว้แตว่า่จะมีเหตผุลสมควรที่จะระงบัยบัยัง้  

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ 

Local processing is used where it is viable.  

การแปรรูปในท้องถ่ินจะถกูน ามาใช้เม่ือท าได้ 

  

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

หลักเกณฑ์ที่ 5.3 
การจัดการป่าไม้ต้องลดของเสียอนัเน่ืองมาจากการตัดฟันและการท างานแปรรูปในพืน้ที่และต้องหลีกเล่ียงไม่ให้เกดิความเสียหา
ยต่อแหล่งทรัพยากรอื่นๆจากป่า 

Indicator 5.3.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Harvest plans แผนการตดัฟัน 

Forest Managers’ knowledge of local BOPs 

ความรู้ของผู้จดัการด้านการป่าไม้ในเร่ืองนโยบายการเป็นเจ้าของธุรกิจของท้อง
ถ่ิน 

Strategic and tactical/operational harvest 
planning and harvest operations shall be 
carried out in accordance with national best 
practice guidelines (where these do not exist or 
are inadequate, for tropical high forest the FAO 
Model Code of Forest Harvesting Practice will 
apply) 
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การวางแผนการตดัฟันเชิงยทุธศาสตร์และเชิงกลยทุธ์/เชิงปฏิบตัิ
และการท างานตดัฟันต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญตัิวา่
ด้วยแนวทางปฏิบตัิที่ดีทีส่ดุของประเทศ 
(กรณีที่ไมมี่บทบญัญัติดงักลา่วหรือมีไมเ่พียงพอให้ใช้รูปแบบหลั
กปฏิบตัิวา่ด้วยการตดัฟันไม้เขตร้อนขององค์การอาหารและการเ
กษตรแหง่สหประชาชาต)ิ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Wood waste and damage to the remaining 
forest during harvesting and on site processing 
are minimised. 

มีการท าให้ของเสียที่เป็นไม้และความเสียหายที่จะเกิดกบัป่าระห
วา่งการตดัฟันและการแปรรูปในพืน้ทีป่่าลดน้อยลง 

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Field inspections การตรวจสอบภาคสนาม 

Harvest records and sales volumes  
บนัทกึการตดัฟันและปริมาณการขาย 

  

Indicator 5.3.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, supervisors and workers. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้, หวัหน้าคนงานและคนงาน 

Observation of harvesting operations 

การเฝา้สงัเกตการท างานตดัฟัน 

Harvesting techniques are designed to avoid 
log breakage, timber degradation and damage 
to the forest stand 

เทคนิคการตดัฟันถกูออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกหกัของไ
ม้ซงุ, 
การท าให้ทอ่นไม้เสื่อมราคาและความเสียหายตอ่ไม้ยืนต้นในป่า 

  

Indicator 5.3.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

When timber products are removed from the stand sufficient 
material in the form of tops, branches and solid wood should 
remain behind to assist the natural nutrient cycle. 

เมือ่ท าการขนย้ายท่อนไม้จากป่าควรเหลือยอดไม้, 
ก่ิงและเนือ้ไม้แข็งท้ิงไว้ในปริมาณทีม่ากพอเพือ่เอือ้ให้เกิดวงจรธาตอุาหารตามธ
รรมชาติ 

Observation of harvesting and on-site processing operations. 

การเฝา้สงัเกตการท างานตดัฟันและการแปรรูปในพืน้ทีป่ฏิบตัิงาน 

Waste generated through  harvesting 
operations, is minimised whilst leaving 
adequate organic material on the forest floor 
for soil conservation 
ของเสียที่เกิดขึน้ระหวา่งกระบวนการเก็บเก่ียวตดัฟัน 
ถกูลดทอนลให้เหลือน้อยที่สดุขณะเดยีวกนัก็เหลือเศษซากอินทรี
ยวตัถทุี่พอเหมาะบนพืน้ป่าเพื่อเป็นรักษาสภาพดิน 

  

Indicator 5.3.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Observation of harvesting operations. การเฝา้สงัเกตการท างานตดัฟัน 

Records of timber deliveries บนัทกึการจดัสง่ทอ่นไม้ 

Harvested and processed wood and/or 
products processed on-site are transported 
from the forest before any deterioration occurs   

ไม้ที่ตดัฟันและ/หรือผลผลติที่แปรรูปในพืน้ที่ปฏฺบตัิงานถกูขนย้า
ยออกไปก่อนที่จะเกิดความเสียหายใดๆ   
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Criterion 5.4 Forest management should strive to strengthen and diversify the local economy, 
avoiding dependence on a single forest product. 

หลักเกณฑ์ที่ 5.4 การจัดการป่าไม้ต้องมุ่งสร้างความเข้มแขง็และความหลากหลายให้แก่เศรษฐกจิของท้องถิ่น, 
หลีกเลี่ยงการพึ่งพาผลผลติเชงิเดี่ยวจากป่า 

Indicator 5.4.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers.  
การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ 

Forest management planning การวางแผนการจดัการป่าไม้ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests 
ผืนป่าที่มีการจดัการต ่า): 

Sales records. บนัทกึการขาย 

Discussions with local communities and the forest manager 

การปรึกษากบัชมุชนตา่งๆในท้องถ่ินและผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ 

The forest should be managed for more than 
one product, considering both timber and non-
timber forest products, commercial or non-
commercial use. 

ป่าไม้ต้องได้รับการจดัการเพื่อให้ได้ผลติผลมากกวา่หนึ่งชนิด คือ 
ทัง้ที่เป็นไม้ทอ่นและที่ไมใ่ชไ่ม้ทอ่นเพ่ือการใช้งานทัง้ในเชิงพาณิช
น์และในลกัษณะที่ไมใ่ชเ่พ่ือการค้า 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests 
ผืนป่าขนาดเล็ก): 

Not applicable ไมไ่ด้น ามาใช้ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests 
ผืนป่าที่มีการจดัการต ่า): 
Forest management should aim to avoid 
dependence on a single forest product.  

การจดัการป่าไม้ต้องมีวตัถปุระสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการพึง่พาผล
ผลิตเชิงเด่ียวจากป่า 

  

Indicator 5.4.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.4.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ 

Interviews with local service providers 

การสมัภาษณ์ผู้ ให้บริการในท้องถ่ิน 

Forest management planning การวางแผนการจดัการป่าไม้ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests ป่าที่มีการจดัการต ่า): 

Sales records. บนัทกึการขาย 

Discussions with local communities and the forest manager 

การปรึกษากบัชมุชนตา่งๆในท้องถ่ินและผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ 

Local initiatives involving the use, processing 
and/or marketing of forest products are 
encouraged. 

สง่เสริมให้มีการคิดริเร่ิม, การเข้ามามีสว่นในการใช้ประโยชน์, 
การแปรรูปและ/หรือการตลาดของท้องถ่ิน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests 
ผืนป่าขนาดเล็ก): 

Not applicable ไมไ่ด้น ามาใช้ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests 
ป่าที่มีการจดัการต ่า): 

Local initiatives involving the use, processing 
and or marketing of forest products are 
encouraged. 

สง่เสริมให้มีการคิดริเร่ิม, การเข้ามามีสว่นในการใช้ประโยชน์, 
การแปรรูปและ/หรือการตลาดของท้องถ่ิน 

  

Indicator 5.4.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.4.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities. 

The utilisation of non-timber forest products by 
local community enterprises is encouraged  
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สนนัสนนุให้ชมุชนท้องถ่ินใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าที่ไมใ่ช่ไม้ท่
อน 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และการปรึกษากบัชมุชนตา่งๆในท้อ
งถ่ิน 

Evidence of NTFP sales or licenses or permits issued. 

หลกัฐานการขายผลผลิตจากป่าที่ไมใ่ชไ่ม้ทอ่นหรือทะเบียนหรือใบอนญุาติที่ผ่า
นการอนมุตัิแล้ว 

  

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

หลักเกณฑ์ที่ 5.5 ในการปฏบิัตงิานด้านการจัดการป่าไม้ต้องรับรู้, ธ ารงไว้ซึ่งและ, ณ จุดที่เหมาะสม, 
ส่งเสริมคุณค่าของบริการและแหล่งทรัพยากรป่าไม้ ตัวอย่างเช่น สันปันน า้และการท าการประมง 

Indicator 5.5.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.5.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers  
การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ 

Forest managers are aware of the range of 
forest services and resources  

ผู้จดัการป่าไม้ควรตระหนกัถึงขอบเขตการบริการของป่าไม้และท
รัพยากร 

  

Indicator 5.5.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.5.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ 

Forest management practices minimise 
negative impacts on services and other forest 
resources 
การปฏิบตัิในการจดัการป่าไม้ลดผลกระทบทางลบตอ่บริการแล
ะทรัพยากรป่าไม้อ่ืนๆ ให้น้อยที่สดุ 

  

Indicator 5.5.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.5.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ 

Forest management practices maintain and 
where appropriate, enhance the value of forest 
services and resources:  

การปฏิบตัิในการจดัการป่าไม้ด ารงรักษาและถ้าเป็นไปได้จะต้อง
เพ่ิมคณุคา่ของบริการจากป่าไม้และทรัพยากร 

▪ Monitoring evidence that services and 
resources are maintained  

มีการเก็บหลกัฐานการตดิตามตรวจสอบบริการและทรัพยา
กรป่าไม้อยา่งตอ่เน่ือง 

▪ Practices to enhance services and 
resources are evident.  

มีหลกัฐานการปฏิบตัิเพื่อเพ่ิมบริการและทรัพยากร 
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Criterion 5.6 The rate of harvest of forest products shall not exceed levels, which can be 
permanently sustained. 

หลักเกณฑ์ที่ 5.6 อัตราการเกบ็เกี่ยวผลผลติจากป่าต้องไม่เกนิระดับที่จะท าให้เกดิความยั่งยืนอย่างวร 

Indicator 5.6.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.6.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Evidence of enumerations, yield calculations and harvesting 
planning 

หลกัฐานการตรวจนบั, การค านวนผลผลิตและแผนการตดัฟัน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Management plan แผนการจดัการ 
Field observations of harvesting sites compared to areas 
planned for harvesting.  

การเฝา้สงัเกตการตดัฟันในพืน้ที่ท างานเปรียบเทียบกบัพืน้ที่ที่มีการวางแผนการ
ตดัฟัน 

Maps of tree location แผนผงัจดุที่ปลกูต้นไม้ 

Harvest and sales records and plans over the relevant time 
span. 

บนัทกึการตดัฟันและการขายและแผนงานที่ระบรุะยะเวลาในการท างานที่เก่ียว
ข้อง 
Data on likely or actual growth rates of species harvested. 

ข้อมลูอตัราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้และที่เกิดขึน้จริงของพนัธุ์พืชชนิดตา่งๆที่ท า
การตดัฟัน 

Data on forest growth, regeneration and 
volumes harvested and thinned are reported 
regularly and analysed in comparison with 
predicted volumes and growth data (data 
accuracy is appropriate to scale and intensity 
of management) 

 มีการท ารายงานข้อมลูด้านการเจริญเติบโตของป่าไม้ 
การปลกูทดแทน 
และปริมาตรทีต่ดัฟันและสางระยะอยา่งสม ่าเสมอรวมทัง้วิเคราะ
ห์เปรียบเทียบกบัปริมาตรและการเจริญเติบโตที่คาดการณ์ไว้ 
(ความถกูต้องของข้อมลูต้องเหมาะสมกบัขนาดและความเข้มข้น
ของการจดัการ) 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests 
ผืนป่าขนาดเล็ก): 

Harvest levels are sustainable over the long 
term (a period equivalent to the rotation length 
of the trees harvested). Note that annual 
harvest levels may vary hugely. 

การตดัฟันอยูใ่นระดบัทีส่ร้างความยัง่ยืนในระยะยาว 
(ระยะเวลาชว่งหนึ่งจะเทา่กบัหนึ่งรอบการตดัฟันต้นไม้) 
ข้อสงัเกตคือระดบัการตดัฟันประจ าปีอาจจะแตกตา่งกนัอยา่งมา
ก 

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests 
ผืนป่าที่มีการจดัการต ่า): 
Harvest limits are established at sustainable 
levels, based on conservative estimates of tree 
growth and yield rates. The harvest limits are 
stated in the management plan. 

 
มีการจ ากดัการตดัฟันให้อยูใ่นระดบัทีย่ัง่ยืนบนพืน้ฐายของการค
าดการณ์อตัราการเจริญเตบิโตของไม้และผลผลิตแบบดัง้เดิม 
การจ ากดัการตดัฟันนีป้รากฏอยูใ่นแผนการจดัการด้วย 

  

Indicator 5.6.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.6.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Timber resource planning การวางแผนแหลง่ที่มาของทอ่นไม้ 

Sustainable production of Eucalyptus trees based on replanting 
under Royal Forest Department criteria for replanting, Forest 
Plantation Act. 

การผลิตไม้ยูคาลิปตสัทีย่ัง่ยืนต้องอยู่บนพืน้ฐานของการปลูกใหม่ภายใต้เกณฑ์ก
ารปลูกใหม่ของกรมป่าไม้ ตามพระราชบญัญติัป่าปลูก 

Sustainable harvest and thinning intensities 
and frequencies have been calculated for the 
FMU based on the most up-to-date available 
information and do not exceed calculated 
replenishment rates over the long term. 

ได้มีการค านวณการตดัฟันในระดบัยัง่ยืนและความเข้มข้นรวมถึ
งความถ่ีของการตดัสางส าหรับหน่วยป่าปลกูโดยใช้ข้อมลูที่ลา่สุ
ดและไมเ่กินไปกวา่อตัราการทดแทนทีค่ านวณไว้ในระยะยาว 
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Indicator 5.6.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 5.6.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plans แผนการจดัการ Authorised harvesting of non-timber forest 
products does not exceed calculated 
replenishment rates over the long term  

การอนญุาตให้ท าการเก็บเก่ียวผลผลิตจากป่าที่ไมใ่ชเ่นือ้ไม้ไมเ่กิ
นคา่อตัราการทดแทนที่ค านวณไว้ในระยะยาว 

  

PRINCIPLE 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. 

หลักการที่ 6 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม : 

การจัดการป่าไม้ต้องช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่าต่างที่เกี่ยวเน่ืองกันรวมไปถึงแหล่งน า้, 
ดินและระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะและเปราะบางและภูมิประเทศ 
และด้วยการกระท าดังกล่าวนีจ้ึงเป็นการธ ารงไว้ซึ่งหน้าที่ทางนิเวศวิทยาและบูรณาการของผืนป่า  

Criterion 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. 

หลักเกณฑ์ที่ 6.1 ต้องท าการประเมนิด้านสิ่งแวดล้อมให้เสร็จสมบูรณ์ – เหมาะสมกับขนาด, 
ความเข้มข้นของการจดัการป่าไม้และคุณลักษณะพเิศษของแหล่งทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ – 
แล้วผนวกเข้ากับระบบการจัดการ 
การประเมนิต้องครอบคลุมการพจิารณาในระดับภูมปิระเทศเช่นเดยีวกับผลกระทบของอปุกรณ์แปรรูปในพืน้ที่ท างาน 
ต้องท าการประเมนิผลกระทบก่อนที่จะเร่ิมด าเนินงานซึ่งเป็นการรบกวนพืน้ที่ป่า 

Indicator 6.1.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

For all operations or activities carried out on the FMU, there 
should be an evaluation of the possibility of the following 
potentially negative impacts being caused:  soil erosion and 
compaction; changes to soil productivity; changes to invasive 
exotic, native or naturalised flora or fauna species abundance, 
diversity or distribution.  Habitat fragmentation, pesticide, 
lubricant, nutrient or fertiliser pollution (by runoff, spray drift or 
spillage) and sedimentation of watercourses or water bodies; 
changes to water flow and drainage regimes of watercourses, 
water bodies, visual changes to prominent landscapes.  
Working Instruction 01 regarding on-site processing plants must 
be used as reference. 

(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้น ามาใช้กบัเอสแอลไอเอม็เอฟ 

The owner/manager has systematically  
assessed the potential environmental impacts 
of all activities (including on-site processing 
facilities) carried out in the forest; the impacts 
of forest plans have been considered at the 
landscape level, taking account of the 
interaction with adjoining land and other 
nearby habitats.  For large scale organisations, 
the results of these impact assessments shall 
be documented. 
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เจ้าของกิจการ/ผู้จดัการได้ท าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวด
ล้อมที่อาจเกิดขึน้ของกิจกรรมทกุประเภท 
(รวมไปถึงอปุกรณ์แปรรูปในพืน้ที่ท างานด้วย) 
ที่ด าเนินการในผืนป่าอยา่งมีระบบ 
ผลกระของแผนงานด้านการป่าไม้ได้รับการพิจารณาในระดบัภมิู
ประเทศโดยได้ให้ความส าคญักบัปฏิกิริยากบัที่ดินที่อยูต่ิดกนัแล
ะแหลง่พกัอาศยัของสตัว์ตา่งๆอยูใ่กล้ๆด้วย 
ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ต้องจดท าเอกสารผลการประเมินไว้ด้ว
ย  

ส าหรบัการปฏิบติังานและกิจกรรมทกุประเภททีด่ าเนินการอยู่ในหนว่ยป่าปลูกนั้
นต้องมีการประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบเชิงลบทีอ่าจเกิดจากกิจกรรม 
ได้แก่ การพงัทลายและการอดัตวัของดิน, การเปลีย่นแปลงต่อผลิตภาพของดิน, 
การเปลีย่นแปลงของพืชต่างถ่ินทีแ่พร่เข้ามา, 
ความอดุมสมบูรณ์ของพนัธุ์พืชและสตัว์ประจ าถ่ินหรือทีมี่อยู่ตามธรรมชาติ, 
ความหลากหลายหรือการกระจายตวั, การลดลงของแหล่งทีพ่กัอาศยัของสตัว์, 
สารก าจดัแมลง, น ้ามนัหล่อลื่น, มลพิษจากสารอาหารหรือปุ๋ ย (จากการรัว่, 
กระเซ็นหรือกระจาย)และการตืน้เขินของสายน ้าหรือล าน ้าต่างๆ, 
การเปลีย่นทางทศันียภาพของภูมิประเทศทีโ่ดดเด่น ให้ใช้ค าสัง่งาน 
01ว่าด้วยโรงงานแปรรูปในพืน้ทีท่ างานเป็นเอกสารอา้งอิง   
Interviews with Forest Managers, environmental NGOs and 
government conservation agencies. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, 
เอ็นจีโอด้านสิ่งแวดล้อมและหนว่ยงานด้านการอนรัุกษ์ของรัฐบาล 

  

Indicator 6.1.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

A “significant activity is an activity that has the potential to 

cause environmental impacts that are กิจกรรม “ทีส่ าคญั” 
คือกิจกรรมทีอ่าจเป็นสาเหตทีุก่่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่:  

▪ Permanent or long term เป็นการถาวรหรือระยะยาว หรือ; or 

▪ Affects a wide environment กระทบต่อส่ิงแวดล้อมในวงกว้าง 
An EIA is the formal procedure that is followed to collect, 
organise, analyse, interpret and communicate data that are 
relevant to making a decision. The procedure can however be 
followed as an informal assessment for a project such as the 
planning of a harvesting operation.  The purpose of an EIA is 
to minimise negative impacts, ensure the conservation of 
important features and to enhance positive aspects of the 
project. 

อีไอเอคือการะบวนการทีเ่ป็นทางการทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวม, จดัเก็บ, 
วิเคราะห์, ตีความและสือ่สารข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการตดัสินใจ 
อย่างไรก็ตามอาจใช้กระบวนการดงักล่าวเพือ่ท าการประเมินอย่างไม่เป็นทางก
ารส าหรบัโครงการ เช่น การวางแผนการด าเนินการตดัฟัน 
ตถุประสงค์ของอีไอเอคือเพือ่ลดผลกระทบเชิงลดให้นอ้ยทีส่ดุ, 
เพือ่ประกนัการอนรุกัษ์ลกัษณะส าคญัต่างๆและเพือ่ส่งเสริมแง่มมุด้านบวกของโ
ครงการ  
Principles that a formal EIA should comply with are 
หลกัการของอีไอเอทีเ่ป็นทางการ คือ: 

Informed Decision Making: Decision-making should be based 
on reliable information. 

การด าเนินการตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้วน: 

การด าเนินการตดัสินใจควรท าโดยใช้ข้อมูลทีเ่ชือ่ถือได้ 
Accountability: Responsibilities must be clearly defined. 

ความรับผิดชอบ: ต้องระบกุารรบัผิดชอบให้ชดัเจน 

Site-specific assessments of the potential 
environmental impacts of all forest operations 
are carried out prior to commencement of site 
disturbing operations, in a manner appropriate 
to the scale of the operations and the 
sensitivity of the site.  Where such activities are 
considered “significant”, these site-specific 
assessments are documented.  “Significant” 
activities shall include, but not be restricted to: 
การประเมินพืน้ที่ท างานเฉพาะแหง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมที่อ
าจเกิดจากการปฏิบตัิงานด้านป่าไม้ทกุประเภทนัน้จะต้องด าเนิน
การก่อนที่จะเร่ิมการปฏิบตัิงานที่เป็นการรบกวนสิ่งแวดล้อม 
ทัง้นีต้้องเหมาะสมกบัขนาดของการปฏิบตัิงานและความออ่นไห
วของพืน้ที่ ในจดุที่ถือวา่การปฏิบตัิงานดงักลา่ว “มีความส าคญั” 
การประเมินพืน้ที่ท างานเฉพาะแหง่จะต้องท าเป็นเอกสาร 
กิจกรรมที่ระบวุา่ “มีความส าคญั” 
ต้องรวมไปถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะหวัข้อตอ่ไปนี ้ 

▪ The building of new roads or substantial 
rerouting of existing roads; 
การตดัถนนใหมห่รือการเปลี่ยนเส้นทางจากถนนสายเดิมที่
ส าคญั; 

▪ Any form of flow restriction in streams and 
rivers; 
การขดัขวางการไหลของล าธารและแมน่ า้ทกุรูปแบบ; 

▪ Aforestation; การปลกูป่า; 

▪ Change in genus in the reforestation of more 
than 100 ha during the same planting season 
within an operational/management unit, where 
an FMU comprises more than one; 
การเปลี่ยนแปลงสกลุพืชจากการปลกูป่าทดแทนในพืน้ที่ที่
มากกวา่ 100 เฮกแตร์ 
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ในชว่งเวลาเดียวกบัฤดกูาลปลกูภายในพืน้ที่ปฏิบตัิการ/จดั
การป่าปลกูซึง่มีหน่วยป่าปลกูมากกวา่หนึ่งแหง่; 

▪ Recreational activities and associated 
infrastructure 
กิจกรรมสนัทนาการและที่เก่ียวกบัสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 

▪ Communication masts and associated 
infrastructure 
เสาติดตัง้ระบบสื่อสารและสาธารณปูโภคพืน้ฐานที่เก่ียวข้อ
ง 

▪ Power lines สายไฟฟา้ 

▪ Water lines ระบบน า้ประปา 

▪ Change of natural vegetation to commercial or 
any other use. 
การเปลี่ยนแปลงของพรรณไม้ธรรมชาติส าหรับการค้าหรือ
การใช้ในรูปแบบอ่ืนๆ 

▪ Erection of new fences การสร้างรัว้ใหม ่

▪ Use of natural areas and products for 
commercial gain or any other purpose 
การใช้พืน้ที่และผลผลิตธรรมชาตสิ าหรับผลทางการค้าหรือ
จดุประสงค์อ่ืนๆ 

▪ New waste disposal sites; 
พืน้ที่ใหมส่ าหรับทิง้ของเสีย; 

▪ Implementation of new/modified 
activities/products that may have significant 
impacts on the environment. 
การท ากิจกรรมหรือการใช้ผลผลิตใหม/่ที่มีการดดัแปลงที่อ
าจจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ส าคญัตอ่สิง่แวดล้อม 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests 
พืน้ที่ป่าขนาดเล็ก): 

Before starting any operation, the possible 
negative environmental impacts are identified 
and the operation is designed to minimise 
them.  Assessments do not need to be 
documented unless legally required  

ก่อนที่จะเร่ิมการปฏิบตัิการใดๆได้มีการระบผุลกระทบทางลบตอ่
สิ่งแวดล้อม 
และการปฏิบตัิงานนัน้ถกูออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบดงักลา่วใ
ห้เหลือน้อยที่สดุ 
ไมจ่ าเป็นต้องท าเอกสารการประเมินเว้นไว้แตว่า่เป็นข้อก าหนดข
องกฎหมาย 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests 

ป่าที่มีการจดัการต ่า): 

Environment in the Broadest Sense: The environment 
includes all aspects (i.e. physical, social, political, economic, 
visual). 

ส่ิงแวดล้อมในความหมายทีก่ว้างที่สุด: ส่ิงแวดล้อมหมายรวมถึงทกุแง่มุม 
(อาทิ ด้านกายภาพ, สงัคม, การเมือง, เศรษฐกิจ, ทศันียภาพ) 
Open Consultation: Consultation with all interested and 
affected parties must be done in a transparent manner. 

การปรึกษาหารืออย่างเปิดเผย: 

การปรึกษาหารือกบัทกุฝ่ายทีส่นใจและได้รบัผลกระทบต้องเป็นไปด้วยความโปร่
งใส 
Specialist Input: Specialists in the particular field must support 
impact assessments. 

ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ: 

ต้องมีผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยสนบัสนนุการประเมินผลกระทบ 
Alternatives: Consider all possible alternatives in terms of 
location and activities. 

ทางเลือกต่างๆ: 
พิจารณาทางเลือกทีเ่ป็นไปได้ทัง้หมดทัง้ในเร่ืองของท าเลและกิจกรรม 

Mitigatory Measures: Assess mitigatory measures that will 
reduce or negate negative impacts and enhance the positive 
impacts of the planned activities. 

มาตรการเยียวยา: 
ประเมินมาตรการเยียวยาทีจ่ะช่วยลดหรือขจดัผลกระทบเชิงลบและสร้างเสริมผ
ลกระทบเชิงบวกใหแ้ก่กิจกรรมทีว่างแผนไว้ 
Consider all Stages: The assessment should consider all 
stages of the development, from the planning phase through to 
closure. 

พิจารณาทุกข้ันตอน: ในการประเมินควรพิจารณาการพฒันาในทกุขัน้ตอน 
ตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผนไปจนกระทัง่ปิดโครงการ 
Interviews with Forest Managers also testing their basic 
knowledge of EIAs. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และทดสอบความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัอรไอเอ
ด้วย 

Records of assessments and decisions. 

บนัทกึการประเมินและการตดัสินใจ 

Environmental management plans. 

แผนการจดัการสิ่งแวดล้อม 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Manager’s knowledge of the site and impacts of operations 

ความรู้เร่ืองพืน้ที่ท างานและผลกระทบจากการปฏิบตัิงานของผู้จดัการ 

Field observations การเฝา้สงัเกตภาคสนาม 

Management plan แผนการจดัการ 

Documented environmental statement or assessment where 
legally required 

เอกสารแถลงการณ์หรือการปรเมินสิ่งแวดล้อมในประเดน็ที่กฎหมายก าหนด 
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Before starting any operation, the possible 
negative environmental impacts at the site and 
landscape levels are identified and the 
operation is designed to minimise them.  
Assessments do not need to be documented 
unless legally required  

ก่อนที่จะเร่ิมการปฏิบตัิการใดๆได้มีการระบผุลกระทบทางลบตอ่
สิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ท างานและในระดบัภมิูประเทศ 
และการปฏิบตัิงานนัน้ถกูออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบดงักลา่วใ
ห้เหลือน้อยที่สดุ 
ไมจ่ าเป็นต้องท าเอกสารการประเมินเว้นไว้แตว่า่เป็นข้อก าหนดข
องกฎหมาย 
 

  

Indicator 6.1.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

See also requirements 6.5.1 and 6.5.2. 

 ดทูี่ข้อก าหนด 6.5.1 และ 6.5.2 ประกอบด้วย 

Interviews with Forest Managers, supervisors and workers also 
testing their knowledge of minimum requirements. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, 
หวัหน้าคนงานและคนงานและทดสอบความรู้เร่ืองข้อก าหนดขัน้ต ่าด้วย 

Field observations and operational plans.   

การเฝา้สงัเกตภาคสนามและแผนการปฏิบตัิงาน 

For large scale operations, these provisions and controls will be 
documented in plans. 

ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ 
สาระและการควบคมุดแูลเหลา่นีต้้องถกูบรรจอุยูใ่นแผนงานตา่งๆด้วย 

See National Environmental Quality Act. 

ดูพระราชบญัญติัคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

All potential environmental impacts identified 
during assessments are considered during 
operations and planning and ensure that 
adverse impacts are avoided or mitigated  

มีการระบผุลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึน้ทกุประเภทที่ถกู
ระบรุะหวา่งการประเมินถกูพิจารณาระหวา่งปฏิบตัิการและวางแ
ผน 
และมัน่ใจวา่ได้หลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบหรือได้รับการบรรเทา
ลง 

  

Indicator 6.1.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.1.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Corrective Actions การด าเนินการแก้ไข: 

The first objective is, whenever there is a non-conformance 
วตัถปุระสงค์แรก คือ เมือ่ใดก็ตามทีมี่การไม่ปฏิบติัตามกฎเกิดข้ึน: 

▪ action is taken to correct any damage to the 
environment that may have occurred (corrective action); 
and 

ต้องด าเนินการแก้ไขความเสียหายใดๆทีอ่าจเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดล้อม 
(ปฏิบติัการแก้ไข) และ 

▪ measures are instituted to prevent the non-conformance 
from recurring (preventive action). 

ก าหนดมาตรการต่างๆเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกิดการไม่ปฏิบติัตามกฎ 
(ปฏิบติัการป้องกนั) 

Timely corrective actions are considered and 
implemented to address both past and potential 
non-conformances.  

ได้พิจารณาการด าเนินแก้ไขอยา่งทนัเวลาและได้น าไปใช้ปฏิบตัิจ
ริงเพื่อแก้ไขความไมถ่กูต้องตามข้อก าหนดทัง้ในอดีตและที่อาจเ
กิดขึน้ได้ 
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The second objective is to ensure that preventative action is 
taken where there is obvious potential for an activity to develop 
into a non-conformance with subsequent environmental 
impact(s). 

วตัถปุระสงค์ทีส่อง คือ 
เพือ่ให้แน่ใจว่ามีการใช้ปฏิบติัการป้องกนัในจุดทีเ่ห็นได้ชดัว่ากิจกรรมทีท่ านัน้จะ
พฒันาไปสู่การไม่ปฏิบติัตามกฎและจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตามมา 
The third objective is to ensure that CARs are reviewed 
periodically to identify persistent problem areas and to ensure 
that such problem areas are appropriately addressed, in either 
a corrective or a preventative manner. 

วตัถปุระสงค์ทีส่าม คือ 
เพือ่ให้แน่ใจว่ามีการทบทวนคาร์สเป็นระยะๆเพือ่ระบพืุน้ทีที่เ่ป็นปัญหาต่อเนือ่งแ
ละเพือ่ให้แน่ใจว่าพืน้ทีที่มี่ปัญหาดงักล่าวได้รบัการดูแลอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเ
ป็นด้วยวิธีการแก้ไขหรือป้องกนัก็ตาม 

Interviews with managers. การสมัภาษณ์ผู้จดัการ 

Comparison of quality of ongoing operations and associated 
record of past CARs.  
การเปรียบเทียบคณุภาพของการปฏิบตัิที่ด าเนินอยูก่บับนัทกึคาร์สในอดีตที่เก่ีย
วข้อง 

  

Indicator 6.1.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.1.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records of CARs บนัทึกคาร์ส 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with the forest Manager and workers and field 
observations 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และคนงานและการเฝา้สงัเกตภาคสนาม 

Corrective action requests (CARs) are recorded 
and closed out appropriately  

มีการท าบนัทกึข้อร้องขอเพ่ือด าเนินการแก้ไข (คาร์ส) 
และปิดประเด็นไปอยา่งเหมาะสม 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Timeous corrective actions are taken  

ได้ด าเนินการแก้ไขอยา่งทนัทว่งที  

  

Criterion 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. 

หลกัเกณฑ์ที ่6.2 
ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือปกป้องพืชและสัตว์ชนิดพันธ์ุหายากที่ถูกคุกคามและเส่ียงต่อการสูญพันธ์ุรวมถงึแหล่งที่
พักอาศัยของมันด้วย (อาท ิพืน้ที่ท ารังและให้อาหาร) 
ต้องมีการปันเขตอนุรักษ์และพืน้ที่คุ้มครองที่เหมาะสมกับขนาดและความเข้มข้นในการจัดการป่าไม้รวมทัง้ลักษณะพเิศษเฉพาะข
องแหล่งทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ ต้องควบคุมการล่าสัตว์, การท าประมง, การวางกบัดักและการเกบ็ของป่าที่ไม่เหมาะสมด้วย 

Indicator 6.2.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.2.1 
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Rare, threatened and endangered species and 
their habitats present (or likely to be present) 
on the FMU have been identified and 

documented ชนิดพนัธุ์ที่หายาก ถกูคกุคาม และใกล้สญูพนัธุ์ 
รวมทัง้ถ่ินที่อยูท่ี่มีอยู่ (หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึน้) 
ในพืน้ที่ป่าปลกูจะต้องถกูระบแุละท าเป็นเอกสาร 

 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests 
พืน้ที่ป่าขนาดเล็ก): 

Where known, rare, threatened and endangered 
species and their habitats are protected.  

กรณีที่ทราบสิ่งมีชีวิตที่จดัอยูใ่นสถานะหายาก 
ถกูคกุคามและใกล้สญูพนัธุ์ 
รวมทัง้ถ่ินที่อยูอ่าศยัต้องได้รับการคุ้มครอง 
 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests 
พืน้ที่ป่าที่มีการจดัการต ่า): 

Where known, rare, threatened and endangered 
species and their habitats are mapped and 
protected.  

กรณีที่ทราบสิ่งมีชีวิตที่จดัอยูใ่นสถานะหายาก 
ถกูคกุคามและใกล้สญูพนัธุ์ 
รวมทัง้ถ่ินที่อยูอ่าศยัต้องได้รับการท าแผนที่และคุ้มครอง  

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Where survey data are incomplete, it should be assumed that 
relevant species ARE present. 

ในจุดทีข้่อมูลการส ารวจไม่สมบูรณ์ใหต้ัง้สมมติฐานว่ามีส่ิงมีชีวิตชนิดพนัธุ์ทีเ่กีย่
วข้องดงักล่าวอาศยัอยู่ 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, 
ผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐบาล 

Refer also to 7.1.7 อ้างอิงข้อที่ 7.1.7 

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests พืน้ที่ป่าขนาดเล็ก): 

Manager’s knowledge of rare, threatened and endangered 
species in the area.  

ความรู้เก่ียวกบัสิ่งมีชีวิตชนิดพนัธุ์หายากที่ถกูคกุคามและเสี่ยงตอ่การสญูพนัธุ์ใ
นพืน้ที่ของผู้จดัการ 

Records from other sources of species found on the site.  

บนัทกึข้อมลูสิ่งมีชีวิตชนิดพนัธุ์ตา่งๆทีพ่บในพืน้ที่ท างานจากแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ 

Field observations of nesting and feeding areas of rare, 
threatened and endangered species. 

การเฝา้สงัเกตภาคสนามบริเวณพืน้ที่ท ารังและให้อาหารของสตัว์ชนิดพนัธุ์หายา
กที่ถกูคกุคามและเสี่ยงตอ่การสญูพนัธุ์ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests 
พืน้ที่ป่าที่มีการจดัการต ่า): 

Manager’s and workers’ knowledge of rare, threatened and 
endangered species in the area.  

ความรู้เก่ียวกบัสิ่งมีชีวิตชนิดพนัธุ์หายากที่ถกูคกุคามและเสี่ยงตอ่การสญูพนัธุ์ใ
นพืน้ที่ของผู้จดัการ 
Reports of training for forest workers on protection issues.  

รายงานการฝึกอบรมส าหรับคนงานป่าไม้วา่ด้วยการปกป้องคุ้มครอง 
Field observations of nesting and feeding areas of rare, 
threatened and endangered species. 

การเฝา้สงัเกตภาคสนามบริเวณพืน้ที่ท ารังและให้อาหารของสตัว์ชนิดพนัธุ์หายา
กที่ถกูคกุคามและเสี่ยงตอ่การสญูพนัธุ์ 

Reports of the conservation status of the FMU from other 
sources. 

รายงานสถานภาพการอนรัุกษ์ของหน่วยป่าปลกูจากแหลง่อ่ืนๆ 

See http://www.iucnredlist.org/ List of RTE species. See also 
Appendix B for reference to the RT&E species of Thailand. 

ดูเพ่ิมเติมที ่http://www.iucnredlist.org/ บญัชีรายการชนิดพนัธุ์ดงักล่าว 
และดูเพ่ิมเติมทีภ่าคผนวก B 
ส าหรบัการอา้งอิงรายชือ่ชนิดพนัธุ์ดงักล่าวในประเทศไทย 

  

Indicator 6.2.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.2.2 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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There is co-operation with acknowledged 
experts and/or conservation organisations 
and/or regulatory authorities in identifying 
conservation zones and protection areas for 
rare, threatened and endangered species 
present 

ได้ร่วมมือกบัผู้ เช่ียวชาญที่เป็นที่ยอมรับและ/หรือองค์กรด้านการ
อนรัุกษ์และ/หรือหน่วยงานที่ก ากบัดแูลในการระบเุขตอนรัุกษ์แล
ะพืน้ที่คุ้มครองส าหรับสตัว์ชนิดพนัธุ์หายากที่ถกูคกุคามและเสี่ย
งตอ่การสญูพนัธุ์ที่มีอยู ่

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Other features which are important for 
conservation are identified and protected.  
ได้มีการระบแุละคุ้มครองลกัษณะเดน่อ่ืนที่ส าคญัตอ่การอนรัุกษ์ 

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, 
ผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐบาล 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Maps showing conservation features  
แผนที่แสดงลกัษณะเดน่ที่ได้รับการอนรัุกษ์ 

Field observations and interviews with forest manager 

การเฝา้สงัเกตภาคสนามการสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้ 

Check stakeholder’s list for environmental representation. 

ตรวจสอบรายการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียส าหรับการเป็นตวัแทนด้านสิ่งแวดล้อม 
Thailand is not signatory to the Ramsar Convention on 
Wetlands, despite the presence of significant and threatened 
wetlands. Wetland protection must be viewed as a priority. 

ประเทศไทยยงัไม่ได้ให้สตัยาบนัต่ออนสุญัญาแรมซาร์ว่าด้วยพืน้ทีชุ่่มน ้าทัง้ทีมี่พื้
นทีชุ่่มน ้าทีส่ าคญัและถูกคกุคาม 
การคุ้มครองพืน้ทีชุ่่มน ้าต้องได้รบัการจดัให้มีความส าคญัล าดบัแรกๆ 
น่าจะไม่ถูกตอ้ง เพราะไทยมีพืน้ทีแ่รมซาร์ 12 แห่งแลว้-ความของผู้แปลคนแรก 

  

Indicator 6.2.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records and maps. บนัทกึตา่งๆและแผนที ่
 

The habitats of rare, threatened and 
endangered species are demarcated on maps, 
and, where necessary, on the ground 

ได้ระบเุขตแหลง่ที่อยูอ่าศยัของสตัว์ชนิดพนัธุ์หายากที่ถกูคกุคาม
และเสี่ยงตอ่การสญูพนัธุ์ลงบนแผนที่และบนพืน้ที่จริงในกรณีที่
จ าเป็น 

  

Indicator 6.2.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.2.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Operational plans. แผนการปฏิบตัิงาน 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, 
ผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐบาล 

Rare, threatened and endangered species are 
protected during operations 

สตัว์ชนิดพนัธุ์หายากที่ถกูคกุคามและเสี่ยงตอ่การสญูพนัธุ์ที่มีอยู่
ได้รับการคุ้มครองระหวา่งการปฏบิตัิงาน 

  

Indicator 6.2.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.2.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการตา่งๆ 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, 
ผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐบาล 

Field observations and records of collection. 

การสงัเกตการณ์ภาคสนามและบนัทกึการเก็บตวัอยา่ง 

Authorised hunting, fishing, grazing and 
collecting activities are managed to ensure they 
do not exceed sustainable levels 

มีการจดัการการลา่สตัว์, การท าประมง, 
การเล็มหญ้าของปศสุตัว์และกิจกรรมการเก็บของป่าที่ได้รับอนุ
ญาตเพื่อไมใ่ห้เกินระดบัของความยัง่ยืน 
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Indicator 6.2.6 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.2.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการตา่งๆ 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, 
ผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐบาล 

Field observations and records of collection. 

การสงัเกตการณ์ภาคสนามและบนัทกึการเก็บตวัอยา่ง 

Measures are in place to control inappropriate 
hunting, fishing, grazing and collecting 
activities 

มีมาตรการควบคมุกิจกรรมการลา่สตัว์, การท าประมง, 
การเล็มหญ้าของปศสุตัว์และกิจกรรมการเก็บของป่าที่ไมเ่หมาะ
สม 

  

Criterion 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. 

หลกัเกณฑ์ที ่6.3 หน้าที่และคุณค่าด้านนิเวศวทิยาต้องไม่ได้รับผลกระทบ และต้องได้รับการส่งเสริมหรือฟ้ืนฟู วึ่งรวมไปถงึ: 

▪ การปลูกป่าทดแทนและรอบการเตบิโต  

▪ ความหลากหลายทางพันธุกรรม, ชนิดพันธ์ุและระบบนิเวศ 

▪ วงจรธรรมชาตทิี่มีผลกระทบต่อผลติภาพของระบบนิเวศของผืนป่า  

Indicator 6.3.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

This requirement applies to natural forest and plantation 
management organisations. Compliance might involve an initial 
assessment and monitoring of the following: 

ข้อก าหนดนีใ้ช้กบัป่าธรรมชาติและองค์กรการจดัการแปลงป่าปลูก 
การปฏิบติัตามข้อก าหนดอาจรวมไปถึงการประเมินเบือ้งต้นและการติดตามตรว
จสอบในประเด็นต่างๆดงัต่อไปนี ้

▪ Regeneration of natural forest areas harvested, degraded 
areas, fragmented areas, areas damaged by fire, 
conservation zones and protection areas;  

การปลูกต้นไม้ทดแทนในป่าธรรมชาติ, พืน้ทีที่ถู่กตดัฟัน, พืน้ทีเ่สือ่มโทรม, 
พืน้ทีที่เ่สียหายจากไฟไหม้, เขตอนรุกัษ์และพืน้ทีคุ่้มครอง 

▪ Impacts of past management e.g. logging, collection of 
NTFPs, soil erosion 

ผลกระทบจากการจดัการในอดีต อาทิ การท าไม้, 
การเก็บผลผลิตจากป่าทีไ่ม่ใช่ไม้, ดินถล่ม 

▪ Distribution and status of plant communities; 

การกระจายตวัและสถานภาพของไม้ในชมุชน 

▪ Conservation status of native floral and faunal 
assemblages, species and their habitats; 

สถานภาพดา้นการอนรุกัษ์การรวมกลุ่ม, 
ชนิดพนัธุ์และแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของพืชและสตัว์ประจ าถ่ิน 

▪ Spread of invasive species การแพร่กระจายของชนิดพนัธุ์ทีรุ่กราน 

▪ Ongoing soil erosion ภาวะดินถล่มทีก่ าลงัเกิดข้ึน 

The status of the FMU with regard 

toสถานภาพของหน่วยป่าปลูกในดา้น: 

▪ regeneration and succession 

        การปลกูทดแทนและรอบการเติบโต 

▪ genetic, species and ecosystem diversity  

ความหลากหลายทางพนัธุกรรม, ชนิดพนัธุ์และระบบนิเวศ 

▪ natural cycles วงจรตามธรรมชาติ 

is known or estimated. 
นัน้ได้รับการรับทราบและประเมินแล้ว 

6.3.1.1: The alien invasive species on the FMU are 
identified 

6.3.1.1  ระบชุนิดพนัธุ์ตา่งถ่ินที่รุกรานในพืน้ที่ป่าปลกู 
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▪ Water quality คณุภาพน ้า 

Records and maps บนัทกึและแผนที่ 
Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

  

Indicator 6.3.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and local experts 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

Silvicultural and/or other management systems 
are appropriate for the ecology of the forest 
and resources available  

วนวฒัวิทยา และ/หรือ ระบบการจดัการแบบอ่ืน 
จะต้องเหมาะสามตอ่นิเวศวิทยาของป่าไม้และทรัพยากรที่มีอยู่ 

  

Indicator 6.3.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, local experts. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

Plans and maps and field observations. 

แผนงานและแผนทีแ่ละการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

ITTO Members are encouraged to support and develop 
industrial tropical timber reforestation and forest management 
activities as well as rehabilitation of degraded forest land. 

สมาชิกของไอทีทีโอจะได้รบัการส่งเสริมสนบัสนนุและพฒันาการปลูกป่าเขตร้อ
นทดแทนเพือ่การอตุสาหกรรมและกิจกรรมการจดัการป่าไม้ 
รวมทัง้การฟ้ืนฟพืูน้ทีป่่าเสือ่มโทรม 

Ecological functions (regeneration, succession, 
diversity, natural cycles) are maintained  

มีการรักาไว้ซึง่การท าหน้าที่เชิงนิเวศวทิยา (การปลกูทดแทน, 
รอบการเติบโต, ความหลากหลาย, วงจรธรรมชาติ) 

  

Indicator 6.3.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Enhancement, maintenance and restoration activities should be 
prepared to provide for the restoration of degraded natural 
areas, weed infestation, erosion, borrow pits, waste sites, 
quarries, etc. 

ต้องมีการเตรียมกิจกรรมเพือ่ส่งเสริม, 
ธ ารงรกัษาและฟ้ืนฟเูพือ่การฟ้ืนฟพืูน้ที่ทางธรรมชาติทีเ่สือ่มโทรม, 
การระบาดของวชัพืช, การพงัทลาย, บ่อดิน, ทีท้ิ่งของเสีย, 
หลมุทีเ่กิดจากการระเบิดหิน ฯลฯ  
Interviews with Forest Managers, local experts. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

Plans and maps and field observations. 

แผนงานและแผนทีแ่ละการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

There is a programme for restoration of 
degraded sites 

โปรแกรมนีเ้ป็นโปรแกรมส าหรับการฟืน้ฟพูืน้ที่เสื่อมโทรม 

  

Indicator 6.3.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.3.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Plans and maps แผนงานและแผนที่ 
Interviews with Forest Managers, local experts 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

In natural and semi-natural forest, natural 
regeneration is preferred where adequate for 
the meeting of management objectives 
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ส าหรับป่าธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติควรใช้การทดแทนตามธรรม
ชาติในกรณีที่มีต้นไม้มากพอทัง้นีเ้พ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของก
ารจดัการ 

  

Indicator 6.3.6 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.3.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Plans and maps แผนงานและแผนที่ 

Interviews with Forest Managers, local experts 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

Where artificial regeneration is planned, the 
environmental impact has been assessed (refer 
Criterion 6.1) 

ส าหรับบริเวณที่ได้วางแผนการปลกูทดแทนที่ไมไ่ด้เป็นไปตามธร
รมชาตินัน้ได้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว 
(อ้างถึงหลกัเกณฑ์ที่ 6.1) 

  

Criterion 6.4 Representative samples of existing ecosystems within the landscape shall be 
protected in their natural state and recorded on maps, appropriate to the scale 
and intensity of operations and the uniqueness of the affected resources. 

6.4 
การเกบ็ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนกลุ่มของระบบนิเวศที่มีอยู่ภายในภูมปิระเทศนัน้ๆต้องด าเนินการโดยมีการปกป้องสภาพตามธรรม
ชาตแิละบันทกึไว้บนแผนที่ตามความเหมาะสมแก่ขนาดและความเข้มข้นของการปฏบิัตงิานและลักษณะพเิศษเฉพาะของแหล่งท
รัพยากรที่ได้รับผลกระทบ  

Indicator 6.4.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 

Conservation zones and protection areas, 
representative of existing ecosystems, are 
being protected in their natural state, based on 
the identification of key biological areas and 
the requirement for natural corridors (with 
special reference to plantations) and/or 
consultation with local experts and government 
agencies 

เขตอนรัุกษ์และพืน้ที่คุ้มครองรวมทัง้ตวัแทนของระบบนิเวศที่คง
อยูล้่วนได้รับการคุ้มครองให้อยูใ่นสภาพธรรมชาติโดยอยูบ่นพืน้
ฐานของการระบพุืน้ที่ทางชีวภาพที่ส าคญัและข้อก าหนดวา่ด้วยร
ะเบียงธรรมชาติ 
(พร้อมด้วยการอ้างอิงกรณีพิเศษไปยงัแปลงป่าปลกู) 
และ/หรือการปรึกษาผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐ
บาล  

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Where representative samples of ecosystems 
are known to exist in the FMU these shall be 
protected. 

ในบริเวณที่ทราบวา่มีกลุม่ตวัอยา่งที่เป็นตวัแทนของระบบนิเวศอ
ยูน่ัน้หน่วยป่าปลกูต้องให้ความคุ้มครองบริเวณดงักลา่วด้วย 

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Plans and maps and records of completed work. 

แผนงาน, แผนที่และบนัทกึงานที่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, 
ผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐบาล 

  

Indicator 6.4.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.4.2 
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(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้น ามาใช้กบัเอสแอลไอเอม็เอฟ 

Where less than 10% of the total area included 
in the scope of certification has been set aside 
for conservation zones and protection areas, 
justification must be provided for this in the 
form of consultation with local experts and/or 
government agencies. 

กรณีที่มีการกนัพืน้ที่เพ่ือเป็นเขตอนรัุกษ์และพืน้ทีคุ่้มครองรวมอยู่
ในขอบเขตการขอการรับรองต ่ากวา่ร้อยละ 10 
ของพืน้ที่ทัง้หมดต้องมีการด าเนินการอยา่งเหมาะสมในรูปแบบข
องการปรึกษาผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและ/หรือหน่วยงานของรัฐบ
าล    

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Plans and maps and records of completed work. 

แผนงานและแผนทีแ่ละบนัทกึงานที่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, 
ผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐบาล  

 

 

  

Indicator 6.4.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.4.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Plans and maps, including annual plan of operations. 

แผนงานและแผนที่รวมทัง้แผนการปฏบิตัิงานรายปี 

 

Conservation management and protection 
activities are documented in plans and 
demarcated on maps. 

มีการบนัทกึการจดัการอนรัุกษ์อละกิจกรรมการคุ้มครองตา่งๆเป็
นเอกสารไว้ในแผนงานและท าเคร่ืองหมายบนแผนที่ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Conservation management and protection 
activities have been determined and are 
demarcated on maps 

มีการระบกุารจดัการอนรัุกษ์อละกิจกรรมการคุ้มครองตา่งๆและ
ท าเคร่ืองหมายบนแผนที ่

  

Indicator 6.4.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.4.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records of operations บนัทกึการปฏิบตัิงาน 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Conservation management and protection 
activities are implemented. 

มีการน าการจดัการอนรัุกษ์อละกิจกรรมการคุ้มครองตา่งๆไปปฏิ
บตั ิ

  

Criterion 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 ต้องจัดเตรียมแนวปฏบิัตทิี่เป็นลายลักษณ์อักษรและน าไปใช้เพื่อ: ควบคุมการพังทลาย, 
ลดความเสียหายที่เกดิกบัป่าระหว่างการตัดฟันให้เหลือน้อยที่สุด, 
การตัดถนนและการใช้เคร่ืองยนต์กลไกอื่นๆที่สร้างความรบกวน รวมไปถงึการปกป้องแหล่งน า้ 

Indicator 6.5.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.5.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Forest operations include: site preparation, fire belt 
management, planting, weed control, stand management, 
harvesting and extraction, road surfacing material extraction 
and excavation site closure, road network design, road design, 
construction, maintenance and closure. 

All environmentally sensitive forest operations 
are identified (see 6.1) and written guidelines 
defining acceptable practice are available to 
forest managers and supervisors; operational 
guidelines must meet or exceed national or 
regional best practice requirements  



AD 33-TH-07 Page 54 of 122 

 

มีการระบกุารปฏิบตัิงานด้านการป่าไม้ที่ออ่นไหวตอ่สิ่งแวดล้อม 
(ดทูี่ข้อ 6.1) 
และมีแนวปฏิบตัทิี่เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึง่ระบกุารปฏิบตัิที่ยอม
รับได้ส าหรับผู้จดัการด้านการป่าไม้และหวัหน้าคนงาน 
ทัง้นีแ้นวทางการปฏบิตัิงานตา่งๆต้องตรงตามหรือดีกวา่ข้อก าห
นดในการปฏบิตัิที่ดีทีส่ดุทัง้ของระดบัประเทศและท้องถ่ิน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

All forest management operations that may 
damage soil (e.g. compaction, erosion) and 
methods to mitigate or avoid such are known.  

เป็นที่รับทราบถึงการปฏิบตัิงานด้านการจกัารป่าไม้ทกุเร่ืองที่อา
จก่อผลเสียหายตอ่ดิน (เชน่ การอดัตวัแน่น การพงัทะลาย) และ 
วิธีในการบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงผลดงักลา่ว 

การปฏิบติังานด้านการป่าไม้หมายรวมถึง: การเตรียมพืน้ที, 
การจดัการแนวกนัไฟ, การปลูก, การควบคมุวชัพืช, การจดัการไมยื้นต้น, 
การตดัฟันและการขดุท าลาย, 
การร้ือวสัดผิุวถนนและการปิดพืน้ทีที่ท่ าการขุดค้น(ทางโบราณคด), 
การออกแบบโครงข่ายถนน, การออกแบบถนน, การก่อสร้าง, 
การซ่อมบ ารุงและการปิดงาน 

Records, plans and maps. บนัทกึแผนงานและแผนที ่
Interviews with Forest Managers and field observations. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with Forest Managers and field observations 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Maps showing new roads and locations of new and ongoing 
operations 

แผนที่แสดงเส้นทางถนนตดัใหมแ่ละทีต่ัง้ของการปฏิบตัิงานทัง้ที่ก าลงัด าเนินอยู่
และที่เกิดขึน้ใหม ่

Harvesting agreements, Code of Practice for Forest Harvesting 
regional standards 

ข้อตกลงการตดัฟัน หลกัปฏิบติัส าหรบัการตดัฟันป่าไม้มาตรฐานระดบัภูมิภาค 

  

Indicator 6.5.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.5.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

The main assessment report should make explicit reference to 
the national or regional best practice guidelines used as a 
reference 

ในรายงานการประเมินหลกัต้องแสดงการอา้งอิงถึงแนวปฏิบติัทีดี่ทีส่ดุทัง้ระดบัช
าติและระดบัภูมิภาคทีก่ าหนดให้ใช้เป็นเอกสารอา้งอิงไว้อย่างชดัเจนด้วย 

Operational plans, interviews with staff and field observations. 

แผนการปฏิบตัิงาน, การสมัภาษณ์พนกังานและการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Guidelines developed in terms of indicator 6.5.1 
are implemented during operations and 
planning 
ต้องน าเอาแนวทางปฏิบตัิที่พฒันาขึน้ตามข้อก าหนดของตวับง่ชี ้
ที่ 6.5.1 ไปใช้ในระหวา่งการปฏิบตัิงานและการวางแผนงานด้วย 

  

Indicator 6.5.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.5.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

The main assessment report shall make explicit reference to 
the national or regional best practice guidelines used as a 
reference. 

ในรายงานการประเมินหลกัต้องแสดงการอา้งอิงถึงแนวปฏิบติัทีดี่ทีส่ดุทัง้ระดบัช
าติและระดบัภูมิภาคทีก่ าหนดให้ใช้เป็นเอกสารอา้งอิงไว้อย่างชดัเจนด้วย 

Operational plans, interviews with staff and field observations. 

แผนการปฏิบตัิงาน, การสมัภาษณ์พนกังานและการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

See Code of Practice for Forest Harvesting – FAO ,Regional 
Office for Asia Pacific, Bangkok. 

ดูเพ่ิมเติมหลกัปฏิบติัส าหรบัการตดัฟันป่าไม้-เอฟเอโอ,  
ส านกังานระดบัภูมิภาคในเอเซียแปซิฟิก กรุงเทพฯ 
SOP’s / policy guidelines of the FMU (including streams, gullies 
and waterways). Impact of roads to be checked. 

Buffer zones are maintained along 
watercourses and around water bodies in 
compliance with specifications made in 
national and regional best practice guidelines 

มีการดแูลรักษาเขตกนัชนตลอดแนวสายน า้และโดยรอบล าน า้ต่
างๆตามรายละเอียดข้อก าหนดที่บรรจไุว้ในแนวปฏิบตัทิี่ดีที่สดุทั ้
งในระดบัประเทศและระดบัภมิูภาค 
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เอโอพ/ีแนวนโยบายของพืน้ทีป่่าปลูก (รวมถึงล าธาร ร่องน ้า และทางน ้า) 
ผลกระทบของถนนจะต้องได้รบัการตรวจตรา 
 

  

Indicator 6.5.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.5.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Operational plans, interviews with staff and field observations. 

แผนการปฏิบตัิงาน, การสมัภาษณ์พนกังานและการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

No evidence of significant spillages. 

ไมมี่หลกัฐานบง่ชีก้ารหกกระจายอยา่งมีนยัส าคญั 

Operators are able to implement adequate 
emergency procedures for clean-up following 
accidental oil and chemical spillages 

ผู้ปฏิบตัิงานสามารถท าตามขัน้ตอนตา่งๆในภาวะฉกุเฉินส าหรับ
การท าความสะอาดน า้มนัที่หกโดยบงัเอิญและสารเคมีที่กระเซ็น
ออกมา 

  

Criterion 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 and 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. 

หลกัเกณฑ์ที ่6.6 
ระบบการจัดการต้องส่งเสริมการพัฒนาและการน าวธีิการจดัการกบัแมลงที่ไม่ใช่สารเคมีและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นที่
จะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีก าจดัแมลง องค์การอนามัยโลกประเภท 1เอ และ 
1บีและสารก าจดัแมลงไฮโดรคาร์บอนที่ผสมคลอรีน, สารก าจัดแมลงที่มีผลตกค้างระยะยาว, 
เป็นพษิหรือมีองค์ประกอบที่ยังคงมีปฏกิริิยาทางชีวภาพและเข้าไปสะสมในห่วงโซ่อาหารเกนิกว่าเจตนารมณ์ของการใช้งาน 
นอกจากนีต้้องห้ามใช้สารก าจัดแมลงที่ห้ามใช้ภายใต้ข้อตกลงนานาชาต ิ
ถ้ามีการใช้สารเคมต้ีองจดัหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมและการฝึกอบรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด 

Indicator 6.6.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.6.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Chemical pesticides include herbicides, insecticides, 
fungicides, and rodenticides in the formulation applied in the 
field (including any surfactants, dispersants or solvents used). 

สารเคมีก าจดัแมลง ไดแ้ก่ สมนุไพรก าจดัแมลง, ยาฆ่าแมลลง, 
ยาฆ่าเชือ้ราและยาฆ่าหนสููตรทีใ่ช้ในทอ้งนา (รวมถึงสารลดความตึงผิว, 
สารทีท่ าใหแ้ตกตวัและตวัท าละลายทีใ่ช้ด้วย) 

Records of chemicals in use. บนัทกึสารเคมีที่ใช้ 

Receipts and invoices. ใบเสร็จรับเงินและใบเรียกเก็บเงิน 

Procedures for the safe and appropriate use of chemicals 

กระบวนการใช้สารเคมีอยา่งปลอดภยัและเหมาะสม 

Compliance with Hazardous Substance Act 1992 

สอดคล้องกบัพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

There is an up-to-date list of all pesticides used 
in the organisation that documents trade name, 
and active ingredient.  Where not provided by 
the product label, authorised applications, 
application methods and rates will also be 
documented.  

มีการปรับปรุงรายชื่อสารเคมีก าจดัศตัรูพืชทัง้หมดที่ใช้ในองค์กร
ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอและท าบนัทกึชื่อการค้า 
และองค์ประกอบของสารออกฤทธ์ิ ถ้าไมมี่ระบไุว้ที่ฉลาก 
การอนญุาตให้ใช้ 
วิธีการใช้และอตัราที่ใช้ควรจะท าบนัทกึเป็นเอกสาร 

  

Indicator 6.6.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.6.2 
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Prohibited pesticides are not used except 
where: 

สารเคมีก าจดัศตัรูพืชต้องห้ามจะไมมี่การน าไปใช้ยกเว้น: 

▪ a derogation of policy has been obtained from the 
FSC Secretariat; or 
การยกเลิกในนโยบายที่ได้รับการแจ้งจากเลขานกุาร FSC 

หรือ 

▪ a temporary exemption has been authorised in 
terms of FSC-POL-30-001 and its associated 
documents. 
การยกเว้นชัว่คราวที่ได้รับการอนญุาตในเร่ืองของ FSC-

POL-30-001 และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Refer SGS Qualifor Work Instruction 16 for: 

ให้อา้งอิงค าสัง่งานเอสจีเอส ควอลิฟอร์ 16 ส าหรบั 

 Current list of prohibited pesticides; 
รายชือ่สารก าจดัแมลงต้องห้ามในปัจจุบนั 

 Derogations; การผ่อนปรน 

 Temporary derogations; and การผ่อนปรนชัว่คราวและ 

 Use of prohibited chemicals for emergency situations. 
การใช้สารเคมีต้องห้ามในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

Chemical records บนัทกึสารเคมีตา่งๆ 

  

Indicator 6.6.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.6.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Usage, and reduction targets should be expressed on a per 
hectare basis and sub-divided according to operations and 
catchment/drainage basin; targets should be quantitative 

ต้องแสดงการใช้งานและเป้าหมายการลดการใช้งานต่อพืน้ทีห่น่ึงเฮ็คต้าร์แล้วแย
กย่อยลงไปตามการปฏิบติังานและอ่างเก็บ/ระบายน ้า 
และควรเป็นเป้าหมายเชิงปริมาณ 

Some organisations may be allowed to increase use of certain 
chemical pesticides in the short or medium term, where the use 
of these pesticides is justified on social or environmental 
grounds, see 6.6. 

บางองค์กรอาจยอมให้ใช้สารเคมีก าจดัแมลงบางตวัเพ่ิมข้ึนในระยะสัน้และระยะ
กลางกรณีทีไ่ด้รบัการประเมินด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อมว่าเหมาะสม ดูทีข้่อ 
6.6 

This requirement applies to nurseries located on the certified 
FMU. 

ข้อก าหนดนีใ้ช้กบัเรือนเพาะช าที่ตัง้อยูใ่นหน่วยป่าปลกูทีผ่่านการรับรองแล้ว 

Documented long term strategy เอกสารยทุธศาสตร์ระยะยาว 

Chemical use records. บนัทกึการใช้สารเคมี 

Where chemicals are used on an on-going 
basis the owner/manager must prepare  a 
strategy that will have at least the following 
components: 

กรณีที่ใช้สารเคมีอยา่งตอ่เน่ืองเจ้าของกิจการ/ผู้จดัการต้องเตรีย
มยทุธศาสตร์ซึง่มีองค์ประกอบตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งน้อย 

▪ reduction of use is a stated as a long-term 
objective; 
ประกาศให้การลดการใช้สารเคมีเป็นวตัถปุระสงค๋ระยะยาว 

▪ a range of methods for pesticide control 
providing justification for chemical-use as an 
option; 
มีวิธีการในการควบคมุสารก าจดัแมลงท่ีน ามาซึง่เหตผุลให้การใช้สารเค
มีเป็นเพียงทางเลือกหนึ่ง 

▪ procedures that promote the optimal use of 
chemicals (timing, follow-up, equipment, etc) 
กระบวนการท่ีสง่เสริมการใช้ประโยชน์สงูสดุจากสารเคมี (ระยะเวลา, 
การติดตามผล, อปุกรณ์ ฯลฯ) 

▪ clear measurable targets for long term chemical 
use; with reduction as the objective; 
เปา้หมายท่ีวดัได้อยา่งชดัเจนส าหรับการใช้สารเคมีในระยะยาว 
โดยตัง้เปา้หมายท่ีจะลดการใช้ลง 

Usage is expressed per product, on a per 
hectare basis and sub-divided according to 
catchment or drainage basin. 

มีการแสดงการใช้ตอ่ผลิตภณัฑ์โดยค านวณเป็นพืน้ที่ตอ่หนึ่งเฮ็ค
ต้าร์แล้วแยกยอ่ยลงไปตามอา่งเก็บหรือระบายน า้ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

There is an indication that alternative methods 
are being considered leading to a reduction in 
use of the long term 

มีตวับง่ชีท้ี่แสดงวา่ก าลงัมีการพิจารณาวิธีการทางเลือกซึง่จะน า
ไปสูก่ารลดการใช้ในระยะยาว 
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Indicator 6.6.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.6.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Field observations and records.  
การสงัเกตการณ์ภาคสนามและบนัทกึตา่งๆ 

(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้น ามาใช้กบัเอสแอลไอเอม็เอฟ 

The chemical use strategy (refer 6.6.3) is 
implemented. 

มีการวางยทุธศาสตร์การใช้สารเคมี (อ้างอิงข้อที่ 6.6.3) 
 

  

Indicator 6.6.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.6.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Pesticides may be preferred in some instances, for example, to 
eliminate invasive weeds, control vectors of serious human 
diseases. 

ในบางกรณีอาจต้องใช้สารก าจดัแมลง เช่น เพือ่ก าจดัวชัพืชที่รุกราน, 
การควบคมุแมลงกดักินพืชทีเ่ป็นสาเหตสุ าคญัของโรคต่างๆในคน 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

Documented justification. 

เอกสารการพิจารณาให้เหตผุล 

(Not applicable to SLIMF) ไมไ่ด้น ามาใช้กบัเอสแอลไอเอม็เอฟ 

Where pesticides are the preferred method of 
control for environmental or social reasons, the 
consideration of alternatives and justification 
for their use has been determined and 
documented in cooperation with acknowledged 
experts 

ในกรณีที่มีการควบคมุการใช้สารก าจดัแมลงด้วยเหตผุลด้านสิ่ง
แวดล้อมและสงัคมนัน้การพิจารณาใช้สารดงักลา่วเพื่อเป็นทางเ
ลือกรวมทัง้การให้เหตผุลจะต้องถกูก าหนดและจดัท าเป็นเอกสา
รโดยต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ เช่ียวชาญที่เป็นที่ยอมรับด้วย 

  

Indicator 6.6.6 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.6.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Procedures and records. กระบวนการและบนัทกึตา่งๆ 

Interviews with staff การสมัภาษณ์พนกังาน 

All transport, storage, handling, application and 
emergency procedures for clean up following 
accidental spillages of chemical pesticides 
comply, as a minimum, with the ILO 
publications ‘Safety & Health in the Use of 
Agrochemicals: A Guide’, and  ‘Safety in the 
Use of Chemicals at Work’ 

การขนสง่, การเก็บสินค้า, การจดัการ, 
การน าไปปฏบิตัิและขัน้ตอนปฏิบตัิในภาวะฉกุเฉินทัง้หมดนัน้อย่
างน้อยที่สดุต้องเป็นไปตามสาระของสิง่พิมพ์ของไอแอลโอวา่ด้ว
ย “ความปลอดภยัและสขุภาพในการใช้สารเคมีการเกษตร: 
แนวทางปฏบิตัิ” และ 
“ความปลอดภยัในการใช้สารเคมีในทีท่ างาน” 

  

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

6.7 สารเคมี, ภาชนะบรรจุ, 
ของเสียทัง้ที่เป็นของเหลวและของแขง็รวมไปถงึเชือ้เพลงิและน า้มนัต้องน าไปทิง้นอกพืน้ที่ท างานอย่างเหมาะสมแก่สภาพแวดล้อ
ม 

Indicator 6.7.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.7.1 
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Where such facilities exist, the  owner/manager 
shall ensure that non-organic wastes (e.g. oil, 
tyres, containers, etc.), including those 
generated by contractors working on the FMU 
are recycled where recycling is possible 

กรณีที่มีการใช้สารตา่งๆดงักลา่วเจ้าของกิจการ/ผู้จดัารต้องมัน่ใ
จวา่ของเสียที่ไมใ่ชจ่ลุินทรียสารเหลา่นี ้(อาทิ น า้มนั, 
ยางรถยนตร์, ภาชนะ ฯลฯ) 
รวมทัง้ของเสียที่เกิดจากผู้ รับเหมาที่ท างานในหน่วยป่าปลกูด้วย
นัน้ได้ถกูน ากลบัไปใช้ซ า้ในสว่นที่ท าได้ 

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Field observations and interviews with staff 

การสงัเกตการณ์ภาคสนามและการสมัภาษณ์พนกังาน 

Records of waste deliveries บนัทกึการขนย้ายของเสีย 

Are the FMU staff aware of any local recycling initiatives and do 
they try to support them? 

เจ้าหนา้ทีข่องพืน้ทีป่่าปลูกมีความตระหนกัถึงการริเร่ิมการน ากลบัมาใช้ใหม่ในท้
องถ่ินและได้พยายามให้สนบัสนนุหรือไม่? 

  

Indicator 6.7.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.7.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Waste includes ของเสียได้แก่: 

▪ Surplus chemicals สารเคมีส่วนเกิน 

▪ Chemical containers ภาชนะบรรจุสารเคมี 

▪ Plastic waste ของเสียที่ท าจากพลาสติก 

▪ Fuels and lubricants น ้ามนัเชื้อและน ้ามนัหล่อลื่น 

▪ Worn vehicle tyres ยางรถที่เสือ่มสภาพแล้ว 

▪ Used vehicle batteries แบ็ตเตอร่ีรถใชแ้ล้ว 

▪ Waste produced from processing operations 
ของเสียที่เกิดจากการปฏิบติังานแปรรูป 

▪ Domestic ของเสียจากครัวเรือน 

Evidence that waste has been disposed off in an acceptable 
manner. 

มีหลกัฐานแสดงการก าจดัของเสียด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ 

The owner/manager shall ensure that waste 
that cannot be re-cycled, including that 
generated by contractors working on the FMU, 
is disposed of in environmentally appropriate 
ways. 

เจ้าของกิจการ/ผู้จดัารต้องมัน่ใจวา่ของเสียที่น าไปใช้ซ า้ไมไ่ด้รวม
ทัง้ของเสียที่เกิดจากผู้ รับเหมาที่ท างานในหน่วยป่าปลกูด้วยนัน้ถู
กก าจดัด้วยวิธีการที่เหมาะสมตอ่สภาพแวดล้อม 

6.7.2.1: Hazardous waste is identified, separated 
and appropriately disposed of (hazardous waste 
includes batteries, UV tubes, oil filters, old oil and 
chemicals and their containers) 

6.7.2.1 ขยะอนัตรายจะต้องถกูระบ ุ
แยกและก าจดัอยา่งเหมาะสม (ของเสียมีพิษได้แก่แบตเตอร่ีเก่า 
หลอดไฟยวูี ที่กรองน า้มนั 
น า้มนัใช้แล้วและสารเคมีและบรรจภุณัฑ์) 

  

Indicator 6.7.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.7.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with staff การสมัภาษณ์พนกังาน The owner/manager shall ensure that the 
handling and disposal of chemicals and 
chemical containers, including that generated 
by contractors working on the FMU, shall 
comply, as a minimum, with the ILO 
publications ‘Safety & Health in the Use of 
Agrochemicals: A Guide’, and  ‘Safety in the 
Use of Chemicals at Work’ 

เจ้าของกิจการ/ผู้จดัารต้องมัน่ใจวา่การจดัการและการก าจดัสาร
เคมีและภาชนะบรรจสุารเคมีรวมทัง้ของเสียที่เกิดจากผู้ รับเหมา
ที่ท างานในหน่วยป่าปลกูด้วยนัน้อยา่งน้อยที่สดุต้องเป็นไปตาม
สาระของสิ่งพิมพ์ของไอแอลโอวา่ด้วย 
“ความปลอดภยัและสขุภาพในการใช้สารเคมีการเกษตร: 
แนวทางปฏบิตัิ” และ 
“ความปลอดภยัในการใช้สารเคมีในทีท่ างาน” 
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Indicator 6.7.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.7.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Presence of waste receptacles or other at operational sites and 
service areas. 

มีภาชนะรองรับของเสียหรืออ่ืนๆในพืน้ที่ปฏิบตัิงานและพืน้ที่ให้บริการ 

 

On-site facilities for easy collection of waste 
are provided 

มีอปุกรณ์เพ่ือให้จดัเก็บของเสียได้งายอยูใ่นพืน้ที่ท างาน 

  

Criterion 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 ในการใช้สิ่งมีชีวติควบคุมแมลงต่างๆต้องจัดท าเป็นเอกสาร, ลดปริมาณลง, 
ตดิตามตรวจสอบรวมทัง้ควบคุมอย่างเข้มงวดตามที่กฎหมายของประเทศก าหนดไว้และตามวธีิปฏบิัตทิางวทิยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอ
มรับในระดับนานาชาต ิห้ามใช้สิ่งมีชีวติที่มีการตัดต่อพันธุกรรม 

Indicator 6.8.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.8.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers. การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้ 

Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการตา่งๆ 

The use of biological control agents is avoided 
or minimised by making use of best available 
alternative control methods not entailing 
excessive cost 
หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งมีชีวิตควบคมุแมลงหรือลดปริมาณลง 
โดยเลือกใช้วิธีการควบคมุทางเลือกอ่ืนที่ไมก่่อให้เกิดคา่ใช้จา่ยม
ากเกินไป 

  

Indicator 6.8.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.8.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Documentation การจดัท าเอกสาร Any use of biological control agents must be 
supported by documented justification which 
details: alternative methods of pest or disease 
control considered, ecological impact 
assessment, relevant organisations and 
regulatory authorities consulted 
ใช้การใช้สิ่งมีชีวิตควบคมุแมลงใดๆมีเอกสารการให้เหตผุลรองรั
บพร้อมด้วยรายละเอียดตา่งๆ ได้แก่ 
วิธีการทางเลือกในการควบคมุแมลงหรือโรค 
การประเมินผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ 
องค์กรที่เก่ียวข้องและหน่วยงานก ากบัดแูลที่ให้ค าปรึกษา 

  

Indicator 6.8.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.8.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Documentation การจดัท าเอกสาร All activities where biological control agents 
are used are documented and monitored 
กิจกรรมทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการใช้สิ่งมีชีวิตควบคมุแมลงถกูบั
นทกึเป็นท าเอกสารและได้รับการติดตามตรวจสอบ 

  

Indicator 6.8.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.8.4 
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No genetically modified organisms are used in 
management, production or research 
programmes within the FMU. 
ไมมี่การใช้สิ่งมีชีวิตตกแตง่พนัธุกรรมในโปรแกรมการจดัการป่าไ
ม้ การผลิต หรือ การวิจยัภายใจพืน้ที่ป่าปลกู 

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with staff. การสมัภาษณ์พนกังาน 

Records of biological material sources and supplies 

บนัทกึแหลง่ที่มาของวสัดชุีวภาพและและการจดัสง่ 

  

Criterion 6.9 The use of exotic species shall be carefully controlled and actively monitored to 
avoid adverse ecological impacts 

6.9 
ในการใช้สิ่งมีชีวติชนิดพันธ์ุต่างถิ่นนัน้ต้องมีการควบคุมอย่างระมัดระวังและมีการตดิตามตรวจสอบอยู่เสมอเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระ
ทบไม่พงึประสงค์ต่อระบบนิเวศ 

Indicator 6.9.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.9.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records of scientific studies. บนัทกึการศกึษทางวิทยาศาสตร์ 

Interviews with Forest Managers การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้ 

Exotic species are assessed for adverse 
ecological impacts 

มีการประเมินสิ่งมีชีวิตชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินเพื่อหาผลกระทบไมพ่งึ
ประสงค์ตอ่ระบบนิเวศ 

  

Indicator 6.9.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.9.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Monitoring records บนัทกึการติดตามตรวจสอบ The impacts identified in terms of 6.9.1 are 
avoided or mitigated 

มีการหลีกเลี่ยงและเยียวยาผลกระทบที่ถกูระบตุามข้อก าหนดใน
ข้อ 6.9.1   

  

Criterion 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 ต้องไม่มีการแปลงสภาพป่าเป็นพืน้ท่ีป่าปลูกหรือการใช้ท่ีดนิท่ีไม่ใช่พืน้ท่ีป่าเกิดขึน้ ยกเว้นในสถานการณ์ท่ีการแปรสภาพนัน้: 

ก) มีผลเก่ียวเน่ืองกับหน่วยการจัดการป่าไม้ในสัดส่วนท่ีน้อยท่ีสุด  

ข) ไม่ได้เกิดขึน้ในพืน้ท่ีป่าท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง และ 

ค) น ามาซึ่งประโยชน์ท่ีชัดเจนและเพิ่มขึน้อย่างมากต่อการอนุรักษ์ซึ่งจะมีความม่ันคงในระยะยาวท่ัวทัง้หน่วยการจัดการป่าไม้ 

Indicator 6.10.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.10.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Clear felling and replanting of a natural or semi-natural forest 
with a mixture native species in the absence of satisfactory 
natural regeneration is not considered forest conversion to 
plantation. Clear felling and replanting of a natural or semi-
natural forest with an exotic species is considered conversion.  

การโค่น, 
การปลูกไม้ทดแทนในป่าธรรมชาติหรือก่ึงธรรมชาติทีมี่พืชชนิดพนัธุ์ประจ าถ่ินปะ
ปนอยู่โดยไม่มีการงอกทดแทนตามธรรมในระดบัทีน่่าพอใจนัน้ไม่ถือว่าเป็นการ
แปลงสภาพป่าให้เป็นสวนป่า  

FME shall not convert forests to plantations or 
non- forest land uses, except where the 
conversion meets the conditions of 6.10.2 – 
6.10.4 below. 

หน่วยป่าปลูกตอ้งไม่แปลงสภาพป่าเป็นสวนป่าหรือเขา้ใชท่ี้ดินท่ี
ไม่ใช่ป่า, เวน้แต่กรณีท่ีการแปลงสภาพนั้นตรงกบัเง่ือนไขในขอ้ 
6.10.2 – 6.10.4 ข้างลา่งนี ้
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การโค่น, 
การปลูกไม้ทดแทนในป่าธรรมชาติหรือก่ึงธรรมชาติทีมี่พืชชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินถือว่า
เป็นการแปลงสภาพป่าให้เป็นสวนป่า  
Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, 
ผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐบาล 

Plans and maps. แผนงานและแผนที่ 

Field observations. การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

  

Indicator 6.10.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.10.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, 
ผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐบาล 

Plans and maps. แผนงานและแผนที่ 

Field observations. การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

If conversion occurs, the area affected shall not 
exceed 0.5% of the area of the FMU in any one 
year, nor affect a total of more than 5% of the 
area of the Management Unit. 

หากปรากฏวา่มีการแปลงสภาพป่าเกิดข้ึนพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ
ตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.5 
ของพืน้ที่หน่วยป่าปลกูภายในระยะเวลาหนึ่งปี 
หรือต้องไมส่ง่ผลกระทบเกินกวา่ร้อยละ 5 
ของพืน้ที่หน่วยการจดัการ 

  

Indicator 6.10.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.10.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Conversion may, for example, have a net conservation benefit 
where an area is converted back to its original natural or semi-
natural habitat type such as open wetland or grassland. 

ตวัอย่างเช่น 
การแปลงสภาพป่าอาจมีประโยชน์ด้านการอนรุกัษ์ในพืน้ทีที่มี่การแปลงสภาพก
ลบัคืนสู่แหล่งทีอ่ยู่อาศยัธรรมชาติหรือก่ึงธรรมชาติดัง้เดิมประเภทพืน้ทีชุ่่มน ้าหรื
อทุ่งหญ้า เป็นต้น 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, 
ผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐบาล 

 

If conversion occurs, the forest manager shall 
demonstrate that any conversion produces 
clear, substantial, additional, secure, long-term 
conservation benefits across the forest 
management unit. 

หากปรากฏวา่มีการแปลงสภาพป่าเกิดข้ึนผู้จดัการด้านการป่าไม้
ต้องแสดงให้เห็นได้วา่การแปลงสภาพป่านัน้สร้างประโยชน์ท่ีชดัเจ
นและเพิ่มขึน้อย่างมากตอ่การอนรัุกษ์ซึง่จะมีความมัน่คงในระยะยาวทั่
วทัง้หน่วยการจดัการป่าไม้ 

 

  

Indicator 6.10.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 6.10.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Scientific evidence and interviews with Forest Managers and 
local experts 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน  

If the conversion occurs, it shall not occur on 
high conservation value forest areas. 

หากปรากฏวา่มีการแปลงสภาพป่าเกิดขึน้พืน้ที่ดงักลา่วต้องไมใ่
ชพ่ืน้ที่ป่าที่มีคณุคา่ด้านการอนรัุกษ์สงู 
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PRINCIPLE 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. 

หลักการที่ 7. แผนการจัดการ: 

ควรจัดท าแผนการจดัการ – ซึ่งเหมาะสมกับขนาดและความเข้มข้นของการปฏบิตังิาน – 
และน าไปปฏบิัตริวมทัง้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
ทัง้นีค้วรระบุวัตถุประสงการจดัการค์ระยะยาวและวธีิการที่จะท าให้บรรลุวัตปิระสงค์ดังกล่าว 

Criterion 7.1 The management plan and supporting documents shall provide: 

หลกัเกณฑ์ท่ี 7.1 แผนการจดัการและเอกสารสนบัสนนุควรให้ข้อมลูตอ่ไปนี:้ 

a) management objectives; 

วัตถุประสงค์การจัดการ 

b) description of the forest resources to be managed, environmental 
limitations, land use and ownership status, socio-economic conditions, and 
a profile of adjacent lands; 

รายละเอียดแหล่งทรัพยากรป่าไม้ท่ีต้องจัดการ, ข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อม, 
สิทธิการใช้ท่ีดนิและสถานะภาพความเป็นเจ้าของ, 
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและประวัตท่ีิดนิท่ีอยู่ตดิกัน 

c) description of silvicultural and/or other management system, based on the 
ecology of the forest in question and information gathered through 
resources inventories 

รายละเอียดระบบการจัดการด้านวนวัฒน์และ/หรือด้านอ่ืนๆบนพืน้ฐานของระบบนิเวศของป่าท่ีเข้าด า
เนินการและข้อมูลท่ีรวบรวมจากการเก็บตัวอย่างจากแหล่งทรัพยากร 

d) rationale for rate of annual harvest and species selection; 

เหตุผลท่ีใช้ก าหนดอัตราการตัดฟันต่อปีและการเลือกชนิดพันธ์ุ 

e) provisions for monitoring of forest growth and dynamics; 

สาระท่ีก าหนดการตดิตามตรวจสอบการเจริญเตบิโตและพลวัตของป่า  

f) environmental safeguards based on environmental assessments; 

การป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมบนพืน้ฐานของการประเมนิด้านสิ่งแวดล้อม 

g) plans for the identification and protection of rare, threatened and 
endangered species; 

แผนงานเพื่อใช้ในการจ าแนกและคุ้มครองพืชและสัตว์ชนิดพัน์หายากท่ีถูกคุกคามและเส่ียงต่อการสูญ
พันธ์ุ 

h) maps describing the forest resource base including protected areas, 
planned management activities and land ownership; 

แผนท่ีแสดงรายละเอียดฐานของแหล่งทรัพยากรป่าไม้รวมไปถงึพืน้ท่ีท่ีได้รับการคุ้มครอง, 
กิจกรรมด้านการจัดการท่ีได้วางแผนไว้และความเป็นเจ้าของท่ีดนิ 

i) description and justification of harvesting techniques and equipment to be 
used. 

รายละเอียดและเหตุผลการตัดสินใจเก่ียวกับเทคนิคการตัดฟันและอุปกรณ์ท่ีจะใช้ 

Indicator 7.1.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan แผนการจดัการ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Checking the plan exists and contains all the information 
required. 

ตรวจสอบวา่มีแผนงานและมีเน่ือหาทีก่ าหนดครบถ้วน 

There is a management plan (or overview 
linking different planning documents) 
มีแผนการจดัการ 
(หรือภาพรวมที่เช่ือโยงกบัเอกสารด้านการจดัการตา่งๆ) 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 
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Management plans may consist of brief notes 
and a map 
แผนการจดัการที่ประกอบด้วยบนัทกึยอ่และแผนที่ 

Field checks that the plan has been implemented in the past 
and is currently still followed. 

การตรวจสอบภาคสนามวา่มีการน าเอาแผนงานไปใช้ตัง้แตใ่นอดีตและยงัคงใช้
อยูจ่นถึงปัจจบุนั 

  

Indicator 7.1.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan แผนการจดัการ Management objectives are clearly described 
วตัถปุระสงค์ของการจดัการได้รับการอธิบายอยา่งชดัเจน 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

An outline is provided of objectives and how 
these will be achieved 
โครงร่างที่มีอยูแ่สดงถึงวตัถปุระสงค์และการท าให้ส าเร็จตามเป้า
หมาย 

  

Indicator 7.1.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan แผนการจดัการ Forest resources, attributes of any high 
conservation value forest, environmental 
limitations, special characteristics of the forest, 
land use and ownership status, socio-
economic conditions, and adjacent lands are 
described  

ให้รายละเอียดของแหลง่ทรัพยากรป่าไม้, 
ลกัษณะที่เป็นองค์ประกอบของป่าไม้ทีมี่คณุคา่การอนรัุกษ์สงู, 
ข้อจ ากดัด้านสิ่งแวดล้อม, ลกัษณะพิเศษของป่าไม้, 
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสถานภาพการเป็นเจ้าของ, 
สภาพสงัคมและเศรษฐกิจ และพืน้ที่ทีอ่ยูต่ิดกนั 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

The forest is broadly described 
ป่าไม้ได้รับการอธิบายคร่าวๆ 

  

Indicator 7.1.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan แผนการจดัการ Silvicultural and/or other management system, 
based on the ecology of the forest in question 
and information gathered through resources 
and inventories, are described 

มีรายละเอียดแหลง่ทรัพยากรป่าไม้ที่ต้องจดัการ, 
ข้อจ ากดัด้านสิ่งแวดล้อม, 
สิทธิการใช้ที่ดินและสถานะภาพความเป็นเจ้าของ, 
เง่ือนไขทางเศรษฐกิจสงัคมและประวตัทิี่ดินที่อยูต่ิดกนั 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

The forest is broadly described 

ให้รายละเอียดผืนป่าอยา่งกว้างๆ 
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Indicator 7.1.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan แผนการจดัการ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Harvest limits are established at sustainable limits and are 
based on conservative estimates of tree growth and yield.  

Silvicultural prescriptions take into account factors such as 
DBH, seed trees for each species, etc. 

มีการก าหนดการจ ากดัการตดัฟันให้อยูใ่นระดบัที่ยัง่ยืนบนพืน้ฐานของการประ
มาณการณ์ด้านการอนรัุกษ์ของการเจริญเติบโตและผลผลิตตอ่ปีของต้นไม้ 

Rate of harvest, species selection, 
management prescriptions (for production and 
conservation zones) and operational 
techniques are documented and justified 

มีการจดัท าเอกสารและแสดงเหตผุลการก าหนดอตัราการตดัฟัน
, การคดัเลือกชนิดพนัธุ์, แผนก าหนดการจดัการ 
(ส าหรับการผลิตและเขตอนรัุกษ์) และเทคนิคการปฏฺบตัิงาน 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Sustainable harvest limits and regeneration 
plans (long term, at least one full rotation 
period for the whole of the FMU) are provided 

มีการก าหนดการจ ากดัการตดัฟันและแผนการปลกูทดแทน 
(ระยะยาว, 
อยา่งน้อยต้องครบระยะเวลาหนึ่งรอบการตดัฟันส าหรับหน่วยจั
ดการป่าไม้ทัง้หน่วย) 

  

Indicator 7.1.6 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan แผนการจดัการ Provisions for monitoring forest growth and 
dynamics are described 
มาตรการในการติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตของป่าไม้และ
การเปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับการอธิบาย 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

The plans include provisions for monitoring 
forest regrowth 
แผนรวมถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตขอ
งป่าไม้ 

  

Indicator 7.1.7 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.7 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 Refer Criterion 6.1 for description of 

environmental safeguards อ้างอิงถึงเกณฑ์ที่ 6.1 
ส าหรับรายละเอียดการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

  

Indicator 7.1.8 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.8 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 Refer 6.2 for conservation planning and 

provision for RTE species. อ้างอิงถึง 6.2 
ส าหรับแผนการอนรัุกษ์และมาตรการส าหรับสิ่งมีชีวิตหายาก 
ถกูคกุคาม และใกล้สญูพนัธุ์ 

  

Indicator 7.1.9 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.9 
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The pest management strategy is documented 
and describes and justifies objectives, control 
methods and precautions. 
ยทุธศาสตร์การจดัการศตัรูพืชจะต้องท าเป็นเอกสรและอธิบายแ
ละพิจารณาเร่ืองวตัถปุระสงค์ วิธีการควบคมุ 
และการระวงัป้องกนั 

Refer also Criterion 6.6 for chemical use in pest 

management อ้างอิงถึงเกณฑ์ 6.6 
ส าหรับการใช้สารเคมีที่ใช้ในการจดัการศตัรูพืช 

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 

  

Indicator 7.1.10 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.10 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Written strategy and communication with interested and 
affected parties. 

ยทุธศาสตร์ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและการสื่อสารกบัฝ่ายตา่งๆที่ให้ความสนใจ
และได้รับผลกระทบ 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
stakeholders, experts and government agencies. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และการปรึกษาผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในท้องถ่ิ
น, ผู้ เช่ียวชาญและหน่วยงานของรัฐบาล 

Any control of wild animals is based on a 
written strategy, which describes and justifies 
objectives, cull targets, control methods and 
precautions 

การควบคมุสตัว์ป่าด าเนินการตามยทุธศาสตร์ที่ได้เขียนบรรยาย
รายละเอียดและแสดงเหตผุลของวตัถปุระสงค์, 
เป้าหมายการคดัเลือก, วิธีการควบคมุและการระวงัป้องกนั  

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Refer Criterion 6.2 อ้างถึงหลกัเกณฑ์ที่ 6.2 

  

Indicator 7.1.11 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.11 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Maps and associated records แผนที่และบนัทกึที่เก่ียวข้อง There are appropriate maps (at a scale 
appropriate for planning and supervision 
activities) showing the forest resource base 
including protected areas, watercourses, roads 
and other features important for forest 
management.  

มีแผนที่ที่เหมาะสม 
(โดยมีขนาดที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมการวางแผนและการคว
บคมุดแูล) แสดงฐานแหลง่ทรัพยากรป่ารวมทัง้พืน้ที่คุ้มครอง, 
ล าน า้, ถนนและภมิูลกัษณ์อ่ืนที่จ าเป็นตอ่การการจดัการป่าไม้ 

 SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

There are appropriate maps showing the forest 
resource base including protected areas, 
watercourses, roads and ownership. 

มีแผนที่ที่เหมาะสมแสดงฐานแหลง่ทรัพยากรป่ารวมทัง้พืน้ที่คุ้ม
ครอง, ล าน า้, ถนนและความเป็นเจ้าของ 

  

Indicator 7.1.12 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.12 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Maps and associated records แผนที่และบนัทกึที่เก่ียวข้อง Maps shall be prepared prior to 
commencement of harvesting and road 
construction 

ควรจดัเตรียมแผนที่ก่อนเร่ิมการตดัฟันและก่อสร้างถนน 
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Indicator 7.1.13 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.13 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan and operational controls. 

แผนการจดัการและการควบคมุการปฏฺบตัิงาน 

Interviews with staff การสมัภาษณ์พนกังาน 

 

Harvesting techniques and equipment are 
described and justified  

มีค าอธิบายและเหตผุลในการพิจารณาเทคนิคการเก็บเก่ียวตดัฟั
นและอปุกรณ์ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

The plan describes harvesting methods and 
silviculture to ensure responsible management 
แผนที่อธิบายวิธีการเก็บเก่ียวตดัฟันและวนวฒัน์วิทยาเพื่อให้มัน่
ใจวา่เป็นแผนการจดัการที่มีความรับผิดชอบ 

  

Indicator 7.1.14 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.14 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan and operational controls. 

แผนการจดัการและการควบคมุการปฏฺบตัิงาน 

Interviews with staff การสมัภาษณ์พนกังาน 

 

For large scale operations, planning includes 
short (operational/annual), medium (tactical/3-5 
yearly) and long (strategic, rotation/harvesting 
cycle) term plans covering all operations and 
these shall be documented. 
ส าหรับพืน้ที่ที่มีการปฏบิตัิการขนาดใหญ่ 
การวางแผนต้องประกอบไปด้วยแผนระยะสัน้ 
(ด้านการปฏบิตัิ/รายปี) ระยะกลาง (ด้านกลยทุธ์/ทกุ3-5 ปี) 
และระยะยาว (เชิงยทุธศาสตร์, รอบการปลกู/วงรอบการตดัฟัน) 
ที่ครอบคลมุการปฏบิดัิการทกุประเภทและควรมีการท าเป็นเอกส
าร 

For small-scale operations a long-term plan 
covering harvesting operations will be 
documented.  The requirement for documented 
planning in small-scale operations will be 
decided by the scale, duration and intensity of 

the operation. ส าหรับพืน้ที่ที่มีการปฏิบตัิการขนาดเล็ก 
แผนระยะยาวครอบคลมุการเก็บเก่ียวตดัฟันจะต้องมีการท าเป็น
เอกสาร 
ข้อก าหนดส าหรับการวางที่จดัท าเป็นเอกสารในการปฏบิตัิงานข
นาดเล็กนัน้จะใช้ข้อมลูด้านขนาด, 
ระยะเวลาและความเข้มข้นของการปฏิบตัิงานในการตดัสินใจ 

  SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Only a long term plan as outlined in Indicators 
7.1.2 to 7.1.11 is required. 
มีความจ าเป็นต้องใช้เฉพาะแผนระยะยาวที่ร่างไว้ในตวับง่ชี ้
7.1.2 ถึง 7.1.11 เทา่นัน้ 

  

Indicator 7.1.15 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.1.15 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan and operational controls. 

แผนการจดัการและการควบคมุการปฏฺบตัิงาน 

Plans are being implemented and any deviation 
from prescription or rate of progress is 
adequately justified; overall objectives will still 
be achieved  
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มีการน าแผนงานไปใช้ 
ได้มีการพิจารณาเหตผุลของการเบี่ยงเบนใดๆจากแผนก าหนดห
รืออตัราการก้าวหน้ามากพอ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Plans are being implemented and deviations 
(whilst maintaining long term objectives) can 
be explained 

มีการน าแผนงานไปใช้และสามารถอธิบายการเบี่ยงเบนตา่งๆ 
(ซึง่ยงัคงไว้ซึง่วตัถปุระสงค์ระยะยาว) ได้ 

Interviews with staff การสมัภาษณ์พนกังาน 

  

Criterion 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 circumstances 

หลักเกณฑ์ที่ 7.2 
ต้องมีการทบทวนแผนการจัดการเป็นระยะๆเพื่อผนวกเอาผลการตดิตามตรวจสอบหรือข้อมูลทางวทิยาศาสตร์และเทคนิคใหม่เข้าไว้ด้วย 
นอกจากนียั้งเป็นการตอบสนองต่อการเปล่ียนของสภาพการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม, สังคมและเศรษฐกจิ 

Indicator 7.2.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Company procedures กระบวนการตา่งๆของบริษัท In large scale organisations, staff members 
with responsibility for the overall compilation 
and updating of the management plan are 
identified 

ในองค์กรขนาดใหญ่ 
ต้องแตง่ตัง้พนกังานที่มีหน้าที่รับผิดชอบส าหรับการเก็บรวบรวม
และปรับปรุงข้อมลูในแผนการจดัการให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

  

Indicator 7.2.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Publications สิ่งพิมพ์ 

Interviews with Forest Managers การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้ 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้น ามาใช้กบัเอลแอลไอเอ็มเอฟ 

New scientific and technical developments in 
production forestry and biodiversity conservation 
are available at the FMU or Forest Managers have 
access to this information  

ที่หน่วยจดัการป่าไม้มีข้อมลูการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และทาง
เทคนิคใหมใ่นการผลิตด้านป่าไม้และการอนรัุกษ์ความหลายหล
ายทางชีวภาพหรือผู้จดัการป่าไม้จะต้องเข้าใช้ข้อมลูเหลา่นีไ้ด้ 

  

Indicator 7.2.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, scientific evidence. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ 
Evidence of revised planning  
หลกัฐานแสดงการวางแผนที่ท าการทบทวนแล้ว 

There is evidence that scientific and technical 
developments and results of monitoring are 
incorporated into revisions of policies, 
procedures and plans. 
มีหลกัฐานแสดงวา่ได้มีการผนวกการพฒันาทางวิทยาศาสตร์แล
ะทางเทคนิคและผลของการติดตามตรวจสอบเข้าเป็นสว่นหนึ่งข
องการทบทวนนโยบาย, ขัน้ตอนและแผนงานตา่งๆ 
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SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

There is evidence that scientific and technical 
developments and results of monitoring are 
incorporated into revisions of plans.  
มีหลกัฐานแสดงวา่ได้มีการผนวกการพฒันาทางวิทยาศาสตร์แล
ะทางเทคนิคและผลของการติดตามตรวจสอบเข้าเป็นสว่นหนึ่งข
องการทบทวนแผนงาน 

  

Indicator 7.2.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.2.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, scientific evidence. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้, หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ 
Evidence of revised planning 

หลกัฐานแสดงการวางแผนที่ท าการทบทวนแล้ว 

There is evidence that changing environmental, 
social and economic considerations have been 
included in the revision of the management 
plan 
มีหลกัฐานแสดงวา่ในการทบทวนแผนการจดัการนัน้ได้รวมเอาก
ารพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม, 
สงัคมและเศรษฐกิจเข้าไว้ด้วย 

  

Indicator 7.2.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.2.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management revision timetable and status of current 
management plan 

ตารางเวลาการทบทวนการจดัการและสถานะของแผนการจดัการปัจจบุนั 

In large scale operations a timetable for the 
periodic revision of the management plan is 
documented and adhered to 
ในพืน้ที่ปฏิบตัิการขนาดใหญ่ 
ต้องจดัท าเอกสารตารางเวลาส าหรับการทบทวนแผนการจดัการ
เป็นระยะๆไว้ด้วยและต้องยดึถือตามตารางเวลานัน้   

  

Criterion 7.3 Forest workers shall receive adequate training and supervision to ensure proper 
implementation of the management plan 

หลักเกณฑ์ที่ 7.3 
คนงานป่าไม้ต้องได้รับการฝึกอบรมและต้องมีการควบคุมการท างานอย่างเพียงพอเพื่อให้ม่ันใจว่ามีการน าแผนการจัดการดังกล่าวไปปฏิบัตอิย่างถู
กต้องเหมาะสม 

Indicator 7.3.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Training records บนัทกึการฝึกอบรม 

Interviews with workers and management 

การสมัภาษณ์คนงานและฝ่ายจดัการ 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Forest workers at all levels of skill and 
responsibility are appropriately educated and 
trained in the tasks they are assigned to and 
company policy and procedures. 
คนงานป่าไม้ทกุระดบัความสามารถและความรับผิดชอบได้รับก
ารศกึษาที่เหมาะสมและฝึกอบรมในงานที่ได้รับมอบหมายและเ
หมาะสมตอ่นโยบายและขัน้ตอนตา่งๆของบริษัท 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Forest workers at all levels of skill and 
responsibility are appropriately trained in the 
tasks they are assigned to. 
คนงานป่าไม้ทกุระดบัความสามารถและความรับผิดชอบ 
จะได้รับและฝึกอบรมที่เหมาะสมในงานที่ได้รับมอบหมาย 
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Indicator 7.3.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Training records บนัทกึการฝึกอบรม 

Interviews with staff การสมัภาษณ์พนกังาน 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้น ามาใช้กบัเอลแอลไอเอ็มเอฟ 

Managers and supervisors (including those 
employed by contractors) have received 
adequate education, training or experience to 
ensure that they are able to plan and organize 
forestry operations in accordance with 
organisations’ plans, policies and 

proceduresผู้จดัการและหวัหน้าคนงาน 
(รวมถึงผู้ ได้รับจ้างโดยผู้ รับเหมา) ได้รับการศกึษา,  การฝึกอบรม 
หรือมีประสบการณ์ที่เพียงพอ 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่สามารถจดัท าแผนและจดัให้มีการปฏิบตัิงานด้า
นการป่าไม้ ตามแผนงาน,  
นโยบายและขัน้ตอนตา่งๆขององค์กรได้  

  

Indicator 7.3.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Operational procedures กระบวนการด้านการปฏิบตัิงาน 

Interviews with staff. การสมัภาษณ์พนกังาน 

All activities are supervised and monitored 
sufficiently to ensure that plans, policies, 
procedures and contract specifications (for 
contractors) are adequately implemented 
กิจกรรมทกุประเภทจะได้รับการควบคมุดแูลและติดตามตรวจส
อบอยา่งเพียงพอเพ่ือมัน่ใจวา่ได้น าแผน, นโยบาย ขัน้ตอน 
และตวัก าหนดตา่งในสญัญา (ส าหรับคูส่ญัญา) 
ไปปฏิบตัิอยา่งเพียงพอ 

  

Indicator 7.3.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with workers and field observations 

การสมัภาษณ์คนงานและการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Evidence of formal or informal training exists in 
the field 
มีหลกัฐานของการฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ
อยูใ่นพืน้ที่ภาคสนาม 

  

Indicator 7.3.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.3.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Strategic training plan แผนฝึกอบรมเชิงยทุธศาสตร์ In large scale organisations a formal long-term 
training plan shall be available 
ในองค์กรขนาดใหญ่จะต้องมีแผนการฝึกอบรมระยะยาวที่เป็นท
างการไว้ด้วย 
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Criterion 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. 

หลักเกณฑ์ที่ 7.4 
แม้จะต้องให้ความเคารพในเร่ืองการรักษาความลับของข้อมูลแต่ผู้จัดการด้านการป่าไม้ต้องจัดท าบทสรุปขององค์ประกอบเบือ้งต้นของแผนการจัด
การซึ่งรวมถงึเนือ้หาของหลักเกณฑ์ท่ี 7.1 ข้างบนไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปด้วย 

Indicator 7.4.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 7.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Public Summary of Management Plan 

บทสรุปแผนการจดัการสาธารณะ 

 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Management Plan is available 

มีการจดัหาแผนการจดัการไว้ด้วย 

There are publicly available statements that 
provide an up-to-date summary of the primary 
management plan elements listed in 7.1 at 
company level  

มีแถลงการณ์ที่บคุคลทัว่ไปสามารถดไูด้ซึง่ให้ข้อมลูบทสรุปที่เป็น
ปัจจบุนัขององค์ประกอบเบือ้งต้นของแผนการจดัการตามที่ระบไุ
ว้ในข้อ 7.1 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

The management plan, or a summary of it 
(which includes the information required by 
Indicators 7.1.2 to 7.1.11 is available for the 

public to see on request. มีการจดัหาแผนการจดัการ 
หรือ บทสรุปของแผนดงักลา่ว 
(ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูตามที่ก าหนดไว้ในตวับง่ชี ้7.1.2 ถึง 
7.1.11) ไว้ให้บคุคลทัว่ไปด้วยหากมีการร้องขอ 

  

PRINCIPLE 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. 

หลักการที่ 8. การตดิตามตรวจสอบและการประเมนิ: 

ต้องด าเนินการตดิตามตรวจสอบ – อย่างเหมาะสมกับขนาดและความเข้มข้นของการจัดการป่าไม้ – เพื่อประเมนิสภาพป่า, 
ผลผลติต่อปี, ห่วงโซ่แห่งการพทิกัษ์, กจิกรรมการจัดการและผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

Criterion 8.1 The frequency and intensity of monitoring should 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 should be 
consistent and replicable over time to allow comparison of results and 
assessments of change. 

หลกัเกณฑ์ท่ี 8.1 

ต้องก าหนดความถ่ีและความเข้มข้นของการตดิตามตรวจสอบตามขนาดและความเข้มข้นของการปฏิบตังิานด้านการจดัการป่าไม้รวมทัง้ความซบัซ้อนและเปราะ
บางของสิง่แวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบ 

Indicator 8.1.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Management and environmental 
specialists/stakeholders 

การสมัภาษณ์ฝ่ายจดัการและผู้ เช่ียวชาญ/ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียด้านสิ่งแวดล้อม 

Monitoring programme โปรแกรมการติดตามตรวจสอบ 

All activities that require monitoring are 
identified. 

ได้ระบกิุจกรรมทกุชนิดที่ต้องท าการตดิตามตรวจสอบ 

For large scale organisations these shall be 
documented in a monitoring programme. 
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ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่นัน้ต้องจดัท าเป็นเอกสารรวมอยูใ่นโปร
แกรมการติดตามตรวจสอบด้วย 

Environmental Monitoring includes :  

การติดตามตรวจสอบรวมถึง: 

• Key RT&E species identified from the list identified in terms 
of C6.2. 

ส่ิงมีชีวิตหายาก 
ถูกคกุคามและใกลสู้ญพนัธุ์ทีส่ าคญัทีร่ะบโุดยใช้รายกาในเกณฑ์ที ่6.2 

• Condition of natural habitats over time. 

สภาพของถ่ินทีอ่ยู่ตามธรรมชาติในเวลาทีเ่ปลีย่นไป 

• Monitoring of stream/river health  

         การติดตามตรวจสอบสขุอนามยัของล าธาร/แม่น ้า 

  

Indicator 8.1.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Monitoring programmes โปรแกรมการติดตามตรวจสอบ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Manager’s field notes  การจดบนัทกึภาคสนามของผู้จดัการ 

Manager’s description of how monitoring is done. 

รายละเอียดวิธีการท าติดตามตรวจสอบของผู้จดัการ 

The frequency, intensity and expense of 
monitoring are defined and is appropriate to 
the scale and intensity of the forest 
management operations and the sensitivity of 
the receiving environment 

ได้ก าหนดความถ่ี, 
ความเข้มข้นและคา่ใช้จา่ยของการติดตามตรวจสอบอยา่งเหมา
ะสมกบัขนาดและความเข้มข้นของการปฏิบตัิงานด้านการจดักา
รป่าไม้และความออ่นไหวของสิ่งแวดล้อมที่รับผลกระทบ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Monitoring should be done in a consistent and 
replicable way over time to allow comparison of 
results and assessment of change. 

ต้องด าเนินการติดตามตรวจสอบด้วยวธีิการเดียวกนัและสามาร
ถน ากลบัมาใช้ซ า้ได้เม่ือเวลาผ่านไปเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบ
ผลและการประเมินการเปลี่ยนแปลงได้ 

  

Indicator 8.1.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Monitoring procedures กระบวนการการติดตามตรวจสอบ 

Interviews with Forest Managers and local experts 

สมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญท้องถ่ิน 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้น ามาใช้กบัเอลแอลไอเอ็มเอฟ 

Consistent and replicable monitoring 
procedures for each activity are documented in 
the programme and implemented, allowing for 
comparison and change over time.  

ความแน่นอนและขัน้ตอนการติดตามตรวจสอบซ า้ส าหรับกิจกรร
มตา่งๆ 
ถกูจดัท าเป็นเอกสารในโปรแกรมที่วางไว้และมีการน าไปใช้ 
ท าให้สามารถท าการเปรียบเทียบและท าการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
เวลาที่เปลี่ยนไป 

  

Indicator 8.1.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.1.4 
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Monitoring information is readily available and 
in a format that facilitates effective auditing and 
certification by third parties  

มีข้อมลูการติดตามตรวจสอบพร้อมใช้งานและอยูใ่นรูปแบบที่เอื ้
อตอ่การสอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพและการรับรองโดยฝ่ายทีส่า
ม 

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Monitoring records, reports and archival system. 

บนัทกึ, รายงานและระบบการจดัเก็บเอกสารการติดตามตรวจสอบ 

Internal audit records บนัทกึการสอบภายใน 

CAR records บนัทกึคาร์ 

  

Indicator 8.1.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.1.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Corrective action documentation  
การจดัท าเอกสารการด าเนินการแก้ไข 

Corrective actions identified through the 
monitoring process are appropriately 
implemented and closed out 

ได้ด าเนินการแก้ไขที่ระบผุ่านกระบวนการติดตามตรวจสอบด าเ
นินการด้วยความเหมาะสมและปิดประเด็นได้ 

  

Criterion 8.2 Forest management should include the research and data collection needed to 
monitor, at a minimum, the following indicators  

หลักเกณฑ์ที่ 8.2 

การจัดการป่าไม้ต้องรวมไปถงึการวจิัยและการเกบ็ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับตดิตามตรวจสอบตัวบ่งชีต่้อไปนีไ้ด้เป็นอย่างน้อย: 

a) yield of all forest products harvested ผลผลติตอ่ปีของผลผิลจากปืท่ีเก็บเก่ียวได้; 

b) growth rates, regeneration and condition of the forest อตัราการเจริญเตบิโต, 
การปลกูทดแทนและสภาพของผืนป่า; 

c) composition and observed changes in the flora and fauna 
องค์ประกอบและการเปล่ียนแปลงที่สงัเกตพบในพืชและสตัว์; 

d) environmental and social impacts of harvesting and other operations 
ผลกรทบด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมจากการตดัฟันและการปฏิบตัิงานด้านอ่ืนๆ; 

e) costs, productivity, and efficiency of forest management. ต้นทนุคา่ใช้จ่าย, 
ผลติภาพและประสทิธิภาพของการจดัการป่าไม้ 

Indicator 8.2.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Harvesting records บนัทกึการตดัฟัน Yields of all forest products harvested are 

recorded มีการบนัทกึผลผลิตตอ่ปีจากป่าที่เก็บเก่ียวได้ 

  

Indicator 8.2.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Data are collected on growth rates, regeneration, and yield of 
all forest products harvested as well as the condition of the 
forest (data accuracy is appropriate to scale and intensity of 
management) 

ได้ท าการเก็บข้อมูลอตัราการเจริญเติบโต, 
การปลูกทดแทนและผลผลิตต่อปีจากป่าทีเ่ก็บเกีย่วได้รวมทัง้สภาพของป่าไม้ 
(ความเทีย่งตรงของข้อมูลเหมาะสมกบัขนาดและความเข้มข้นของการจดัการ) 

Documented inventory เอกสารข้อมลูจากป่า 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Discussions with forest manager. 
การพดูคยุถกเถียงกบัผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ 

A timber resource inventory is conducted, 
appropriate to the scale and intensity of forest 
management 
การท ารายการเร่ืองทรัพยากรไม้ซงุจะต้องด าเนินการด้วยความเ
หมาะสมกบัขนาดและความเข้มข้นของการจดัการป่าไม้ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

The manager knows what information they 
need in order to judge progress towards their 
objectives. The information is collected and 
recorded. 
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ผู้จดัการทราบวา่จ าเป็นต้องใช้ข้อมลูอะไรเพ่ือตดัสินความก้าวห
น้าไปสูว่ตัถปุระสงค์ที่วางไว้ 
มีการเก็บรวบรวมข้อมลูดงักลา่วและท าบนัทกึไว้ 

In all cases this will include 
ส าหรับทกุกรณีข้อมลูนีจ้ะรวมถึง:  
▪ Amount of products harvested 

ปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได้ 

▪ Effects of operations as identified under C6.1 
ผลกระทบต่อภมูิลกัษณ์ตามท่ีระบใุนหลกัเกณฑ์ท่ี 6.1 

▪ Changes in features identified under C6.2  
การเปลี่ยนแปลงในภมูิลกัษณ์ตามท่ีระบใุนหลกัเกณฑ์ท่ี 6.2 

▪ At least annual monitoring of high conservation 
values identified under C 9.1 

ต้องด าเนินการติดตามตรวจสอบรายปีเป็นเป็นอยา่งน้อยส าหรับคณุค่า
ด้านการอนรัุกษ์สงูตามท่ีระบไุว้ใน หลกัเกณฑ์ท่ี 9.1 

▪ Invasive exotic species สิ่งมีชีวิตชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 

Evidence of the manager’s knowledge of the forest and 
proactive approach to field observation and field notes 

หลกัฐานความรู้ของผู้จดัการเก่ียวกบัป่าไม้และวิธีการสงัเกตการณ์ภาคสนามเชิ
งรุกและการจดบนัทกึภาคสนาม 

Review of manager’s field notes, observations or reports on 
HCVs.   

ทบทวนการบนัทกึภาคสนาม, 
การสงัเกตการณ์หรือรายงานวา่ด้วยเอชซีวีของผู้จดัการ  
Available maps and reports from other sources 

มีแผนที่และรายงานที่ได้จากแหลง่อ่ืนด้วย 

  

Indicator 8.2.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Documented Inventory เอกสารข้อมลูจากป่า 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with the Forest Manager and field observations 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Where non-timber products are used, a 
resource inventory is conducted, appropriate to 
the scale and intensity of forest management 

ณ จดุที่ไมมี่การใช้ผลผลิตที่ไมใ่ชท่อ่นไม้ 
ได้ด าเนินการเก็บข้อมลูแหลง่ทรัพยากรตามความเหมาะสมกบัข
นาดและความเข้มข้นของการจดัการป่าไม้ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

The sustainable harvest levels of non-timber 
forest products is known 

การเก็บเก่ียวผลผลิตที่ไมใ่ชท่อ่นไม้ในระดบัที่ยัง่ยืนเป็นที่รับทรา
บโดยทัว่ไป 

  

Indicator 8.2.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.2.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Monitoring data ข้อมลูการตดิตามตรวจสอบ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with Forest Managers 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้น ามาใช้กบัเอลแอลไอเอ็มเอฟ 

Data are collected on the composition and 
observed changes in the flora and fauna and 
the effectiveness of conservation activities, 
particularly of rare, threatened and endangered 
species 

มีการเก็บข้อมลูองค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทีส่งัเกตพบใน
พืชและสตัว์และประสทิธิภาพของกิจกรรมเพ่ือการอนรัุกษ์ตา่งๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสิ่งมีชีวิตหายากที่ถกูคกุคามและเสี่ยงตอ่การ
สญูพนัธุ์ 

  

Indicator 8.2.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.2.5 
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Indicators to track long term changes in terms 
of environmental and social impacts of forest 
operations, including health and safety, are 
determined and monitoring data collected 

มีการก าหนดตวับง่ชีเ้พ่ือสืบเสาะการเปลี่ยนแปลงระยะยาวด้าน
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคมของการจดัการป่าไม้ 
รวมไปถึงสขุภาพและความปลอดภยัและได้มีการเก็บรวบรวมข้อ
มลูการติดตามตรวจสอบด้วย 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

The forest manager is aware of the social 
impacts of operations and mitigate these where 
they are negative 

ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ตระหนกัถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้
อมจากการปฏิบตัิงานและได้ด าเนินการบรรเทาผลกระทบทางล
บ 

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Monitoring data ข้อมลูการตดิตามตรวจสอบ 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และการปรึกษากบัชมุชนท้องถ่ิน 

The intent of the indicator is to ensure that long term trends in 
terms of the social and bio-physical environments can be 
measured.  Specific indicators that can provide this information 
need to be identified. 

เจตนารมณ์ของตวับ่งชี ้คือ 
เพือ่ให้มัน่ใจว่าสามารถวดัแนวโนม้ระยะยาวของส่ิงแวดล้อมทางสงัคมและทาง
กายภาพ-ชีวภาพได้ จ าเป็นต้องระบตุวับ่งชีเ้ฉพาะทีส่ามารถให้ข้อมูลดงักล่าวได ้

  

Indicator 8.2.6 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.2.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Data ข้อมลู Data are collected on any wild mammals culled 

มีการเก็บรวบรวมข้อมลูสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมที่ถกูคดัมา 

  

Indicator 8.2.7 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.2.7 Verifiers & Guidanceตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and supervisors. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และหวัหน้าคนงาน 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Post-harvest monitoring record 
บนัทกึการติดตามตรวจสอบหลงัการตดัฟัน 

Post-harvest monitoring is carried out to 
assess waste and damage to the site. 

ได้ด าเนินการตดิตามตรวจสอบหลงัการตดัฟันเพ่ือประเมินของเ
สียและความเสียหายตอ่พืน้ที่ท างาน 

For large scale operations this monitoring shall 
be documented. 

ส าหรับการปฏิบตัิงานขนาดใหญ่ต้องจดัท าเอกสารการตดิตามต
รวจสอบนีไ้ว้ด้วย 

  

Indicator 8.2.8 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.2.8 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Data and records ข้อมลูและบนัทกึตา่งๆ The owner/manager records and analyses data 
on the costs, productivity and efficiency of 
forest management activities 

เจ้าของกิจการ/ผู้จดัการบนัทกึและวิเคราะห์ข้อมลูด้านต้นทนุ, 
ผลิตภาพและประสิทธิภาพของกิจกรรมด้านการจดัการป่าไม้ตา่
งๆ 

  

Indicator 8.2.9 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.2.9 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Data and records ข้อมลูและบนัทกึตา่งๆ The results of such analyses (refer 8.2.8) are 
incorporated into plans 

ผลการวิเคราะห์ดงักลา่ว (อ้างถึงข้อ 8.2.8) 
ถกูผนวกไว้ในแผนตา่งๆด้วย 
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Indicator 8.2.10 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.2.10 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and contractors. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และผู้ รับเหมา 

Audit documents เอกสารการสอบ 

The intent of the indicator is not only the monitoring of the daily 
operations of contractors, but also their compliance with the 
requirements of their contracts, compliance with legal 
requirements, the payment of any fees and taxes and 
compensation of employees and allowances for leave and 
other associated requirements. 

เจตนารมณ์ของตวับ่งชีไ้ม่เพียงแต่เพือ่ติดตามตรวจสอบการปฏฺบติังานในแจ่ละ
วนัของผู้รบัเหมาเท่านัน้และยงัตรวจสอบการปฏิบติัตามข้อก าหนดแห่งสญัญา, 
การปฏิบติัตามข้อก าหนดข้อก าหนดของกฎหมาย, 
การช าระค่าธรรมเนียมและภาษีรวมทัง้การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้าง, 
เบีย้เลีย้งส าหรบัการลาพกัและอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกบัข้อก าหนดต่างๆ  

Contractors’ performance is monitored, 
including compliance with contract 
specifications and legal requirements. 

มีการติดตามตรวจสอบผลการท างานของผู้ รับเหมาซึง่รวมถึงคว
ามสอดคล้องกบัข้อก าหนดแหง่สญัญาและข้อก าหนดของกฎหม
ายด้วย 

In large scale organisations, formal auditing of 
contractors shall be carried out on a regular 
basis and records thereof maintained 

ในองค์กรขนาดใหญ่ต้องท าการสอบผู้ รับเหมาอยา่งเป็นทางการ
อยา่งสม ่าเสมอและจดบนัทกึข้อมลูจากการสอบไว้ด้วย 

  

Indicator 8.2.11 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.2.11 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and field observations 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Waste disposal sites within the FMU are 
regularly checked 

มีการตรวจสอบพืน้ที่ส าหรับทิง้ของเสียในหน่วยจดัการป่าไม้อยา่
งสม ่าเสมอ 

  

Criterion 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.” 

หลักเกณฑ์ที่ 8.3 
ผู้จัดการด้านการป่าไม้ต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ด าเนินการติดตามตรวจสอบและออกใบรับรองให้แก่องค์กรได้โดยที่ต้องสามารถต
รวจสอบย้อนกลับไปยังที่มาของผลิตภัณฑ์ได้, กระบวนการนีเ้ป็นที่ รู้จักภายใต้หวัข้อ “ห่วงโซ่แห่งการพิทักษ์” 

Indicator 8.3.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

The scope of a joint FM/CoC certificate covers harvesting and 
transportation of roundwood to the first point of sale, unloading 
or processing. On site processing e.g. charcoal burning, use of 
a mobile saw-bench, or purchase and harvesting of standing 
timber by a third party (e.g. sawmill, harvesting contractor, 
timber merchant) must be covered by a separate chain of 
custody certificate if the products are to be sold as certified. 

ใบรบัรองร่วมการจดัการป่าไม้/ห่วงโซ่แห่งการพิทกัษ์นัน้ครอบคลมุการตดัฟันแล
ะการขนส่งไม้ทรงกลมไปยงัจุดจ าหน่ายจุดแรก, การขนลงหรือการแปรรูป 
ส าหรบัการแปรรูปในพืน้ทีท่ างาน อาทิ การเผาถ่าน, 
การใช้แท่นเลือ่ยเคลือ่นทีห่รือการซ้ือและการตดัฟันไม้ยืนต้นโดยฝ่ายทีส่าม 
(อาทิ โรงเลือ่ย, ผู้รบัเหมาตดัฟัน, 
พอ่ค้าไม้)นัน้ต้องมีใบรบัรองห่วงโซ่แห่งการพิทกัษ์แยกต่างหากหากผลิตภณัฑ์นั้
นถูกส่งขายในสถานะทีผ่่านการรบัรองแล้ว  
Interview with Forest Managers 

There is a procedure for identifying all products 
(timber and non-timber) leaving the forest so 
that the recipient can easily determine the 
forest of origin. 

กระบวนการนีเ้ป็นขัน้ตอนการบง่ชีผ้ลติภณัฑ์ทัง้หมด 
(ทัง้ไม้ทอ่นและท่ีไม่ใช่ไม้) 
ท่ีออกจากป่าเพ่ือให้ผู้ รับสนิค้าสามารถก าหนดทราบผืนป่าต้นทางได้โ
ดยง่าย 

For large scale organisations this procedure 
shall be documented. 

ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ ต้องจดัท ากระบวนการนีไ้ว้เป็นเอกสาร 
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การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ 

Procedures. กระบวนการตา่งๆ 

  

Indicator 8.3.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Delivery notes, receipts and stock records 

ใบสง่ของ, ใบเสร็จรับเงินและบนัทกึรายการสินค้า 
Documentation of origin and destination of all 
certified forest products is available for 
products held at landing areas, stacking areas 
and processing sites on the FMU 

ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่อยูบ่นพืน้ดินบริเวณตา่งๆ, 
บริเวณที่ตัง้ไม้และพืน้ทีแ่ปรรูปในหน่วยการจดัการป่าไม้นัน้มีเอก
สารแสดงที่มาและปลายทางของผลิตภณัฑ์จากป่าที่ผา่นการรับ
รองแล้วทกุตวั 

  

Indicator 8.3.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Sales invoices ใบก ากบัสินค้า Sales invoices and other documentation related 
to sales of certified material include the chain 
of custody certificate number, in the correct 
format (SGS-FM/CoC-XXXXXX) and indicating 
the FSC category “FSC 100%”. 

ใบก ากบัสินค้าและเอกสารอื่นๆที่เก่ียวกบัการขายวสัดทุี่ผ่านการ
รับรองประกอบไปด้วยเลขหมายใบรับรองหว่งโซแ่หง่การพิทกัษ์ใ
นรูปแบบที่ถกูต้อง (เอสจีเอส-เอฟเอ็ม/ซีโอซี-XXXXXX) 

และระบปุระเภทเป็น “เอฟเอสซี 100%”   

  

Indicator 8.3.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Sales records, invoices บนัทกึการขายและใบก ากบัสินค้า Records are kept of the total quantities of all 
products sold, as well as of quantities sold to 
any chain-of-custody certificate holders 

มีการจดบนัทกึปริมาณรวมของผลติภณัฑ์ทัง้หมดที่ขายไปรวมถึ
งปริมาณที่ขายให้ผู้ ถือใบรับรองหว่งโซแ่หง่การพิทกัษ์ด้วย 

  

Indicator 8.3.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.3.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Samples of trademark use ตวัอยา่งการใช้เคร่ืองหมายการค้า Use of the FSC trademark is in accordance with 
policy and has been approved by SGS Qualifor 

 

 

 

 

การใช้เคร่ืองหมายการค้าเอฟเอสซีนัน้เป็นไปตามนโยบายและไ
ด้รับอนมุตัิจากเอสจีเอส ควอลิฟอร์ แล้ว 
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Criterion 8.4 The results of monitoring shall be incorporated into the implementation and 
revision of the management plan. 

หลักเกณฑ์ที่ 8.4 ต้องผนวกผลการตดิตามตรวจสอบเข้าไว้ในหัวข้อการน าไปปฏบัิตแิละการทบทวนของแผนการจัดการด้วย 

Indicator 8.4.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with local experts and Forest Managers. 

การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ 

Forest planning documents เอกสารการจดัการป่าไม้ 

The results of research and monitoring 
programmes are regularly analysed and 
incorporated into planning on a regular basis 

มีการวิเคราะห์ผลการวิจยัและตดิตามตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ
และได้ผนวกเข้าไว้ในการวางแผนงานเสมอ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Refer Indicators 7.2.3 and 7.2.4 

อ้างถึงตวับง่ชีท้ี่ 7.2.3 และ 7.2.4 

  

Indicator 8.4.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.4.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with local experts and Forest Managers 

การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้ 

 

There is evidence that monitoring results are 
used to improve forest management 

มีหลกัฐานแสดงวา่ได้น าเอาผลการติดตามตรวจสอบไปใช้ในกา
รปรับปรุงการจดัการป่าไม้ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Refer Indicators 7.2.3 and 7.2.4 

อ้างถึงตวับง่ชีท้ี่ 7.2.3 และ 7.2.4 

  

Criterion 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. 

หลักเกณฑ์ที่ 8.5  
แม้จะต้องให้ความเคารพในเร่ืองการรักษาความลับของข้อมูลแต่ผู้จัดการด้านการป่าไม้ต้องจัดท าบทสรุปของผลลัพธ์ตัวบ่งชีก้ารตดิตามตรวจสอบ
รวมทัง้ท่ีอยู่ในรายการของหลักเกณฑ์ท่ี 8.2 ด้วย 

Indicator 8.5.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 8.5.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Public summary บทสรุปสาธารณะ Results and/or summaries of monitoring 
programmes (including those listed in Criterion 
8.2) are available to the public within the 
accepted norms of commercial confidentiality.  

มีการจดัท าผลและ/หรือบทสรุปของโปรแกรมการติดตามตรวจ 
(รวมถึงที่อยูใ่นรายการของหลกัเกณฑ์ที่ 8.2 ด้วย) 
ให้แก่สาธารณะภายใต้ประเพณีปฏบิตัทิี่ยอมรับได้ของการรักษา
ความลบัของข้อมลูด้านการพาณิชย์  

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Refer Indicator 7.4.1 

อ้างถึงหลกัเกณฑ์ที่ 7.4.1 
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PRINCIPLE 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. 

หลักการที่ 9. การดูแลรักษาป่าไม้ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง: 

กจิกรรมด้านการจัดการในพ้ืนทีป่่าทีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงต้องดูแลรักษาหรือเสริมสร้างคุณลกัษณะต่างๆซ่ึงบ่งบอกความเป็นผืนป่าประเภ
ทดังกล่าว การตดัสินใจต่างๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบัพ้ืนทีป่่าทมีีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงต้องท าในบริบทของวธีิการทีร่อบคอบและระมัดระวงั 

Criterion 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  

หลักเกณฑ์ที่ 9.1 
การประเมนิเพื่อก าหนดการมีอยู่ของคุณลักษณะท่ีตรงกับป่าท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงจะเสร็จสมบูรณ์เหมาะสมกับขนาดและความเข้มข้นของก
ารจัดการป่าไม้ 

Indicator 9.1.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 9.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

This requirement must be applied to all forests undergoing 
assessment. HCVFs possess one or more the following 
attributes: 

ข้อก าหนดนีต้้องน าไปใช้ปฏิบติักบัป่าทกุผืนทีอ่ยู่ระหว่างการประเมิน 
ป่าเอชซีวีเอฟต้องมีหน่ึงในคณุลกัษณะต่อไปนีห้รือมากกว่า: 
▪ Forest areas containing globally, regionally or nationally 

significant concentrations of biodiversity values and/or large 
landscape level forests where viable populations of most/all 
naturally occurring species exist in natural patterns of 
distribution and abundance; 

พืน้ทีป่่ามีคณุค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพอยู่หนาแน่นอย่างมีนยั
ส าคญัทัง้ในระดบัประเทศ, ภูมิภาคและระดบัโลก 
และ/หรือมีภูมิประเทศทีเ่ป็นป่าขนาดใหญ่ซ่ึงมีส่ิงมีชีวิตทีเ่กิดข้ึนเองตามธรร
มชาติปรากฏอยู่ในรูปแบบการกระจายตวัและความอดุมสมบูรณ์ทีเ่ป็นไปต
ามธรรมชาติ 

▪ Rare, threatened or endangered ecosystems; 

ระบบนิเวศทีห่ายาก, ถูกคกุคามและเสีย่งต่อการสูญพนัธุ์ 
▪ Forests that provide basic ecological services in critical 

situations (e.g. water quality or flow, protection against 
erosion or natural disasters such as cyclones or hurricanes, 
pollinators); 

เป็นป่าทีใ่หบ้ริการด้านนิเวศพืน้ฐานในภาวะวิกฤติ (อาทิ 
คณุภาพน ้าหรือการไหล, การป้องกนัการพงัทลายหรือภยัธรรมชาติ เช่น 
พายไุซโคลนหรือเฮอริเคน, ตวัแพร่เกษรดอกไม้)  

▪ Forests fundamental to meeting basic economic or bio-
physiological needs of local communities or critical to local 
community cultural identity. 

เป็นป่าทีโ่ดยพืน้ฐานแล้วสามารถตอบสนองความต้องการพืน้ฐานด้านเศรษ
ฐกิจหรือด้านชีวภาพ-
กายภาพของชมุชนหรือมีความส าคญัในแง่ทีเ่ป็นอตลกัษณ์ทางวฒันธรรมข
องชมุชนท้องถ่ิน 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

The FMU has been adequately assessed (in 
consultation with conservation organisations, 
regulatory authorities and other local and 
national stakeholders) and any HCVFs and their 
biological and/or socio-economic or cultural 
attributes have been identified 

มีการประเมินหน่วยป่าปลกูอยา่งเพียงพอ 
(ในการปรึกษากบัองค์กรด้านการอนรัุกษ์, 
หน่วยงานด้านการก ากบัดแูลและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนทัง้ในระ
ดบัท้องถ่ินและระดบัชาติ) 
และได้ระบปุ่าเอชซีวีเอฟรวมทัง้คณุลกัษณะด้านชีวภาพและ/หรื
อเศรษฐกิจ-สงัคมหรือด้านวฒันธรรมไว้ด้วย 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

The FMU has been adequately assessed (in 
consultation with conservation organisations 
and regulatory authorities) and any HCVFs and 
their biological and/or socio-economic or 
cultural attributes have been identified 

มีการประเมินหน่วยป่าปลกูอยา่งเพียงพอ 
(ในการปรึกษากบัองค์กรด้านการอนรัุกษ์, 
หน่วยงานด้านการก ากบัดแูลและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนทัง้ในระ
ดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ) 
และได้ระบปุ่าเอชซีวีเอฟรวมทัง้คณุลกัษณะด้านชีวภาพและ/หรื
อเศรษฐกิจ-สงัคมหรือด้านวฒันธรรมไว้ด้วย 
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การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

Evidence of assessments. หลกัฐานการประเมิน 

  

Indicator 9.1.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 9.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Documented procedures and records  
เอกสารกระบวนการและบนัทกึตา่งๆ 

For large scale organisations the assessment 
procedure shall be documented and records of 
consultation maintained 

ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ 
ต้องจดัท าขัน้ตอนการประเมินเป็นเอกสารและจดบนัทกึการปรึก
ษาไว้ด้วย 

  

Criterion 9.2 The consultative portion of the certification process must place emphasis on the 
identified conservation attributes, and options for the maintenance thereof.  

หลักเกณฑ์ที่ 9.2 
ส าหรับขบวนการออกใบรับรองในส่วนท่ีเป็นการปรึกษานัน้ต้องให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านการอนุรักษ์ท่ีได้รับการบ่งชีแ้ละทางเลือกส าหรับ
การดูแลรักษาคุณลักษณะดังกล่าว 

Indicator 9.2.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 9.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plans and maps แผนการจดัการและแผนที่ 

Consultation with stakeholders and/or government agencies or 
evidence of input by these agents 

การปรึกษากบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหลกัฐานที่ไ
ด้จากหน่วยงานเหลา่นี ้

The owner/manager has determined 
appropriate management prescriptions for the 
HCVF in consultation with (and acceptable to) 
conservation organisations, regulatory 
authorities and other local and national 
stakeholders 

เจ้าของกิจการ/ผู้จดัการได้บญัญตัิแผนก าหนดการจดัการที่เหมา
ะสมส าหรับป่าเอชซีวีเอฟด้วยการปรึกษากบั 
(และเป็นที่ยอมรับของ) องค์กรด้านการอนรัุกษ์, 
หน่วยงานด้านการก ากบัดแูลและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนทัง้ในระ
ดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

The owner/manager has determined 
appropriate management prescriptions for the 
HCVF in consultation with (and acceptable to) 
conservation organisations and regulatory 
authorities. 

เจ้าของกิจการ/ผู้จดัการได้บญัญตัิแผนก าหนดการจดัการที่เหมา
ะสมส าหรับป่าเอชซีวีเอฟด้วยการปรึกษากบั 
(และเป็นที่ยอมรับของ) องค์กรด้านการอนรัุกษ์, 
หน่วยงานด้านการก ากบัดแูล 

  

Indicator 9.2.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 9.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, local experts and 
communities. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้, ผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินและชมุชน 

Affected communities/persons are listed on the stakeholder list 
(refer Criterion 4.4). 

When an HCVF has been identified for its 
socio-economic or cultural attributes, there 
shall be joint analysis and decision-making 
with the stakeholders directly affected 
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เม่ือมีการระบคุณุลกัษณะด้านเศรษฐกิจสงัคมหรือวฒันธรรมขอ
งป่าเอชซีวีเอฟเกิดขึน้ต้องท าการวิเคราะห์และตดัสินใจร่วมกบัผู้
มีสว่นได้สว่นเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 

จดบนัทกึรายชื่อชมุชน/บคุคลที่ได้รับผลกระทบไว้ในรายชื่อผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี 
(อ้างถึงหลกัเกณฑ์ที่ 4.4)  

  

Criterion 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.  

หลักเกณฑ์ที่ 9.3 
แผนการจดัการควรประกอบด้วยและใช้งานมาตรการพิเศษตา่งๆท่ีสร้างความมัน่ใจว่าการดแูลรักษาและ/หรือเสริมสร้างคณุลกัษณะด้านการอนรัุกษ์ท่ีเก่ียวข้องนั ้
นตรงตามวิธีการระวงัปอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมาตรการเหลา่นีต้้องประกอบด้วยบทสรุปแผนการจดัการส าหรับสาธารณะด้วย 

Indicator 9.3.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 9.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan แผนการจดัการ All biological and/or social attributes of any 
HCVF identified are described in the 
management plan 

มีการระบรุายละเอียดคณุลกัษณะด้านชีวภาพและ/หรือด้านสงัค
มของป่าเอชซีวีเอฟไว้ในแผนการจดัการด้วย 

  

Indicator 9.3.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 9.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan แผนการจดัการ The plan describes the specific measures to be 
taken to enhance the identified attributes (see 
also Criterion 7.1) 

แผนดงักลา่วให้รายละเอียดมาตรการพิเศษที่จะใช้ในการเสริมส
ร้างคณุลกัษณะที่ได้มีการบง่ชี ้(ดทูี่หลกัเกณฑ์ 7.1 

ประกอบด้วย)  

  

Indicator 9.3.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 9.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan แผนการจดัการ All measures are described in the public 
summary of the plan 

รายละเอียดของมาตรการทัง้หมดมีอยู่ในบทสรุปสาธารณะของแ
ผนนี ้

  

Indicator 9.3.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 9.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plans and maps. แผนการจดัการและแผนที่ 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

Field observations. การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

When an HCVF has been identified for 
biological values, management shall: 

เม่ือมีการระบวุา่มีผืนป่าเอชซีวีเอฟที่มีคณุคา่ด้านชีวภาพ 
ฝ่ายจดัการต้อง 
▪ maintain natural patterns of distribution and 

abundance of species, 

   

ดแูลรักษารูปแบบธรรมชาตขิองการกระจายตวัและความอดุมส
มบรูณ์ของสิ่งมีชีวิตตา่งๆ 
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▪ maintain natural evolutionary and ecological 
processes (biotic and abiotic, including 
disturbance), 

รักษาขบวนการววิฒันาการและนิเวศวทิยา 
(ทัง้ที่เป็นสิ่งมีวิตและไมมี่ชีวิตรวมถึงสิ่งรบกวนตา่งๆ) 

▪ avoid fragmentation, and set aside core areas for 
strict protection 

หลีกเลี่ยงการแบง่แยกและปักปันพืน้ทีห่ลกัเพ่ือการคุ้มครองอยา่
งเข้มงวด 

  

Indicator 9.3.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 9.3.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plans and maps. แผนการจดัการ 
Interviews with Forest Managers and local experts 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

Critically endangered forest landscapes must 
be subject to complete protection (i.e. no 
harvesting) 

ภมิูประเทศที่เป็นป่าที่มีความเสี่ยงตอ่การสญูพนัธุ์อยา่งร้ายแรง
ต้องได้รับการคุ้มครองอยา่งสมบรูณ์ (อาทิ ห้ามการตดัฟัน) 

  

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

หลักเกณฑ์ที่ 9.4 
ต้องท าการตดิตามตรวจสอบทกุปีเพ่ือประเมินความมีประสทิธิภาพของมาตรการตา่งๆท่ีใช้ในการดแูลรักษาหรือเสริมสร้างคณุลกัษณะด้านการอนรัุกษ์ท่ีมีอยู ่

Indicator 9.4.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 9.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and local experts 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

 

Monitoring indicators and frequency are 
defined in consultation with acknowledged 
experts, local and national stakeholders to 
monitor effectiveness of each measure 
described in the plan 

ได้ก าหนดตวับง่ชีเ้พ่ือการติดตามตรวจสอบและความถ่ีในการปรึ
กษากบัผู้ เช่ียวชาญที่เป็นที่ยอมรับ, 
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศเพ่ือติดตามตร
วจสอบความมีประสิทธิภาพของมาตรการแตล่ะอยา่งตามที่บรร
ยายไว้ในแผน 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Refer Indicator 8.2.2 อ้างถึงตวับง่ชีท้ี่ 8.2.2 

  

Indicator 9.4.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 9.4.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records of monitoring บนัทกึการติดตามตรวจสอบ Records of monitoring are kept and used, in 
consultation with acknowledged experts, local 
and national stakeholders, to adapt future 
management 
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มีการท าบนัทกึการตดิตามตรวจสอบและน าได้ไปใช้, 
ในการปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญที่เป็นที่ยอมรับ, 
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ, 
เพ่ือน าไปปรับการจดัการในอนาคต  

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Records of monitoring are kept and used, in 
consultation with conservation and 
government agencies, to adapt future 
management 

มีการท าบนัทกึการตดิตามตรวจสอบและน าได้ไปใช้, 
ในการปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญที่เป็นที่ยอมรับ, 
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ, 
เพ่ือน าไปปรับการจดัการในอนาคต 

  

Indicator 9.4.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 9.4.3  

 

  

Indicator 9.4.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 9.4.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Scientific evidence. หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ 
Interviews with Forest Managers and local experts 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการจดัการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

 

Managers are actively monitoring research 
developments which might contribute to 
management of HCVFs 

ผู้จดัการท าการติดตามตรวจสอบพฒันาการด้านการวิจยัตา่งๆซึ่
งอาจเป็นประโยชน์ตอ่การจดัการป่าเอชซีวีเอฟอยา่งกระตือรือร้
น 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Managers are actively communicating with 
conservation and government agencies to 
access research developments which might 
contribute to management of HCVFs 

ผู้จดัการสื่อสารกบัหน่วยงานด้านการอนรัุกษ์และหนว่ยงานของ
รัฐบาลอยา่งกระตือรือร้นเพ่ือประเมินพฒันาการด้านการวิจยัตา่
งๆซึง่อาจเป็นประโยชน์ตอ่การจดัการป่าเอชซีวีเอฟอยา่งกระตือรื
อร้น 

  



AD 33-TH-07 Page 83 of 122 

 

PRINCIPLE 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 should 
complement the management of, reduce pressures on, and promote the restoration and 
conservation of natural forests. 

หลักการที่ 10 สวนป่า :  

สวนป่าควรได้รับการออกแบบและจัดการตามหลักการและหลักเกณฑ์ที่  1 – 9 และ หลักการที่  10 
และหลักเกณฑ์ของหลักการนีด้้วย 
ขณะที่สวนป่าสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสังคมทัง้ยงัช่วยเตมิเตม็ความต้องการผลติผลจากป่าของโลกด้วยนัน้ขณะเ
ดียวกันกค็วรท าให้การจัดการป่าธรรมชาตสิมบูรณ์ขึน้ รวมทัง้ลดแรงกดดันต่อ 
และส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าธรรมชาตด้ิวย 

Criterion 10.1 The management objectives of the plantation, including natural forest 
conversion and restoration objectives, shall be explicitly stated in the 
management plan, and clearly demonstrated in the implementation of the plan. 

หลกัเกณฑ์ท่ี 10.1 

วตัถปุระสงค์การจดัการของสวนป่าทัง้การแปลงสภาพป่าธรรมชาตแิละวตัถปุระสงคก์ารฟืน้ฟูนัน้ต้องถกูระบไุว้อย่างชดัเจนในแผนการจดัการและแสดงให้เหน็อย่
างชดัเจนว่ามีการน าแผนนัน้ไปปฏฺบตัจิริง 

Indicator 10.1.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

“Natural forest” can be also be interpreted as natural 
vegetation. 

“ป่าธรรมชาติ” สามารถตีความไดว่้าหมายถึงพืน้ทีที่มี่พืชปกคลมุ 

Forest Management Plan แผนการจดัการป่าไม้ 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

The management plan of the plantation 
explicitly states the management objectives for 
the plantation itself, as well as for natural forest 
conversion and restoration (see also Criterion 
7.1) 

แผนการจดัการของสวนป่าระบวุตัถปุระสงค์การจดัการไว้อยา่งชั
ดเจนทัง้ส าหรับสวนป่าเองและส าหรับการแปลงสถาพและฟืน้ฟู
ป่าธรรมชาติด้วย (ดทูี่หลกัเกณฑ์ที่ 7.1ด้วย) 

  

Indicator 10.1.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

The achievement of the objectives can be 
clearly demonstrated 

สามารถแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ด าเนินการบรรลวุตัถปุระสง
ค์ 
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Criterion 10.2 The design and layout of plantations should 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 found within the 
natural landscape.  

หลกัเกณฑ์ท่ี 10.2 การออกแบบและแผนผงัสวนป่าต้องสง่เสริมการคุ้มครอง, การฟืน้ฟแูละการอนรัุกษ์ป่าธรรมชาต ิ

รวมทัง้ต้องไมเ่พิ่มความกดดนัตอ่ป่าธรรมชาต ิแผนผงัสวนป่าควรออกแบบให้มีทางเดนิสตัว์ป่า, 
เขตริมล าธารและการปลกูต้นไม้ท่ีมีอายแุละระยะเวลาของรอบการเตบิโตท่ีตา่งกนัสลบักนัไปตามความเหมาะสมของขนาดของการปฏิบตังิาน 
ขนาดและแผนผงัของแตล่ะบลอ็คในสวนป่าต้องสอดคล้องกบัรูปแบบของป่าไม้ยืนต้นท่ีพบภายในภมูิประเทศท่ีเป็นธรรมชาต ิ

Indicator 10.2.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Maps แผนที่ Natural vegetation areas are considered during 
planning 

มีการพิจารณาพืน้ที่ที่มีพืชปกคลมุในระหวา่งวางแผน 

   

Indicator 10.2.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 For protection, restoration and conservation of 
natural forest and wildlife corridors, refer to 
Criteria 6.2 

ส าหรับการคุ้มครอง, 
การฟืน้ฟแูละการอนรัุกษ์ป่าธรรมชาตแิละทางเดินของสตัว์ป่าให้
อ้างอิงหลกัเกณฑ์ที่ 6.2 

  

Indicator 10.2.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Maps and documentation แผนท่ีและการจดัท าเอกสาร 

 

Buffer zones along watercourses and around 
water bodies are demarcated on maps in 
compliance with specifications made in 
national and regional best practice guidelines.  
Refer indicator 6.5.3. 

ได้ท าการแบง่เขตกนัชนตลอดแนวล าน า้และโดยรอบแหลง่น า้ไว้
ในแผนทีต่ามข้อก าหนดในแนวทางการปฏิบตัิที่ดีทีส่ดุระดบัประเ
ทศและระดบัภมิูภาค อ้างอิงตวับง่ชีท้ี่ 6.5.3. 

  

Indicator 10.2.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Maps and field observations แผนท่ีและการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

 

Buffer zones identified in terms of 10.2.3 are 
maintained  

มีการดแูลรักษาเขตกนัชนตามที่ระบใุบข้อ 10.2.3 

  

Indicator 10.2.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Maps and field observations แผนที่และการสงัเกตการณ์ภาคสนาม The scale and layout of existing and new 
plantation blocks are consistent with the 
patterns of forest stands within the natural 
landscape. 
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ขนาดและแผนผงัของบล็อคในสวนป่าทัง้ที่มีอยูเ่ดิมและที่เป็นขอ
งใหมต่รงตามรูปแบบของป่าไม้ยืนต้นภายในภมิูประเทศที่เป็นธร
รมชาติ 

  

Criterion 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. 

หลักเกณฑ์ที่ 10.3 สวนป่าควรจะประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีมีความหลากหลายเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ, ระนิเวศและทางสงัคม 
ความหลากหลายดงักลา่วนีอ้าจประกอบไปด้วยขนาดและการกระจายตวัของพืน้ท่ีว่างของหน่วยจดัการภายในภมูิประเทศ, 
องค์ประกอบด้านจ านวนและพนัธุกรรมของชนิดพนัธุ์พืชและสตัว์ ช่วงชัน้อายแุละโครงสร้าง 

Indicator 10.3.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Forest plans and maps แผนป่าไม้และแผนที ่

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Plantation planning and reestablishment make 
provision for diversity in species and/or 
provenances and/or clones to achieve optimal 
economic, ecological and social stability 

  

Indicator 10.3.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการตา่งๆ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with Forest Managers and field observations 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Maximum clear-cut size is defined.  
Documented justification shall be provided 
where there are potential adverse 
environmental or socio-economic impacts 

มีการระบขุนาดการตดัสางที่มากที่สดุ 
ต้องจดัท าเอกสารเหตผุลประกอบการตดัสินใจในจดุที่อาจก่อผล
กระทบเชิงลบตอ่สิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจ-สงัคมไว้ด้วย 

 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Maximum clear-cut size is defined and justified. 

มีการระบขุนาดการตดัสางที่มากที่สดุ 

  

Criterion 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. 

หลกัเกณฑ์ท่ี 10.4 การเลือกชนิดพนัธุ์ส าหรับปลกูนัน้ควรอิงความเหมาะสมโดยรวมส าหรับพืน้ท่ีท างานและความเหมาะสมตอ่วตัถปุระสงค์การจดัการ 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควรเลือกใช้ชนิดพนัธุ์ประจ าถ่ินแทนชนิดพนัธุ์ตา่งถ่ินในการเร่ิมสร้างสวนป่าและในการฟืน้ฟรูะบบ
นิเวศท่ีเสื่อมโทรม 
สว่นชนิดพนัธุ์ตา่งถ่ินซึง่จะใช้ก็ตอ่เม่ือให้ผลผลติท่ีดีกว่าชนิดพนัธุ์ประจ าถ่ินนัน้ต้องท าการตดิตามตรวจสอบอย่างระมดัระวงัเพ่ือสืบหาลกัษณะท่ีดี, 
การแพร่กระจายของโรคหรือแมลงและผลกระทบเชิงลบตอ่ระบบนิเวศ 

Indicator 10.4.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.4.1 
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Selection of species,  provenances and clones 
is based on documented trials that 
demonstrate their suitability to the site and 
management objectives 

การคดัเลือกชนิดพนัธุ์, 
แหลง่ที่มาและโคลนท าโดยอ้างอิงข้อมลูจากเอกสารการทดลอง
ตา่งๆที่แสดงถึงความเหมาะสมของชนิดพนัธุ์ตอ่พืน้ที่และวตัถปุร
ะสงค์การจดัการ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

The species chosen for plantations are suited 
to the site and matched to the objectives. 

ชนิดพนัธุ์ที่เลือกใช้ในสวนป่าเหมาะสมกบัพืน้ที่และตรงตามวตัถุ
ประสงค์ 

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Scientific evidence and interviews with local experts 

หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท้องถ่ิน 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Discussions with manager about plantation objectives 

การพดูคยุถกเถียงกบัผู้จดัการเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของสวนป่า 

Plans for future planting แผนงานส าหรับการวางแผนในอนาคต 

Species approved by Royal Forest Department. 

ชนิดพนัธุ์ได้รับการรับรองจากกรมป่าไม้ 

  

Indicator 10.4.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.4.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Scientific evidence and interviews with local experts 

หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท้องถ่ิน 

Exotic species are used only where they 
outperform native species in meeting 
management objectives 

จะน าชนิดพนัธุ์ตา่งถ่ินมาใช้ก็ตอ่เม่ือให้ผลผลิตทีด่ีกวา่ชนิดพนัธุ์
ประจ าถ่ินในแงข่องความตรงตามวตัถปุระสงค์ 

  

Indicator 10.4.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.4.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Plant records บนัทกึแผนงาน Information is available on seed sources and 
these can be traced to the stand data 

มีข้อมลูด้านแหลง่ที่มาของเมล็ดพนัธุ์และสามารถใช้สืบค้นไปถึง
ข้อมลูไม้ยืนต้นได้ 

  

Criterion 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.  

หลักเกณฑ์ที่ 10.5 
สัดส่วนพืน้ท่ีการจัดการป่าไม้ทัง้หมดซ่ึงต้องเหมาะสมกับขนาดของสวนป่าและจะได้รับการก าหนดตามมาตรฐานระดับภูมภิาคนัน้ต้องได้รับการจัด
การเพื่อให้เกิดการฟ้ืนฟูพืน้ท่ีท่ีครอบคลุมผืนป่าธรรมชาตด้ิวย  

Indicator 10.5.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.5.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Field observations of conservation features  
การสงัเกตการณ์ภาคสนามของภมิูลกัษณ์ด้านการอนรัุกษ์ 

Plans for future improvements แผนงานตา่งๆเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

At least 10% of the overall forest management 
area is managed so as to restore the site to a 
natural forest cover and/or other natural 
ecosystems. Refer Criterion 6.2.  Where less 
than 10% is present, this shall be agreed with 
authorities and/or local experts. 
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อยา่งน้อยร้อยละ 10 
ของพืน้ที่การจดัการป่าไม้ทัง้หมดที่ได้รับการจดัการเพื่อฟืน้ฟพูืน้
ที่ที่ครอบคลมุผืนป่าธรรมชาติและ/หรือระบบนิเวศตามธรรมชาติ
อ่ืนๆ อ้างถึงหลกัเกณฑ์ที่ 6.2 ในบริเวณที่มีพืน้ที่น้อยกวา่ร้อยละ 
10  
ต้องเป็นที่ตกลงของหน่วยงานราชการและ/หรือผู้ เช่ีนวชาญในท้
องถ่ินด้วย  

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Improvements to the ecological value of the 
plantation are made where conservation 
features exist. 

มีการด าเนินการปรับปรุงคณุคา่ด้านิเวศวิทยาของสวนป่าในบริเ
วณที่มีคณุลกัษณะด้านการอนรัุกษ์ปรากฏอยู่ 

  

Criterion 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 

หลักเกณฑ์ที่ 10.6 ต้องด าเนินมาตรดูแลรักษาหรือปรับปรุงโครงสร้างของดนิ, ความอุดมสมบูรณ์และกิจกรรมชีวภาพ 
เทคนิคและอัตราการตัดฟันรวมทัง้การสร้างและซ่อมถนนและเส้นทางเดนิต่างๆต้องไม่เป็นผลให้เกิดการเส่ือมโทรมของดนิในระยะยาวหรือผลด้า
นลบต่อคุณภาพ, ปริมาณของน า้หรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบการไหลของเส้นทางน า้ในล าธารอย่างใหญ่หลวง 

Indicator 10.6.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.6.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 

Documented site information. เอกสารข้อมลูพืน้ที่ท างาน 

Evidence that site information is being used in planning of 
operations. 

หลกัฐานแสดงวา่ได้มีการน าข้อมลูพืน้ที่ท างานไปใช้ในการวางแผนการปฏบิตัิงา
น 

There is information on all soil types in the 
plantation area that indicate their susceptibility 
to degradation from forest operations and 
appropriate plantation species; 

มีข้อมลูชนิดของดินทกุประเภทในพืน้ทีส่วนป่าซึง่จะบง่ชีข้้อน่าสง
สยัวา่อาจเกิดการเสื่อมโทรมอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิงานการป่
าไม้รวมทัง้ชนิดพนัธุ์ในสวนป่าที่เหมาะสมด้วย 

Small growers and SLIMF can demonstrate 
their efforts to get access to adequate 
information on soil types occurring within the 
managed area. 

ชาวสวนรายยอ่ยและเอลแอลไอเอ็มเอฟสามารถแสดงให้เห็นวา่
มีความพยายามที่จะเสวะหาข้อมลูประเภทของดินที่ปรากฏอยูภ่
ายในพืน้ที่การจดัการให้มากพอ 

  

Indicator 10.6.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.6.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Soil degradation through erosion, oil and chemical spills, etc. 

ความเสื่อมโทรมของดินอนัเน่ืองมาจากการพงัทลาย, 
การหกกระจายของน า้มนัและสารเคมี ฯลฯ 

Interviews with Forest Managers and field observations. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Where soils are degraded from previous 
activities, there are plans to restore them 

10.6.2.1: There is evidence of measures taken to 
improve soil structure, fertility and biological 
activity. 

10.6.2.1: หลกัฐานของการตรวจวดัที่เกิดขึน้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
ความอดุมสมบรูณ์ของดิน และกิจกรรมทางชีวภาพ 
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Indicator 10.6.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.6.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Maps and interviews with Forest Managers 

แผนที่และการสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้ 

Major water resources within the forest area are 
identified 

มีการระบแุหลง่น า้ทีส่ าคญัในพืน้ที่ป่าไม้ 

  

Indicator 10.6.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.6.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 For impacts on soil and other biophysical 
aspects, refer also to Criteria 6.1 and 6.5 

ส าหรับผลกระทบตอ่ดินและลกัษณะทางชีวภาพกายภาพอ่ืนๆใ
ห้อ้างอิงหลกัเกณฑ์ที่ 6.1 และ 6.5 ด้วย 

  

Criterion 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. 

หลักเกณฑ์ที่ 10.7 ต้องด าเนินมาตรการป้องกันและลดการแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืช, โรคพืช, ไฟและการน าพืชชนิดรุกรานเข้ามา 
การจัดการแมลงศัตรูพืชแบบบูรณาการต้องเป็นส่วนหน่ึงของแผนการจัดการโดยมีความเก่ียวโยงในเบือ้งต้นกับวธีิการป้องกันและควบคุมด้วยสิ่งมี
ชีวติแทนการใช้สารเคมีก าจัดแมลงและปุ๋ยเคมี 
ในการจัดการสวนป่านัน้ควรพยายามทุกวถีิทางท่ีจะหนีห่างจากการใช้สารเคมีก าจัดแมลงและปุ๋ยเคมีรวมทัง้การน าไปใช้ในเรือนเพาะช าด้วย 
หัวข้อการใช้สารเคมีนัน้มีอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ี 6.6 และ 6.7 ด้วย 

Indicator 10.7.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.7.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 The principle forest pests and diseases are 
identified. 

มีการระบแุมลงศตัรูพืชและโรคพืชหลกัๆ 

For large scale organisations these shall be 
documented. 

ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ต้องจดัท าเป็นเอกสารไว้ด้วย 

  

Indicator 10.7.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.7.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 There is a documented pest and invasive plant 
management strategy. 

มีเอกสารยทุธศาสตร์การจดัการแมลงศตัรูพืชและพืชสายพนัธุ์รุก
ราน 

(For chemical use, refer to criterion 6.6 
ส าหรับการใช้สารเคมีให้อ้างถึงหลกัเกณฑ์ที่ 6.6 ด้วย) 

  

Indicator 10.7.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.7.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interview with Forest Managers and staff. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และพนกังาน 

Effective control and remedial action is taken in 
the event of a pest, disease or invasive plant 
problem. 
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มีการด าเนินการควบคมุและเยียวยาทีมี่ประสิทธิภาพในการจดัก
ารกบัปัญหาแมลงศตัรูพืช, โรคพืชหรือพืชที่รุกราน 

For large scale organisations these actions 
shall be documented. 

ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ต้องจดัท าเป็นเอกสารไว้ด้วย 

Documentation การจดัท าเอกสาร 

  

Indicator 10.7.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.7.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

These measure will include documented* procedures for fire 
suppression that include definition of responsibilities and 
reporting lines. 

มาตรการเหล่านีจ้ะประกอบไปด้วยขัน้ตอนทีเ่ป็นเอกสาร*ส าหรบัการควบคมุเพ
ลิงซ่ึงรวมถึงนิยามของหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบและสายการบงัคบับญัชาด้วย 
Interviews with staff and records of training. 

การสมัภาษณ์พนกังานและบนัทกึการฝึกอบรม 

Fire readiness and control procedures. 

ความพร้อมและกระบวนการควบคมุไฟ 

Where required, effective measures are taken 
to protect the plantation from fire. 

มีการใช้มาตรการป้องกนัสวนป่าจากการเกิดไฟไหม้ที่มีประสิทธิ
ภาพในบริเวณที่จ าเป็น 

For large scale organisations there is regular 
monitoring of fire readiness that test all 
procedures 

ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ 
มีการติดตามตรวจสอบความพร้อมรับมือไฟป่าซึง่จะท าการทดส
อบทกุขัน้ตอนอยา่งสม ่าเสมอ 

  

Criterion 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 
ecological and social 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. 

หลักเกณฑ์ที่ 10.8 ด้วยความเหมาะสมกับขนาดและความหลากหลายของการปฏฺบัตงิาน 
การตดิตามตรวจสอบสวนป่าต้องประกอบไปด้วยการประเมนิผลกระทบทางระบบนิเวศและสังคมทัง้ในและนอกพืน้ท่ีท างานตามปกต ิ(อาท ิ
การงอกใหม่ตามธรรมชาต,ิ ผลต่อแหล่งน า้และความอุดมสมบูรณ์ของดนิและผลกระทบต่อสวัสดกิารและความเป็นอยู่ท่ีดีของคนในท้องถิ่น) 
นอกเหนือไปจากองค์ประกอบต่างๆตามกล่าวมาแล้วในหลักการท่ี 8, 6 และ 4 
ไม่ควรปลูกพืชชนิดพันธ์ุใดลงบนพืน้ท่ีขนาดใหญ่จนกว่าการทดลองและ/หรือประสบการณ์จะแสดงให้เหน็ว่าชนิดพันธ์ุเหล่านัน้สามารถปรับตัวเข้า
กับระบบนิเวศของพืน้ท่ีได้เป็นอย่างดี และไม่ใช่ชนิดพันธ์ุรุกรานทัง้ต้องไม่มีผลกระทบเชิงลบท่ีมีนัยส าคัญทางนิเวศวทิยาหรือต่อระบบนิเวศอ่ืนๆ 
ทัง้นีต้้องให้ความสนใจเป็นพเิศษต่อประเดน็ทางสังคมในการเข้าไปครอบครองท่ีดนิเพื่อท าสวนป่า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองสิทธิการเป็นเจ้าของ, การใช้ประโยชน์หรือการเข้าไปในท่ีดนิของคนในท้องถิ่น  

Indicator 10.8.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.8. Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 For potential on-site impacts, see Criteria 6.1 
and 6.5 

ส าหรับผลกระทบในพืน้ที่ที่อาจเกิดขึน้นัน้ให้ดทูี่หลกัเกณฑ์ที่ 
6.1  และ 6.5 

 

  

Indicator 10.8.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.8.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Off-site impacts may include ผลกระทบนอกพืน้ทีอ่าจประกอบด้วย: 

▪ Spread of exotic plantation species. 

(Not applicable to SLIMF)  
ไมไ่ด้น ามาใช้กบัเอลแอลไอเอ็มเอฟ 
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Potential biophysical and social off-site 
impacts shall be monitored on a regular basis 

ต้องด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบนอกพืน้ที่ด้านชีวภา
พกายภาพและด้านสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ 

การแพร่กระจายของชนิดพนัธุ์ ต่างถ่ินในสวนป่า 
▪ Unwanted natural regeneration of native plantation species 

การงอกใหม่ตามธรรมชาติของชนิดพนัธุ์ประจ าถ่ินซ่ึงไม่เป็นทีต่้องการ 
▪ Effects on water resources 

ผลต่อแหล่งน ้า 
▪ Effects on soil fertility 

ผลต่อความอดุมสมบูรณ์ของดิน 

▪ Impacts on the aesthetics of the landscape 

ผลกระทบด้านสนุทรียภาพของภูมิประเทศ 

Interviews with Forest Managers and local communities and/or 
experts. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และชมุชนท้องถ่ินและ/หรือผู้ เช่ียวชาญ 

Evidence of consultation. หลกัฐานการปรึกษา 

  

Indicator 10.8.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.8.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and local communities and/or 
experts. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และชมุชนท้องถ่ินและ/หรือผู้ เช่ียวชาญ 

Evidence of consultation. หลกัฐานการปรึกษา 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้น ามาใช้กบัเอลแอลไอเอ็มเอฟ 

There is evidence of consultation with affected 
parties in terms of the impacts identified under 
10.8.2 

มีหลกัฐานการปรึกษากบัฝ่ายตา่งๆที่ได้รับผลกระทบวา่ด้วยผลก
ระทบตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 10.8.2 

  

Indicator 10.8.4 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.8.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 For exotic or invasive species issues, see 
Criteria 6.9 and 10.7 

ส าหรับประเด็นเร่ืองชนิดพนัธุ์ตา่งถ่ินหรือรุกรานนัน้ให้ดทูี่หลกัเก
ณฑ์ที่ 6.9 และ 10.7 

  

Indicator 10.8.5 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.8.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 For social impacts, see Criteria 2.1, 2.2, 4.2 and 
4.4. 

ส าหรับผลกระทบด้านสงัคมให้ดทูี่หลกัเกณฑ์ที่ 2.1, 2.2, 4.2 

และ 4.4.  
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Criterion 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. 

หลักเกณฑ์ที่ 10.9 โดยปกตสิวนป่าที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่เกดิจากแปลงสภาพป่าธรรมชาตภิายหลังเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2537 
นัน้ต้องถือว่าไม่มีคุณสมบัตสิ าหรับการออกใบรับรอง 
อย่างไรกต็ามอาจยอมให้มีการด าเนินการออกใบรับรองในกรณีที่ผู้จัดการ/เจ้าของกจิการสามารถน าเสนอหลักฐานได้อย่างเพียง
พอว่าตนไม่มีส่วนทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อการแปลงสภาพดังกล่าว  

Indicator 10.9.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.9.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Clear felling and replanting of a natural or semi-natural forest 
with a mixture of native species in the absence of satisfactory 
natural regeneration is not considered forest conversion to 
plantation. Clear felling and replanting of a natural or semi-
natural forest with an exotic species is considered conversion. 

การตดัถางและการปลูกพืชชนิดพนัธุ์ประจ าถ่ินนานาชนิดผสมผสานกนัใหม่ในผื
นป่าธรรมชาติหรือก่ึงธรรมชาติโดยไม่มีการงอกใหม่ตามธรรมชาติอย่างเป็นทีน่่า
พอใจนัน้ไม่ถือว่าเป็นการแปลงสภาพป่าให้เป็นสวนป่า 
แต่การตดัถางและการปลูกพืชชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินทดแทนในผืนป่าธรรมชาติหรือก่ึ
งธรรมชาติถือว่าเป็นการแปลงสภาพป่า 
Where the requirements of criteria 10.9 are in conflict with 
criterion 6.10, the latter will take precedence. 

กรณีทีข้่อก าหนดของหลกัเกณฑ์ที ่10.9 ขดัแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที ่ 6.10 
ให้ยึดอย่างหลงัเป็นหลกั 

Interviews with Forest Managers and Government Agencies. 

การสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการป่าไม้และหน่วยงานของรัฐบาล 

Plantations plans and maps. แผนงานสวนป่าและแผนที่ 

 

Accurate data is compiled on all conversions 
since 1994. 

มีการเก็บข้อมลูที่เที่ยงตรงของการแปลงสภาพป่าทัง้หมดตัง้แตปี่
พ.ศ. 2537  

  

Indicator 10.9.2  ตัวบ่งชีท่ี้ 10.9.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Legal evidence of ownership or use-right 

หลกัฐานการเป็นเจ้าของหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย 

Areas converted from natural forest to 
plantation since November 1994 are not 
certified, except where the Organization 
provides clear and sufficient evidence that it 
was not directly or indirectly responsible for 
the conversion. 

พืน้ที่ที่ถกูแปลงสภาพจากป่าธรรมชาตติัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 
2537 ไมไ่ด้รับการรับรอง 
ยกเว้นกรณีที่องค์กรมีหลกัฐานที่ชดัเจนและเพียงพอวา่ไมมี่สว่น
รับผิดชอบทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมตอ่การแปลงสภาพป่า 
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NON TIMBER FOREST PRODUCTS CHECKLIST V1-0 FOR NATURAL RUBBER 
(2019-01-18) รายการตรวจสอบผลิตภณัฑ์จากป่าที่มิใชเ่นือ้ไม้ V1-0 ส าหรับยางธรรมชาติ (2019-01-18) 

 

PRINCIPLE 1. COMPLIANCE WITH LAWS AND PRINCIPLES OF THE FSC. 

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. 

หลักการที่ 1. ความสอดคล้องกับกฎหมายและหลักการต่างๆของเอฟเอสซี: 

การจัดการป่าไม้ต้องเคารพต่อทกุแง่มุมของกฎหมายทกุฉบับที่บังคบัใช้ในประเทศนัน้ๆรวมไปถงึสนธสิัญญาและข้อตกลงนานาช
าตทิี่ประเทศนัน้ได้ให้สัตยาบันไว้ และต้องสอดคล้องกับหลักการและหลักเกณฑ์ของเอฟเอสซี 

Overview:The use of non-timber forest products, in this case natural rubber (Hevea brasiliensis) must be made within the ethical and 
legal framework of international laws and policies related to the environment and human rights, and as well as according to the laws. 

The use of natural rubber doesnot required to have specific legal permits or specific licenses. The extraction takes place in natural 
rubber plantations established for this specific purpose within the FME. Because the conditions described above, they are not 
included in this addendum additional indicators apply to natural rubber; RA interim standard for evaluation of forest management 
shall apply in this perspective. 

Note: Recently natural rubber plantationshave begun to establish rubber plantations in natural protected areas, so it will be 
necessary to assess, under Criterion 1.1, the existence of specific regulations for the use of rubber. 

ภาพรวม: การใช้ผลิตภณัฑ์จากป่าที่ไมใ่ชเ่นือ้ไม้ ในกรณียางธรรมชาติ (Hevea brasiliensis) 

จะต้องท าภายใต้กรอบจริยธรรมและกฎหมายของกฎหมายและนโยบายระหวา่งประเทศที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมและสทิธิมนษุยชน 
และตามกฎหมายอ่ืนๆ  เชน่เดียวกนั  การใช้ยางธรรมชาติไมจ่ าเป็นต้องมีใบอนญุาตตามกฎหมาย หรือใบอนญุาตเฉพาะ 
การสกดัเกิดขึน้ในสวนยางธรรมชาติทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อจดุประสงค์เฉพาะภายในเอฟเอ็มอี เพราะเง่ือนไขดงักลา่วข้างต้น 
พวกเขาจะไมถ่กูรวมอยูใ่นภาคผนวกตวัชีว้ดัเพิ่มเติมนีน้ าไปใช้กบัยางธรรมชาติ 
มาตรฐานชัว่คราวระหวา่งอาร์เอส าหรับการประเมินผลการจดัการป่าไม้จะน ามาใช้ในมมุมองนี ้

หมายเหต:ุ เม่ือเร็ว ๆ นีส้วนยางพาราได้เร่ิมสร้างสวนยางพาราในพืน้ทีคุ่้มครองตามธรรมชาติ ดงันัน้จงึจ าเป็นที่จะต้องประเมินภายใต้เกณฑ์ 1.1 
ที่มีอยูข่องกฎระเบียบเฉพาะส าหรับการใช้ยาง 

  

PRINCIPLE 2. TENURE AND USE RIGHTS RESPONSIBILITIES: 

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

หลักการที่ 2. ความรับผิดชอบว่าด้วยสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์  

ต้องมีการระบุสทิธกิารถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดนิระยะยาวรวมทัง้ทรัพยากรจากผืนป่าโดยจดัท าเป็นเอกสารและด าเนินกา
รให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

  

Criterion 2.1 Clear evidence of long-termforest use rights to the land (e.g. land title, 
customary rights, or lease agreements) shall be demonstrated. 

หลักเกณฑ์ที่ 2.1 มีหลักฐานแสดงสทิธกิารใช้ประโยชน์จากป่าในที่ดนิระยะยาวที่ชัดเจน (เช่น ฉโนดที่ดนิ, 
สทิธติามประเพณีปฏบิัตหิรือสัญญาเช่า) 

Indicator 2.1.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 



AD 33-TH-07 Page 93 of 122 

 

Agreements shall exist between the FME and 
third party commercial Natural rubber (Hevea 
brasiliensis) harvesters and should be 
documented e.g., a lease contract or other 
agreement outlining harvest area, estimated 
extracted volume, etc. 

ข้อตกลงจะมีอยูร่ะหวา่ง เอฟเอ็มอี 
และบคุคลที่สามของการเก็บเก่ียวยางธรรมชาติ (Hevea 

brasiliensis)เชิงพานิชย์ และควรจดัท าเป็นเอกสาร เชน่ 
สญัญาเชา่ หรือข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่ระบถุงึพืน้ที่เก็บเก่ียว, 
ปริมาณการสกดัโดยประมาณ เป็นต้น 

 

  

Criterion 2.2 Local communities with legal or customary tenure or use rights shall maintain 
control, to the extent necessary to protect their rightsor resources, over forest 
operations unless they delegate control with free and informed consent to other 
agencies. 

หลักเกณฑ์ที่ 2.2 

ชุมชนท้องถิ่นที่มีสทิธกิารถือครองหรือสทิธติามประเพณีหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ต้องธ ารงไว้ซึ่งการควบคุมดูแล, 
ตามความจ าเป็นเพื่อปกป้องสทิธหิรือทรัพยากร, 
การปฏบิตังิานการป่าไม้เว้นไว้แต่ว่าจะได้ให้สทิธกิารควบคุมและความยนิยอมแก่หน่วยงานอื่น 

Indicator 2.2.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Local communities shall receive fair and 
adequate benefits for any use of their name or 
image in marketing of Natural rubber (Hevea 
brasiliensis). 

ชมุชนท้องถ่ินจะได้รับความยตุิธรรม 
และผลประโยชน์ที่เพียงพอส าหรับการใช้งานใดๆจากชื่อหรือภา
พลกัษณ์ของพวกเขาในการตลาดของยางธรรมชาติ (Hevea 

brasiliensis) 

 

  

Indicator 2.2.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

When local knowledge is the basis of Natural 
rubber (Hevea brasiliensis) patent, informed 
consent shall be obtained and the affected 
community shall receive fair and adequate 
benefits. 

เม่ือความรู้ท้องถ่ินเป็นพืน้ฐานของสิทธิบตัรยางธรรมชาติ 
(Hevea brasiliensis) จะต้องได้รับความยินยอมจากชมุชน  
และชมุชนที่ได้รับผลกระทบจะได้รับผลประโยชน์ที่ยตุิธรรมและเ
พียงพอ 
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Criterion 2.3 Local communities with legal or customary tenure or use rights shall maintain 
control, to the extent necessary to protect their rightsor resources, over forest 
operations unless they delegate control with free and informed consent to other 
agencies. 

หลักเกณฑ์ที่ 2.3 

ชุมชนท้องถิ่นที่มีสทิธกิารถือครองหรือสทิธติามประเพณีหรือสทิธิการใช้ประโยชน์ต้องธ ารงไว้ซึ่งการควบคุมดูแล, 
ตามความจ าเป็นเพื่อปกป้องสทิธหิรือทรัพยากร, 
การปฏบิตังิานการป่าไม้เว้นไว้แต่ว่าจะได้ให้สทิธกิารควบคุมและความยนิยอมแก่หน่วยงานอื่น 

Indicator 2.3.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Large-scale harvesting and commercialization 
of Natural rubber (Hevea brasiliensis) shall be 
described in advance to affected communities, 
by means which are appropriate to the local 
reality, when the harvest of such products has 
the potential to impact local subsistence use. 

การเก็บเก่ียวและการค้ายางธรรมชาติ(Hevea 

brasiliensis)ในพืน้ทีข่นาดใหญ่ 
จะต้องอธิบายลว่งหน้าให้กบัชมุชนที่ได้รับผลกระทบโดยวิธีการที่
เหมาะสมกบัความเป็นจริงในท้องถ่ิน 
เม่ือการเก็บเก่ียวผลผลิตดงักลา่วมีศกัยภาพที่จะสง่ผลกระทบตอ่
การใช้ยงัชีพในท้องถ่ิน 

 

  

PRINCIPLE 3. INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS. 

The legal and customary rights of indigenous peoples to own, use and manage their 
lands, territories and resources shall be recognized and respected. 

หลักการที่ 3 สิทธิของคนพืน้ถิ่น 

ต้องให้ความเคารพและยอมรับต่อสิทธิตามกฎหมายและตามประเพณีของคนพืน้ถิ่นในการเป็นเจ้าของ, 
การใช้ประโยชน์และการจัดการที่ดิน, อาณาบริเวณและทรัพยากรของตน 

The rights of indigenous peoples to use NTFPs for subsistence needs must be protected.  Natural rubber (Hevea brasiliensis) play 
central roles in cultural and religious ceremonies for indigenous communities and their protection may promote cultural survival and 
positive relations between stakeholders.  Certification should seek to minimize any potentially negative impacts of market forces on 
traditional local use and management of forests and forest products.  Certification should also avoid creating dependency 
relationships that may disrupt cultural balance, integrity, and belief systems, and that exploit indigenous-related knowledge and 
image. 

สทิธิของชนพืน้เมืองในการใช้ NTFPs ส าหรับความต้องการยงัชีพจะต้องได้รับการปกปอ้ง ยางธรรมชาติ(Hevea brasiliensis) ) 
มีบทบาทส าคญัในทางวฒันธรรมและพิธีกรรมทางศาสนาส าหรับชมุชนพืน้เมือง 
และการคุ้มครองอาจสง่เสริมความอยูร่อดทางวฒันธรรมและความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
การรับรองควรพยายามลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดขึน้จากกลไกตลาดท่ีมีตอ่การใช้งานในท้องถ่ิน และการจดัการป่าไม้ และผลิตภณัฑ์จากป่าให้น้อยท่ีสดุ 
การรับรองควรหลีกเลี่ยงการสร้างความสมัพนัธ์ในการพึง่พาซึง่อาจท าลายความสมดลุทางวฒันธรรม, ความสมบรูณ์, และระบบความเช่ือ 
และใช้ประโยชน์จากความรู้และภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัชนพืน้เมือง 
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Criterion 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. 

หลักเกณฑ์ที่ 3.3  ต้องระบุพืน้ที่ที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรม, นิเวศวทิยา, 
เศรษฐกจิหรือศาสนาเป็นพเิศษต่อประชากรพืน้ถิ่นโดยด าเนินการร่วมกับคนเหล่านี ้
ทัง้นีผู้้จัดการด้านการป่าไม้จะต้องรับทราบและให้ความเคารพต่อพืน้ที่ต่างๆเหล่านีด้้วย 

Indicator 3.3.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Culturally and religiously significant sites, 
groves, plants and animals of cultural or 
religious importance shall be identified and 
protected from Natural rubber (Hevea 
brasiliensis) harvesting activities. 

สถานทีส่ าคญัทางวฒันธรรมและศาสนา, หยอ่มป่า, 
พืชพนัธุ์และสตัว์ตา่งๆ 
ที่มีความส าคญัทางวฒันธรรมหรือศาสนา จะต้องได้รับการระบ ุ
และปกป้องจากกิจกรรมการเก็บเก่ียวยางพารา (Hevea 

brasiliensis) 

 

  

Criterion 3.4 Indigenous peoples shall be compensated for the application of their traditional 
knowledge regardingthe 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. 

หลักเกณฑ์ที่ 3.4 
ประชากรพืน้ถิ่นควรได้รับค่าตอบแทนส าหรับการน าภูมปัิญญาของตนไปใช้เกี่ยวกับชนิดพันธ์ุสิ่งมีชีวิตในป่าหรือระบบการจัดก
ารในการปฏบิตังิานในป่า 
ค่าตอบแทนเหล่านีต้้องเป็นที่ตกลงกันโดยได้รับความยนิยอมอย่างเป็นอสิระจากประชากรพืน้ถิ่นและเป็นที่รับทราบโดยทั่วกันก่
อนที่การปฏบิัตงิานในป่าจะเร่ิมต้นขึน้ 

Indicator 3.4.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Indigenous communities receive shall fair and 
adequate benefits for any use of their name or 
image in marketing of Natural rubber (Hevea 
brasiliensis). 

ชมุชนพืน้เมืองจะได้รับความยตุิธรรม 
และผลประโยชน์ที่เพียงพอส าหรับการใช้งานใดๆจากชื่อหรือภา
พลกัษณ์ของพวกเขาในการตลาดของยางธรรมชาติ (Hevea 

brasiliensis) 

 

  

Indicator 3.4.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

When indigenous knowledge is the basis of a 
Natural rubber (Hevea brasiliensis) patent, 
informed consent shall be obtained and the 
affected community shall receive fair and 
adequate benefits.   
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เม่ือภมิูปัญญาท้องถ่ินเป็นพืน้ฐานของสิทธิบตัรยางธรรมชาติ 
(Hevea brasiliensis) จะต้องได้รับความยินยอมจากชมุชน 
และชมุชนที่ได้รับผลกระทบจะได้รับผลประโยชน์ที่ยตุิธรรมและเ
พียงพอ 

  

PRINCIPLE 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. 

หลักการที่ 4. ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิทธิของคนงาน 

การปฏิบัติงานด้านการจัดการป่าไม้ต้องธ ารงไว้ซึ่งหรือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีระยะยาวทัง้ในด้านสังคมและเศรษฐกิจของคนงานป่าไม้
และชุมชนท้องถิ่น 

Workers involved in operations management and use of natural rubber may be linked to theFME(employees, forest owner/manager 
and relatives), or they may be third contracted parties to perform specific jobs harvesting or plantation management (local 
communities, enterprises, individuals). SGS interim standard for evaluation of forest management shall apply in this respect. 

คนงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการการด าเนินงาน และการใช้ยางธรรมชาติอาจเช่ือมโยงกบัเอฟเอ็มอี (พนกังาน, เจ้าของป่า / ผู้จดัการ และเครือขา่ย) 
หรือพวกเขาอาจเป็นคู่สญัญาท่ีสามในการปฏิบติังานเก็บเก่ียว หรือจดัการแปลงปลกูโดยเฉพาะ (ชมุชนท้องถ่ิน, รัฐวิสาหกิจ, เอกชน) 
มาตรฐานชัว่คราวของเอสจีเอสส าหรับการประเมินการจดัการป่าไม้จะน ามาใช้ในสว่นนี ้

PRINCIPLE 5. BENEFITS FROM THE FOREST. 

Forest management should encouragethe efficient use of the forest multiple products and 
services to ensure economic viability and a wide range of environmental and social 
benefits. 

หลักการที่ 5 ผลประโยชน์จากป่า 

การปฏิบัติงานตามแผนการจัดการป่าไม้ควรส่งเสิรมให้มีการใช้ประโยชน์ผลผลิตที่หลากหลายจากป่าและบริการต่างๆอย่างมีประสิทธิ
ภาพเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมทัง้ผลประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมในวงกว้าง 

The NTFP natural rubber comes directly from the management of tree plantations natural rubber (Hevea brasiliensis), which were 
planted for that purpose, so that the interim standard shall apply in this respect. 

ยางธรรมชาติ NTFP มาจากการจดัการของสวนยางพารา(Hevea brasiliensis) โดยตรง ซึง่ปลกูไว้เพื่อจดุประสงค์นัน้ ดงันัน้มาตรฐานชัว่คราวจะมผีลบงัคบัใช้ในสว่นนี ้

Criterion 5.1 Forest management should strive toward 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. 

หลักเกณฑ์ที่ 5.1 การจัดการป่าไม้ต้องมุ่งไปสู่ความม่ันคงด้านเศรษฐกจิขณะเดียวกันต้องให้ความส าคัญต้นทนุด้านสิ่งแวดล้อม, 
สังคมและต้นทนุด้านการปฏบิตังิานของการผลติ 
นอกจากนีย้ังต้องมั่นใจว่าได้มีการลงทนุที่จ าเป็นต่อการธ ารงไว้ซึ่งผลติภาพของระบบนิเวศของผืนป่าด้วย 

Indicator 5.1.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

FME shall have a financia l analysis (or a 
budgetary projection if it is SLIMF) 
demonstratethe long term economic viability of 
the use of naturalrubber, taking into account 
the environmental, social and operational costs 
of forest management. The assumptions of the 
analysis shall be duly substantiated. 
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เอฟเอ็มอี จะต้องมีการวิเคราะห์ทางการเงิน 
(หรือประมาณการงบประมาณถ้าเป็น เอสแอลไอเอ็มเอฟ) 
แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวของการใช้ยา
งธรรมชาติ ค านึงถึงต้นทนุด้านสิ่งแวดล้อม, สงัคม 
และการด าเนินงานของการจดัการป่าไม้ 
สมมติฐานจากการวิเคราะห์จะต้องได้รับการรับรองส าเนาถกูต้อ
ง 

  

Criterion 5.2 Forest management and marketing operations should encourage the optimal use 
and local processing of the forest's diversity of products. 

หลักเกณฑ์ที่ 5.2 
การปฏบิตังิานด้านการจดัการป่าไม้และการตลาดต้องส่งเสริมให้เกดิการใช้ประโยชน์สูงสุดและเกดิกระบวนการแปรรูปผลผลติที่
หลากหลายจากป่าภายในท้องถิ่น 

Indicator 5.2.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

The FME shall encourage the optimal use of the 
rubber obtained, thus maximizing the economic 
benefits from their use. 

เอฟเอ็มอีจะต้องสง่เสริมให้ใช้ยางที่ได้รับอยา่งดีที่สดุ 
จงึเพ่ิมประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้สงูสดุจากการใช้งาน 

 

  

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

หลักเกณฑ์ที่ 5.3 
การจัดการป่าไม้ต้องลดของเสียอนัเน่ืองมาจากการตัดฟันและการท างานแปรรูปในพืน้ที่และต้องหลีกเล่ียงไม่ให้เกดิความเสียหา
ยต่อแหล่งทรัพยากรอื่นๆจากป่า 

Indicator 5.3.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

The FME, rubber collectors, transporters and / 
or processing centers should optimize their 
methods and equipment to minimize waste 
associated with harvesting and processing. 

เอฟเอ็มอี, คนเก็บยาง, ผู้ขนสง่ และ / หรือศนูย์แปรรูป 
ควรปรับวธีิและอปุกรณ์ให้เหมาะสมเพื่อลดของเสียที่เก่ียวข้องกั
บการเก็บเก่ียวและการแปรรูป 

 

  

Criterion 5.4 The rate of harvest of forest products shall not exceed levels which can be 
permanently sustained. 

หลักเกณฑ์ที่ 5.4 อัตราการเกบ็เกี่ยวผลผลติจากป่าต้องไม่เกนิระดบัที่จะท าให้เกดิความยั่งยืนอย่างถาวร 

Indicator 5.4.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 
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The intensity of use of natural rubber should be 
in accordance with the specific management 
plan. Incision intensity, which defines the 
intensity of extraction of natural rubber shall be 
adjusted seasonally dry and rainy season 
according to a combination of experience and / 
or long-term local knowledge, in order to avoid 
overexploitation. 

ความเข้มของการใช้ยางธรรมชาติควรเป็นไปตามแผนการจดัการ
ที่เฉพาะเจาะจง 
ความแรงของรอยกรีดซึง่ก าหนดความเข้มของการสกดัยางธรรม
ชาติ จะต้องมีการปรับในฤดแูล้งและฤดฝูน 
ตามการผสมผสานของประสบการณ์และ / 
หรือความรู้ท้องถ่ินในระยะยาว 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์มากเกินไป 

 

  

PRINCIPLE 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. 

หลักการที่ 6 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม : 

การจัดการป่าไม้ต้องช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่าต่างที่เกี่ยวเน่ืองกันรวมไปถึงแหล่งน า้, 
ดินและระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะและเปราะบางและภูมิประเทศ 
และด้วยการกระท าดังกล่าวนีจ้ึงเป็นการธ ารงไว้ซึ่งหน้าที่ทางนิเวศวิทยาและบูรณาการของผืนป่า 

The management of natural rubber (Hevea brasiliensis), if carried out properly, it can help recover degraded habitats and reducing 
deforestation natural forest, protecting the integrity of natural resources and forests in general. Each type of product or service 
produced by rubber plantations involves different harvesting regimes and impacts, so management activities should reflect those 
differences. The interim RA standard for evaluation of forest management (FM-32) shall apply this perspective. 

การจดัการยางธรรมชาติ (Hevea brasiliensis) หากด าเนินการอยา่งถกูต้องมนัสามารถช่วยฟืน้ฟถ่ิูนอาศยัท่ีเสื่อมโทรมและลดการท าลายป่าตามธรรมชาติ 
ปกปอ้งความสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้โดยทัว่ไป 
ผลิตภณัฑ์หรือบริการแต่ละประเภทท่ีผลิตโดยสวนยางพารานัน้เก่ียวข้องกบัระบบการเก็บเก่ียวและผลกระทบท่ีแตกต่างกนั 
ดงันัน้กิจกรรมการจดัการควรสะท้อนถึงความแตกต่างเหลา่นัน้ มาตรฐานชัว่คราวของอาร์เอ ส าหรับการประเมินการจดัการป่า (FM-32) จะถกูใช้ในมมุมองนี ้
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Criterion 6.6 Management systems shall promote the development and adoption of 
environmentally friendly non-chemical methods of pest management and strive to 
avoid damaging the environment. It should also avoid using chemical pesticides. 
In addition, pesticides classified as Type 1A and 1B are prohibited by the World 
Health Organization (WHO); pesticides hydrocarbons, and those compounds of 
chlorine; pesticides that are persistent, toxic or whose derivatives remain 
biologically active and accumulate in the food chain beyond their intended use; 
and any pesticides banned by international agreements. If chemicals are used, 
proper equipment and training shall be provided to minimise health and 
environmental risks. 

หลกัเกณฑ์ที ่6.6 
ระบบการจัดการต้องส่งเสริมการพัฒนาและการน าวธีิการจดัการกบัแมลงที่ไม่ใช่สารเคมีและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นที่
จะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีก าจดัแมลง องค์การอนามัยโลกประเภท 1เอ และ 
1บีและสารก าจดัแมลงไฮโดรคาร์บอนที่ผสมคลอรีน, สารก าจัดแมลงที่มีผลตกค้างระยะยาว, 
เป็นพษิหรือมีองค์ประกอบที่ยังคงมีปฏกิริิยาทางชีวภาพและเข้าไปสะสมในห่วงโซ่อาหารเกนิกว่าเจตนารมณ์ของการใช้งาน 
นอกจากนีต้้องห้ามใช้สารก าจัดแมลงที่ห้ามใช้ภายใต้ข้อตกลงนานาชาต ิ
ถ้ามีการใช้สารเคมต้ีองจดัหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมและการฝึกอบรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด 

Indicator 6.6.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

It should be avoided as far as possible, the use 
of pesticides in the nursery, clonal garden, 
planting and in the process of extraction, 
transport and storage of rubber. (If pesticides 
are used, it is necessary to comply with 
indicators of the SGS standard. 

ควรหลีกเลี่ยงเทา่ที่จะท าได้ในการการใช้สารก าจดัศตัรูพืชในเรือ
นเพาะช า, สวนโคลนน่ิง, การปลกู และในกระบวนการสกดั, 
การขนสง่ และการเก็บรักษายาง 
(หากมีการใช้ยาฆ่าแมลงจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามตวัชีว้ดัของมาตร
ฐานเอสจีเอส) 

 

  

PRINCIPLE 7. MANAGEMENT PLA 

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

หลักการที่ 7. แผนการจัดการ: 

ควรจัดท าแผนการจดัการ – ซึ่งเหมาะสมกับขนาดและความเข้มข้นของการปฏบิตังิาน – 
และน าไปปฏบิัตริวมทัง้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
ทัง้นีค้วรระบุวัตถุประสงการจดัการค์ระยะยาวและวธีิการที่จะท าให้บรรลุวัตปิระสงค์ดังกล่าว 

Management plans for natural rubber plantations (Hevea brasiliensis) should include aspects of the process of extracting natural 
rubber, as well as the expected volumes of wood; SGS standard for evaluation of forest management shall apply in this perspective. 
Notwithstanding the above, in this addendum it includes aspects corresponding to latex as a NTFP. 

แผนการจดัการยางธรรมชาติ (Hevea brasiliensis) ควรรวมถึงแง่มมุของกระบวนการสกดัยางธรรมชาติเช่นเดียวกบัปริมาณไม้ท่ีคาดหวงั มาตรฐาน เอสจีเอส 

ส าหรับการประเมินการจดัการป่าไม้จะน ามาใช้ในมมุมองนี ้อยา่งไรก็ตามข้างต้น ในภาคผนวกนีจ้ะรวมถึงแง่มมุท่ีสอดคล้องกบัน า้ยางข้นเช่นเดียวกบั เอ็นทีเอฟพี 
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Criterion 7.1 The management plan and supporting documents shall provide: 

a) Management objectives. 

b) Description of the forest resources to be managed, environmental 
limitations, land use and ownership status, socio-economic conditions, and 
a profile of adjacent lands. 

c) Description of silvicultural and / or other management system, based on the 
ecology of the forest and on information obtained through forest inventories. 

d) The rationale for rate of annual harvest and species selection. 

e) Provisions for monitoring forest growth and dynamics. 

f) Environmental safeguards based on environmental assessments. 

g) Plans for the identification and protection of rare, threatened or endangered.  

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. 

หลกัเกณฑ์ท่ี 7.1 แผนการจดัการและเอกสารสนบัสนนุควรให้ข้อมลูตอ่ไปนี:้ 

a) วัตถุประสงค์การจัดการ 

b) รายละเอียดแหล่งทรัพยากรป่าไม้ท่ีต้องจัดการ, ข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อม, 
สิทธิการใช้ท่ีดนิและสถานะภาพความเป็นเจ้าของ, เงื่อนไขทางเศรษฐกจิสังคมและประวัตท่ีิดนิท่ีอยู่ตดิกัน 

c) รายละเอียดระบบการจัดการด้านวนวัฒน์และ/หรือด้านอ่ืนๆบนพืน้ฐานของระบบนิเวศของป่าและข้อมูลท่ีได้จา
กการเก็บรักษาป่า 

d) เหตุผลท่ีใช้ก าหนดอัตราการเก็บเก่ียวต่อปีและการเลือกชนิดพันธ์ุ 

e) สาระท่ีก าหนดการตดิตามตรวจสอบการเจริญเตบิโตและพลวัตของป่า 

f) การป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมบนพืน้ฐานของการประเมนิด้านสิ่งแวดล้อม 

g) แผนงานเพื่อใช้ในการจ าแนกและคุ้มครองพืชและสัตว์ชนิดพัน์หายากท่ีถูกคุกคามและเส่ียงต่อการสูญพันธ์ุ 

h) แผนท่ีแสดงรายละเอียดฐานของแหล่งทรัพยากรป่าไม้รวมไปถงึพืน้ท่ีท่ีได้รับการคุ้มครอง, 
กิจกรรมด้านการจัดการท่ีได้วางแผนไว้และความเป็นเจ้าของท่ีดนิ 

i) รายละเอียดและเหตุผลการตัดสินใจเก่ียวกับเทคนิคการเก็บเก่ียวและอุปกรณ์ท่ีจะใช้ 

Indicator 7.1.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

FME shall have a specific plan for the use of 
natural rubber and plantation management, 
which should at least include: 

เอฟเอ็มอีจะต้องมีแผนเฉพาะส าหรับการใช้ยางธรรมชาติ 
และการจดัการสวนป่า ซึง่อยา่งน้อยควรรวมถึง 

a) Management objectives;วตัถปุระสงค์การจดัการ 

b) Socio-economic conditions of local 

communities;เง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสงัคมของชมุ
ชนท้องถ่ิน 

c) Harvesting areas (described on a map, if 

possible);พืน้ที่เก็บเก่ียว 
(อธิบายบนแผนที่ถ้าเป็นไปได้) 
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d) Rate, timing, and quantity of natural 
rubber to be harvested, based on the age 
and condition of harvestable trees and the 
established best management practices 

for rubber. (อตัรา, ชว่งเวลา 
และปริมาณในการเก็บเก่ียวยางธรรมชาติ ขึน้อยูก่บัอาย ุ
และสภาพของต้นที่เก็บเก่ียวได้ 
และแนวทางการจดัการยางพาราที่ดีทีส่ดุ) 

e) Description and justification of the amount 
of natural rubber harvested, the 
implemented harvesting technique and the 
equipment used; 
รายละเอียดและเหตผุลของปริมาณยางธรรมชาติที่เก็บเก่ี
ยวได้ เทคนิคการเก็บเก่ียว และเคร่ืองมือที่ใช้ 

f) Sources Information that sustain natural 
rubber management activities, (i.e., based 
on site-specific field data, local knowledge 
or published regional research and 
government requirements). 
แหลง่ข้อมลูที่สนบัสนนุกิจกรรมการจดัการยางธรรมชาติ 
(เชน่ ข้อมลูเฉพาะภาคสนาม, ความรู้ท้องถ่ิน 
หรือการวิจยัระดบัภมิูภาคที่ตีพิมพ์ 
และข้อก าหนดของรัฐบาล) 

g) Definition of mitigation measures based 
on environmental assessments. 
ค าจ ากดัความของมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปร
ะเมินสิ่งแวดล้อม 

  

Criterion 7.2 Forest workers shall receive adequate training and supervision to ensure proper 

หลักเกณฑ์ที่ 7.2 คนงานป่าไม้ต้องได้รับการฝึกอบรมและก ากับดูแลอย่างเพียงพอเพื่อให้แน่ใจอย่างเหมาะสม 

Indicator 7.2.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

There must be evidence that field workers 
implement, correctly, the rubber tapping 
guidelines set out in the management plan of 
natural rubber. 

จะต้องมีหลกัฐานวา่ผู้ปฏบิตัิงานภาคสนาม 
ปฏิบตัิตามแนวทางการกรีดยางอยา่งถกูต้องตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการจดัการยางธรรมชาติ 

 

  

Criterion 7.3 Forest producers should have a summary of the main elements of the 
management plan, including those listed in Criterion 7.1. The confidentiality of 
this information will be respected 

หลักเกณฑ์ 7.3 ผู้ผลิตป่าไม้ควรมีบทสรุปขององค์ประกอบหลักของแผนการจัดการรวมถึงส่ิงที่ระบุไว้ในเกณฑ์ 7.1 
ความลับของข้อมูลนีจ้ะได้รับการเคารพ 

Indicator 7.3.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 
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The public summary of the management plan 
should include aspects related to the use of 
natural rubber, as listed in the 7.1.1.NTFP 
Indicator. 

บทสรุปแผนการจดัการสาธารณะควรรวมถึงแงม่มุตา่งๆที่เก่ียวข้
องกบัการใช้ยางธรรมชาติตามที่ระบไุว้ใน 
7.1.1.ตวับง่ชีเ้อ็นทีเอฟพี 

 

  

PRINCIPLE 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. 

หลักการที่ 8. การตดิตามตรวจสอบและการประเมนิ: 

ต้องด าเนินการตดิตามตรวจสอบ – อย่างเหมาะสมกับขนาดและความเข้มข้นของการจัดการป่าไม้ – เพื่อประเมนิสภาพป่า, 
ผลผลติต่อปี, ห่วงโซ่แห่งการพทิกัษ์, กจิกรรมการจัดการและผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

The internal monitoring systems are crucial to provide quality control for forest management operations of extracting natural rubber 
level plantations, identify social, ecological, economic and operational challenges, and to report on the success or failure of 
management interventions to resolve problems. In some operations natural rubber, monitoring may be adequate, but extremely 
informal. Assessors may need to move some operations toward more formal and documented monitoring systems, which in the end 
can serve to improve management quality and effectiveness. 

ระบบการตรวจสอบภายในมีความส าคัญต่อการควบคุมคุณภาพส าหรับการจัดการป่าไม้ในการสกัดสวนยางธรรมชาติระดับสวนป่า ระบุสังคม, นิเวศวิทยา, 
เศรษฐกิจ และความท้าทายด้านการปฏิบัติงาน และเพื่อรายงานความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการแทรกแซงการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา  
ในการปฏิบัติงานบางอย่างของยางธรรมชาติการตรวจสอบอาจเพียงพอแต่ไม่เป็นทางการ 
ผู้ประเมินอาจจ าเป็นต้องย้ายการด าเนินการบางอย่างไปยังระบบการตรวจสอบท่ีเป็นทางการ และเป็นเอกสาร 
ซึ่งในที่สุดสามารถให้บริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการและประสิทธิผล 

Criterion 8.1 Frequency and intensity of monitoring should be determined according to the 
scale and intensity of forest management operations, and acording to the relative 
complexity and fragility of the affected environment. Monitoring procedures 
should be consistent and replicable over time, to allow comparison of results and 
assessment of changes.Management objectives. 

หลักเกณฑ์ที่ 8.1 ความถี่และความเข้มของการตรวจสอบ ควรก าหนดตามขนาดและความรุนแรงของการด าเนินการจดัการป่าไม้ 
และตามความซับซ้อนและความเปราะบางของสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ 
ขัน้ตอนการตรวจสอบควรมีความสอดคล้องและจ าลองแบบได้ตลอดเวลา 
เพื่อให้สามารถเปรียบเทยีบผลลพัธ์และการประเมนิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การจัดการ 

Indicator 8.1.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

FME shall develop a plan for periodic 
monitoring and reporting, specific for handling 
of natural rubber. 

เอฟเอ็มอีจะต้องพฒันาแผนส าหรับการตรวจสอบติดตาม 
และรายงานเป็นระยะ  
โดยเฉพาะส าหรับการจดัการยางธรรมชาติ 
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Criterion 8.2 Forest management should include the research and data collection needed to 
monitor, at a mínimum, the following indicators: 

a) Yield of all forest products harvested.  

b) Growth rates, regeneration and condition of the forest. 

c) The composition and observed changes in the flora and fauna. 

d) Environmental and social impacts of harvesting and other operations. 

e) Costs, productivity and efficiency of forest management. 

หลักเกณฑ์ที่ 8.2 

การจัดการป่าไม้ต้องรวมไปถงึการวจิัยและการเกบ็ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับตดิตามตรวจสอบตัวบ่งชีต่้อไปนีไ้ด้เป็นอย่างน้อย 

a) ผลผลิตของผลิตภณัฑ์ป่าท่ีเก็บเก่ียวได้ทัง้หมด 

b) อตัราการเจริญเติบโต, การปลกูทดแทนและสภาพของผืนป่า 

c) องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทีส่งัเกตพบในพืชและสตัว์ 

d) ผลกรทบด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมจากการตดัฟันและการปฏบิตัิงานด้านอ่ืนๆ 

e) ต้นทนุคา่ใช้จา่ย, ผลิตภาพและประสิทธิภาพของการจดัการป่าไม้ 

Indicator 8.2.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

FME shall monitor and record information on 
the following aspects: 

เอฟเอ็มอีจะต้องตรวจสอบ และบนัทกึข้อมลูในด้านตา่ง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

a) Quantity of natural rubber 

harvested;ปริมาณการเก็บเก่ียวยางธรรมชาติ 
b) Growth and recovery after the use of 

natural rubber;การเจริญเติบโต 
และการฟืน้ตวัหลงัจากการใช้ยางธรรมชาติ 

c) Management costs of natural 

rubber;ต้นทนุการจดัการยางธรรมชาต ิ

d) Social impacts of management; 

andผลกระทบทางสงัคมจากการจดัการ และ 
e) Monitoring the implementation of 

mitigation measures 
ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามมาตรการบรรเท
าผลกระทบ 

 

  

Criterion 8.3 Documentation shall be provided by the forest manager to enable 
monitoring and certifying organizations to trace each forest product from 
its origin. This is a process known as the "chain of custody". 

หลักเกณฑ์ที่ 8.3 
ผู้จัดการด้านการป่าไม้ต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ด าเนินการติดตามตรวจสอบและออกใบรับรองให้แก่องค์กรได้โดยที่ต้องสามารถต
รวจสอบย้อนกลับไปยังที่มาของผลิตภัณฑ์ได้, กระบวนการนีเ้ป็นที่ รู้จักภายใต้หวัข้อ “ห่วงโซ่แห่งการพิทักษ์” 

Indicator 8.3.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Volume and source data on loads of natural 
rubber shall be available in the forest, and at 
procesing and transportation centers 
controlled by FME. 
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ปริมาณและแหลง่ข้อมลูเก่ียวกบัปริมาณยางธรรมชาติ 
จะต้องมีอยูใ่นป่า และที่ศนูย์ประมวลผล 
และการขนสง่ที่ควบคมุโดย เอฟเอ็มอี 

  

Indicator 8.3.2 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

The sales/delivery note and other 
documentation related to the sale/delivery of 
natural rubber as a certified product shall 
include the description of the product group 
(eg, rubber FSC 100%), and certification code in 
the correct format (i.e., SGS-FM/COC-XXXXXX). 

บนัทกึการขาย / การสง่มอบ และเอกสารอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัการขาย / การสง่มอบยางธรรมชาติ 
ในฐานะผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการรับรองจะต้องมีค าอธิบายของกลุม่
ผลิตภณัฑ์ (เชน่ ยางพารา FSC 100%) 

และรหสัรับรองในรูปแบบที่ถกูต้อง (เชน่  SGS-FM / COC-

XXXXXX) 

 

  

Indicator 8.3.3 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

The certificate shall be clearly distinguished 
from the non-certified product by means of 
marks or labels, separate storage and sale 
notes attached to the point of sale, ie, to the 
"forest gate". 

ใบรับรองต้องมีความแตกตา่งอยา่งชดัเจนจากผลิตภณัฑ์ที่ไมผ่่า
นการรับรอง โดยใช้เคร่ืองหมาย หรือฉลาก, บนัทกึการจดัเก็บ 
และการขายแยกตา่งหากทีแ่นบกบัจดุขาย เชน่  ไปที่ "Forest 

Gate" 

 

  

Criterion 8.5 Forest managers shall have a summary available to the public of the results of monitoring 

indicators, including those listed in Criterion 8.2. the confidentiality of this information 

will be respected. 

หลักเกณฑ์ที่ 8.5 ผู้จัดการป่าไม้จะต้องมีบทสรุปต่อสาธารณชนเกี่ยวกับผลของตัวชีว้ัดการเฝ้าระวังตรวจตดิตาม 
รวมถงึรายการที่อยู่ในเกณฑ์ 8.2 ความลับของข้อมูลนีจ้ะได้รับการเคารพ 

Indicator 8.5.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

FME shall make available to the public a 
summary of the results of the main elements of 
its monitoring system for natural rubber. 

เอฟเอ็มอีจะต้องเปิดเผยตอ่สาธารณะถึงผลสรุปขององค์ประกอ
บหลกัของระบบการเฝา้ระวงัตรวจสอบติดตามยางธรรมชาติ 
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Principle 9. MAINTENANCE OF HIGH CONSERVATION VALUE FORESTS 

Management activities in high conservation value Forest (HCVF) shall maintain or 
enhance the attributes that define such forests. Decisions regarding high conservation 
value forest always be considered in the context of a precautionary approach 

หลักการที่ 9. การดูแลรักษาป่าไม้ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง: 

กจิกรรมด้านการจัดการในพ้ืนทีป่่าทีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงต้องดูแลรักษาหรือเสริมสร้างคุณลกัษณะต่างๆซ่ึงบ่งบอกความเป็นผืนป่าประเภ
ทดังกล่าว การตดัสินใจต่างๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบัพ้ืนทีป่่าทมีีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงต้องท าในบริบทของวธีิการทีร่อบคอบและระมัดระวงั 

Because the natural rubber tree plantations advantage of rubber (Hevea brasiliensis) that have been established for this specific 
purpose, are not natural forests that may have attributes of high conservation value. However, there are cases where natural rubber 
plantations (Hevea brasiliensis) are set in surrounding areas or buffer natural forests. Due to this, the provisions of the SGS Standard 
for Forest Management evaluation shall be applied. 

เพราะยางธรรมชาติได้จากสวนยางพาราเป็นข้อได้เปรียบของยาง (Hevea brasiliensis) ที่ได้รับการจัดตัง้ขึน้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี ้
ไม่ใช่ป่าธรรมชาติท่ีอาจมีคุณลักษณะของการอนุรักษ์ที่มีคุณค่าสูง อย่างไรก็ตามมีกรณีที่สวนยางธรรมชาติ (Hevea brasiliensis) 
ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีโดยรอบหรือแนวกันชนป่าธรรมชาติ ด้วยเหตุนีจ้ึงน าบทบัญญัติของมาตรฐานเอสจีเอส  ส าหรับการประเมินการจัดการป่าไม้มาใช้ 

Principle 10. MAINTENANCE OF HIGH CONSERVATION VALUE FORESTS 

Plantations shall be planned and managed in accordance with Principles and Criteria 1 to 
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 need for forest products, 
they should complement the management of, reduce pressures on, and/or promote the 
restoration and conservation of natural forests. 

หลักการที่ 10 สวนป่า :  

สวนป่าควรได้รับการออกแบบและจัดการตามหลักการและหลักเกณฑ์ที่  1 – 9 และ หลักการที่  10 
และหลักเกณฑ์ของหลักการนีด้้วย 
ขณะที่สวนป่าสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสังคมทัง้ยงัช่วยเตมิเตม็ความต้องการผลติผลจากป่าของโลกด้วยนัน้ขณะเ
ดียวกันกค็วรท าให้การจัดการป่าธรรมชาตสิมบูรณ์ขึน้ รวมทัง้ลดแรงกดดันต่อ และส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าธรรมชาตด้ิวย 

The non-timber forest product natural rubber is directly linked to the 10 principle of plantations, because this produced in NTFP 
plantations natural rubber (Hevea brasiliensis).  

ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มิใช่เนือ้ไม้มีการเชื่อมโยงโดยตรงกับหลักการ 10 ประการของการท าสวนป่า เพราะส่ิงนีผ้ลิตในสวนป่า เอ็นทีเอฟพี 
ของยางพาราธรรมชาติ (Hevea brasiliensis) 

This  NTFP is harvested through the action of tree incision. In the management plan of plantation should be stipulated the 
management and extraction of latex and in this addendum, criteria and indicators complementary to the activity of natural rubber 
extraction indicators are established. Non-timber forest products, in this case, natural rubber latex, provide a range of social and 
economic local, regional and international benefits, and have the potential to diversify sources of income from forestry operations.  

เอ็นทีเอฟพีนีม้ีการเก็บเก่ียวผ่านการกระท าให้เกิดแผลของต้นไม้ ในแผนการจัดการของสวนป่าควรก าหนดการจัดการ และการสกัดน า้ยาง และในภาคผนวกนี ้
หลักเกณฑ์และตัวชีว้ัดเสริมมีการจัดตัง้ขึน้เพื่อกิจกรรมของตัวชีว้ัดการสกัดยาง ผลิตภัณฑ์จากป่าที่มิใช่เนือ้ไม้ในกรณีนี ้น า้ยางพาราธรรมชาติ 
เอือ้อ านวยช่วงของสังคมและเศรษฐกิจในท้องถ่ิน, ผลประโยชน์ในระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ, 
และมีศักยภาพในการกระจายแหล่งที่มาของรายได้จากการด าเนินงานด้านป่าไม้ 

The intention of NTFP certification is to optimize the socioeconomic potential of certain species with market potential to improve the 
profitability of forest management in the FMUs. In the case of natural rubber plantations (Hevea brasiliensis) latex is one of the 
products and services that this species can provide, in addition to forest wood emphasis. To ensure economic viability and 
sustainability of plantations, the FME will make efforts to diversify income Start implementing management purposes latex harvesting 
and wood.  

ความตัง้ใจของการรับรองเอ็นทีเอฟพี คือการปรับให้เหมาะสมกบัศกัยภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของบางสายพนัธุ์ท่ีมีศกัยภาพทางการตลาด 
เพื่อปรับปรุงผลก าไรของการจดัการป่าใน หน่วยจดัการป่าไม้ต่างๆ ในกรณีของสวนป่ายางพาราธรรมชาติ (Hevea brasiliensis) น า้ยางเป็นหนึ่งในผลิตภณัฑ์และการบริการ 
สายพนัธุ์นีส้ามารถให้ได้นอกเหนือจากการเน้นเนือ้ไม้ เพื่อให้มัน่ใจถึงศกัยภาพทางเศรษฐกิจและความยัง่ยืนของการเพาะปลกู 
เอฟเอ็มอีจะท าให้ความพยายามในการกระจายรายได้ เร่ิมด าเนินการตามวตัถปุระสงค์การจดัการการเก็บเก่ียวน า้ยางและเนือ้ไม้ 

The natural rubber latex has good and bad economic cycles. Like timber harvesting, marketing natural rubber latex should follow 
sound marketing plans and have adequate to ensure the viability in the long term conservation of the plantation, and the stability of 
the FME financial investments. 
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น า้ยางพาราธรรมชาติมีวฏัจกัรเศรษฐกิจทัง้ท่ีดีและไมดี่เหมือนการเก็บเก่ียวเนือ้ไม้ การตลาดน า้ยางธรรมชาติควรท าตามแผนการตลาดท่ีสมบรูณ์ 
และมีความเพียงพอท่ีจะมัน่ใจในการท างานได้ของการอนรัุกษ์สวนป่าในระยะยาว 

Criterion 10.1 Measure 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 
longterm soil degradation or adverse impacts on water quality, quantity or 
substantial deviation from stream course drainage pattern. 

หลักเกณฑ์ที่ 10.1 ต้องด าเนินมาตรดูแลรักษาหรือปรับปรุงโครงสร้างของดนิ, ความอุดมสมบูรณ์และกิจกรรมชีวภาพ 

เทคนิคและอัตราการตัดฟันรวมทัง้การสร้างและซ่อมถนนและเส้นทางเดนิต่างๆต้องไม่เป็นผลให้เกิดการเส่ือมโทรมของดนิในระยะยาวหรือผลด้าน
ลบต่อคุณภาพ, ปริมาณของน า้หรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบการไหลของเส้นทางน า้ในล าธารอย่างใหญ่หลวง 

Indicator 10.1.1 ตัวบ่งชีท่ี้ 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

FME shall take measures to minimize soil 
degradation (in structure fertility and biological 
activity), during the extraction of natural rubber 
latex. 

เอฟเอ็มอีจะต้องใช้มาตรการเพ่ือลดการเสื่อมสภาพของดิน 
(ในความอดุมสมบรูณ์ของโครงสร้าง และกิจกรรมทางชีวภาพ) 
ในระหวา่งการสกดัน า้ยางธรรมชาต ิ
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ANNEX A ภาคผนวก เอ 

GENERAL NTFP MANAGEMENT CONSIDERATIONS FOR NATURAL RUBBER LATEX 

การพิจารณาการจัดการ เอ็นทเีอฟพี ทั่วไป ส าหรับน า้ยางธรรมชาติ 

Note: หมายเหตุ 

This section is so general references on the cultivation of natural rubber; bibliographical prescriptions reported here are 
not necessarily linked to the requirements of the indicators of this Addendum, so should not be taken as elements to be 
evaluated in the field. 

ส่วนนีเ้ป็นข้อมลูอ้างอิงทัว่ไปเก่ียวกบัการเพาะปลกูยางธรรมชาติ; 
รายงานการบญัญตัิบรรณานกุรมนีไ้ม่จ าเป็นต้องเช่ือมโยงกบัข้อก าหนดของตวัชีว้ดัของภาคผนวกนี ้
ดงันัน้ไม่ควรน ามาเป็นองค์ประกอบท่ีต้องมีการประเมินในภาคสนาม 

Human factor ปัจจยัด้านมนษุย์ 

In natural rubber production is closely linked to the human factor. Genetic and physiological conditions of the trees 
determine the production potential. The effective yield depends on the incision technique, ie collection standards (depth, 
length of cut, etc.), performed rigorously define an intensity of exploitation under favorable climatic conditions allow to 
obtain the best production potential of the trees. 

ในการผลติยางธรรมชาตนิัน้เช่ือมโยงกบัปัจจยัมนษุย์อย่างใกล้ชิด สภาพทางพนัธกุรรม และสรีรวิทยาของต้นไม้ก าหนดศกัยภาพการผลติ 
ผลผลติท่ีได้จะขึน้อยู่กบัเทคนิคของรอยแผล เช่น มาตรฐานการเก็บ (ความลกึ, ความยาวของการตดั เป็นต้น) 
การด าเนินการอย่างจริงจงัก าหนดความเข้มของการใช้ประโยชน์ ภายใต้สภาพภมูิอากาศเอือ้อ านวยให้ได้รับศกัยภาพการผลติท่ีดีท่ีสดุของต้นไม้ 

Performance should be considered over several years. Some conditions can result in momentarily high production levels, 
yet unfavorable for the ecological balance of the tree, and involve long, mediocre productions. (P. Compagnon). 

ประสทิธิภาพควรได้รับการพิจารณาเป็นเวลาหลายปี เง่ือนไขบางประการอาจสง่ผลให้ระดบัการผลติสงูขึน้ชัว่ขณะ 
ยงัไมเ่อือ้อ านวยส าหรับความสมดลุทางนิเวศวิทยาของต้นไม้ และเก่ียวข้องกบัการผลติท่ียาวนาน และปานกลาง  

The implementing rules of incision being defined, the human factor involved in the rigor and quality of implementation of 
these standards. Among them, the depth of incision, whose deviation from 1 to 2/10 mm, in excess or less, remarkably 
affects production requires a trained and skilled hand work. 

กฎระเบียบการด าเนินการของรอยกรีดท่ีถกูก าหนดไว้ ปัจจยัมนษุย์ท่ีเก่ียวข้องกบัความเข้มงวด และคณุภาพของการปฏิบตัติามมาตรฐานเหลา่นี ้
ความลกึของรอยกรีดท่ีมีคา่เบ่ียงเบนจาก 1 ถงึ 2/10 มม. ไม่ว่าจะมากหรือน้อยสง่ผลกระทบตอ่การผลติอย่างมากโดยเฉพาะต้องใช้มือท่ีผ่านการฝึกอบรมและมีทกัษะ 

They are equally important:พวกเขามีความส าคญัเทา่เทียมกนั  

a) Timeliness and speed of execution of work, due to the low production of trees a few hours after sunrise, 

ทนัเวลา และความรวดเร็วของการปฏิบติังาน เนื่องจากจะมีการผลิตจากต้นน้อยลงหลงัจากพระอาทิตย์ขึน้ 

b) Incision care in order to avoid injuries in the cambium, which are causes of diseases in the pica panel. 

 การดูแลแผลเพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจบ็ในแคมเบียม ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคในแผงพิกา้ 

c) In addition, all precautions you should take the to prevent accidental loss of latex. 

นอกจากน้ีขอ้ควรระวงัทั้งหมดท่ีควรท าเพ่ือป้องกนัการสูญเสียน ้ายางโดยไม่ตั้งใจ 

Good performance requires a hand plantation of adequate, stable and trained workforce. The ability of workers can vary 
according to regions; They can be both good men, women and teenagers, after a training "rubber tapping" which is often 
limited to 2 or 3 weeks. (P. Compagnon) 

ประสทิธิภาพท่ีดีต้องมีฝีมือท าสวนป่าอย่างเพียงพอ, แรงงานท่ีมัน่คง และผ่านการฝึกอบรม ความสามารถของแรงงานแตกตา่งกนัไปตามภมูิภาค 
พวกเขาสามารถเป็นได้ทัง้ผู้ชาย, ผู้หญิง และวยัรุ่น หลงัจากการฝึกอบรม "การกรีดยาง" ซึง่มกัจะ จ ากดัเพียง 2 หรือ 3 สปัดาห์ 

Climatology and Temperature ภมูิอากาศและอณุหภมูิ 
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Generally, it is considered suitable for the natural rubber an average temperature of 25 °C. In general, it is the average 
temperature at sea level in the regions between the equator and the 10 or 15 degrees north or south - area where the 
vast majority of the plantations are. In fact, the average temperature can hide variations that can be inconvenient for the 
natural rubber. (P. Compagnon) 

โดยทัว่ไปถือว่าเหมาะสมส าหรับยางธรรมชาตท่ีิอณุหภมูิเฉล่ีย 25 ° C โดยทัว่ไปแล้วมนัคืออณุหภมูิเฉล่ียที่ระดบัน า้ทะเลในภมูิภาคระหว่างเส้นศนูย์สตูร และ 10 หรือ 
15 องศาเหนือหรือใต้ – พืน้ท่ีสว่นใหญ่ท่ีเป็นสวนป่า ในความเป็นจริงอณุหภมูิเฉล่ียสามารถซอ่นความแปรปรวนท่ีไม่สะดวกส าหรับยางธรรมชาติ 

Rainfall ปริมาณน า้ฝน 

The annual rainfall amount and distribution of this are of great importance in heveicultura. For the trees to ensure 
sufficient growth, it is essential that certain rainfall conditions exist. 

ปริมาณน า้ฝนประจ าปีและการกระจายตวัของสิง่นีมี้ความส าคญัอย่างยิ่งในการท ายางพารา 
ส าหรับต้นไม้เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการเตบิโตอย่างเพียงพอจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมีเง่ือนไขของปริมาณน า้ฝน 

Moreover, a water shortage is a limitation of production. On the contrary, abundant rains also disturbing and increase the 
risk of accidental bites and production losses. Rainfall should be considered under the following three aspects: 

นอกจากนีก้ารขาดแคลนน า้เป็นข้อจ ากดัของการผลติ ในทางตรงกนัข้ามฝนท่ีตกชกุยงัรบกวน และเพิ่มความเสีย่งตอ่การถกูกดัเซาะโดยไม่ตัง้ใจ 
และการสญูเสียจากการผลติ ปริมาณน า้ฝนควรพิจารณาภายใต้สามด้านตอ่ไปนี ้

a) Annual rainfall. ปริมาณฝนรายปี 

b) Distribution of rainfall throughout the year. การกระจายของปริมาณน า้ฝนตลอดทัง้ปี 

c) Distribution of rain throughout the day. การกระจายของฝนตลอดทัง้วนั 

Hygrometry ความชืน้สมัพทัธ์ 

In all rubber plantation regions, the humidity of the atmosphere in the first hour is near saturation. 

ในทกุพืน้ท่ีเพาะปลกูยางพาราความชืน้ของบรรยากาศในชัว่โมงแรกใกล้ถึงจดุอิ่มตวั 

We have seen the importance that these conditions have for good latex spill. Even in countries with a long dry season, 
the humidity can reach down to 50% at noon during the dry months. At this time of year, the humidity in any way remains 
high in the morning by the fact more marked in low temperature and condensation occur in the form of fog and dew. 

เราได้เหน็ความส าคญัว่าสภาวะเหลา่นีมี้การไหลของน า้ยางที่ดี แม้ในประเทศท่ีมีฤดแูล้งยาวนานความชืน้สามารถลดลงถงึ 50% ในตอนเท่ียงของช่วงฤดแูล้ง 
ในช่วงเวลานีข้องปีความชืน้ในทางใดทางหนึง่ยงัคงอยู่ในระดบัสงูในตอนเช้า เน่ืองจากความจริงที่ถกูหมายไว้ในอณุหภมูิต ่า 
และการควบแน่นเกิดขึน้ในรูปแบบของหมอกและน า้ค้าง 

These conditions are paramount importance, since during the first months of the dry season, and even the budding stage 
help to have high yields. Instead, during the time of the budding stage, if these conditions continue to favor the onset of 
certain diseases of leaves. (P. Compagnon). 

เง่ือนไขเหลา่นีมี้ความส าคญัยิ่ง ตัง้แตใ่นชว่งเดือนแรกของฤดแูล้ง และแม้แตช่่วงท่ีออกดอกช่วยให้ได้ผลผลติท่ีสงู แตใ่นช่วงระยะเวลาของการออก 
สภาพนีย้งัคงสนบัสนนุการรุกรานของโรคบางอย่างของใบ 

Winds ลม 

Hevea is a tree that is more or less easily broken, so the winds can cause significant losses. 

ยางพาราเป็นต้นไม้ท่ีแตกหกัได้ง่ายมากหรือน้อยซึง่ลมอาจท าให้เกิดการสญูเสียอยา่งมีนยัส าคญั 

Among several clones selected for their productivity, there are some that have proven to be better wind resistance and 
are preferably those that are planted. However, the term burst strength is relative. Certain regions may suffer from 
extremely violent winds that any hevea resist. (P. Compagnon). 

ในบรรดาโคลนน่ิงหลาย ๆ ตวัท่ีเลือกเพ่ือเพิ่มผลผลติมีบางชนิดท่ีพิสจูน์แล้วว่าสามารถต้านทานแรงลมได้ดีกว่า อยา่งไรก็ตามค าว่าก าลงัการออกมีความสมัพนัธ์กนั 
บางภมูิภาคอาจได้รับผลกระทบจากกระแสลมท่ีรุนแรงอย่างรุนแรง 

Relief การสงเคราะห์ 
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The hevea can be planted in both hilly and flat terrain land. However, from the point of view of the cost of establishing 
and operating the flat or slight slope are more favorable. The preparation and maintenance of soil can not be made by 
mechanical means when the slope is greater than 10- 15%. On the other hand, sloping terrain must have protection 
works against erosion. The rugged terrain also present a problem for the collection and increased risk of accidental loss 
of latex. 

ยางพาราสามารถปลกูได้ทัง้ในดนิแดนท่ีเป็นภเูขา และท่ีราบ อยา่งไรก็ตามจากมมุมองของคา่ใช้จ่ายในการจดัตัง้ และการด าเนินงานความลาดชนัพืน้ท่ีราบ 
หรือเลก็น้อยจะดีกว่า การเตรียมและการบ ารุงรักษาดนิไม่สามารถท าได้ด้วยวิธีทางจกัรกลเม่ือความชนัมากกว่า 10 - 15% 
ในทางกลบักนัภมูิประเทศท่ีลาดเอียงต้องมีการปอ้งกนัการพงัทลาย ภมูิประเทศท่ีขรุขระยงัแสดงถึงปัญหาในการรวบรวม 
และเพิ่มความเสี่ยงตอ่การสญูเสยีน า้ยางโดยไม่ตัง้ใจ 

When the slope is greater than 4-5%, it is recommended to plant in contour lines. When the general topography of an 
area dedicated to the heveicultura allows plant without having to make annoying parcellings, you try to limit the planting 
of land with more than 15% slope and planting land is avoided with greater than 25-30% slopes. (P. Compagnon) 

เม่ือความชนัมากกว่า 4-5% แนะน าให้ปลกูตามแนวเส้นคอนทวัร์ 
เม่ือภมูิประเทศทัว่ไปของพืน้ท่ีท่ีทุม่เทให้กบัการปลกูยางพาราจะช่วยให้ต้นไม้ไม่ต้องมีการแบ่งสว่นท่ีน่าร าคาญ 
คณุพยายามจ ากดัการปลกูที่ดนิท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 15% และหลีกเลี่ยงพืน้ท่ีเพาะปลกูที่มีความลาดชนัมากกว่า 25-30% 

Diseases and pests โรคและแมลง 

Dry cutting (F. Rivano)  หน้ายางแห้ง 

Natural rubber has the particularity of not being the product of a fruit or a root, as most crop production. The laticiferous 
tissues generates Hevea brasiliensis rubber. 

ยางธรรมชาตมีิลกัษณะเฉพาะท่ีไมใ่ช่ผลติภณัฑ์จากผลไม้ หรือราก เน่ืองจากผลผลติสว่นใหญ่ต้นยางพาราสร้างเนือ้เย่ือทอ่น า้ยาง 

In normal operation, the incision is performed 3 to 4 times per fortnight. The spill of the latex 3 to 8 hours, according to 
the clones and ecoclimatic conditions. Various diseases of the cortex, due to known fungi (Phytophthora palmivora) can 
disrupt this organization. However, since the exploitation of hevea went from wild harvest to planting well organized, a 
phenomenon has appeared and seems to be widening as they increase yields. It is the dry cutting, characterized by the 
partial or complete absence of spillage of latex after incision. 

ในการปฏิบตังิานปกตแิผลจะถกูด าเนินการ 3 ถึง 4 ครัง้ตอ่สปัดาห์ การไหลของน า้ยางข้นประมาณ 3 ถึง 8 ชัว่โมงตามโคลนน่ิง และสภาพระบบนิเวศ โรคตา่ง ๆ 
ของเย่ือหุ้มเกิดจากเชือ้ราท่ีรู้จกั (Phytophthora palmivora) สามารถขดัขวางองค์กรนีไ้ด้ อย่างไรก็ตาม 
ตัง้แตแ่สวงผลประโยชน์จากยางพาราเปล่ียนจากการเก็บเก่ียวจากป่าไปสูก่ารปลกูอย่างดี ปรากฏการณ์หนึง่เกิดขึน้ 
และดเูหมือนว่าจะกว้างขึน้เม่ือพวกเขาเพิม่ผลผลติ มนัคืออาการหน้ายางแห้งโดยมีการขาดน า้ยางบางสว่นหรือทัง้หมดหลงัจากการกรีด 

This syndrome, is serious from an economic point of view, and today become a priority in research programs. The efforts 
made to date have shown the great complexity of the problem. To solve it, we must approach it in a multidisciplinary and 
international framework to better understand this disease and possibly multiforme identify different variants.  

โรคนีรุ้นแรงจากมมุมองทางเศรษฐกิจ และวนันีก้ลายเป็นล าดบัความส าคญัในโครงการวิจยั ความพยายามในปัจจบุนัได้แสดงให้เหน็ถึงความซบัซ้อนของปัญหา 
เพ่ือแก้ปัญหานีเ้ราต้องเข้าถงึในกรอบสหวิทยาการ และระหวา่งประเทศเพ่ือให้เข้าใจโรคนีไ้ด้ดีขึน้ 

Dry cutting hevea is known for a long time. The term of bast Brown (brown bark) that has been associated since the 
beginning of the century, has helped to cause confusion about it. Indeed, the dry cutting reflected not only causes but 
symptoms can be very different, although they carry the same effects: degradation laticífero system and reduction or 
disappearance of the production of latex in rubber trees. 

หน้ายางแห้งเป็นท่ีรู้จกักนัมานาน ค าว่า bast Brown (เปลือกสีน า้ตาล) ท่ีสมัพนัธ์กนัมาตัง้แตต้่นศตวรรษได้สร้างความสบัสน ท่ีจริงแล้วหน้ายางแห้งนัน้ไม่เพียง 
แตท่ าให้เกิดอาการเทา่นัน้ แตอ่าการอาจแตกตา่งกนัมาก การเสื่อมสภาพของระบบทอ่น า้ยาง และการลด หรือการหายไปของการผลติน า้ยางในต้นยางพารา 

Among the direct or indirect causes of the disease, we must mention the over-exploitation due to the intensity of 
stimulation incision or too strong, but also the season, drought, soil quality certain. 

ทา่มกลางสาเหตทุางตรงหรือทางอ้อมของโรค เราต้องพดูถึงการแสวงผลประโยชน์มากเกินไปเน่ืองจากความรุนแรงของการกระตุ้นแผลหรือแรงเกินไป 
แตย่งัเป็นความแน่นอนของฤดกูาล, ภยัแล้ง, คณุภาพดนิ 

Non-random localization of diseased trees has also oriented towards finding studies of various pathogens, without the 
lack of results today allows to eliminate this hypothesis. 
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การจ ากดัวงต้นไม้ท่ีเป็นโรคโดยไม่สุม่ ยงัมุ่งเน้นไปท่ีการค้นหาการศกึษาของเชือ้โรคตา่งๆ โดยปราศจากการขาดผลลพัธ์วนันีอ้นญุาตให้ก าจดัสมมตฐิานนี ้

Sensitivity dry cutting is a clonal property, which can be very strong; Also, PB235 and PB260 clones for being fast 
metabolism that makes them more vulnerable. Consequently, clones with slower metabolisms are less likely to get sick. 

Differences in symptoms and disease progression have allowed distinguish different types of dry cutting. Some 
disappear after a prolonged break from incision; therefore, they are reversible. 

ความไวของหน้ายางแห้งเป็นคณุสมบตัขิองสายพนัธุ์  ซึง่สามารถรุนแรงมาก ; นอกจากนีส้ายพนัธุุ์ PB235 และ PB260 

ส าหรับการเมแทบอลซิมึอยา่งรวดเร็วท่ีท าให้พวกเขามีความเสี่ยงมากขึน้ ดงันัน้สายพนัธุ์ท่ีมีเมแทบอลซิมึช้าจะมีโอกาสป่วยน้อยลง 
ความแตกตา่งของอาการและการลกุลามของโรคช่วยให้เหน็ความแตกตา่งของหน้ายางแห้ง บางท่ีอาจหายไปหลงัจากหยดุเป็นเวลานานจากแผล; 

ดงันัน้พวกมนัจงึย้อนกลบัมาได้ 

Other, despite a long period of rest and in some cases a slight return production inexorably lead to total dry tree; 
therefore, they are much more serious. (F. Rivano). 

อ่ืน ๆ แม้จะมีช่วงเวลาพกันาน และในบางกรณีการผลติผลตอบแทนเพียงเลก็น้อยอย่างไม่ลดละน าไปสูต้่นไม้แห้งทัง้หมด; ดงันัน้พวกเขาจริงจงัมากขึน้ 

Dry cutting without necrosis หน้ายางแห้งโดยไมมี่เนือ้ร้าย 

(Seasonal dry cutting) (หน้ายางแห้งตามฤดกูาล) 

It is often evolving throughout the year and is partial. You can change often and quickly, but is always transitory. No 

cytological or histological particularly symptom can be linked to the phenomenon. In general, there are few consequences at 

the level of production. (F. Rivano). 

มนัมกัจะมีการพฒันาตลอดทัง้ปีและเป็นเพียงบางสว่น คณุสามารถเปลี่ยนได้บอ่ยและรวดเร็ว แตม่กัจะไมเ่ปลี่ยนแปลง 
ไมมี่เซลล์วิทยาหรือเนือ้เยื่อวิทยาโดยเฉพาะ อาการสามารถเช่ือมโยงกบัปรากฏการณ์ โดยทัว่ไปแล้วจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยในระดบัการผลิต 

(Dry cutting induced overexploitation) (หน้ายางแห้งที่เกิดจากการแสวงผลประโยชน์มากเกินไป) 

If over-exploitation is not extended, this type of cut is often reversible. It should be distinguished due to over exploitation 
intensity incision and over-exploitation due to overstimulation. 

หากแสวงหาผลประโยชน์มากเกินไปไม่ขยาย การตดัแบบนีม้กัจะสง่ผลย้อนกลบั มนัควรจะแตกตา่ง จากการใช้ความรุนแรงมากเกินไป 
และการแสวงหาผลประโยชน์เกินก าหนดจากการเกินก าหนดเวลา 

(On-operation due to the intensity of incision) (การปฏิบตังิานจากความรุนแรงของแผล) 

It looks very clearly and is reported by several authors. Full spiral involves drier than average spiral cuts. So, does the 

frequency of pica. Higher induce drier than the lower courts. Incision orientation and cutting height also have an 
influence. The upward incision or high panels show fewer symptoms of dry cutting than he downward incision or low 
panel. 

มนัดชูดัเจนมาก และมีการรายงานโดยผู้ เขียนหลายคน การตดัรูปแบบเตม็วงรอบจะแห้งกว่าการตดัวงรอบเฉล่ีย ดงันัน้ความถ่ีของพิก้า 
การชกัจงูสงูกว่าท าให้หน้าแห้งกว่าสว่นลา่ง การวางแนวของแผล และความสงูของการตดัก็มีอิทธิพลเช่นกนั การกรีดขึน้ 
หรือหน้าสงูแสดงอาการของการหน้าแห้งน้อยกว่าการกรีดลงหรือหน้าต ่า 

(On-operation due to stimulation with ethylene) (การปฏิบตังิานจากการกระตุ้นด้วยเอทลิีน) 

Stimulation by ethylene applied with caution not induce dry cuts. During operation, certain parameters must be 
controlled: the percentage of active ingredient stimulant, frequency of application, frequency of incision, clonal sensitivity 
and physiological condition of the harvested trees. On the contrary, too intensive stimulation causes the appearance of 
dry cuts whose gravity may be important. (F. Rivano). 

การกระตุ้นด้วยเอทลิีนท่ีใช้ด้วยความระมดัระวงัไม่ท าให้เกิดการหน้ายางแห้ง ระหวา่งการด าเนินการจะต้องควบคมุพารามิเตอร์บางอย่าง : 
เปอร์เซน็ต์ของสารกระตุ้นการออกฤทธ์ิ, ความถ่ีในการใช้งาน, ความถ่ีของการกรีด, ความไวของสายพนัธุ์ และลกัษณะทางกายภาพของต้นยางพารา 
ในทางตรงกนัข้ามการกระตุ้นอย่างเข้มข้นเกินไปท าให้ลกัษณะของหน้ายางแห้งซึง่แรงโน้มถ่วงอาจมีความส าคญั 

Dry necrotic Court  โรคเปลือกแห้ง 
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It is necrosis whole cortex, characterized by a coffee staining tissues bast and senescence, not only the lactiferous 
mantles but also the constituent cell assemblies. It also has the fundamental characteristic ranging in the phloem. In very 
few cases, it also affects the cambium, which is still functional, or wood. It is a profound disruption secondary phloem, 
characterized by an anarchic cell multiplication. (F. Rivano). 

มนัเป็นเนือ้ร้ายทัง้เปลือก ลกัษณะเป็นท่ีเนือ้เย่ือถกูย้อมด้วยสีกาแฟ  และการเสื่อมสภาพ  ไมเ่พียงแตท่อ่น า้ยาง แตย่งัรวมถึงสว่นประกอบของเซลล์ด้วย 
นอกจากนีย้งัมีแสดงลกัษณะพืน้ฐานตัง้แตใ่นโฟลเอม ในบางกรณีก็มีผลตอ่แคมเบียมด้วยเช่นกนั ซึง่ยงัคงใช้งานได้ หรือให้เนือ้ไม้ 
มนัเป็นการหยดุชะงกัที่ลกึลงในโฟลเอมระดบัรองลกัษณะเซลล์จะทวีคณูครอบคลมุ 

South American leaf disease caused by Microcyclus ulei โรคใบไหม้อเมริกาใต้เหตจุากเชือ้รา Microcyclus ulei 

It is a superior fungus belonging to the class of the Ascomycetes, presented in its life cycle three morphologically 
different stages with three types of spores: conidia, ascospores and pycnidiospores; The first two types are those with a 
infectante function. Symptoms corresponding to the imperfect form (conidiana) vary with the age of the leaf at the time of 
infection. The first symptoms are a small swelling where the conidia are formed. Infected stems petioles and deform, 
bend and can be wound in a spiral; lesions are dried and can be opened. The injured tissue hypertrophy. (F. Rivano). 

มนัเป็นเชือ้ราเหนือกว่าท่ีอยู่ในชัน้ของ Ascomycetes น าเสนอในวงจรชีวิตสามขัน้ตอนท่ีแตกตา่งกนัทางสณัฐานวิทยา กบัสปอร์สามประเภท : conidia, 

ascospores และ pycnidiospores ; สองประเภทแรกคือประเภทท่ีมีฟังก์ชนั infectante อาการท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบท่ีไม่สมบรูณ์ (conidiana) 

แตกตา่งกนัไปตามอายขุองใบในเวลาท่ีตดิเชือ้ อาการแรกคืออาการบวมเลก็ ๆ ท่ีเกิดจาก conidia ก้านใบท่ีตดิเชือ้และผิดรูป, โค้งงอ และสามารถเป็นแผลในวงรอบ 
แผลแห้งและสามารถเปิดได้ จากเนือ้เย่ือท่ีเกิดความเสียหายมากเกินไป 

Multiplication of planting การเพิ่มจ านวนการปลกู 

Via generative:  This means by seeds; It is the method of natural reproduction. This method is still used in individual 
cases in certain countries in the Far East that have seed with a proven value. This plant material has the advantage of 
being more rustic, but in general the same production levels are not achieved with grafted trees. 

Vegetatively:  This is the playback method used for large-scale plantation establishment. In practice, by vegetative 
propagation method we understand only gusseted grafting also multiplication stake; however, for now, the results have 
not been great. However, the use of multiplication by cuttings on an industrial scale, subject to faithfully reproduce the 
feature set of the mother tree, allow a new progression in the vegetative propagation of selected plant material for 
producing plantations with high production. 

In practice, grafting is the only technique used for industrial multiplication. For grafted plants it is required to have one 
side of a rootstock and the other buds grown on budwood. (F. Rivano). 

ต้นก าเนิดโดยตรง : หมายถึงโดยเมลด็ มนัเป็นวิธีการสืบพนัธุ์ตามธรรมชาติ วิธีนีย้งัคงใช้ในบางกรณีในบางประเทศในตะวนัออกไกล พิสจูน์แล้วว่าเมลด็มีคา่ 
วสัดพืุชนีมี้ข้อได้เปรียบในความเป็นชนบทมากกว่า แตโ่ดยทัว่ไปแล้วระดบัการผลติเดียวกนันัน้จะไม่ประสบความส าเร็จเทา่กบัการตอนก่ิง 

กานขยายพนัธุ์ : เป็นวิธีการท่ีใช้ในพืน้ท่ีสวนป่าขนาดใหญ่ ในทางปฏิบตัโิดยวิธีการขยายพนัธุ์พืช เราเข้าใจเฉพาะการตอนก่ิงด้วยการเพิม่จ านวนหลกั 
อย่างไรก็ตามส าหรับตอนนีผ้ลลพัธ์ยงัได้ไม่ดีพอ อย่างไรก็ตามการเพิ่มจ านวนด้วยการตดัในระดบัอตุสาหกรรมขึน้อยู่กบัการท าซ า้ชดุคณุลกัษณะของต้นแม่ 
ช่วยให้มีความก้าวหน้าใหม่ในการขยายพนัธุ์พืชของวสัดพืุชท่ีเลือกส าหรับการผลติสวนป่าท่ีมีการผลติสงู 

Definition of incision ความหมายของรอยแผล 

The latex cell content in which the rubber is, has the peculiarity of being regenerated; It is regenerated within the laticífero 
system. Hevea is distinguished from most crops in the fact that these elements of the plant (fruits, seeds, vegetative 
organs) or fully harvested. 

ปริมาณเซลล์ของน า้ยางท่ียางเป็น มีลกัษณะเฉพาะของการสร้างใหม่ มนัถกูสร้างใหม่ภายในระบบทอ่น า้ยาง 
ยางพาราแตกตา่งจากพืชสว่นใหญ่ในความจริงทีว่่าองค์ประกอบเหลา่นีข้องพืช (ผล, เมลด็, อวยัวะพืช) หรือเก็บเก่ียวอย่างเตม็ท่ี 

The latex is placed in a network of communicating vessels laticíferos roughly between them; It is fluid. The incision of 
these vessels allows the spill latex outward. This operation is repeated throughout the year with a characteristic 
frequency of incision system. (P. Compagnon). 

น า้ยางจะบรรจใุนเครือข่ายของเวสเซลทอ่น า้ยางระหว่างกนั มนัเป็นของเหลว การกรีดแผลของเวสเซลเหลา่นีท้ าให้น า้ยางร่ัวไหลออกไปภายนอก 
การด าเนินการนีเ้กิดซ า้แล้วซ า้อีกตลอดทัง้ปีขึน้กบัลกัษณะความถ่ีของระบบกรีด 

Volume drained bark ปริมาณการระบายจากเปลือก 
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The importance of spill of the latex depends on the drained area and the number of laticíferos vessels involved in the 
production, ie the thickness of cortex and incised surface crust affected by the incision. 

ความส าคญัของการไหลของน า้ยางขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีการระบาย และจ านวนเวสเซลทอ่น า้ยางท่ีเก่ียวข้องในการผลติ เช่น ความหนาของเย่ือหุ้ม 
และเปลือกผิวรอยบากที่ได้รับผลกระทบจากการกรีด 

The drained volume is the productive zone of the tree and in which the latex is regenerated. 

ปริมาณท่ีระบายออกมาเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประสทิธิผลของต้นไม้ และน า้ยางจะถกูสร้างใหม่ 

Numerous parameters condition: the depth, length, slope, location of the panel, the number of open in the same tree cuts 
and finally the sense in which the bark is incised at the time of each incision. (P. Compagnon). 

เง่ือนไขพารามิเตอร์ตา่ง ๆ : ความลกึ, ความยาว, ความชนั, ต าแหน่งของหน้ากรีด, จ านวนท่ีเปิดในการตดัต้นไม้เดียวกนั 
และท้ายสดุความรู้สกึทีเ่ปลือกต้นถกูรอยบากในเวลาของแตล่ะแผล 

Incision depth ความลกึของแผล 

The observation of the structure of the crust shows a laticífero system consists of concentric laticíferos mantles that have 
little connection between them. These mantles are renewed periodically from the cambium and progressively degenerate 
as they move away to the outside of the crust. Younger and more active vessels, from the viewpoint of rubber 
biosynthesis, and therefore more productive, are closest to the cambium; its latex can be harvested more. Hence it 
makes the importance of the depth of incision for the spill. 

การสงัเกตโครงสร้างของเปลือกแสดงให้เหน็ว่าระบบทอ่น า้ยางประกอบด้วยทอ่น า้ยางท่ีปกคลมุอยู่ท่ีมีสว่นเช่ือมตอ่ระหว่างกนัอยู่เลก็ๆ 
สว่นปกคลมุเหลา่นีไ้ด้รับการตอ่อายเุป็นระยะจากแคมเบียม และเสื่อมถอยไปเร่ือย ๆ ขณะท่ีพวกมนัเคลื่อนตวัออกไปนอกเปลือก เวสเซลท่ีอายนุ้อยและใช้งานมาก 
จากมมุมองของการสงัเคราะห์ยาง และท าให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ อยู่ใกล้กบัแคมเบียม ; น า้ยางสามารถเก็บเก่ียวได้มากขึน้  
ดงันัน้จงึต้องให้ความส าคญักบัความลกึของแผลส าหรับการไหล 

 Incising the bark does not have to reach the cambium. It can generate very fragile area responsible for regenerating the 
bast after the incision. If this area is damaged at the time of the incision, it may causing subsequent scarring or less 
marked deformation over the regenerated bark it becomes uneven and, therefore, difficult to chop in subsequent cycles. 
Moreover, an excessively deep basin create disease wounds panel, with consequences on subsequent incision 
conditions. The incision has to respect an area of 1 mm to 1.5 mm near the cambium. (P. Compagnon). 

การกรีดเปลือกไม้นัน้ไม่จ าเป็นต้องไปถงึแคมเบียม มนัสามารถสร้างพืน้ท่ีท่ีบอบบางมากเพ่ือมีหน้าท่ีในการสร้างใหม่หลงัจากการกรีด 
หากบริเวณนีไ้ด้รับความเสียหายในเวลาท่ีกรีด   มนัอาจท าให้เกิดแผลเป็นภายหลงัหรืออย่างน้อยมีเคร่ืองหมายความผิดปกตกิบัเปลือกท่ีงอกใหม่ซึง่จะไม่สม ่าเสมอ 
และจงึยากที่จะสบัในรอบตอ่ไป ยิ่งไปกว่านัน้แอ่งท่ีลกึมากเกินไปยงัสร้างบาดแผลจากโรคแผงหน้ากรีด กบัผลท่ีเกิดกบัสภาพแผลท่ีตามมา 
การกรีดจะต้องพิจารณาในพืน้ท่ี 1 มม. ถงึ 1.5 มม. ใกล้กบัแคมเบียม 

Cutting length ความยาวการตดั 

For long cuts, cortex located in the two cut ends (whose generatrix line can be the same in the case of a "complete 
spiral") can be drawn by both ends of the cut. This means that production per centimeter cutting will be reduced in the 
case of long cuts (and particularly in the case of a complete spiral) in short cuts. 

ส าหรับการตดัระยะยาว เย่ือหุ้มตัง้อยู่ท่ีจบสองรอบตดั (ซึง่สายตวัก่อก าเนิดสามารถเหมือนกนัในกรณีของ "วงรอบสมบรูณ์" ) 
สามารถวาดโดยปลายทัง้สองของการตดั ซึง่หมายความว่าการผลติท่ีลดการตดัตอ่เซนตเิมตรจะท าการลดลงในกรณีท่ีตดัระยะยาว 
(และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของวงรอบสมบรูณ์) ในทางลดั 

A Slit, despite being very productive, more or less strangling tree and may result eventually a disturbance in circulation of 
sap. Underfeeding of laticíferos sucrose may cause some downtime, problems even dry cutting. (P. Compagnon). 

หนึง่รอยกรีด แม้จะมีประสทิธิผลมาก เค้นต้นไม้มากหรือน้อย และในท่ีสดุอาจสง่ผลให้เกิดการรบกวนการไหลเวียนของยางไม้ 
การให้อาหารแก่ทอ่น า้ยางในปริมาณน้อยอาจท าให้ระบบหยดุท างาน เกิดปัญหาแม้กระทัง่หน้ายางแห้ง 

Number of cuts จ านวนการตดั 

Due to the progressive coagulation of the latex after incision, the effusion decreases. Therefore, a chopped laticífero is 
not completely emptied of its contents. The area of interest for the incision is therefore limited. 
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เน่ืองจากการแข็งตวัของน า้ยางหลงัจากการกรีดปริมาตรน า้ลดลง ดงันัน้ทอ่น า้ยางท่ีเฉือนแล้วจงึไม่ถกูยบุลงอยา่งสมบรูณ์ของความจ ุ
พืน้ท่ีท่ีมีผลประโยชน์ส าหรับการกรีดจงึมีจ ากดั 

The productivity of a tree can be improved by increasing the number of cuts. (P. Compagnon). 

ผลผลติของต้นไม้สามารถปรับปรุงได้โดยการเพิ่มจ านวนการตดั 

Slope ความลาดชนั 

The sap ducts of a trunk are not vertical but spiral shaped. The angle of the layer is, in most cases, inclined to the right 
going from bottom to top. The cut, which in any case must be tilted to allow spillage of latex, will be oriented so as to 
capture a maximum of laticíferos vessels. 

ทอ่น า้ยางมของล าต้นไม่ได้เป็นแนวตัง้ แตมี่รูปร่างเป็นเกลียว มมุของเลเยอร์มกัจะเอียงไปทางขวาจากลา่งขึน้บน การกรีดท่ีในกรณีใด ๆ 
จะต้องเฉียงเพ่ือให้น า้ยางไหล จะมุ่งเน้นเพ่ือท่ีจะเข้ายดึครองเวสเซลทอ่น า้ยางให้มากท่ีสดุ 

Cutting height ความสงูการกรีด 

It indirectly influences the volume of drained bark, since the thickness and the number of laticiferous mantles of this bark 
vary with the height of the cut. This point is more sensitive with high standing trees, with a conical trunk and whose 
number of laticiferous mantles is much higher in the lower part of the trunk. With grafted trees, the differences are 
smaller. 

มนัสง่ผลทางอ้อมตอ่ปริมาณการไหลจากเปลือก เน่ืองจากความหนาแน่นและจ านวนทอ่น า้เลีย้งของเปลือกนีแ้ตกตา่งกนัไปตามความสงูของการกรีด 
จดุนีมี้ความไวมากขึน้กบัความสงูของไม้ยืนต้น ด้วย ด้วยล าต้นทรงกรวยและมีจ านวน ทอ่น า้ยางสงูมากกว่าสว่นลา่งของล าต้น ต้นไม้ท่ีตอนงแตกตา่งกนัเลก็น้อย 

Cutting height also influences the characteristics of the latex, productivity and certain features of the spill. In a high cut, 
rate is higher obstruction, logical phenomenon considering the higher content of magnesium latex. (P. Compagnon). 

ความสงูการกรีดยงัมีอิทธิพลตอ่ลกัษณะของน า้ยาง ผลผลติ และคณุสมบตับิางอย่างของการไหล ในการตดัท่ีสงูอตัราการอดุตนัจะสงูขึน้ 
ปรากฏการณ์เชงิตรรกะเม่ือพิจารณาปริมาณแมกนีเซียมน า้ยางท่ีสงูขึน้ 

Sense of incision ประสาทสมัผสัของการกรีด 

The exploitation of the bark can be done by chopping up or down, ascending or reverse incision and downward or normal 
incision. In the normal incision, the drainage area is located below the cut. In the reverse pole, the drainage area is 
located above the cut, where the nutritive elements arrive freely. The regeneration of the latex can be done in the best 
conditions; but the bark in regeneration, located below the cut, are seen with disadvantage. This bark regenerates more 
slowly. The reverse pole is handled especially at an advanced age of the trees, with the aim of making the upper part of 
the trunks profitable (above approximately 1.30 m). (P. Compagnon). 

การหาประโยชน์จากเปลือกสามารถท าได้โดยการกรีดขึน้หรือลง กรีดจากน้อยไปมากหรือถอยหลงั หรือกรีดลงต ่าหรือปกติ ในการกรีดปกต ิ
พืน้ท่ีการระบายตัง้อยู่ด้านลา่งการตดั ในเสาทศิทางตรงข้าม พืน้ท่ีระบายตัง้อยู่เหนือรอยตดั ที่ซึง่องค์ประกอบธาตอุาหารมาถึงได้อย่างอิสระ 
การออกใหม่ของน า้ยางสามารถท าได้ในสภาวะท่ีดีท่ีสดุ; แตเ่ปลือกในการฟืน้ฟูท่ีอยูด้่านลา่งรอยตดัจะเหน็ข้อเสียเปรียบ เปลือกนีจ้ะงอกใหม่ช้ากว่า 
เสาทศิทางตรงข้าม จะถกูจดัการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต้นไม้สงูอายุ โดยมีจดุประสงค์ในการท าให้สว่นบนของล าต้นเป็นประโยชน์ (สงูประมาณ 1.30 ม.)
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APPENDIX B ภาคผนวก เอ 

REGULATIONS AND STANDARDS APPLICABLE IN THAILAND 

กฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆที่ใช้บงัคับในประเทศไทย                                                                              

A
. 

NATIONAL LEGISLATION บทบญัญัติของประเทศ  

 Forestry, Agriculture and Environment: การป่าไม้ การเกษตรกรรม และสิง่แวดล้อม 

1.  Enhancement and Conservation of the National Environmental Quality Act 1992 

พระราชบญัญัติสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2535 

2.  Factories Act 1992 

พระราชบญัญัติโรงงาน พ .ศ . 2535 

3.  Cleanliness and Orderliness of the Country Act 1992 

พระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

4.  Hazardous Substances Act 1992 

พระราชบญัญัติวตัถอุนัตราย พ .ศ . 2535 

5.  Poisonous Substances Act 1967, amended in 1973  

6.  Energy Conservation Promotion Act 1992 

พรบ .การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 

7.  Wildlife Conservation and Protection Act 1992  

พระราชบญัญัติคุ้มครองและสงวนสตัว์ป่า พ.ศ 2535 

8.  Conservation of Wild Elephants Act 1921 (second issue 1960)  

พระราชบญัญัติการอนรัุกษ์ช้างไทย พ.ศ. 2464 (ฉบบัที่ 2 2503 ) 

9.  Forestry Act 1947, amended in 1989 

พระราชบญัญัติการป่าไม้ พ.ศ. 2490 แก้ไข พ.ศ. 2532 

10.  Forest Plantation Act 1992  

พระราชบญัญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 

11.  Forest Reserve Act 1964 

พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

12.  National Park Act 1961 

พระราชบญัญัติอทุยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

13.  Logging Ban (1989) 

ยกเลิกการสมัปทานการท าไม้ซุง (2532) 
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14.  Fishery Act 1945, amended in 1985  

พระราชบญัญัติการประมง พ.ศ. 2488 

15.  Land Use and Planning การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการวางแผน 

• Construction Building Control Act 1979  

• City Planning Act 1975  

• Land Reform for Agriculture Act 1975  

• Investment Promotion Act 1977  

• Industrial Estate Authority of Thailand Act (No. 3) 1996  

16.  Water Resources and Marine Environment ทรัพยากรน า้และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

• Groundwater Act 1977 พระราชบญัญัตนิ า้บาดาล พ.ศ. 2520 

• Groundwater Act (No. 2) 1992 พระราชบญัญัติน า้บาดาล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 

• Navigation in Thai Waterways Act 1913 พระราชบญัญัติน าทางในไทย พ.ศ.2456 
• Prevention of Ships Collision Act 1979 พระราชบญัญัติเก่ียวกบัการป้องกนัการชนกนัของเรือ พ.ศ. 2522 

• Regulations on Prevention and Combating of Oil Pollution  

• Watershed Classification Act (1985) พระราชบญัญัติการจดัประเภทลุม่น า้ พ.ศ. 2528 

 Cultural and social: วฒันธรรม ประเพณี และสงัคม 

17.  Public Health Act 1992 พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาต ิ

18.  Safety Act (1992) 

พระราชบญัญัติความปลอดภยั พ.ศ. 2535 

19.  Labour Protection Law (1998) 

พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

20.  Labour Relations Act (1975) 

พระราชบญัญัติแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 

21.  Archaeological Sites, Antiques, Art Objects and National Museum Act 1961 

B
. 

REGULATIONS PERTINENT TO FORESTRY RELATED TO AND EMERGING FROM NATIONAL 
LEGISLATION AND OTHER LEGISLATIVE INSTITUTIONS: 
กลไกท่ีเก่ียวข้องกบัการป่าไม้และเร่ิมมาจากบทบญัญัติกฎหมายของประเทศและบทบญัญัติกฎหมายของสถาบนัอื่นๆ 

22.  Notification of MOSTE on Types and Sizes of Projects or Activities of Government Agencies, State 
Enterprises or Private Persons Required to Prepare an Environmental Impact Assessment Report 
1992 (24 August 1992) 

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

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

25.  Notification of Ministry of Industry concerning manufacture and use of toxic substances 1982  

26.  Notification of the Ministry of Industry Concerning Factory Wastes 1988 

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

INTERNATIONAL AGREEMENTS PERTINENT TO FORESTRY ข้อตกลงนานาชาติท่ีเก่ียวข้องกบัการป่าไม้ 

28.  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 conservation of biodiversity, the sustainable use of biological 
resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources. The 
principles of the CDB 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 
associated policies and guidelines into the national legislation of Member States. 

อนสุญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) อนสุญัญาได้รับการลงนามโดยผู้น ารัฐบาล 150 ประเทศ เม่ือปี 2535 
ในการประชมุ ริโอ เอิร์ธ ซมัมิท และบงัคบัใช้เม่ือเดือนธันวาคม 2534 ปัจจบุนัมีภาคีสมาชิก 188 ประเทศให้สตัยาบนั วตัถปุระสงค์หลกั 3 
ข้อของอนสุญัญาฯ คือ อนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรชีวภาพอยา่งยัง่ยืน 
และการแบง่ปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพนัธุกรรมอยา่งยตุิธรรม หลกัการของอนสุญัญาฯ มีขอบเขตที่กว้างขวาง ไมเ่หมือนกบั CITES 
ตรงที่ CBD ไมไ่ด้บอกถึงรายละเอียดมาตรการในการท าให้บรรลเุป้าหมาย อยา่งไรก็ตามการท าให้บรรลตุามกรอบของ CBD 
ขึน้อยูก่บัความสอดคล้อของ CBD กบันโยบายและแนวทางในกฎหมายของประเทศสมาชิก 

29.  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 international trade in wild species of wild fauna and flora could have a 
detrimental impact on species and their ecosystems. It currently has 167 State Parties and regulates trade in 
about 30 000 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. 

อนสุญัญาวา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศของสิ่งมีชีวิตใกล้สญูพนัธุ์ (CITES) CITES ได้ถกูพฒันาในชว่งต้นปี 2513 
เพ่ือตอบสนองตอ่ความหว่งใยการไมค่วบคมุการค้าขายระหวา่งประเทศของสตัว์ป่าและพืชป่าที่จะมีผลตอ่สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของมนั 
ปัจจบุนัมีภาคีสมาชิกทัง้หมด 167 ประเทศและมีการควบคมุสิ่งมีชีวิตประมาณ 30000 ชนิด 
มีสีงมีชีวิตจ านวนไมม่ากของทัง้หมดที่อยูใ่นสถานภาพใกล้สญูพนัธุ์  
สิ่งมีชีวิตหลกัสว่นใหญ่ที่ท าเป็นการค้าได้รับการบรรจไุว้เพ่ือไมใ่ห้คกุคามการอนรัุกษ์ ประเทศที่ยอมรับ CITES 
จะต้องควบคมุการค้าขายระหวา่งประเทศในสิ่งมีชีวิตดงักลา่วที่ขึน้บญัชีรายชื่อไว้ในภาคผนวกทัง้สามสว่น 

30.  International Labour Organisation (ILO): with specific reference to สหภาพแรงงานสากล (ILO) 
โดยมีความจ าเพาะในด้าน 

▪ Code of Practice on Safety and Health in Forestry 

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

▪ Convention 98: Application of the Principles of the Right to Organise and Bargain Collectively. 

▪ Convention 138: Minimum Age for Working 

▪ Guidelines for worker’s health surveillance 

▪ Guidelines for Labour Inspection in Forestry 2005 

▪ Guidelines for Occupational Health and Safety 

▪ Protection of Worker’s personal data 

31.  The International Tropical Timber Agreement (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 the European Community. The agreement is open to any state that produces or consumes tropical 
timber, and to intergovernmental organizations having responsibilities in respect of the negotiation, 
conclusion, and application of international agreements. The members represent 90 per cent of world trade in 
tropical timber and over 75 per cent of the world's tropical forests.  

ข้อตกลงด้านการค้าไม้ซงุเขตร้อนระหวา่งประเทศ (ITTA) ได้รับการยอมรับตัง้แต ่26 มกราคม 2537 (เห็นด้วยตัง้แต ่2526) 
ปัจจบุนัมีประเทศสมาชิกจ านวน 58 ประเทศ ประกอบด้วยผู้ผลติ 32 ราย และผู้ซือ้ 26 ราย รวมทัง้ประเทศกลุม่สหภาพยโุรป 
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ข้อตกลงนีเ้ปิดเผยตอ่ประเทศที่ผลิตหรือบริโภคไม้ซงุเขตร้อน และองค์กรระหวา่งประเทศที่รับผิดขอบตอ่การเจรจาตอ่รอง สรุป 
และใช้ข้อตกลงระหวา่งประเทศ สมาชิกร้อยละ 90 ทัว่โลกที่ค้าขายไม้ซงุเขตร้อนและมากกวา่ร้อยละ 75 ของป่าไม้เขตร้อนของโลก 

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 
facilitates discussion, consultation and international co-operation on issues relating to the international trade 
and utilization of tropical timber and the sustainable management of its resource base. Among its objectives 
are to: 

องค์การค้าไม้ซงุเขตร้อนระหวา่งประเทศ (ITTO) ก่อตัง้โดย ITTA 2526 มีหน้าที่บริหารมาตรการและให้ค าปรึกษาการปฏิบตัติามข้อตกลง 
โดยมีพนัธะกิจที่กลา่วไว้ดงันี ้ITTO มีหน้าที่อ านวยความสะดวกการปรึกษาหารือ 
ให้ค าปรึกษาและร่วมมือระหวา่งประเทศในประเด็นที่เก่ียวกบัการค้าระหวา่งประเทศและการใช้ประโยชน์ไม้ซงุเขตร้อน 
และการจดัการอยา่งยัง่ยืนด้านทรัพยากร โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

• Provide an effective framework for consultation, international co-operation, and policy development among 
all members with regard to all relevant aspects of the world timber economy;  

จดัหากรอบการท างานท่ีมีประสทิธิภาพส าหรับการให้ค าปรึกษา ร่วมมือระหว่างประเทศ 
และพฒันานโยบายระหว่างประเทศสมาชกิในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจการค้าไม้ของโลก 

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

จดัหาเวทีส าหรับการให้ค าปรึกษาเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัท่ีิไม่มีการกีดกนัการค้าไม้ซุง 

• Contribute to the process of sustainable development;  

สง่เสริมกระบวนการการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

• Encourage members to support and develop industrial tropical timber reforestation and forest management 
activities as well as rehabilitation of degraded forest land, with due regard for the interest of local communities 
dependent on forest resources; and, 

ผลกัดนัสมาชิกเพ่ือสนบัสนนุและพฬันาการฟืน้ฟปู่าไม้เขตร้อนเพ่ือท าซุงเป็นการค้าและกิจกรรมการจดัการป่าไม้รวมทัง้การฟืน้ฟูพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีเสื่อมโทร
ม ด้วยความสนใจตอ่ชมุชนท้องถ่ินท่ีต้องอาศยัทรัพยากรป่าไม้ และ 

• 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.  

ผลกัดนัสมาชิกให้พฒันานโยบายระดบัชาตท่ีิมีเปา้หมายเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนและการอนรัุกษ์ป่าไม้เพ่ือการท าไม้ซงุและทรัพยากรพนัธุกรรม 
ในระดบัท่ีด ารงรักษาความสมดลุของนิเวศวิทยาในภมูิภาค ในบริบทของกาค้าไม้ซงุเขตร้อน 

D
. 

LOCAL STANDARDS AND BEST OPERATING PRACTICES มาตรฐานของท้องถ่ินและการปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุ 

32.  Codes of Practices for Forest Harvesting in the Asia Pacific – FAO Regional Office, Thailand – 
www.fao.org/documents 

33.  Watershed; Commercial tree plantations in Thailand volume 9, no. 3 – www.wrm.org 

34.  Thailand Forestry in a global context – Asia-Pacific Forestry sector Outlook Study – www.fao.org 

35.  Pesticides regulations in Thailand – www.colarado.org 

36.  World Rainforest Movement bulletin no. 72 – www.wrm.org.uy 

37.  The case of eucalyptus plantations in Thailand – www.geocities.com/rainforest 

http://www.fao.org/documents
http://www.wrm.org/
http://www.fao.org/
http://www.colarado.org/
http://www.wrm.org.uy/
http://www.geocities.com/rainforest
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38.  APCEL Report : Thailand –  www.sunsite.nus.edu.sg/apcel 

39.  Country Report on Human Rights practices, Thailand – US Department of State,   www.state.gov 

 

 

A
. 

NATIONAL LEGISLATION กฎหมายของประเทศ 

 Legal Rights to Harvest สิทธิการตดัฟันตามกฎหมาย: 

• Land tenure and management rights สิทธิการถือครองท่ีดนิและสิทธิในการจัดการ 
Legislation covering land tenure rights, including customary rights as well as management rights that includes the use 
of legal methods to obtain tenure rights and management rights. It also covers legal business registration and tax 
registration, including relevant legal required licenses. 

กฎหมายทีค่รอบคลมุสิทธิการถือครองทีดิ่นรวมไปถึงสิทธิตามประเพณีและสิทธิในการจดัการอนัประกอบไปดว้ยวิถีทางตามกฎหมายเพื่อใหไ้ดม้า
ซ่ึงสิทธิการถือครองและสิทธิในการจดัการ 
นอกจากนีย้งัครอบคลมุการจดทะเบียนธุรกิจและภาษีตามกฎหมายอนัหมายรวมถึงทะเบียนต่างทีเ่ก่ียวข้องตามทีก่ฎหมายก าหนด 

• Concession licenses ใบอนุญาตสัมปทาน 

Legislation regulating procedures for the issuing of forest concession licenses, including use of legal methods to obtain 
concession license. Especially bribery, corruption and nepotism are well-known issues in connection with concession 
licenses. 

กฎหมายทีก่ าหนดกระบวนการต่างๆส าหรับการอออกใบอนญุาตสมัปทานรวมถึงการใชสิ้ทธ์ิตามกฎหมายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงใบอนญุาตสมัปทาน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดสินบน, 
การฉอ้โกงและการเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพอ้งเป็นประเด็นที่ทราบกนัดีว่ามกัเข้ามามีสว่นพวัพนักบัการออกใบอนญุาตสมัปทาน 

• Management and harvest planning การวางแผนการจัดการและการตัดฟัน 

Any legal requirements for management planning, including conducting forest inventories, having a forest management 
plan and related planning and monitoring, as well as approval of these by competent authorities. 

ข้อก าหนดตามกฎหมายใดๆส าหรับการวางแผนการจดัการรวมถึงการด าเนินการเก็บตวัอย่างจากป่า, 
การจดัท าแผนการจดัการป่าไมแ้ละการวางแผนและการติดตามตรวจสอบต่างๆทีเ่ก่ียวข้องนอกเหนือไปจากการผา่นการอนมุติัของแผนต่างๆเหล่า
นีโ้ดยหนว่ยงานทีมี่ความสามารถ  

• Harvesting permits การอนุญาตให้ท าการตัดฟัน 

Legislation regulating the issuing of harvesting permits, licenses or other legal document required for specific harvesting 
operations. It includes the use of legal methods to obtain the permit. Corruption is a well- known issue in connection 
with the issuing of harvesting permits.  

กฎหมายทีก่ าหนดการออกใบอนญุาตตดัฟัน, ทะเบียนหรือเอกสารทางกฎหมายอ่ืนๆทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานดา้นการตดัฟันโดยเฉพาะ 
โดยรวมถึงการใชวิ้ถีทางตามกฎหมายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงใบอนญุาต เป็นทีท่ราบกนัดีว่าการฉอ้โกงมกัเข้ามามีสว่นพวัพนักบัการออกใบอนญุาตตดัฟัน 

40.  Forest Act, B.E. 2484 (1941) พระราชบญัญัตป่ิาไม ้พทุธศกัราช 2484 

41.  Forest Plantation Act, B.E. 2535 (1992) พระราชบญัญัตสิวนป่า พ.ศ. 2535 

42.  National Forest Reserve Act, B.E. 2507 (1964) พระราชบญัญัตป่ิาสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507  

43.  Logging Ban B.E. 2532 (1989) พระราชก าหนดปิดสมัปทานท าไม ้พ.ศ. 2532 

 Timber Harvesting Activities กจิกรรมการตัดฟันไม้ท่อน 

• Timber harvesting regulations กฎระเบียบว่าด้วยการตัดฟันไม้ท่อน 

Any legal requirements for harvesting techniques and technology including selective cutting, shelter wood 
regenerations, clear felling, transport of timber from felling site and seasonal limitations etc. Typically this includes 
regulations on the size of felling areas, minimum age and/or diameter for felling activities and elements that shall be 
preserved during felling etc. Establishment of skidding or hauling trails, road construction, drainage systems and 

http://www.sunsite.nus.edu.sg/apcel
http://www.state.gov/


AD 33-TH-07 Page 119 of 122 

 

bridges etc. shall also be considered as well as planning and monitoring of harvesting activities. Any legally binding 
codes for harvesting practices shall be considered.  

ข้อก าหนดตามกฎหมายใดๆส าหรับเทคนิคและเทคโนโลยีการตดัฟันรวมถึงการตดั, การปลูกไมใ้หร่้มเงาทดแทน, การตดัถาง, 
การขนทอ่นไมอ้อกจากพื้นทีที่ท่ าการโค่นและข้อจ ากดัตามฤดูกาล ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎระเบียบว่าดว้ยขนาดพื้นทีที่ท่ าการโค่น, 
อายขุัน้ต ่าและ/หรือเสน้ผา่ศูนย์กลางส าหรบักิจกรรมการตดัฟันและองค์ประกอบต่างๆทีต่อ้งรักษาไวร้ะหว่างการโค่น ฯลฯ 
ตอ้งพิจารณาสร้างเสน้ทางลากไม,้ ถนน, ระบบระบายน ้า, สะพานและอ่ืนๆเช่นเดียวกบัการวางแผนและการติดตามตรวจสอบกิจกรรมการตดัฟัน 
ทัง้นีต้อ้งพิจารณาหลกัปฏิบติัในการตดัฟนัทีเ่ก่ียวข้องดว้ย 

• Protected sites and species พืน้ท่ีและชนิดพันธ์ุท่ีได้รับการคุ้มครอง 
Covers legislation related to protected areas as well as protected, rare or endangered species, including their habitats 
and potential habitats  

ครอบคลมุกฎหมายทีว่่าดว้ยพื้นทีคุ่ม้ครองและการคุม้ครองชนิดพนัธ์ุพืชและสตัว์หายากทีถู่กคกุคามและเสีย่งต่อการสญูพนัธ์ุรวมทัง้แหล่งทีอ่ยู่อา
ศยัและพื้นทีที่จ่ากเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัได ้

• Environmental requirements ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

Covers legislation related to environmental impact assessment in connection with harvesting, acceptable level for soil 
damage, establishment of buffer zones (e.g. along water courses, open areas, breeding sites), maintenance of 
retention trees on felling site, sessional limitation of harvesting time, and environmental requirements for forest 
machineries.  

ครอบคลมุกฎหมายทีว่่าดว้ยการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มทีเ่ก่ียงเนือ่งกบัการตดัฟัน, ความเสียหายต่อดินในระดบัทีย่อมรับได,้ 
การสร้างเขตกนัชน (อาทิ ตามแนวล าน ้า, พื้นทีเ่ปิดโล่ง, แหล่งเพาะพนัธุ์), การรักษาตน้ไมที้ข้ึ่นในพื้นทีที่ท่ าการโค่น, 
ข้อจ ากดัทีเ่ก่ียวของเวลาในการตดัฟันและข้อก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับเคร่ืองจกัรทีใ่ชใ้นการท าป่าไม ้ 

• Health and safety สุขภาพและความปลอดภัย 

Legally required personal protection equipment for persons involved in harvesting activities, use of safe felling and 
transport practice, establishment of protection zones around harvesting sites, and safety requirements to machinery 
used. Legally required safety requirements in relation to chemical usage. The health and safety requirements that shall 
be considered relate to operations in the forest (not office work, or other activities less related to actual forest 
operations).  

อปุกรณ์ปอ้งกนัสว่นบคุคลตามทีก่ฎหมายก าหนดทีใ่ชใ้นกิจกรรมการตดัฟัน, การใชวิ้ธีปฏิบติัในการโค่นและขนสง่ทีป่ลอดภยั, 
การสร้างเขตปอ้งกนัรอบพื้นทีต่ดัฟันและขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรทีใ่ชง้าน 
ข้อก าหนดดา้นความปลอดภยัตามทีก่ฎหมายก าหนดทีเ่ก่ียวกบัการใชส้ารเคมี 
ทัง้นีต้อ้งพิจารณาข้อก าหนดว่าดว้ยสขุภาพและความปลอดภยัทีเ่ก่ียวกบัการปฏิบติังานในป่า 
(ทีไ่ม่ใช่งานส านกังานหรือกิจกรรมอ่ืนๆทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานดา้นการป่าไมใ้นระดบัทีน่อ้ยกว่าทีก่ล่าวมา) 

• Legal employment  การจ้างงานามกฎหมาย 

Legal requirements for employment of personnel involved in harvesting activities including requirement for contracts 
and working permits, requirements for obligatory insurances, requirements for competence certificates and other 
training requirements, and payment of social and income taxes withhold by employer. Furthermore, the points cover 
observance of minimum working age and minimum age for personal involved in hazardous work, legislation against 
forced and compulsory labour, and discrimination and freedom of association  

ข้อก าหนดทางกฎหมายส าหรับการจ้างบคุลากรทีเ่ก่ียวข้องกบักิจกรรมการตดัฟันรวมทัง้ข้อก าหนดส าหรับสญัญาและใบอนญาตท างาน, 
ข้อก าหนดส าหรับประกนัภยัโดยบงัคบั, ขอ้ก าหนดส าหรับใบรับรองความสามารถและข้อก าหนดดา้นการฝึกอบรมอ่ืนๆ 
การช าระภาษีเงินไดแ้ละภาษีสงัคมซ่ึงนายจ้างหกัไว้ 
ย่ิงไปกวา่นัน้ยงัตอ้งครอบคลมุประเด็นการสงัเกตการณ์อายกุารท างานขัน้ต ่าและอายขุัน้ต ่าส าหรับบคุลากรทีท่ างานทีมี่อนัตราย, 
กฎหมายต่อตา้นการใชแ้รงงานทาสและโดยบงัคบัรวมไปถึงการเลือกปฏิบติัและเสรีภาพในการวมกลุ่มดว้ย  

44.  Forest Plantation Act, B.E. 2535 (1992) พระราชบญัญัตสิวนป่า พ.ศ. 2535 

45.  National Forest Reserve Act, B.E. 2507 (1964) พระราชบญัญัตป่ิาสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 

46.  Forest Act, B.E. 2484 (1941) พระราชบญัญัตป่ิาไม ้พทุธศกัราช 2484 

47.  Chain Saw Act, B.E. 2545 (2002) พระราชบญัญัตเิลือ่ยโซย่นต ์พ.ศ. 2545 

48.  Wildlife Preservation and Protection Act, B.E. 2535 (1992) พระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ .ศ . 2535 
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49.  National Park Act, B.E. 2504 (1961) พระราชบญัญัตอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 

50.  Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act, B.E. 2535 (1992) 
พระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 

 Custom regulations กฎระเบียบด้านศุลกากร 

Custom legislation covering areas such as export/import licenses, product classification (codes, quantities, qualities and 
species) 

กฎหมายตามประเพณีที่ครอบคลมุด้านต่างๆ เช่น ใบอนญุาตน าเข้า/ส่งออก, การแยกประเภทผลภณัฑ์ (รหสั, ปริมาณ, คุณภาพและชนิดพนัธุ์ ) 

51.  Custom Act B.E. 2548(2005) พระราชบัญญัตศิลุกากร (ฉบับที ่20) พ.ศ.2548 

 CITES ไซเตส 

CITES permits (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, also known as the 
Washington Convention) 

ใบอนญุาตไซเตส (อนสุญัญาการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดพนัธุ์ พืชและสตัว์ที่เสีย่งต่อการสญูพนัธุ์  หรือที่รู้จกัในชื่ออนสุญัญาวอชิงตนั) 

52.  NA 

53.  NA 

 Other อื่นๆ 

54.  NA 

55.  NA 

B
. 

REGULATIONS PERTINENT TO FORESTRY RELATED TO AND EMERGING FROM NATIONAL 
LEGISLATION AND OTHER LEGISLATIVE INSTITUTIONS 
กฎระเบียบวา่ด้วยการท าป่าไม้โดยตรงท่ีเก่ียวข้องกบัและบญัญติัโดยสภานิติบญัญัติแห่งชาติและสถาบนันิติบญัญติัอื่นๆ: 

56.  NA 

57.  NA 

C
. 

INTERNATIONAL AGREEMENTS PERTINENT TO FORESTRY 
ข้อตกลงนานาชาติวา่ด้วยการท าป่าไม้โดยตรง 

58.  Convention on Biological Diversity อนสุญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

59.  Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES) 
อนสุญัญาวา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดพนัธุ์สตัว์และพืชป่าใกล้สญูพนัธุ์ (ไซเตส) 

60.  International Labour Organisation (ILO) องค์การแรงงานนานาชาติ (ไอแอลโอ) (insert all ILO conventions relevant to 

the country ผนวกอนสุญัญาไอแอลโอทกุฉบบัที่เก่ียวข้องกบัประเทศไทย) 

61.   

D
. 

LOCAL STANDARDS AND BEST OPERATING PRACTICES มาตรฐานท้องถ่ินและหลกัการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสดุ 

62.  NA 

63.  NA 
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APPENDIX C ภาคผนวก บี 

LIST OF RARE THREATENED AND ENDANGERED SPECIES LISTED FOR THAILAND 

รายชื่อพืชและสัตว์ชนิดพันธ์ุหายากที่ถกูคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพนัธ์ุที่จัดท าขึน้ส าหรับประเทศไทย 

The following websites provide information about Thailand’s RT&E species: 

หน้าเวบ็ต่างๆข้างล่างนีใ้ห้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพืชและสัตว์ชนิดพันธ์ุหายากที่ถูกคุกคามและเส่ียงต่อการสูญพันธ์ุของประเทศไทย 

www.iucnredlist.org (IUCN red lists รายช่ือท่ีมีความเสี่ยงสงูของไอยซูีเอน็) 

www.panda.org  

www.earthsendangered.com (this allows a search per country for species lists 
สามารถค้นหารายการชนิดพนัธุ์พืชและสตัว์เป็นรายประเทศได้) 

www.nationsencyclopedia.com (information per country ข้อมลูรายประเทศ) 

www.animalinfo.org (information per country ข้อมลูรายประเทศ) 

www.conservationoutdoors.org (species search per country ค้นหารายการชนิดพนัธุ์พืชและสตัว์รายประเทศ) 

www.nationalredlist.org (email info@nationalredlists.org) 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.panda.org/
http://www.earthsendangered.com/
http://www.nationsencyclopedia.com/
http://www.animalinfo.org/
http://www.conservationoutdoors.org/
http://www.nationalredlist.org/
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APPENDIX D ภาคผนวก ซี 

LIST OF ISSUES OF CONTENTION RAISED BY STAKEHOLDERS IN TERMS OF THIS 
STANDARD 

รายการประเด็นข้อพิพาทต่างๆที่เกี่ยวกับมาตรฐานฉบบันีซ่ึ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยกขึน้มา 

Issue Nr  
จ านวนประเด็น 

Issue ประเด็น 

  

 

 

 

End of Standard จบมาตรฐาน 


