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FOREST MANAGEMENT STANDARD FOR THAILAND 2019 

มาตรฐานการจดัการปาไมสําหรบัประเทศไทย ปพ.ศ. 2558 

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

บัญชีรายการนี้แสดงมาตรฐานของเอสจีเอส ควอลฟิอร 
สําหรบัใชในการรับรองการจัดการปาไมตามหลักการและเกณฑของเอฟเอสซ ี
หลักเกณฑพื้นฐานของมาตรฐานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

 Scoping assessment กําหนดขอบเขตการประเมิน 

 Certification assessment การประเมนิการใหการรบัรอง 

 Surveillance assessment การประเมนิตรวจสอบติดตามผล 

 Information to stakeholders on the assessment criteria used by SGS Qualifor 
เปนขอมูลการประเมนิเกณฑมาตรฐานที่เอสจีเอส ควอลฟิอร ใชสําหรับผูมีสวนไดสวนเสยี 

 

 

PHYSICAL ADDRESS 
ทีอ่ยู 

 International นานาชาติ Local ทองถิ่น 

SGS Société Générale de 
Surveillance SA 

1, place des Alpes   

P.O. Box  2152  

CH-1211 Geneva 1 

Switzerland 

SGS South Africa (Pty) Ltd   

Building 1, Huawei Office Park  
Western Service Road 

Woodmead, Johannesburg, 2191 

South Africa 

CONTACT ตดิตอ Person: 

 ผูประสานงาน 

Natalia Marius Stuart Charlton 

Telephone: 
โทรศัพท 

+598.2.600.3.600 

+598.95.02.00.86 
+27 11 800 1000 

+27 82 604 5877 

Email: อีเมล forestry@sgs.com stuart.charlton@sgs.com 

Web 
address: 
หนาเว็บ 

http://www.agriculture-
food.sgs.com/en/Forestry/ https://www.sgs.co.za 
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CHANGES SINCE THE PREVIOUS VERSION OF THE STANDARD 
การเปลีย่นแปลงตัง้แตการจดัทาํทาํมาตรฐานฉบบักอนหนานี ้

Section หมวด Change การเปลีย่นแปลง Date วนัที ่

1st page Updated addresses and contact information 23.10.2022 
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ADAPTATION OF STANDARD TO MEET LOCAL REQUIREMENTS AND THRESHOLDS 
การนาํมาตรฐานมาปรับใชเพือ่ใหสอดคลองกบัความตองการของทองทีแ่ละเงือ่นไขทีจ่ะ
สงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลง 

 

The objective of local adaptation of the SGS 
standard is to: 
วัตถุประสงคของการนํามาตรฐานเอสจีเอส 
ควอลฟิอร มาปรับใช 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; 

เพื่อจําแนกภาคสวนใดๆของมาตรฐานที่อ
าจขัดแยงกับขอกําหนดของกฎหมายใน
พื้นท่ีที่มีการนาํมาตรฐานไปใช 
และหากเกิดขอขัดแยงขึ้นตองทําการประ
เมินเพ่ือวัตถุประสงคในการออกใบรับรอง
โดยการหารอืกับฝายตางๆที่เกี่ยวของแล
ะไดรับผลกระทบ; 

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; 

เพื่อจําแนกภาคสวนใดๆของมาตรฐานทั่ว
ไปที่กาํหนดหลักปฏิบัติตอการเปลี่ยนแปล
งที่อาจเกดิขึ้นไวต่ํากวาขอกําหนดทางกฎ
หมายขั้นต่ําของประเทศที่เกี่ยวของ 
หากพบวามีชองวางดังกลาวใหทําการเป
ลี่ยนแปลงแกไขหลกัปฏิบติัทุกขอที่เกี่ยว
ของใหเทียบเทาหรือสูงกวาขอกําหนดขัน้
ต่ําของประเทศ;  

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; 

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

สําหรับเอสจีเอส ควอลฟิอร  
ไมจําเปนตองจัดหาหรือจัดทําขอตกลงรวมใน
สวนที่เกี่ยวกับการแกไขเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
ทั่วไปของเรา: 

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 

ความรูเร่ืองในเรื่องตัวบงชี้และวิธีการประเ
มินประเด็นที่ถูกหยิบยกขึน้มาของเรานั้นไ
ดถูกผนวกอยูในมาตรฐานเอฟเอสซีที่ไดรั
บการรบัรองทั้งระดับชาตแิละทองถิ่นแลว; 

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 

เอฟเอสซ ีเนชั่นแนล 
อินิชิเอทีฟในประเทศท่ีเขาไปดาํเนินการไ
ดจัดทําเอกสารคําแนะนําถึงแนวโนมที่การ
เปลี่ยนแปลงแกไขทีถู่กเสนอจะไดรับการส
นับสนนุจากเสียงขางมากของกลุมที่ทํากิจ
กรรมในประเทศนั้น; 

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; 

สํานักงานเอฟเอสซีระดับภูมิภาคที่ดูแลกิจ
กรรมในประเทศนั้นๆไดจดัทําเอกสารคาํแ
นะนาํถึงแนวโนมที่การเปลี่ยนแปลงแกไข
ที่ถูกเสนอจะไดรับการสนับสนุนจากเสยีงข
างมากของสมาชิกเอฟเอสซีจากแตละสาํนั
กงานในภูมิภาค; 

iv. the scale and intensity of forest management. 
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เพิ่มตัวบงชี้เฉพาะ 
(พรอมดวยวิธีการหรือการทวนสอบที่เหม
าะสมหากจําเปน) 
และ/หรือการอางอิงไขวกบัการจัดทําเอก
สารตามที่ระบุเพื่อประเมินความสอดคลอง
ตอขอกําหนดหลักตามกฎหมายดานการป
าไม, 
ขอกําหนดวาดวยการบรหิารงานและขอต
กลงวาดวยสิ่งแวดลอมหลายฝายทั้งระดับ
ทองถิ่นและระดับประเทศที่เกี่ยวของกับห
ลักการเอฟเอสซี 1-10; 

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

ใหความสาํคัญกบับริบทของประเทศในส
วนทีว่าดวยการจัดการปาไม; 

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

ใหความสาํคัญกบัผลกระทบดานสิ่งแวดล
อม, สงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ; 

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

แนใจวามาตรฐานนั้นๆสามารถนําไปใชป
ฏิบัติไดในประเทศท่ีเขาไปทํากิจกรรม; 

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

แนใจวามาตรฐานนั้นๆสามารถนําไปใชป
ฏิบัติไดกับขนาดและความเขมขนของกา
รจัดการหนวยการจัดการปาไมที่เขาไป
ดําเนนิการ; 

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

ตอบสนองตอประเด็นพิเศษที่เปนที่กังวลของกลุ
มผูมีสวนไดสวนเสยีโดยทั่วไปของประเทศที่เขา
ไปดําเนินการ 

ขนาดและความเขมขนของการจดัการปาไ
ม 

SGS 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 ควอลฟิอร 
จะตองสามารแสดงใหเห็นไดวาขอกําหนดตาง
ๆของมาตรฐานทั่วไปที่นําไปประยุกตใชในระ
ดับทองถ่ินนั้นสอดคลองกับขอกําหนดตางๆขอ
งมาตรฐานเอฟเอสซีที่ไดรับการรบัรองฉบับอื่น
ๆที่ใชกับปาไมของภูมิภาคที่มลีักษณะคลายคลึ
งกันและสอดคลองกับแนวปฏิบัติใดๆที่ไดรับจา
กเอฟเอสซี เนชั่นแนล 
อินิชเิอทีฟในประเทศที่เขาไปดําเนินการ 

SGS 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 ควอลฟิอร 
ไมจําเปนตองทําการเปลี่ยนแปลงใดๆตอมาตร
ฐานที่นําไปปรับใชในทองถิ่นเพื่อการประเมินร
ะยะเวลาการมีผลบังคับใชของใบรับรองเวนแต
เม่ือมีความจําเปนที่จะตองปรับใหสอดคลองกับ
นโยบายเอฟเอสซี, มาตรฐาน, 
แนวปฏิบัติหรือใบแจงขอแนะนําตางๆที่เอฟเอส
ซีเปนผูอนุมัติ 

 



AD 33-TH-08 Page 5 of 139 

 

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. 

มาตรฐานนีเ้ปนไปตามหลักการและหลักเกณฑเอฟเอสซขีอง องคกรพิทักษปา (มกราคม, 2543) 
โดยแบงออกเปน 10 หมวด ซึ่งแตละหมวดสอดคลองกับหลักการของเอฟเอสซี 
และไดแสดงรายการหลักเกณฑไวภายใตหลักการแตละหวัขอดวย 
โปรดศึกษาขอมูลขางลางเพื่อความเขาใจที่ชดัเจน 

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: 

มาตรฐานแตละหนาแบงเปน 3 คอลัมน 
นอกจากนีม้าตรฐานนี้ยงัใชเปนรายการหวัขอสําหรบัตรวจสอบในระหวางการประเมินและสําหรับแตล
ะเกณฑ จะประกอบไปดวยขอมูลดังตอไปนี ้

The Generic Requirement: Indicator 

ขอกาํหนดของควอลฟิอร : ตวับงชี้ 

 

All local adaptations or additions are indicated 
in red. 

การนาํไปประยกุตใชหรอืเพิม่เตมิเนือ้หาสาํหรบัใชในระ
ดบัทองถิน่จะแสดงเปนอกัษรสแีดง 

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). 

ขอกําหนดนี้แสดงเคาโครงวิถีปฏิบติัหรือตัวบงชี้ตามที่กําหนดไวใน 
ควอลฟิอร เพื่อใหสอดคลองกับกฎเกณฑบางประการของเอฟเอสซ ี
แหลงที่มาของขอมูลหรือหลักฐานที่ผูสอบสามารถนําไปใชในการประเมิ
นจะตองสอดคลองกับตวับงชี้ตวัใดตวัหนึ่ง 
ตัวบงชี้บางตวัจะแสดงความแตกตางระหวางการปฏิบัติงานในปาไม 
“ทั่วไป” และปาไมขนาดเล็กที่มีการจัดการดูแลนอย 

Verifiers ตัวตรวจสอบ 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. 

ตวัตรวจสอบ 
คือตวัอยางที่ผูประเมินของเอสจีเอสตองการเพื่อใหแนใจวาวิถีปฏิบัตบิาง
อยางหรือตวับงชี้นั้นสอดคลองตองกัน 
รายการนี้ไมคลอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดดังนั้นผูประเมินจึงอาจตองใชวิ
ธีการอ่ืนในการทวนสอบตัวบงชี้ทีเ่กี่ยวของ 

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

แนวปฏบิตั ิ
พิมพเปนตัวเอียงและเปนตวัชวยผูประเมินในการทําความเขาใจขอกาํหน
ดของตัวบงชี้บางตวั 

 

  



AD 33-TH-08 Page 6 of 139 

 

 

 

 

 

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. 

หลักการที ่1. ความสมัพนัธกับชุมชนและสทิธิของคนงาน: 

การปฏบิัตงิานดานการจดัการปาไมตองรกัษาหรอืยกระดบัความเปนอยูทีด่ใีนระยะยาวทัง้ทางด
านเศรษฐกจิและสงัคมของคนงานปาไมและชุมชนทองถิน่ 
 

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

หลักเกณฑที ่4.1: 

ชุมชนทีต่ัง้อยูภายในพืน้ทีจ่ดัการปาไมหรอืทีอ่ยูตดิกนัตองไดรบัโอกาสในก
ารจางงาน, การฝกอบรมและบรกิา 

ดานอืน่ๆ 

Indicator 4.1.6  
ตวับงชีท้ี ่4.1.6 

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั:ิ 

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

ไมปรากฏวามีการเลือกปฏิบัติในเรื่อง: เชื้อชาติ, สีผิว, 
วัฒนธรรม, เพศ. อายุ, ศาสนา, 
ความคิดเห็นทางการเมือง, 
สัญชาตหิรือรากเหงาทางสังคม  

Employment policies and procedures. 
นโยบายและกระบวนการจางงาน 

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

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with workers and contractors 

การสมัภาษณคนงานและผูรับเหมา 

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 

นโยบายและกระบวนการตางๆรวมถึงการ
นําไปปฏิบัติของตัวบงชี้ดงักลาวตองใชคุณ
สมบัติ, 
ทักษะและประสบการณเปนพื้นฐานในการคั
ดสรรบุคคลเขาทํางาน, การจัดสรรคงาน, 
การฝกอบรมและความกาวนหนาของพนักง
านในทุกระดับ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

ลูกจางตองไมถูกเลอืกปฏบิัตใินการจางงาน
, ความกาวหนา, 
คาตอบแทนการเลกิจางและการวาจางในส
วนที่เกี่ยวของกบัประกันสังคม 

 

  

 

An SGS Guideline 
(Italics) 

แนวทางของเอส
จีเอส 

ควอลิฟอร 

The FSC Criterion 

หลักเกณฑเอฟเ
อสซ ี

The year of the 
evaluation 

ปที่ทําการประเมิ
น 

The SGS Indicator 

ตัวบงชี้เอสจีเอส 
ควอลฟิอร  

 

The SGS verifier 

ตัวตรวจสอบเอส
จีเอส 
ควอลฟิอร 

The SGS observation 
i.t.o. the indicator 

ตัวบงชี้การเฝาสังเกตไ
อ.ที.โอ.เอสจีเอส 
ควอลฟิอร  

The FSC Principle 

หลักการเอฟเอส
ซี
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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 

หลักการที ่1. ความสอดคลองกบักฎหมายและหลกัการตางๆของเอฟเอสซี: 
การจดัการปาไมตองเคารพตอทกุแงมุมของกฎหมายทกุฉบบัทีบ่งัคบัใชในประเทศนัน้ๆรวมไปถึ
งสนธสิัญญาและขอตกลงนานาชาตทิีป่ระเทศนัน้ไดใหสตัยาบนัไว 
และตองสอดคลองกับหลกัการและหลกัเกณฑของเอฟเอสซี 

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

หลักเกณฑที ่1.1 

การจดัการปาไมตองเคารพตอทกุแงมุมของกฎหมายของประเทศและของทองถิน่รวมทัง้ขอกาํห
นดในการบรหิารงานดวย 

Indicator 1.1.1 ตัวบงชี ้1.1.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Interviews with and information supplied by regulatory 
authorities, other stakeholders and Forest Managers. 

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

การควบคุมการจัดทําเอกสารดานกฎหมายตามที่กาํห
นด, นโยบาย, 
กระบวนการปฏิบัติงานและมาตรฐานตางๆแสดงใหเห็
นวามีความสอดคลองกับขอกําหนด 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

The forest manager knows what the legislation requires. 

ผูจัดการดานการจัดการปาไมทราบถึงขอกําหนดของ
กฎหมาย 

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

การสงัเกตการณภาคสนามและการจัดทําเอกสารทีมี่อ
ยูแสดงใหเหน็วาการปฏิบัตงิานภาคสนามเปนไปตาม
ขอกฎหมาย 

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

ความไไมสอดคลองกับกฎหมายจะถือวา “มีนยัสําคัญ” 
ถา 

There is no evidence of significant non-
compliance with all national and local laws and 
administrative requirements 
ไมปรากฏหลกัฐานความไมสอดคลองอยาง
มีนัยสาํคัญกับกฎหมายของประเทศและทอง
ถิ่นและขอกาํหนดในการบริหารงาน 
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i. it has been allowed to persist or remain for a period of time 
that would normally have allowed detection; and/or 

ถูกละเลยมาระยะเวลาหนึง่ซึ่งโดยปกติจะตองมีการ
สืบสวน และ/หรือ 

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

การกระทําดังกลาวโดยตวัของมันเองเปนหลักฐาน
ในระดับนานาชาตหิรือชัดแจงของการเพกิเฉยตอ
กฎหมาย 

A legal non-compliance will not be considered “significant if the 
deviation is short-term, unintentional and without significant 
damage to the environment. 

ความไมสอดคลองทางกฎหมายจะไมถือวา 
“มีนยัสําคัญ” หากเกิดขึ้นในระยะส้ัน, 
ไมใชการจงใจและไมกอใหเกิดความเสยีหายรายแรง
ตอสิ่งแวดลอม 

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

ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก A สําหรบัรายการกฎหมาย 
ขอบังคับ และแนวทางทกุอยางที่ใชอยู 
(สิ่งแวดลอมในระดับชาติ ระดับจังหวัด และทองถิ่น 
แรงงาน และกฎหมายปาไม) 

  

Indicator 1.1.2 ตวับงชีท้ี่ 1.1.2  Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and field observations. 

List of applicable laws, regulations and national guidelines. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและการสั
งเกตการณภาคสนาม รายชื่อกฎหมาย, 
กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัตริะดับประเทศที่บังคับใช 
Up to date payment of local taxes, timber rights or leases. 

การชาํระภาษีทองถิ่น 
สิทธใินการทําไมหรือสัญญาเชาที่เปนปจจุบัน 

Forest managers shall demonstrate awareness  
of relevant codes of practice, operational 
guidelines and other accepted norms or 
agreements. 
ผูจัดการปาไมตองแสดงใหเห็นวาตนเองตร
ะหนักดีถึงหลักปฏิบัต,ิ 
แนวทางการปฏิบัตงิานและวิถีปฏิบัติหรือขอ
ตกลงอื่นๆที่เปนที่ 

  

Indicator 1.1.3 ตวับงชีท้ี ่1.1.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and field observations. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและการสั
งเกตการณภาคสนาม 

List of applicable laws, regulations and national guidelines. 

รายชื่อกฎหมาย, 
กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัตริะดับประเทศที่บังคับใช 
 

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

ผูจัดการดานการจัดการปาไมตองแสดงใหเ
ห็นถึงการปฏิบัติตามหลักปฏิบัต.ิ 
แนวทางการปฏิบัตงิานและวิถีปฏิบัติหรือขอ
ตกลงอื่นๆที่เปนที่ยอมรับ 
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Criterion 1.2 All applicable and legally prescribed fees, royalties, taxes and other charges 
shall be paid 

หลักเกณฑที ่1.2 ตองชาํระคาธรรมเนยีม, คารอยลัตี,้ 
ภาษตีางๆและคาใชจายอืน่ๆทีก่าํหนดไวและบงัคบัใชตามกฎหมายทัง้หมด 

Indicator 1.2.1 ตวับงชีท้ี ่1.2.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 

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

Interviews with and information supplied by regulatory 
authorities and other stakeholders.  
การสมัภาษณและขอมูลทีไ่ดรับจากหนวยงานกาํกับดู
แลและผูมีสวนไดสวนเสยีอื่นๆ 

No evidence of non-payment 
ไมมีหลักฐานแสดงการไมชําระเงิน 

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

หลักฐานการชาํระภาษีทองถิ่นตางๆ, 
สิทธกิารทําไมหรือการเชาซื้อที่เปนปจจบุัน 

 

There is evidence that required payments have 
been made.  มีหลักฐานแสดงการชาํระเงิน 

  

Indicator 1.2.2 ตวับงชีท้ี ่1.2.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Specific provisions in financial planning and long-term budgets. 

มีขอกําหนดเฉพาะในแผนการเงินและงบประมาณระ
ยะยาว 

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

ผูจัดการดานการจัดการปาไมสามารถอธิบายไดวาจะ
ชําระคาใชจายในอนาคตไดอยางไร 

Provision has been made to meet the costs of 
future fees 

มขีอกําหนดเพื่อใหสามารถชําระคาใชจาย
จากคาธรรมเนียมตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาค
ตได 

  

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. 

หลักเกณฑที ่1.3 ตองปฏบิตัิตามขอตกลงนานาชาต ิอาทเิชน ไซเตส, 
อนสุญัญาตางขององคการแรงงานระหวางประเทศ, ไอททีเีอ 
และอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพที่ประเทศนัน้ๆไดใหสตัยาบนัไว 

Indicator 1.3.1 ตวับงชีท้ี ่1.3.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers 
การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม 
Operational documentation 
การจัดทาํเอกสารดานการฏิบัติงาน 

Required licenses are in place มีใบอนญุาตตามที่กําหนด 

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

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 
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ไดมีการนาํขอกําหนดของอนุสัญญาวาดวย
การคาระหวางประเทศซึ่งพันธุสัตวและสัตว
ใกลสูญพนัธุ (ไซเตส) 
และขอบังคับตางๆมาใชเพื่อใหการปฏิบัตติ
ามขอกาํหนดและบังคับดงักลาวเปนไปอยาง
ตอเนื่อง 
SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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 

มีการรับรูถึงสิ่งมชีีวิตสายพันธุตางๆของทอ
งถิ่นที่จัดอยูในขอกําหนดของอนุสญัญาวา
ดวยการคาระหวางประเทศซึ่งพันธุสัตวและ
สัตวใกลสญูพันธุ 
(ไซเตส)และขอบังคับตางๆมาใชเพื่อใหการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดและบังคับดังกลาวเปน
ไปอยางตอเนื่อง 
 

ประเทศไทยไดเปนภาคีของอนุสญัญาวาดวยการคาร
ะหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพชืปามี่ใกลจะสูญพั
นธุ 
มีหลักฐานพิสจูนวาสามารถเขาใชงานชรีายชื่อพืชแล
ะสตัวตามอนุสญัญาไซเตส 

 

  

Indicator 1.3.2 ตวับงชีท้ี ่1.3.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, workers, contractors, labour 
unions and regulatory authorities. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม, คนงาน, 
ผูรับเหมา, 
สหภาพแรงงานและหนวยงานกํากบัดูแลตางๆ 

Review of policies, procedures and personnel records. 

ทบทวนนโยบาย, กระบวนการและบันทึกงานบุคคล 

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

ผูจัดการดานการจัดการปาไมตระหนักดีถึงขอกาํหนด
และไมปรากฏวามีหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงถึงการ
ไมปฏิบัตติามกฎหมาย 

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

ประเทศไทยไดใชอนุสัญญาการใชแรงงานเกณฑ 
(2473) อนุสญัญาวาดวยการยกเลกิแรงงานบังคับ 
(2494) 
อนุสัญญาวาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกันสําหรบัลูก
จางชายและหญิงซ่ึงทํางานมคีาเทากัน (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. 

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. 

ผูจัดการดานการจัดการปาไมไดนาํขอบังคั
บตางมาใชเพื่อใหการปฏบิัตงิานมีความสอ
ดคลองกับอนุสญัญาตางๆขององคการแรงง
านระหวางประเทศ (ไอแอลโอ) 
อยางตอเนื่อง ขอกําหนดที่ 87 และ 98 

ของไอแอลโอเปนขอกาํหนดขั้นต่ําสําหรบัก
ารออกใบรับรอง   
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

ผูจัดการดานการจัดการปาไมไดนาํเอาขอบั
งคับตางๆมาใชปฏิบัตเิพื่อใหความสอดคลอ
งกับกฎหมายวาดวยแรงงานของประเทศเป
นไปอยางตอเนื่อง 
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พิสจูนไดวาสามารถเขาถงึขอมูลในนุสญัญาวาดวยแ
รงงานระหวางประเทศ 
ควรทําสําเนาเอกสารของอนุสญัญา 87 98 
และรหสัในการปฏิบัติดานความปลอดภัยและสขุภาพ
ในดานการปาไม (ILO 2551) ไวใหพรอม 

  

Indicator 1.3.3 ตวับงชี ้1.3.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, regulatory authorities and 
other stakeholders. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม, 
หนวยงานกํากับดูแลตางๆและผูมีสวนไดสวนเสยีอื่นๆ  
Review of policies, procedures and records 

ทบทวนนโยบาย, กระบวนการและบันทึกตางๆ 

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 

ประเทศไทยไดลงนามในขอตกลงวาดวยการคาไมซุง
ปาเขตรอนนานาชาติ (ITTA) 
และเปนสมาชิกขององคกร (ITTO) 
โดยสมาชิกจะไดรบัการผลักดันใหสนบัสนุนและพัฒน
าดานการฟนฟูปาเพื่อเศรษฐกิจและกิจกรรมดานการจั
ดการปาไมรวมทั้งการฟนฟปูาไมเสื่อมโทรมเพื่อชุมช
นทองถิ่นท่ีตองพึ่งพาทรัพยากรปาไม 

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

ผูจัดการดานการจัดการปาไมไดนาํเอาขอบั
งคับตางๆมาใชปฏิบัตเิพื่อใหความสอดคลอ
งกับไอทีทีเอเปนไปอยางตอเนื่อง 

  

Indicator 1.3.4 ตวับงชีท้ี ่1.3.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, regulatory authorities and 
other stakeholders. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม, 
หนวยงานกํากับดูแลตางๆและผูมีสวนไดสวนเสยีอื่นๆ  
Review of policies, procedures and records. 

ทบทวนนโยบาย, กระบวนการและบันทึกตางๆ 

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. 

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

ผูจัดการดานการจัดการปาไมไดนาํเอาขอบั
งคับตางๆมาใชปฏิบัตเิพื่อใหความสอดคลอ
งกับอนสัุญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพเปนไปอยางตอเนื่อง 
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ประเทศไทยไดใหสตัยาบนักับอนสัุญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
ซึ่งมีวัตถุประสงคสามประการคือ 
เพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพ 
เพื่อการใชทรัพยากรชวีภาพอยางยั่งยืน 
และการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชประโยช
นแหลงพันธกุรรมอยางเปนธรรมและเทาเทียม 
พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
ไดผนวกเอาพันธะกรณีตางๆของอนุสญัญาดังกลาวเข
าไวดวย 

  

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 

หลักเกณฑที ่1.4 

ผูออกใบรบัรองและฝายตางทีเ่กี่ยวของหรอืไดรับผลกระทบตองทาํการประเมนิขอขดัแยงระหวา
งกฎหมาย, 
ระเบียบกฎเกณฑและหลกัการและหลกัเกณฑของเอฟเอสซเีพือ่วัตถปุระสงคของการออกใบรบัร
องเปนรายกรณไีป 

Indicator 1.4.1 ตวับงชี ่1.4.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
SGS will assess the conflict and advise on resolution thereof, 
where such were possible. 

เอสจีเอสจะประเมินขอขัดแยงน้ันและใหคําแนะนาํใน
การดําเนินการแกไขในกรณีที่ทําได 
Interviews with Forest Managers and other stakeholders. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและผูมสีว
นไดสวนเสยีอื่นๆ 

Any identified conflicts are brought to the 
attention of SGS and involved or affected 
parties. ความขัดแยงใดๆ 
ที่ตรวจพบจะตองนําเสนอตอเอสจีเอสหรือก
ลุมคณะที่เกี่ยวของ 

  

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

หลักเกณฑที ่1.5 ควรตองมกีารปองกนัพืน้ทีก่ารจดัการปาไมจากการตดัฟนทีผ่ดิกฎหมาย, 
การตัง้บานเรอืนและกจิกรรมทีไ่มไดรับอนญุาตอืน่ๆ  

Indicator 1.5.1 ตวับงชีท้ี ่1.5.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Field observations show no damage from unauthorised or 
illegal activities 

ผลจากการสังเกตการณภาคแสดงวาไมมีความเสียหา
ยอันเกิดจากกิจกรรมทีไ่มไดรับอนุญาตหรือผิดกฎหม
ายใดๆ 

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

ผูจัดการอธิบายถึงกิจกรรมการปกปอง/ปองกันตางๆ 
เชน ปาย, ประตูรั้ว, การลาดตระเวน ฯลฯ  
Copies of reports made to the authorities of problem activities 

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

ผูจัดการดานการจัดการปาไมไดใชมาตรก
ารที่มีประสิทธิภาพในการตดิตามตรวจสอบ
, ระบุและควบคุมการตัดฟนที่ผิดกฎหมาย, 
การตั้งบานเรือนและกิจกรรมที่ไมไดรับอ
นุญาตอื่นๆ 
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Boundaries are known to the manager and local communities 
and are easily identified in the field.  

มีสาํเนารายงานกิจกรรมที่เปนปญหาตางๆที่สงใหหน
วยงานที่ดูแล 

ทั้งผูจัดการและชมุชนทองถิ่นรับทราบถึงอาณาเขตซ่ึง
ระบุไดงาย 

Boundaries are marked in areas where there is a high risk of 
encroachment.  
มีการทําเครื่องหมายอาณาเขตในจุดที่มคีวามเสี่ยงตอ
การรุกล้าํสูง 

  

Indicator 1.5.2 ตวับงชีท้ี ่1.5.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Staff records and records of security incidences 

Field observations provide no evidence of ongoing illegal 
activities 

บันทึกพนกังานและบันทึกเหตกุาณดานความปลอดภัย 

There are adequate personnel and surveillance 
resources to control such activities 

มีบุคลากรและทรพัยากรสาํหรับการตรวจส
อบติดมากพอสําหรบัการควบคุมกิจกรรมตา
งๆดังกลาว 
  

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

หลักเกณฑที ่1.6 

ผูจดัการดานการปาไมควรแสดงใหเหน็ถงึพนัธะสญัญาในการยึดถอืปฏิบตัติามหลกัการและหลั
กเกณฑของเอฟเอสซรีะยะยาว 

Indicator 1.6.1  ตวับงชีท้ี ่1.6.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Written policy with appropriate statement is available 

มีการจัดทาํเอกสารนโยบายที่เปนลายลกัษณอักษรพร
อมดวยขอความประกาศทีเ่หมาะสมไวดวย 

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

The management plan แผนการจัดการ 

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

แผน 
(ทั้งที่เปนลายลักษณอกัษรและอยางไมเปนทางการ) 
สําหรบัการลงทุน, 
การฝกอบรมและการแบงปนรายไดหรือผลประโยชน
อื่นๆ 

Past management has been compatible with the P&C 

การจัดการที่ผานมาในอดตีสอดคลองกับ พ&ีซ ี

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 

มีนโยบายที่ระบุถึงพนัธะสัญญาที่มีตอการจั
ดการปาไมซึ่งสอดคลองกบัหลักการและห
ลักเกณฑของเอฟเอสซีในระยะยาวไวอย
างชดัเจน 
ทั้งนีเ้อกสารดังกลาวไดรบัการอนุมตัิจากเ
จาของ/ผูบริหารระดับสูงและเปดเผยตอส
าธารณะ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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 

ผูจัดการดานการปาไมมีแผนการจัดการป
าไมระยะยาวที่สอดคลองกับหลักการและ
หลักเกณฑของเอฟเอสซี 
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Indicator 1.6.2  ตวับงชีท้ี ่1.6.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, workers and stakeholders. 

Evidence of distribution of policy to stakeholders. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม, 
คนงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

หลักฐานแสดงการแจกจายนโยบายใหแกผูมีสวนไดส
วนเสยี 

(Not applicable to SLIMF) ไมไดนํามาใชกับ SLIMF 

The policy is communicated throughout the 
organisation (including to contractors) and to 
external stakeholders 

มีการเผยแพรนโยบายภายในองคกร 
(รวมถึงผูรับเหมาดวย) 
และผูมีสวนไดสวนเสยีจากภายนอกอยางทั่
วถึง 

  

Indicator 1.6.3  ตวับงชีท้ี ่1.6.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
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. 

ผูขอรับการรับรองตองเปดเผยพื้นท่ีปาไมทั้งหมดที่ตน
รับผิดชอบไมวาจะในฐานะเจาของ 
(รวมทั้งความเปนเจาของแบบหุนหรือแบบบางสวน), 
ผูจัดการ, ที่ปรึกษาหรือการรับผิดชอบในฐานะอื่นใด 
การเปดเผยตองทําเปนลายลักษณอักษรไวในรายงาน
การประเมนิหลัก 
ทานตองบันทึกรายละเอียดการเปนเจาของ, ชื่อปาไม, 
ประเภท, พื้นท่ีและที่ตั้งของปาแตจะผืนอยางครบถวน 
ขอมูลเหลานี้ตองถูกสงใหผูมีสวนไดสวนเสียในฐานะ
ที่เปนสวนหนึ่งของขบวนการปรึกษาหารือดวย  
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. 

เมื่อการประเมินไมไดทาํโดยครอบคลุมพ้ืนที่ปาที่ผูยืน่
คําขอมีสวนเกี่ยวของดวยทั้งหมด 
ผูยื่นคําขอจะตองอธิบายเหตุผลตอการกระทําดังกลาว
โดยตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรไวในรายงานการ
ประเมินหลักดวย 

Evidence of such other forest lands.  
หลักฐานที่ดินท่ีเปนปาดังกลาว 

Policies นโยบาย 

Interviews with Forest Managers. 
การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม 

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 
เจาของหรอืผูจัดการที่มีพืน้ที่ปาไมที่แตไมไ
ดอยูภายใตเงื่อนไขของการรับรอง 
จะตองมีพนัธะสัญญาระยะยาวในการจัดกา
รปาไมทั้งหมดในความรับผิดชอบตามหลัก
การและเกณฑของเอฟเอสซี 

  

Indicator 1.6.4  ตัวบงชีท้ี ่1.6.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
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Management of forest areas identified in terms 
of 1.6.3 complies with the latest FSC Partial 
Certification Policy 

การจัดการพื้นที่ปาตามทีร่ะบุไวในขอ 1.6.3 

นั้นเปนไปตามนโยบายการออกใบรับรองบ
างสวนฉบับลาสุดของเอฟเอสซ ี 

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

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม, 
นโยบาย, กระบวนการ 
และการสงัเกตการณภาคสนาม 

  

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. 

หลกัการที ่2. ความรบัผดิชอบวาดวยสทิธกิารถอืครองและการใชประโยชน  
ตองมกีารระบสุทิธกิารถอืครองและการใชประโยชนทีด่นิระยะยาวรวมทัง้ทรพัยากรจากผนืปาโ
ดยจดัทาํเปนเอกสารและดาํเนนิการใหถกูตองตามกฎหมาย 

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 

หลักเกณฑที ่2.1 มีหลกัฐานแสดงสทิธิการใชประโยชนจากปาในทีด่นิระยะยาวทีช่ัดเจน (เชน 
ฉโนดทีด่นิ, สทิธิตามประเพณปีฏบิตัหิรือสญัญาเชา)  

Indicator 2.1.1  ตวับงชีท้ี ่2.1.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Documentation with appropriate legal status. 

การจัดทาํเอกสารซึ่งมีสภาพทางกฎหมายที่ถกูตองเห
มาะสม 

Maps clearly indicating the boundaries of the FMU. 

แผนที่แสดงอาณาเขตหนวยจัดการปาไมที่ชดัเจน 

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  

ในกรณีที่ปลกูปาเพื่อการปาไม 
ตองมีการแสดงหลักฐานวาแปลงปาปลกูไดขึ้นจดทะเ
ทียนตามกฎหมายการปลกูปา 
(2535)จาํเปนตองมีแผนที่ที่ทําการสาํรวจแลว 

หมายเหต ุ1 เฮกแตร เทากับ 6.25 ไร หรือ 10,000 
ตารางเมตร 

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

มีการจัดทาํเอกสารที่แสดงสิทธิการจัดการ
ที่ดินตามกฎหมายของเจาของ/ผูจัดการและ
/หรือการใชประโยชนทรพัยากรจากปา 

  

Indicator 2.1.2 ตวับงชีท้ี ่2.1.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Policies and management plans make clear reference to 
management objectives that support this indicator. 

นโยบายและแผนการจัดการตองสามารถใชอางอิงถึง
วัตถุประสงคการจัดการที่เปนการสนับสนุนตวับงชี้ดัง
กลาวนี้อยางชดัเจน 

The FMU is committed to long-term forest 
management of at least one rotation length or 
harvest cycle. 
พื้นท่ีปาปลูกไดมีพนัธะสัญญากับการจัดกา
รปาไมในระยะยาวอยางนอย 1 
รอบการตดัฟน 
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Indicator 2.1.3 ตวับงชีท้ี ่2.1.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Provisions in agreement for tenure. 

สาระแหงขอตกลงสําหรับสทิธิการถือครอง 

FMU management plans. 

แผนการจัดการเอฟเอ็มย ู

FMU long term strategies. 

ยุทธศาสตรระยะยาวสาํหรับเอฟเอ็มยู 

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. 
ถาผูจัดการปาไมไมมีเอกสารสิทธิที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย 
เจาของ/รัฐบาลไมไดกําหนดขอจํากัดที่ปอง
กันการปฏิบัติตามมาตรฐานเอสจีเอส 
ควอลฟิอร หรือ 
วัตถุประสงคของแผนการจัดการ 

  

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. 

หลักเกณฑที ่2.2 

ชุมชนทองถิน่ทีม่สีทิธกิารถอืครองหรอืสทิธติามประเพณหีรอืสทิธกิารใชประโยชนตองธาํรงไวซึ่
งการควบคุมดูแล, ตามความจาํเปนเพือ่ปกปองสทิธหิรอืทรพัยากร, 
การปฏบิัตงิานการปาไมเวนไวแตวาจะไดใหสทิธกิารควบคุมและความยนิยอมแกหนวยงานอืน่  

Indicator 2.2.1 ตวับงชีท้ี่ 2.2.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Documentation showing acknowledgement by forest 
management of such agreements and maps. 

มีการจัดทาํเอกสารแสดงถึงการรับรูของฝานการจดัก
ารปาไมตอขอตกลงและแผนที่นั้นๆ 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
community representatives. 

การสมัภาษณผูจดัการปาไมและการปรกึษากับตวัแท
นชมุชนทองถิ่น 

All existing legal or customary tenure or use 
rights that local communities have within the 
FMU shall be documented and mapped 
สิทธกิารถือครองที่ดินตามกฎหมายหรือตา
มประเพณีหรือสิทธกิารใชประโยชนที่ชุมช
นทองถิ่นมีอยูทั้งหมดตองดําเนินการจัดทาํเ
ปนเอกสารและแผนที่ไวดวย  

  

Indicator 2.2.2 ตวับงชีท้ี่  2.2.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 

Forest management plans แผนการจัดการปาไม 
Field observations การสงัเกตการณภาคสนาม 

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

การจัดทาํแผนการจัดการและการปฏิบัตงิา
นดานปาไมตองดําเนินการบนพื้นฐานของสิ
ทธกิารถอืครองหรือการใชประโยชนเวนไว
แตวาจะไดมอบสทิธิ์นั้นใหแกตวัแทน  
  

Indicator 2.2.3 ตัวบงชีท้ี ่2.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
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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 

กรณีทีชุ่มชนไดแตงตั้งตวัแทนควบคุมใหเป
นผูใชสทิธิ์การถือครองตามกฎหมายหรือต
ามประเพณีหรือสิทธิการใชประโยชนทั้งหม
ดหรือบางสวน 
การกระทําดังกลาวตองสามารถยืนยันไดด
วยเอกสารขอตกลงและ/หรือจากการสมัภา
ษณตัวแทนชมุชนทองถิ่นนั้นๆ  

Written agreements. ขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษร 

Free and informed consent communicated by representatives 
of local communities. 

การใหความยินยอมโดยอสิระและเปดเผยซึ่งไดรับกา
รสื่อสารจากตัวแทนชมุชนทองถิ่นนั้นๆ 

Clear evidence of payment for tenure or use rights. 

มีหลักฐานการชาํระคาธรรมเนียมสทิธิการถือครองหรื
อการใชประโยชนที่ชดัเจน 

  

Indicator 2.2.4 ตวับงชีท้ี่ 2.2.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Interviews with local communities. 
การสมัภาษณชุมชนทองถิ่น 

Written agreements. ขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษร 

Free and informed consent communicated by representatives 
of local communities. 

การใหความยินยอมโดยอสิระและเปนที่รับทราบโดยทั่
วไปผานการสื่อสารโดยตวัแทนของชมุชนทองถิ่นน้ัน
ๆ 

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 
การจัดสรรสทิธิการถอืครองตามกฎหมายห
รือตามประเพณีหรือสิทธิการใชประโยชนที่
เปนที่รับรูโดยทั่วไปใหแกฝายอื่นฝายใดนั้
นตองมีการจัดทําเปนเอกสารพรอมดวยหลั
กฐานแสดงความยินยอมโดยอิสระและมีกา
รแจงใหทราบโดยทั่วกัน  

  

Indicator 2.2.5 ตวับงชีท้ี่ 2.2.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 

Management Plans แผนการจัดการ 

Interviews with local communities. 
การสมัภาษณชุมชนทองถิ่น 

 

The forest is accessible to local rights holders. 

ผูถือสิทธิ์ในทองถิ่นสามารถเขาใชประโยช
นจากผืนปาได 

  

Indicator 2.2.6 ตวับงชีท้ี่ 2.2.6 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 

Monitoring records บันทึกการติดตามตรวจสอบ 

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

การตรวจสอบพื้นที่/แหลงทรพัยากรในบริเวณที่มีการเ
ขาใชประโยชนและ/หรือการทําประโยชนเกิดขึ้น 

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

ผลการตดิตามตรวจสอบแสดงวาไมมีผลกร
ะทบที่มีนัยสําคัญอันเกิดจากการเขาใชประ
โยชนตามขอกําหนดที่ 2.2.5 
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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 

หลักเกณฑที ่2.3 
ตองมกีลไกทีเ่หมาะสมในการแกปญหาขอพิพาทวาดวยการอางสทิธกิารถอืครองและสทิธิการใ
ชประโยชน 
สถานการณและสถานะของขอพิพาททีด่าํเนนิอยูจะถกูนาํมาพจิารณาโดยถวนถี่ในการประเมนิเ
พือ่การออกใบรบัรอง 
ขอพพิาททีส่งผลกระทบอยางมากตอการมีสวนไดสวนเสยีทีเ่กี่ยวของในปรมิาณที่มนียัสาํคญันัน้
โดยปกตจิะทาํใหการปฏบิตัิงานนัน้ๆถกูตดัสทิธ์ิจากการขอการรบัรอง  

Indicator 2.3.1 ตวับงชีท้ี่ 2.3.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 

Documented procedures. เอกสารกระบวนตางๆ 

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

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและการป
รึกษากบัตวัแทนจากชมุชนทองถิ่น 

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. 

มีเอกสารกระบวนการตางๆที่เอื้อใหเกิดขบวนการทาํง
านที่กลาวไดวามีความเปดเผยและเปนที่ยอมรับของทุ
กฝาย 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุขอตกลงและการใหความ
ยินยอมผานการปรึกษาที่เปนธรรม 
กระบวนการเหลานี้ตองกอใหเกิดการอํานวยความสะ
ดวกและการแกปญหาอยางเทาเทียม 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with Forest Manager and local community groups 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและกลุมต
างๆจากชุมชนทองถิ่น 

Compliance with the Labour Relations Act 

สอดคลองกับพระราชบัญญตัแิรงงานสัมพันธ 
 

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

ตองมีเอกสารกระบวนการแกปญหาขอพิพา
ทการอางสิทธิการถอืครองและการใชประโ
ยชนสาํหรับประเด็นที่อาจเกิดความขัดแยง
ขึ้นได 
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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. 

Measures are taken to avoid damage to other 
peoples’ use rights or property, resources, or 
livelihoods.  Where accidental damage occurs, 
fair compensation is provided. 

ไมมีขอพิพาทสําคัญๆเกี่ยวกับสิทธิการถอืค
รองและสิทธกิารใชประโยชนจากผืนปาที่ยั
งไมไดรับการแกไข 
ขอพิพาทหรือความไมเปนธรรมตางๆไดรับ
การแกไขผานกลไกที่เปนที่ยอมรับทั้งในระ
ดับทองถิ่นและระดับสถาบัน 

มีการใชมาตรการเพื่อหลกีเลี่ยงความเสียห
ายอันอาจเกิดตอสิทธิการใชประโยชนหรือ
อสังหาริมทรัพยหรอืแหลงทรัพยากรหรือกา
รดําเนินชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป 
และไดมีการชดเชยอยางเปนธรรมในกรณี
ที่เกิดความเสยีหายขึ้นโดยบังเอิญ 

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

 

  

Indicator 2.3.2 ตวับงชีท้ี่ 2.3.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Documented records of disputes 

เอกสารบันทึกขอพพิาทตางๆ 
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. 

ผูจัดการดานการปาไมตองจัดทําบันทึกขอ
พิพาทและสถานะการแกไขปญหารวมไปถึ
งหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอพิพาทและตองจั
ดทําเอกสารขั้นตอนที่ใชในการแกปญหาข
อพิพาทดังกลาวดวย 

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: 
ตองลงทะเบียนเหตกุารณความขัดแยงทั้งห
มด 
(ระหวางผูจัดการปาไมและเจาของและประ
ชาชนผูใชสิทธิ์ของตน) 
รวมทั้งขอรองเรยีนและขอคัดคานตางๆดวย 
  

Indicator 2.3.3 ตวับงชีท้ี่ 2.3.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
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 

ความรายแรงของขอพพิาทอาจประเมินโดยพจิารณา
จากขนาดในระดับภูมปิระเทศที่สอดคลองกับความคดิเ
ห็นของตวัแทนสวนใหญของชุมชนและ/หรือระยะเวล
าที่เกิดกรณีพพิาท 

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

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและการปรกึษากั
บตัวแทนจากชุมชนทองถิ่น 

Complete record of a history of disputes. 

บันทึกประวัตขิอพิพาทตางๆฉบับสมบูรณ 

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. 
ขอพิพาทรายแรงและเก่ียวเนื่องกับผลประโ
ยชนในระดับที่มีนัยสําคัญเหนอืสิทธิการถือ
ครองที่ดินและ/หรือสิทธิการใชประโยชนที่
ยังไมไดรับการแกไขจะมีผลใหการปฏิบัตงิ
านนั้นๆขาดคุณสมบัติตอการออกใบรอง   
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Indicator 2.3.4 ตวับงชีท้ี่ 2.3.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and consultation  with 
representatives of local communities. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและการปรกึษากั
บตัวแทนจากชุมชนทองถิ่น 

Complete record of a history of disputes. 

บันทึกประวัตขิอพิพาทตางๆฉบับสมบูรณ 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไดนํามาใชไดกับ 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. 
ขั้นตอนการแกปญหาขอโตแยงควรจะเปน
สาระสาํคัญสําหรบัขอกําหนดวาในอนาคต
กรณีที่สทิธิการถอืครองหรอืการใชประโยช
นถูกละเมิดการปฏิบัติการดานการปาไมซึ่งเ
ปนหรืออาจเปนสาเหตโุดยตรงของขอพิพา
ทดังกลาวจะตองไมเกิดขึน้หรอืจะตองถูกระ
งับยับยั้งไวจนกวาขอพิพาทนั้นจะไดรับการ
แกไขเรียบรอยแลว 

  

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. 

หลกัการที ่3 สทิธขิองคนพื้นถิน่ 

ตองใหความเคารพและยอมรบัตอสิทธติามกฎหมายและตามประเพณขีองคนพืน้ถิน่ในการเปนเจาข
อง, การใชประโยชนและการจดัการทีด่นิ, อาณาบรเิวณและทรพัยากรของตน 

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 

หลักเกณฑที ่3.1 
ประชาชนพืน้ถิน่ควรไดควบคุมการจดัการปาไมในทีด่นิและอาณาบริเวณของตนเวนไวแตวาจะ
ไดทาํการโดยอสิระและไดรบัความยนิยอมทีเ่ปนทีร่ับทราบโดยทัว่กนัในอนัทีจ่ะมอบหมายสทิธิน์ั้
นใหตวัแทนเปนผูควบคมุดแูล 

Indicator 3.1.1 ตัวบงชีท้ี ่3.1.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 

Management plans and maps. แผนการจัดการและแผนที ่
Consultation with representatives of indigenous peoples and 
government authorities. 

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื้นถิ่นและหนวยงาน
ของรัฐ 

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

ILO 169 

(อนุสัญญาวาดวยชนพื้นเมืองและชนเผาปพ.ศ. 2542 

) 

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. 

ผูจัดการดานการปาไมตองจัดทําเอกสารระ
บุอัตลักษณ, 
ทําเลที่ตั้งและประชากรของประชาชนพื้นถิ่
นทัง้หมดรวมไปถึงชนกลุมนอยที่อาศยัอยูบ
ริเวณโดยรอบของพื้นที่การจัดการไวดวย 
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Indicator 3.1.2 ตวับงชีท้ี ่3.1.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 

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

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื้นถิ่น 

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

มีการจัดทาํเอกสารและ/หรือแผนที่เกี่ยวกับ
สิทธแิละการกลาวอางเหนือที่ดิน, 
อาณาบริเวณหรือสิทธิตามประเพณีภายใน
พื้นท่ีการจัดการไวดวย 

  

Indicator 3.1.3 ตวับงชีท้ี ่3.1.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื้นถิ่น 
Rights identified in terms of Indicator 3.1.1 are 
respected. ตองใหความเคารพตอ 
สิทธทิี่ถูกระบุในตวับงช้ีที่ 3.1.1  

  

Indicator 3.1.4 ตวับงชีท้ี ่3.1.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Affected communities should have the financial, technical and 
logistical capacity to enable “free and informed consent” 

ชุมชนที่ไดรับผลกระทบควรตองมีศักยภาพดานการเงิ
น, เทคนิคและเหตผุลเพื่อนํามาซึ่ง 
“การใหความยินยอมโดยอิสระและเปนที่รับทราบโดย
ทั่วกัน” 
Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื้นถิ่น 

No evidence of disputes. ไมมีหลักฐานวามีขอพิพาท 

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

มีการจัดทาํหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมสิทธิก
ารใชประโยชนและ/หรือการใชทรัพยากรตามที่ไดตก
ลงกันไว 

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. 

ไมมีการปฏิบัติงานดานการจัดการปาไมใน
พื้นท่ีตามที่ระบุไวในตวับงชี้ขอ 3.1.3 
ขางตนนี้โดยที่ไมมีหลักฐานการใหความยิ
นยอมโดยอิสระและเปนที่รับทราบโดยทั่วกั
น หรือการอางกรรมสทิธิ์ในที่ดินที่, 
อาณาบริเวณดังกลาวหรือการอางสิทธิตาม
ประเพณีของผูคนดั้งเดิมแตอยางใด 

  

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

หลกัเกณฑที ่3.2 การจดัการปาไมตองไมเปนการคกุคามหรอืลดทอน, 
ไมวาจะโดยทางตรงหรอืทางออม, ทรพัยากรหรอืสทิธกิารถอืครองชองประชากรพืน้ถิน่ 

Indicator 3.2.1 ตวับงชีท้ี ่3.2.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
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Any impacts of forest management on 
indigenous communities’ resources or tenure 
rights are identified and recorded 
ผลกระทบใดๆ 
ของการจัดการปาไมตอทรัพยากรของชมุช
นพื้นเมืองหรือสิทธิประโยชนไดถูกระบุและ
บันทึกไว 
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Any impacts of forest management on 
indigenous communities’ resources or tenure 
rights are identified and known by the Forest 
Manager 
ผูจัดการปาไมไดทําการระบุและรับทราบผ
ลกระทบใดๆ 
ของการจัดการปาไมตอทรัพยากรของชมุช
นพื้นเมืองหรือสิทธิประโยชน 

Records or impact assessments. 
การประเมนิบันทึกหรือผลกระทบตางๆ 

Consultation with representatives of indigenous peoples 

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื้นถิ่น 

  

Indicator 3.2.2 ตวับงชีท้ี ่3.2.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 

Records of meetings. บันทึกการประชุม 

Consultation with indigenous peoples 

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื้นถิ่น 

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

ประชากรพื้นถิ่นไดรับแจงอยางชดัเจนถึงผ
ลกระผลใดๆตอทรัพยากรหรือสิทธิการถือค
รองของตนอันอาจเกิดจากการจัดการปาไม 
  

Indicator 3.2.3 ตวับงชีท้ี ่3.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื้นถิ่น 

Records of dispute resolution 

บันทึกการแกปญหาขอพิพาท 

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 

ผูจัดการดานการปาไมจะไมดําเนินการโดย
ปราศจากหลักฐานแสดงการใหความยินยอ
มโดยอิสระและเปนที่รับทราบโดยทั่วที่ชัดเจ
นตอการอางสิทธิ์เหนือที่ดิน, 
อาณาบริเวณดังกลาวหรือสิทธิตามประเพ
ณีและยอมรับผลกระทบตามที่ระบุไวในตัว
บงชี้ที่ 3.2.1.  ของประชากรพื้นถิ่น 
กรณีที่เกิดขอพพิาทขึ้นกอนที่จะนําขอกําห
นดมาใชการปฏิบัติงานตางๆที่สงผลกระทบ
ตอสิทธิตางๆดังกลาวจะถกูระงับไวจนกวาจ
ะสามารถแกไขขอพิพาทนั้นได 
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Indicator 3.2.4 ตวับงชีท้ี ่3.2.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Field inspections and records of corrective actions 

การตรวจสอบภาคสนามและบันทึกการดาํเนนิการแก
ไข 

Actions are taken to prevent or mitigate 
adverse impacts  
มกีารดําเนินการเพื่อปองกันหรือบรรเทาผล
กระทบเชิงลบ 

  

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. 

หลักเกณฑที ่3.3 ตองระบุพืน้ทีท่ีม่คีวามสาํคญัทางวฒันธรรม, นเิวศวทิยา, 
เศรษฐกจิหรอืศาสนาเปนพิเศษตอประชากรพืน้ถิน่โดยดาํเนนิการรวมกบัคนเหลานี ้
ทัง้นีผู้จดัการดานการปาไมจะตองรบัทราบและใหความเคารพตอพืน้ทีต่างๆเหลานีด้วย  

Indicator 3.3.1 ตวับงชีท้ี ่3.3.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and consultation with 
stakeholders. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและการปรกึษาผู
มีสวนไดสวนเสีย 

Records and maps. บันทึกและแผนที่ 
Refer also to Indicator 7.1.1 อางอิงตัวบงชี้ที่ 7.1.1 ดวย 

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

สอดคลองกับ พรบ.พิพธิภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2504 
(ไดแก พื้นท่ีทางโบราณคดี, โบราณวัตถุ, ศลิปะวัตถุ) 
 

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

มีการระบุพื้นที่ทางวัฒนธรรม, 
ประวัตศิาสตร, นเิวศวิทยา, 
เศรษฐกิจหรือศาสนาที่สําคัญเปนพิเศษพรอ
มดวยคําบรรยายและแผนที่โดยดําเนนิการ
รวมกับประชากรพื้นถิ่นที่ไดรับผลกระทบ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

มีการระบุพื้นที่ทางวัฒนธรรม, 
ประวัตศิาสตร, นเิวศวิทยา, 
เศรษฐกิจหรือศาสนาที่สําคัญเปนพิเศษและ
ทราบถึงขอกําหนดพเิศษตางที่ม ี

  

Indicator 3.3.2 ตวับงชีท้ี ่3.3.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Management plans and documents. 
แผนการจัดการและเอกสาร 

Consultation with stakeholders 
การปรึกษาผูมีสวนไดสวนเสยี 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with the Forest Manager and field observations 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและการตรวจสอ
บภาคสนาม 

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

มีการพฒันา (และจัดทําเอกสาร) 
วัตถุประสงคการจัดการและมาตรการตางๆ
โดยความรวมมือกับประชากรพื้นถิ่นที่ไดรับ
ผลกระทบหรอืที่ใหความสนใจ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Clear management objectives have been 
identified. 
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มีการระบุวัตถุประสงคการจัดการไวอยางชั
ดเจน 

  

Indicator 3.3.3 ตวับงชีท้ี ่3.3.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Operational plans and maps and field observation 

แผนการปฏิบัติงานและแผนที่และการตรวจสอบภาคส
นาม 

Such areas are identified in working plans and 
demarcated in the field where this is 
considered appropriate  
ไดระบุพื้นท่ีในประเภทดังกลาวไวในแผนก
ารทํางานและระบุตําแหนงในภาคสนามซึ่ง
พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม 

  

Indicator 3.3.4 ตวับงชีท้ี ่3.3.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Interviews with operators and field observations. 

การสมัภาษณผูปฏิบัติงานและการตรวจสอบภาคสนา
ม 

Consultation with stakeholders 
การปรึกษาผูมีสวนไดสวนเสยี 

All operators and contractors can identify such 
sites in the field 

ผูปฏิบัติงานและผูรับเหมาทุกคนสามารถระ
บุพื้นที่ดังกลาวในภาคสนามได 

  

Indicator 3.3.5 ตวับงชีท้ี ่3.3.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Interviews with operators and field observations. 

การสมัภาษณผูปฏิบัติงานและการตรวจสอบภาคสนา
ม 

Consultation with stakeholders 
การปรึกษาผูมีสวนไดสวนเสยี 

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

มีมาตรการปองกันความเสยีหายหรือการรบ
กวนทุกรูปแบบนอกเหนือจากทีไ่ดตกลงไว
กับประชากรพื้นถิ่นท่ีไดรบัผลกระทบ 

  

Indicator 3.3.6 ตวับงชีท้ี ่3.3.6 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Consultation with stakeholders 
การปรึกษาผูมีสวนไดสวนเสยี 

Rights of access to these areas is permitted 
ไดมีการใหสิทธกิารเขาถงึพื้นทีเ่หลานี้ 
  

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. 

หลักเกณฑที ่3.4 
ประชากรพืน้ถิน่ควรไดรบัคาตอบแทนสาํหรับการนาํภูมิปญญาของตนไปใชเกีย่วกับชนดิพนัธุสิ่
งมชีวีติในปาหรอืระบบการจดัการในการปฏบิัตงิานในปา 
คาตอบแทนเหลานีต้องเปนทีต่กลงกนัโดยไดรบัความยนิยอมอยางเปนอสิระจากประชากรพืน้ถิ่
นและเปนทีร่บัทราบโดยทัว่กนักอนทีก่ารปฏบิตังิานในปาจะเริ่มตนขึน้ 

Indicator 3.4.1 ตวับงชีท้ี ่3.4.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
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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 

มีการจัดทาํเอกสารภูมิปญญาดั้งเดิมของปร
ะชากรพื้นถ่ินวาดวยชนิดพนัธุสิ่งมีชีวิตใน
ปาหรอืระบบการจัดการในการปฏิบัติงาน
ในปาซึ่งถูกนําไปใชหรืออาจถูกนําไปใช
ในเชงิพาณิชยโดยองคดานการปาไม 
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 

มีการระบุภูมิปญญาดั้งเดมิของประชากรพื้
นถิ่นวาดวยชนิดพนัธุสิ่งมีชีวิตในปาหรือร
ะบบการจัดการในการปฏิบัติงานในปาซึ่ง
ถูกนําไปใชหรืออาจถูกนาํไปใชในเชิงพา
ณิชยโดยองคดานการปาไม 

Documented records. เอกสารบันทึกตางๆ 

Consultation with indigenous peoples. 
การปรึกษากับประชากรพื้นถิ่น 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with Forest Manager and indigenous peoples/local 
communities 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและประชากรพื้
นถิ่น/ชุมชนทองถ่ิน 

  

Indicator 3.4.2 ตวับงชีท้ี ่3.4.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
Records of meetings with representatives of indigenous 
peoples. 

บันทึกการประชมุกับตวัแทนประชากรพื้นถิ่น 

Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื้นถิ่น 

Agreements. 

ขอตกลงตางๆ 

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  

ชนพ้ืนเมืองควรจะไดรบัขอมูลเจตนารมณแ
ละลักษณะการใชงานภูมิปญญดั้งเดิมของต
นอยางครบถวนจากองคกรทีผ่านการประเมิ
นแลว 
การใชประโยชนดังกลาวไมสามารถดาํเนิน
การไดจนกวาจะไดรบัความเหน็ชอบจากป
ระชากรพื้นถิ่นพรอมดวยการใหความยินย
อมที่เปนอิสระ 

  

Indicator 3.4.3 ตวับงชีท้ี ่3.4.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 
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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 
ถาการใชภูมิปญญาดังกลาวเปนไปเพ่ือการ
แสวงหาผลกําไรโดยองคกรที่ผานการประเ
มินแลว (หรือองคกรอื่นๆ 
ภายใตขอตกลงที่ทาํไวกบัองคกรทีผ่านประ
เมินดังกลาว) 
คาตอบแทนของการนําภมิูปญญาดังกลาวไ
ปใชตองไดรบัการเหน็ชอบอยางเปนทางกา
รกอนที่จะนําภูมิปญญานั้นไปใชได 

Agreements. ขอตกลงตางๆ 

Consultation with representatives of indigenous peoples 

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื้นถิ่น 

 

  

Indicator 3.4.4  ตวับงชีท้ี ่3.4.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบัติ: 

Financial records บันทึกการเงิน 

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with indigenous peoples/local communities 

การสมัภาษณตัวแทนประชากรพื้นถิ่น/ชุมชนทองถ่ิน 

All agreed compensation is paid  

ไดชาํระคาตอบแทนตามที่ไดตกลงกันไวแล
วทั้งหมด 

  

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. 

หลกัการที ่4. ความสมัพันธกบัชมุชนและสทิธขิองคนงาน 

การปฏบิตังิานดานการจดัการปาไมตองธาํรงไวซึง่หรอืสงเสรมิความเปนอยูทีด่รีะยะยาวทัง้ในดานสั
งคมและเศรษฐกจิของคนงานปาไมและชมุชนทองถิน่ 

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

หลักเกณฑที ่4.1 
ชุมชนตางๆทีต่ัง้อยูภายในหรอืตดิกบัพืน้ทีก่ารจดัการปาไมตองไดรบัโอกาสในการจางงาน, 
การฝกอบรมและบรกิารอืน่ๆ 

Indicator 4.1.1 ตวับงชีท้ี่ 4.1.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงาน 

Consultation with representatives of local communities and 
labour unions. 

การปรึกษากับตัวแทนจากชุมชนทองถิ่นและสหภาพแ
รงงาน 

Training strategies. ยุทธศาสตรการฝกอบรม 

Job advertisements in local publications 

การลงประกาศรับสมัครงานในสิ่งพิมพทองถิ่น 

People in local communities are given 
opportunities in employment, training and 
contracting 
คนในชมุชนทองถิ่นไดรบัโอกาสการจางงา
น การฝกอบรมและงานรับเหมาชวง 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Local workers and contractors should be used 
wherever possible 
แรงงานทองถิ่นและผูรับเหมาตองไดรบัการ
วาจางเมื่อมีโอกาส 
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Indicator 4.1.2 ตวับงชีท้ี่ 4.1.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with contractors. 

ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติผูรับเหมา 

Policies and procedures of the assessed organisation. 

นโยบายและกระบวนการตางๆขององคกรที่ผานการป
ระเมนิแลว 

Documentation on contracting of services. 

การจัดทาํเอกสารการรับเหมาชวงงานบริการตางๆ 

In large scale organisations, contracts are 
awarded through a transparent process on the 
basis of clear criteria; justification for final 
selections is documented 
ในองคกรขนาดใหญ 
ผูรับเหมาตองไดรับการวาจางผานขบวนกา
รที่โปรงใสบนพื้นฐานของหลักเกณฑที่มีคว
ามชัดเจน;  
ตองจัดทําการตดัสินคัดเลือกขั้นสดุทายเปน
เอกสาร 

  

Indicator 4.1.3 ตวับงชีท้ี่ 4.1.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Workers include: employees, contractors, sub-contractors, and 
any other persons carrying out forestry work on the forest 
management unit. 

คนงานหมายรวมถึง: ลูกจาง, ผูรับเหมา, 
ผูรับเหมาชวงและบุคคลอื่นใดที่ทํางานดานการปาไม
ในหนวยการจัดการปาไม 
Long-term training plans. แผนการฝกอบรมระยะยาว 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงาน 

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. ในองคกรขนาดใหญ 
มีการพฒันาและสนับสนุนการฝกอบรม 
และ/หรือการใหความชวยเหลือ 
รูปแบบอืน่ๆ 
ที่เหมาะสมตอชาวบานและแรงงานในทองถิ่
นเพื่อใหบรรลุขอกําหนดการวาจางพนกังา
นระยะยาวขององคกร   

  

Indicator 4.1.4 ตวับงชีท้ี่ 4.1.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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. 

เนื้อหาการใหบริการและสนับสนนุโครงสรางพื้นฐานด
านสาธารณูปโภคและสิ่งอาํนวยความสะดวกตางๆตอง
ตรงกับวัตถุประสงคของแผนการจัดการระยะยาวเปน
อยางนอย (เชน เนื้อหาดานสขุภาพขั้นพื้นฐาน, 
การศึกษาและอุปกรณการฝกอบรมที่ยังขาดอยู) 
รวมทั้งตองหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบเชิงลบตอ
สังคมจากการปฏิบัติงาน  
Consultation with representatives of local communities 

การปรึกษากับผูแทนชมุชนทองถิ่น 

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

เนื้อหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม, 
การใหการศึกษา, การแพทย, และที่อยูอาศัย  

(Not applicable to SLIMF) ไมไดนําไปใชกับ 
เอสแอลไอเอ็มเอฟ 

Support is provided for local infrastructure and 
facilities at a level appropriate to the scale of 
the forest resources 
มกีารใหการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานแล
ะสงิอํานวยความสะดวกตางๆในทองถิ่นระดั
บที่เหมาะสมตอขนาดของทรัพยากรปาไม 
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Indicator 4.1.5 ตวับงชีท้ี่ 4.1.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and local communities. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและชุมชนทองถิ่
น 

Evidence of controlled harvesting activities 

หลักฐานกิจกรรมการตดัฟนที่มีการควบคุมดูแล 

Where practicable, communities are given 
controlled access to forest and non-forest 
products on the FMU 
กรณีทีท่ําไดชุมชนจะไดรับการอนุญาตภา
ยใตการควบคุมใหเขาใชประโยชนจากปา
และผลผลิตที่ไมใชของปาจากพื้นที่ปาปลูก 

  

Indicator 4.1.6 ตวับงชีท้ี่ 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  

ไมปรากฏหลกัฐานการเลือกปฏิบัติในเรื่องตางๆ ไดแก 
เชื้อชาติ, สีผิว, วัฒนธรรม, เพศ, อายุ, ศาสนา, 
ความคิดเห็นทางการเมือง, 
ประเทศตนกําเนิดหรือรากเหงาทางสงัคม 

Employment policies and procedures.  
นโยบายการจางงานและกระบวนการตางๆ 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงานและตั
วแทนสหภาพแรงงาน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with workers and contractors 

การสมัภาษณคนงานและผูรับเหมา 

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,นโยบายและกระบวนการตางๆรวมถึงกา
รนําไปปฏิบัตกิาํหนดใหใชคุณสมบัติและป
ระสบการณเปนเกณฑพื้นฐานในการรับพนั
กงานเขาทํางาน, การวางตําแหนงหนาที่, 
การฝกอบรมและความกาวหนาของพนักงา
นในทุกระดับ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

 
ลูกจางตองไมถูกเลอืกปฏบิัตใินการจางงาน 
การเลื่อนตําแหนง 
คาชดเชยการเลิกจางและการจางงานที่เก่ีย
วของกับประกันสงัคม 

  

Indicator 4.1.7 ตวับงชีท้ี่ 4.1.7 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Benefits may include social security payments, pension, 
accommodation, food, etc. 

ผลประโยชนอาจหมายรวมถึงการจายเงินประกันสังค
ม, บําเหน็จบํานาญ, คาทีพั่ก, อาหาร ฯลฯ 

Records of payment บันทึกการจายเงิน 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงานและตั
วแทนสหภาพแรงงาน 

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  

ลูกจาง 
ผูรับเหมาและผูรับเหมาชวงทุกรายจะตองไ
ดรับคาจางและผลประโยชนอื่นๆที่เปนธรร
ม 
ทั้งนีต้องสอดคลองหรอืเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนดไวและสามารถเทยีบไดกับผลตอบแ
ทนของอาชพีนั้นๆในภูมิภาคเดียวกัน 
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Indicator 4.1.8 ตวับงชีท้ี่ 4.1.8 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงานและตั
วแทนสหภาพแรงงาน 

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

คนงานทุกคนตองไมถกูพันธนาการดวยหนี้
สินท่ีเปนภาระผูกพันหรือรูปแบบการทาํงาน
อื่นใดของการใชแรงงานทาส 

  

Indicator 4.1.9 ตวับงชีท้ี่ 4.1.9 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
National legislation may set higher minimum ages, but these 
ages are defined in ILO Convention 138 Article 3. 

กฎหมายของประเทศอาจกําหนดอายขุั้นต่ําที่สูงกวานี้ 
แตตัวเลขอายุเหลานี้ตองไดเปนไปตามนิยามของอนุสั
ญญา 138 มาตรา 3 
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ  
Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงานและตั
วแทนสหภาพแรงงาน 

Observations in the work place. 
การสงัเกตการณในสถานท่ีปฏิบัตงิาน 

Persons under 15 years are not employed in 
any forestry work 

 ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป 
จะไมถูกวาจางใหทํางานในงานดานปาไมใ
ดๆ 

  

Indicator 4.1.10 ตวับงชีท้ี่ 4.1.10 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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. 

กรณีที่ตองเลิกจางเด็กหรือผูเยาวเพื่อใหเปนไปตามข
อกําหนดดังกลาวนี้ ใหนําเอาเกณฑกําหนดที่ 4.4 
วาดวยการประเมินและการบรรเทาผลกระทบดานสงัค
มมาใช 
องคกรตางๆตองทําการประเมินผลกระทบดานสงัคมต
อเด็กที่ถกูเลิกจางและเยียวยาผลกระทบดังกลาวอยาง
มีประสทิธิภาพ เชน 
หาแหลงเงินไดอื่นที่เหมาะสมใหแกครอบครัวและตอง
มั่นใจวาเดก็เหลานี้เขาถึงอุปกรณดานการศึกษาไดอย
างเพียงพอ 

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 

บุคคลอายุ 18 

ปตองไมถูกวาจางใหทํางานกลางคืนหรอื
ทํางานหนักหรือเปนอันตราย เชน 
การใชสารกาํจัดแมลง, การตัดฟน 
เวนแตจะเปนไปเพื่อวัตถุประสงคของการฝ
กอบรม 
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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 

หลักเกณฑที ่4.2 
การจดัการดานการปาไมตองเปนไปตามหรอืสงูกวากฎหมายตางๆทีบ่งัคบัใชและ/หรอืกฎระเบยี
บที่ครอบคลมุประเดน็ดานสุ๘ภาพและความปลอดภยัของลกูจางและครอบครวั 

Indicator 4.2.1 ตวับงชีท้ี่ 4.2.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Forestry operations should follow the ILO Code of Practice on 
Safety and Health in Forestry. 

การปฏิบัติงานดานการปาไมตองเปนไปตามหลีกปฏบิั
ติของไอแอลโอที่วาดวยเรื่องความปลอดภัยและสุขภา
พในการทําปาไม 
Interviews with Forest Managers, workers and union 
representatives. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงานและตั
วแทนสหภาพ 

Guidelines/regulations are readily available. 

มีแนวปฏิบัติ/กฎระเบียบรองรับอยูแลว 

Compliance with Public Health and Safety Acts 1992 

สอดคลองกับ 
พระราชบัญญัตสิาธารณะสุขและความปลอดภัย 
2535 

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

ผูจัดการดานการปาไมตระหนักดีถึงกฎหมา
ยและ/หรือกฎระเบียบวาดวยสุขภาพและคว
ามปลอดภัยของลูกจางและครอบครัว 

 

  

Indicator 4.2.2 ตวับงชีท้ี่ 4.2.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Forestry operations should follow the ILO Code of Practice on 
Safety and Health in Forestry. 

การปฏิบัติงานดานการปาไมตองเปนไปตามหลีกปฏบิั
ติของไอแอลโอที่วาดวยเรื่องความปลอดภัยและสุขภา
พในการทําปาไม 
Interviews with Forest Managers, workers and union 
representatives. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
คนงานและตวัแทนสหภาพ 

Guidelines/regulations are readily available. 

มีแนวปฏิบัติ/กฎระเบียบรองรับอยูแลว 

Labour directives and inspection reports. 

รายงานแนวทางปฏิบัติดานแรงงงานและการตรวจสอ
บ 

Company OHS records 
บันทึกสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของบริ
ษัท 

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

ผูจัดการดานการปาไมดําเนนิการสอดคลอ
งกับกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบวาดวยสุข
ภาพและความปลอดภัยของลูกจางและครอ
บครัว 
For large scale organisations a written safety 
and health policy and management system are 
in place 

สําหรบัองคกรขนาดใหญตองจัดทํานโยบา
ยความปลอดภัยและสุขภาพและระบบการจั
ดการไวเปนลายลกัษณอักษรดวย 

  

Indicator 4.2.3 ตวับงชีท้ี่ 4.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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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 

ผูจัดการดานการปาไมไดทําการประเมนิคว
ามเสี่ยงอันเนื่องมาจากภาระงานและอุปกร
ณที่ใชในองคขนาดใหญอยางมีระบบ 
ทั้งนี้ตองทําเอกสารแสดงความสอดคลองกั
บขอกาํหนดไวดวย 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

งานทุกอยางที่ดําเนินการในผืนปาตองเปน
ไปตามกฎหมายและกฎระเบียบวาดวยสุขภ
าพและความปลอดภัย 

Documented risk assessments. 
เอกสารการประเมินความเสี่ยง 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Equipment is available to workers  
มีการจัดหาอุปกรณตางๆใหคนงาน 

Interviews with Forest Managers and workers 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงาน 

Field observations การสงัเกตการณภาคสนาม 

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

โปรดดูเพิ่มเตมิที่ 
แนวทางปฏิบัตดิานเทคนิคเพื่อควาปลอดภัยและสุขภา
พในพื้นที่ทํางานดานปาไม บทบัญญัตทิั่วไป 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) 

การประเมนิความเสี่ยงตองรวมถึงความเสี่ยงที่ทําใหค
นงานไดรบัปริมาณรังสีอลุตราไวโอเล็ตที่มากเกินไป 
(หลักปฏิบตัขิององคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยคว
ามปลอดภัยและสขุภาพในการทาํงานดานการปาไม พ.ศ. 
2541) 

  

Indicator 4.2.4 ตวับงชีท้ี่ 4.2.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, workers and union 
representatives. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงานและตั
วแทนสหภาพ 

Documented risk assessments and safety procedures. 

เอกสารการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการดานค
วามปลอดภัย 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Equipment is available to workers  
ไดจัดหาอุปกรณตางๆไวใหคนงาน 

Interviews with Forest Managers and workers 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงาน 

Field observations การสงัเกตการณภาคสนาม 

 

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. 

ในสวนของความเสี่ยงที่ไดระบุไวนั้น 
(อางถึงขอ 4.3.2) 
ไดมีการจดบันทึกกระบวนการดานความปล
อดภัยรวมไปถึงการใชชุดปองกันสวนบุคค
ล (พีพอีี), 
กระบวนการในภาวะฉกุเฉินและผูทําหนาที่
รับผิดชอบหลักไวดวย 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

งานทุกอยางที่ดําเนินการในผืนปาตองเปน
ไปตามกฎหมายและกฎระเบียบวาดวยสุขภ
าพและความปลอดภัย 

  

Indicator 4.2.5 ตวับงชีท้ี่ 4.2.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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All workers have had relevant training in safe 
working practice and where required, hold the 

necessary skills certificates. 
คนงานทุกคนไดรบัการฝกอบรมที่เกี่ยวของ
กับหลักปฏิบัตวิาดวยความปลอดภัยในการ
ทํางานและในกรณีที่มีขอกําหนดไวคนงาน
ตองมีใบรับรองทักษะบางประการที่จําเปนด
วย  

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงาน 

Training schedules and records 
ตารางการฝกอบรมและบันทึกตางๆ 

Copies of skills certificates. 
สําเนาใบรับรองทักษะการทํางาน 

  

Indicator 4.2.6 ตวับงชีท้ี่ 4.2.6 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and workers  

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงาน 

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

ภายในหนวยปาปลกูตองมีหลักฐานบงบอกถึงการเขา
ถึงขอมูลหลักปฏบิัติวาดวยความปลอดภัยและสขุภาพ
ในการทํางานดานการปาไมของไอแอลโอ (ไอแอลโอ 
2541) 

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

การปฏิบัติงานดานการปาไมตองเปนไปตา
มหลักปฏิบัตวิาดวยความปลอดภัยและสขุภ
าพในการทําปาไมของไอแอลโอเปนอยาง
นอย 

  

Indicator 4.2.7 ตวับงชีท้ี่ 4.2.7 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงาน 

Field observations. การสังเกตการณภาคสนาม 

UV Protection provided for workers based on risk assessment. 

ไดมีการเตรียมการปองกนัรังสียูวไีวสาํหรับคนงานโด
ยอาศยัผลการประเมนิความเสี่ยงเปนหลัก 
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. 

ตองจัดหาน้ําดื่มที่ปลอดภัยไวในพื้นที่ทํางานอยางเพีย
งพอ 
สําหรบัการทํางานที่ตองใชแรงกายในสภาพอากาศร
อนอาจตองจัดหาน้ําในปรมิาณ จาํนวนน้ํา 1 
ลิตร/คน/ชม. 
First Aid kits must be available on site and adequately equipped 

ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนจะตองมีจัดไวในพื้นที่และใน
จํานวนที่เพยีงพอ 

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

ไดมีการจัดหาเครื่องมือ, เครื่องจักร, 
วัตถุสิ่งของและอุปกรณทีจ่ําเปนรวมทั้งพีพี
อีที่เหมาะสมไวในพื้นที่ทํางาน 
ทั้งหมดอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไ
ด 

  

Indicator 4.2.8 ตวับงชีท้ี่ 4.2.8 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงาน 

Field observations การสงัเกตการณภาคสนาม 

Managers take measures to ensure that 
workers use the PPE that is provided  
ผูจัดการตองมีมาตรการตางๆที่ทําใหมั่นใจ
ไดวาคนงานทกุคนใชชดุพีพอีีที่จัดหาไวให 
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Indicator 4.2.9 ตวับงชีท้ี่ 4.2.9 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Records of accidents, incidents, instructions to supervisors and 
workers 

บันทึกอุบัตเิหต,ุ เหตุการณตางๆ, 
วิธีปฏิบัติสาํหรับหัวหนาและคนงาน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Records บันทึกตางๆ 

Interviews with Forest Manager and workers 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงาน 

Health and safety records (including risk 
evaluations, accident records) are maintained 
and up-to-date 
บันทึกดานลุขภาพและความปลอดภัย 
(รวมทั้งการประเมนิความเสยีง 
บันทึกอุบัตเิหต)ุ 
จะตองดํารงไวและตองปรบัปรุงใหทันสมัยอ
ยูเสมอ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Basic record is kept of health and safety related 
incidents 
มีการทําบันทกึขอมูลพื้นฐานเหตุการณที่เกี่
ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัยที่เกิด
ขึ้น 

  

Indicator 4.2.10 ตวับงชีท้ี่ 4.2.10 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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. 

กรณีที่มีคนงานไดรับบาดเจ็บระหวางปฏิบัติงานจะตอ
งมีการใหความชวยเหลือในภาวะฉกุเฉินซึ่งการติดตอ
สื่อสารและการขนยายนับเปนปจจัยสาํคัญในการใหค
วามชวยเหลือดังกลาว  
Interviews with Forest Managers and workers 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงาน 

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

มีการกาํหนดสาระวาดวยการใหความชวยเ
หลือดานการแพทยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแ
ละ/หรืการบาดเจบ็อันเนื่องมาจากการปฏบิั
ติงาน 

  

Indicator 4.2.11 ตวับงชีท้ี่ 4.2.11 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and workers 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงาน 

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

ตองจัดเตรียมการดูแลดานการแพทยไวใหหากในพ้ืน
ที่ที่คนงานและครอบครัวอาศัยอยูไมมีบริการสาธารณ
ะสขุ  
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. 

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

ลูกจางผูรับเหมาและครอบครับทุกคนมีสทิธิ์
ใชอุปกรณดานการแพทยในระหวางที่ทําง
านอยูในเอฟเอ็มย ู
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ชุดปฐมพยาบาลสําหรับพื้นที่ทํางานตองไดรับการดแู
ลรักษาเปนอยางดี 
และตองทําเครื่องหมายใหชดัเจนรวมทั้งตองปองกันจ
ากความชื้นและเศษซากปรักหักพังตางๆ 
ตองมีบุคลากรที่ผานการฝกอบรมดานการปฐมพยาบา
ลประจําอยูในพื้นที่ทํางานดวย   

  

Indicator 4.2.12 ตวับงชีท้ี่ 4.2.12 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Managers and workers 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงาน 

Inspection of facilities 

การตรวจสอบอุปกรณตางๆ 

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.  

หากหนวยเอฟเอ็มยูมีที่พักและอาหารใหกับ
คนงาน 
อยางนอยที่พักและโภชนาการดังกลาวตอง
เปนไปตามหลักปฏิบัติวาดวยความปลอดภัย
และสขุภาพของไอแอลโอ  
  

Indicator 4.2.13 ตวับงชีท้ี่ 4.2.13 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงาน 

Interviews with social NGOs. 
การสมัภาษณเอ็นจีโอดานสังคม 

Records of support. บันทึกการใหการสนับสนุน 

Health statistics for the region. 
สถิติดานสุขภาพสาํหรับภูมิภาค 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with forest manager and workers 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงาน 

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. 
มีหลักฐานของโปรแกรมในพ้ืนที่ปาปลูกที่ก
ระตุนความตื่นตัวเรื่องความเจ็บปวยและโร
คประจําถิ่นในพื้นที่ที่มผีลตอคนงานปาไมห
รือครอบครัว 

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 
สําหรบัองคกรขนาดใหญจะมีเงินชวยเหลือ
หรือมาตรการในการปองกันและโปรแกรม
การควบคุมสําหรับการเจ็บปวยและโรคประ
จําถิ่นในพื้นท่ีที่มีผลตอคนงานหรือครอบครั
ว 

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 
มีหลักฐานการจัดโปรแกรมพ้ืนฐานในพื้นที่
ปาปลูกทีก่ระตุนความตื่นตัวตอการเจ็บปวย
และโรคประจําถิ่นในพื้นท่ีที่มีผลตอคนงาน
หรือครอบครัว 
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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). 

หลักเกณฑที ่4.3 
สทิธิของคนงานในการรวมกลุมและการตอรองกบันายจางดวยความสมัครใจตองไดรับการรับร
องโดยอาศยัเคาโครงจากอนสุญัญาที่ 87 และ 98 ขององคกรแรงงานระหวางประเทศ 
(ไอแอลโอ)  

Indicator 4.3.1 ตวับงชีท้ี่ 4.3.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, workers and labour union 
representatives. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
คนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

Proof of access to ILO Convention No. 87. 

มีหลักฐานพิสจูนการเขาใช อนุสัญญา ขอ 87 
ของไอแอลโอ 
Check that labour unions are included on the stakeholder’s list 
(see 4.4.3). 

ตรวจสอบวาสภาพแรงงานจัดอยูในรายการบัญชีของ
ผูมีสวนไดสวนเสียหรือไม (ดูที่ขอ 4.4.3) 
Compliance with Labour Relations Act of 1975 

สอดคลองกับพระราชบัญญัติแรงงานสมัพันธ 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 

คนงานมีอิสระในการรวมกลุมและ/หรือเขา
รวมกับสหภาพการคาที่ตนเลือกโดยไมตอง
หวาดกลัวตอการขมขูหรือการตอบโตดวยค
วามรุนแรง 
กิจกรรมเหลานี้ตองเปนไปตามขอกําหนดแ
หงอนุสัญญาที่ 87 
ของไอแอลโอเปนอยางนอย 
อนุสัญญาดังกลาวมีเนื้อหาวาดวยเสรภีาพใ
นการสมาคมและการปกปองสิทธิในการรว
มกลุม 

 

  

Indicator 4.3.2 ตวับงชีท้ี่ 4.3.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, workers and labour union 
representatives 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
คนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

Proof of access to ILO Convention No. 98. 

การพสูิจนการเขาใช อนสัุญญาขอ 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 

คนงานมีเสรีภาพในการรวมกลุมและการรว
มกลุมกันเพ่ือเจรจาตอรอง 
ซึ่งอยางนอยตองเปนไปตามขอกาํหนดแหง
อนุสัญญาที่ 98 
องคกรแรงงานระหวางประเทศ 
อนุสัญญาดังกลาวมีเนื้อหาวาดวยการนําห
ลักการแหงสิทธิในการรวมกลุมและการเจร
จาตอรองแบบกลุมไปปฏบิัต ิ
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Indicator 4.3.3 ตวับงชีท้ี่ 4.3.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, workers and labour union 
representatives 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
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 

มีระบบกลไกที่มปีระสิทธิภาพในการใหขอ
มูลแกและการสรางความรวมมือของคนงาน
ในการตดัสินใจประเด็นตางๆที่ผลกระทบโ
ดยตรงตอขอกําหนดและเง่ือนไขในการทํา
งาน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Workers or their representatives are accepted 
as participants in decision making 

คนงานหรือตัวแทนไดรบัการยอมรับในฐาน
ะผูมีสวนรวมในการตดัสินใจ 

  

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. 

หลักเกณฑที ่4.4 
ในการวางแผนการจดัการและการปฏบิตัิงานตางๆตองผนวกเอาผลการประเมนิผลกระทบดานสั
งคมเขาไวดวย ตองดาํเนนิการปรกึษากบัประชาชนหรอืกลุมคน (ทัง้ชายและหญงิ) 
ทีไ่ดรบัผลกระทบโดยตรงจากการปฏบิตัิงานดานการจดัการ 

Indicator 4.4.1 ตวับงชีท้ี่ 4.4.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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 

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. 

เมื่อพิจารณาในประเด็นทีผู่มีสวนไดสวนเสี
ยในทองถิ่นไดรับผลกระทบ 
(ทั้งชายและหญิง) 
และตามความสอดคลองกับขนาดและควา
มเขมขนของการจัดการแลวจะตองมีการ
ประเมินการปฏิบัตงานดานปาไมที่สงผลก
ระทบตอสังคม, เศรษฐกิจ-สังคม, 
จิตวิญญาณและวัฒนธรรมดวย 

For large scale organisations, these impacts 
shall be documented 

สําหรบัองคกรขนาดใหญ 
ตองจัดทําเอกสารขอมูลผลกระทบเหลานี้ไว
ดวย 
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SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests 
ปาขนาดเลก็): 

Anyone who is likely to be directly affected by 
an operation is informed and has an 
opportunity to comment. 

บุคคลใดก็ตามที่อาจไดรบัผลกระทบจากกา
รปฏิบัติงานตองไดรับขอมลูและมีโอกาสแส
ดงความคิดเห็น 

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

ผูจัดการดานการปาไมตองพยายามหลีกเลี่
ยงผลกระทบเชงิลบจากการปฏิบัตงิาน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity 

Forests ปาที่มกีารจัดการตํ่า): 

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. 

ผูจัดการดานการปาไมกระตอืรือรนท่ีจะแส
วงหาความชวยเหลือจากองคกรภายนอกเพื่
อดําเนินการประเมนิผลกระทบดานสงัคมแล
ะ/หรือการตดิตามตรวจสอบกระทบดานสังค
มและนําผลที่ไดไปใชประกอบการวางแผน
การจัดการในอนาคต 

โดยปกติแลวการปฏิบตัิงานที่เกิดขึ้นใหมจะขึ้นอยูกบั
การประเมนิผลกระทบอยางเปนทางการ 
และการประเมินดังกลาวตองครอบคลุมส่ิงแวดลอมดา
นสงัคมดวย 
สําหรบัการปฏิบัติที่ดําเนินอยูแลวจําเปนตองสื่อสารกับ
ผูมีสวนไดสวนเสียและทั้งนี้ตองแนใจวาผูจัดการดาน
การปาไมตระหนักถึงผลกระทบตางๆทั้งที่มอียูในปจจุ
บันและ/หรือที่อาจเกดิขึ้นได 
แผนการจัดการตองกําหนดมาตรการเยียวยาไวเพ่ือรั
บมือกับผลกระทบตางๆ อาทิเชน 
เปนที่รับทราบวามปีญหาฝุนละอองหรือเสียงที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานและไดมกีารปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อลด
หรือขจัดปญหาดังกลาว 

Interviews with Forest Managers and local communities. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและชุมชนทองถิ่
น 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests ปาขนาดเล็ก): 

Discussions with neighbours and forest manager 

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

สําเนาโฆษณาจากหนังสอืพิมพ, จดหมาย, โปสเตอร 
และปายตางๆที่ใชในการแจงใหประชาชนทราบถึงกา
รปฏิบัติงาน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests 
ปาที่มกีารจัดการต่ํา): 

Copies of Social Impact Assessment reports 

สําเนารายงานการประเมนิผลกระทบดานสงัคม 

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

หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงในการจัดการอันเปนผ
ลสืบเนื่องมาจากการประเมินผลกระทบดานสงัคมหรือ
การตดิตามตรวจสอบกระทบดานสงัคม 

  

Indicator 4.4.2 ตวับงชีท้ี่ 4.4.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and local communities. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและชุมชนทองถิ่
น 

Management plans 

แผนการจัดการ 

(Not applicable to SLIMF) ไมไดนําไปใชกับ 
เอสแอลไอเอ็มเอฟ 

Adverse impacts, opportunities for positive 
impact and areas of potential conflict identified 
by evaluations are adequately addressed in 
plans  
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ผลกระทบที่เปนผลเสีย 
โอกาสในการมีผลกระทบที่ดี และ 
พื้นท่ีที่จะทําใหเกิดความขัดแยงตามที่ถูกระ
บุโดยการประเมนิจะตองระบุการแกปญหาอ
ยางเพียงพอไวในแผนงานดวย 

  

Indicator 4.4.3 ตวับงชีท้ี่ 4.4.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Records บันทึกตางๆ 

Consultation with stakeholders 
การปรึกษากับผูมีสวนไดสวนเสยี 

Including list of surrounding landowners. 

รวมถึงเบัญชีรายชื่อจาของที่ดินที่อยูโดยรอบดวย 

An up-to-date list of stakeholders is maintained 
มกีารปรับปรุงบัญชีรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสี
ยใหเปนปจจุบันยูเสมอ 

  

Indicator 4.4.4 ตวับงชีท้ี่ 4.4.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Records บันทึกตางๆ 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากับผูมีสวนไดสวนเสยีและการสมัภาษณผูจั
ดการดานการปาไม 

(Not applicable to SLIMF) ไมไดนําไปใชกับ 
เอสแอลไอเอ็มเอฟ 

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 

มีการปรึกษากับผูมีสวนไดสวนเสยี 
(คนทองถิ่น คนงาน และ 
องคกรที่เกี่ยวของ) 
อยางตอเนื่องและพอเพยีง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีสวนไดสวนเสยีตระห
นักดีวาสามารถตรวจสอบแผนการจัดการป
าไมและผลการติดตามตรวจสอบไดหากกา
รปฏิบัตงิานที่วางไวมีผลกระทบสูง 
และพื้นที่ปาปลูกนั้นจะตองถูกประเมิน/ติดต
ามตรวจสอบเพื่อการใหการรับรอง 

  

Indicator 4.4.5 ตวับงชีท้ี่ 4.4.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Records บันทึกตางๆ 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากับผูมีสวนไดสวนเสยีและการสมัภาษณผูจั
ดการดานการปาไม 

Issues raised by stakeholders are treated 
constructively and objectively  

ประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาโดยผูมีสวนไดสวนเสี
ยไดรับการดูแลอยางสรางสรรคและมีความ
ชัดเจน 

  

Indicator 4.4.6 ตวับงชีท้ี่ 4.4.6 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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In large scale operations, communications with 
stakeholders on issues that require action and 
follow-up shall be documented 

ในองคกรขนาดใหญตองจัดทําเอกสารการ
ติดตอสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียในประเ
ด็นที่จําเปนตองมีการดําเนินและตดิตามผล 

Documentation of communication  
การจัดทาํเอกสารการตดิตอสื่อสาร 

  

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 

หลักเกณฑที ่4.5 
ตองใชระบบกลไกทีเ่หมาะสมสาํหรับแกปญหาขอรองทกุขและสาํหรบัการจายคาชดเชยอยางเป
นธรรมในกรณทีีมี่การสญูเสยีหรอืความเสยีหายเกดิขึน้อนัสงผลกระทบตอสทิธติามกฎหมายหรื
อตามประเพณ,ี อสงัหารมิทรพัย, แหลงทรัพยากรหรอืการดาํรงชวีิตของประชาชนในทองถิน่ 
ตองมมีาตรการหลีกเลีย่งการสญูเสยีหรอืความเสยีหายดงักลาวดวย 

Indicator 4.5.1 ตวับงชีท้ี่ 4.5.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Records บันทึกตางๆ 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากับผูมีสวนไดสวนเสยีและการสมัภาษณผูจั
ดการดานการปาไม 

Every effort is made to resolve disputes 
through fair consultation aimed at achieving 
agreement and consent   
ไดพยายามทกุวิถีทางเพื่อแกปญหาขอโตแ
ยงโดยผานการปรึกษาอยางเปนธรรมเพื่อบ
รรลขุอตกลงและการยินยอม 

  

Indicator 4.5.2 ตวับงชีท้ี่ 4.5.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Documented dispute resolution 
เอกสารวิธีการแกปญหาขอพิพาท 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากับผูมีสวนไดสวนเสยีและการสมัภาษณผูจั
ดการดานการปาไม 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไดนําไปใชกบัเอสแอลไอเอ็มเอฟ 

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

มีการระบุวิธกีารแกปญหาขอพิพาทไวอยาง
ชัดเจน 
ระบบการแกปญหาขอพิพาทหมายรวมถึงข
อกําหนดตามกฎหมายดวย 
ทั้งนีอ้งคกรขนาดใหญจะตองจัดทําเอกสาร
ขอมูลเหลานี้ไวดวย 

  

Indicator 4.5.3 ตวับงชีท้ี่ 4.5.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Records บันทึกตางๆ 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากับผูมีสวนไดสวนเสยีและการสมัภาษณผูจั
ดการดานการปาไม 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไดนําไปใชกบัเอสแอลไอเอ็มเอฟ 
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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. 

กลไกการแกปญหาขอพิพาทกําหนดใหมีก
ารจายคาชดเชยแกประชาชนในทองถิ่นกร
ณีที่เกิดการสูญเสยีหรือความเสยีหายอันสง
ผลกระทบตอสิทธิตามกฎหมายหรือตามป
ระเพณี, อสังหาริมทรัพย, 
แหลงทรัพยากรหรือการดํารงชวีิต 

  

Indicator 4.5.4 ตวับงชีท้ี่ 4.5.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Records of payments บันทึกการชําระเงิน 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากับผูมีสวนไดสวนเสยีและการสมัภาษณผูจั
ดการดานการปาไม 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไดนําไปใชกบัเอสแอลไอเอ็มเอฟ 

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

มีหลักฐานแสดงการจายคาชดเชยซึ่งเปนที่
ยอมรับของทกุฝายโดยเปนไปตามเงื่อนไข
ในขอ 4.5.3 

  

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. 

หลกัการที ่5 ผลประโยชนจากปา 

การปฏบิตังิานตามแผนการจดัการปาไมควรสงเสริมใหมกีารใชประโยชนผลผลติทีห่ลากหลายจาก
ปาและบรกิารตางๆอยางมปีระสทิธภิาพเพือ่กอใหเกดิความมัน่คงทางเศรษฐกจิรวมทัง้ผลประโยชนด
านสิ่งแวดลอมและสงัคมในวงกวาง 

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 

หลักเกณฑที ่5.1 
การจดัการปาไมตองมุงไปสูความม่ันคงดานเศรษฐกจิขณะเดียวกนัตองใหความสาํคญัตนทนุดา
นสิง่แวดลอม, สงัคมและตนทนุดานการปฏบิตังิานของการผลติ 
นอกจากนีย้งัตองมัน่ใจวาไดมกีารลงทนุทีจ่าํเปนตอการธํารงไวซึง่ผลติภาพของระบบนเิวศของ
ผนืปาดวย 

Indicator 5.1.1 ตวับงชีท้ี่ 5.1.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Annual plan of operations, budgets and financial statements. 

Yield estimates 

แผนการปฏิบัติงานงาน, 
งบประมาณและรายงานการเงินรายป 
คาดการณผลผลิต 

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

มีการใชประโยชนสงูสุดจากผลผลิตจากปา
ตามปริมาณที่คาดวาจะไดตอป 



AD 33-TH-08 Page 41 of 139 

 

  

Indicator 5.1.2 ตวับงชีท้ี่ 5.1.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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. 

สามารถนิยามคําวารายไดกวางๆไดวาหมายถึงเงินได
จากการขายผลผลิตจากปาโดยตรงและรายไดทางออ
มจากสนัทนาการ/การทองเที่ยว, 
การระดมทุนเพื่อการกุศล, 
การจายเงินเปนคาบริการดานสิ่งแวดลอมและเงนิอุดห
นุนจากภาครัฐ 

Financial planning records and statements. 

บันทึกการวางแผนการเงนิและรายงานงบการเงิน 

Interviews with Forest Managers 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม 
 

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

งบประมาณในปจจุบันและอนาคตจะรวมถึง
มาตรการเฉพาะสําหรับสิ่งแวดลอมและสงัค
ม รวมทั้งตนทุนการปฏิบัต ิ

SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ 

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

ผูจัดการปาไมตองตั้งเปาหมายวาสถานการ
ณทางเศรษฐกิจะมีความมัน่คงซึ่งจะทําใหส
ามารถจัดการปาไมในระยะยาวได 

  

Indicator 5.1.3 ตวับงชีท้ี่ 5.1.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and environmental NGOs. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและเอน็จี
โอดานสิ่งแวดลอม 

Plans and maps. แผนงานและแผนท่ี 

Observation of ecosystems. การเฝาสังเกตระบบนิเวศ 

Investments are made to maintain the 
ecological productivity of the forest 

มีการลงทุนเพ่ือรักษาผลิตภาพของระบบนิเ
วศของผืนปา 

  

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

หลักเกณฑที ่5.2 
การปฏบิัตงิานดานการจดัการปาไมและการตลาดตองสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนสงูสดุและเ
กดิกระบวนการแปรรปูผลผลติทีห่ลากหลายจากปาภายในทองถิน่ 

Indicator 5.2.1 ตวับงชีท้ี่ 5.2.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและการป
รึกษากบัชมุชนตางๆในทองถิ่น 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไดนําไปใชกบัเอสแอลไอเอ็มเอฟ 

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 

เจาของกิจการ/ผูจัดการตองสงเสริมการพั
ฒนาตลาดสําหรับพชืจากแปลงปลูกที่รูจกักั
นโดยทั่วไปหรือที่ยังไมเปนที่รูจักมากนกัหรื
อชนิดพันธุพืชจากปาตามธรรมชาตริวมทั้ง
ผลผลิตจากปทีไ่มใชไมซงุดวย 
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Indicator 5.2.2 ตวับงชีท้ี่ 5.2.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและการป
รึกษากบัชมุชนตางๆในทองถิ่น 

Evidence of opportunities to support local processing and 
markets. 

หลักฐานแสดงถึงการสนับสนุนการแปรรูปในทองถิน่แ
ละตลาดซื้อขายในโอกาสตางๆ 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

รายละเอียดการขายไมซุงและขอมูลเกี่ยวทางเลอืกขอ
งการแปรรูปในทองถ่ิน 

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

การแปรรูปในทองถิ่นและตลาดซื้อขายสาม
ารถเขาใชประโยชนผลผลิตจากปาที่มอียูใ
นหนวยเอฟเอ็มยูได 
เวนไวแตวาจะมีเหตุผลสมควรที่จะระงบัยับ
ยั้ง  
SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ 

Local processing is used where it is viable.  

การแปรรูปในทองถิ่นจะถูกนํามาใชเมื่อทาํ
ได 
  

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

หลักเกณฑที ่5.3 
การจดัการปาไมตองลดของเสยีอนัเนือ่งมาจากการตัดฟนและการทาํงานแปรรูปในพืน้ทีแ่ละตอ
งหลกีเลี่ยงไมใหเกดิความเสยีหายตอแหลงทรพัยากรอืน่ๆจากปา 

Indicator 5.3.1 ตวับงชีท้ี่ 5.3.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Harvest plans แผนการตดัฟน 

Forest Managers’ knowledge of local BOPs 

ความรูของผูจดัการดานการปาไมในเรื่องนโยบายกา
รเปนเจาของธุรกิจของทองถิ่น 

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Field inspections การตรวจสอบภาคสนาม 

Harvest records and sales volumes  
บันทึกการตดัฟนและปริมาณการขาย 

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) 

การวางแผนการตัดฟนเชิงยุทธศาสตรและเ
ชิงกลยุทธ/เชิงปฏิบัติและการทํางานตัดฟน
ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัตวิา
ดวยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สดุของประเทศ 
(กรณีที่ไมมีบทบัญญัติดังกลาวหรือมีไมเพีย
งพอใหใชรูปแบบหลักปฏบิัตวิาดวยการตัด
ฟนไมเขตรอนขององคการอาหารและการเ
กษตรแหงสหประชาชาต)ิ 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

มีการทําใหของเสียที่เปนไมและความเสยีห
ายที่จะเกิดกับปาระหวางการตดัฟนและการ
แปรรูปในพื้นที่ปาลดนอยลง 
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Indicator 5.3.2 ตวับงชีท้ี่ 5.3.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, supervisors and workers. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม, 
หัวหนาคนงานและคนงาน 

Observation of harvesting operations 

การเฝาสังเกตการทํางานตดัฟน 

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

เทคนิคการตัดฟนถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่
ยงการแตกหักของไมซุง, 
การทําใหทอนไมเสื่อมราคาและความเสียห
ายตอไมยืนตนในปา 

  

Indicator 5.3.3 ตวับงชีท้ี่ 5.3.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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. 

เมื่อทําการขนยายทอนไมจากปาควรเหลือยอดไม, 
กิ่งและเนื้อไมแข็งทิ้งไวในปริมาณที่มากพอเพื่อเอือ้ให
เกิดวงจรธาตุอาหารตามธรรมชาติ 
Observation of harvesting and on-site processing operations. 

การเฝาสังเกตการทํางานตดัฟนและการแปรรูปในพื้น
ที่ปฏิบัติงาน 

Waste generated through  harvesting 
operations, is minimised whilst leaving 
adequate organic material on the forest floor 
for soil conservation 
ของเสียที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการเก็บเกี่
ยวตัดฟน 
ถูกลดทอนลใหเหลือนอยที่สุดขณะเดียวกัน
ก็เหลือเศษซากอินทรียวัตถุที่พอเหมาะบนพื้
นปาเพื่อเปนรักษาสภาพดิน 

  

Indicator 5.3.4 ตวับงชีท้ี่ 5.3.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Observation of harvesting operations. 
การเฝาสังเกตการทํางานตดัฟน 

Records of timber deliveries บนัทึกการจดัสงทอนไม 

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

ไมที่ตัดฟนและ/หรือผลผลิตท่ีแปรรูปในพื้น
ที่ปฏบัติงานถูกขนยายออกไปกอนที่จะเกิด
ความเสยีหายใดๆ   
  

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

หลักเกณฑที ่5.4 
การจดัการปาไมตองมุงสรางความเขมแขง็และความหลากหลายใหแกเศรษฐกจิของทองถิน่, 
หลีกเลี่ยงการพึง่พาผลผลติเชงิเดีย่วจากปา 

Indicator 5.4.1 ตวับงชีท้ี่ 5.4.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers.  
การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม 
Forest management planning 
การวางแผนการจัดการปาไม 
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests 
ผืนปาที่มีการจดัการตํ่า): 

Sales records. บันทึกการขาย 

Discussions with local communities and the forest manager 

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

ปาไมตองไดรบัการจัดการเพื่อใหไดผลิตผ
ลมากกวาหนึ่งชนิด คือ 
ทั้งที่เปนไมทอนและที่ไมใชไมทอนเพ่ือการ
ใชงานทั้งในเชิงพาณิชนและในลักษณะที่ไ
มใชเพื่อการคา 
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SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Small Forests 
ผืนปาขนาดเล็ก): 

Not applicable ไมไดนาํมาใช 
SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Low Intensity 

Forests ผืนปาที่มีการจัดการต่ํา): 

Forest management should aim to avoid 
dependence on a single forest product.  

การจัดการปาไมตองมีวัตถุประสงคเพื่อห
ลีกเลี่ยงการพึ่งพาผลผลิตเชงิเดี่ยวจากปา 

การปรึกษากับชุมชนตางๆในทองถิ่นและผูจดัการดาน
การจัดการปาไม 

  

Indicator 5.4.2 ตวับงชีท้ี่ 5.4.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม 
Interviews with local service providers 

การสมัภาษณผูใหบรกิารในทองถิ่น 

Forest management planning 
การวางแผนการจัดการปาไม 
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests 
ปาที่มกีารจัดการต่ํา): 

Sales records. บันทึกการขาย 

Discussions with local communities and the forest manager 

การปรึกษากับชุมชนตางๆในทองถิ่นและผูจดัการดาน
การจัดการปาไม 

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

สงเสริมใหมีการคิดริเริ่ม, 
การเขามามีสวนในการใชประโยชน, 
การแปรรูปและ/หรือการตลาดของทองถ่ิน 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Small Forests 
ผืนปาขนาดเล็ก): 

Not applicable ไมไดนาํมาใช 
SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Low Intensity 

Forests ปาที่มกีารจัดการต่ํา): 

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

สงเสริมใหมีการคิดริเริ่ม, 
การเขามามีสวนในการใชประโยชน, 
การแปรรูปและ/หรือการตลาดของทองถ่ิน 

  

Indicator 5.4.3 ตวับงชีท้ี่ 5.4.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและการป
รึกษากบัชมุชนตางๆในทองถิ่น 

Evidence of NTFP sales or licenses or permits issued. 

หลักฐานการขายผลผลิตจากปาที่ไมใชไมทอนหรือท
ะเบียนหรือใบอนุญาติที่ผานการอนุมัตแิลว 

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

สนนัสนุนใหชมุชนทองถิ่นใชประโยชนผล
ผลิตจากปาทีไ่มใชไมทอน 
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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 

หลักเกณฑที ่5.5 ในการปฏบิตัิงานดานการจดัการปาไมตองรบัรู, ธาํรงไวซึง่และ, ณ 
จดุที่เหมาะสม, สงเสริมคณุคาของบรกิารและแหลงทรัพยากรปาไม ตวัอยางเชน 
สนัปนน้าํและการทาํการประมง 

Indicator 5.5.1 ตวับงชีท้ี่ 5.5.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers  
การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม 

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

ผูจัดการปาไมควรตระหนักถึงขอบเขตการ
บริการของปาไมและทรัพยากร 

  

Indicator 5.5.2 ตวับงชีท้ี่ 5.5.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม 
Forest management practices minimise 
negative impacts on services and other forest 
resources 
การปฏิบัติในการจัดการปาไมลดผลกระทบ
ทางลบตอบริการและทรัพยากรปาไมอื่นๆ 
ใหนอยที่สดุ 

  

Indicator 5.5.3 ตวับงชีท้ี่ 5.5.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers 

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

การปฏิบัติในการจัดการปาไมดํารงรักษาแ
ละถาเปนไปไดจะตองเพิ่มคุณคาของบริกา
รจากปาไมและทรัพยากร 

 Monitoring evidence that services and 
resources are maintained  

มีการเก็บหลักฐานการตดิตามตรวจสอบ
บริการและทรัพยากรปาไมอยางตอเนื่อ
ง 

 Practices to enhance services and 
resources are evident.  

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

หลักเกณฑที ่5.6 
อตัราการเกบ็เกีย่วผลผลติจากปาตองไมเกนิระดบัทีจ่ะทาํใหเกดิความยัง่ยนือยางวร 

Indicator 5.6.1 ตวับงชีท้ี่ 5.6.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Evidence of enumerations, yield calculations and harvesting 
planning 

หลักฐานการตรวจนับ, 
การคํานวนผลผลิตและแผนการตัดฟน 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Management plan แผนการจัดการ 

Field observations of harvesting sites compared to areas 
planned for harvesting.  

การเฝาสังเกตการตดัฟนในพื้นที่ทํางานเปรียบเทียบกั
บพื้นที่ที่มกีารวางแผนการตัดฟน 

Maps of tree location แผนผังจุดที่ปลูกตนไม 
Harvest and sales records and plans over the relevant time 
span. 

บันทึกการตดัฟนและการขายและแผนงานที่ระบุระยะเ
วลาในการทํางานที่เกีย่วของ 

Data on likely or actual growth rates of species harvested. 

ขอมูลอัตราการเติบโตท่ีคาดการณไวและที่เกิดขึ้นจริง
ของพนัธุพืชชนิดตางๆที่ทําการตัดฟน 

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) 

 
มีการทํารายงานขอมูลดานการเจริญเติบโต
ของปาไม การปลูกทดแทน 
และปริมาตรที่ตดัฟนและสางระยะอยางสมํ่า
เสมอรวมทั้งวิเคราะหเปรียบเทียบกับปริมาต
รและการเจริญเติบโตที่คาดการณไว 
(ความถูกตองของขอมูลตองเหมาะสมกับข
นาดและความเขมขนของการจัดการ) 
SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Small Forests 
ผืนปาขนาดเล็ก): 

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. 

การตดัฟนอยูในระดับที่สรางความยั่งยืนใน
ระยะยาว 
(ระยะเวลาชวงหน่ึงจะเทากับหน่ึงรอบการตั
ดฟนตนไม) 
ขอสังเกตคือระดับการตดัฟนประจําปอาจจะ
แตกตางกันอยางมาก 
SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ (Low Intensity 

Forests ผืนปาที่มีการจัดการต่ํา): 

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. 

 
มีการจํากัดการตัดฟนใหอยูในระดับที่ยั่งยื
นบนพื้นฐายของการคาดการณอัตราการเจ
ริญเตบิโตของไมและผลผลิตแบบดั้งเดิม 
การจาํกัดการตดัฟนน้ีปรากฏอยูในแผนกา
รจัดการดวย 

  

Indicator 5.6.2 ตวับงชีท้ี่ 5.6.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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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. 

ไดมีการคํานวณการตดัฟนในระดับยั่งยืนแ
ละความเขมขนรวมถึงความถี่ของการตดัสา
งสาํหรับหนวยปาปลูกโดยใชขอมูลที่ลาสุด
และไมเกินไปกวาอัตราการทดแทนที่คํานว
ณไวในระยะยาว 

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

การผลิตไมยูคาลิปตัสท่ียั่งยืนตองอยูบนพื้นฐานของก
ารปลูกใหมภายใตเกณฑการปลกูใหมของกรมปาไม 
ตามพระราชบัญญัติปาปลูก 

  

Indicator 5.6.3 ตวับงชีท้ี่ 5.6.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

การอนุญาตใหทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตจาก
ปาที่ไมใชเนื้อไมไมเกินคาอัตราการทดแท
นที่คํานวณไวในระยะยาว 

  

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 ผลกระทบดานสิง่แวดลอม : 
การจดัการปาไมตองชวยอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพและคณุคาตางทีเ่กีย่วเนือ่งกนัรวมไป
ถงึแหลงน้าํ, ดนิและระบบนเิวศทีม่ลีกัษณะเฉพาะและเปราะบางและภมูปิระเทศ 
และดวยการกระทาํดงักลาวนีจ้งึเปนการธาํรงไวซึง่หนาทีท่างนเิวศวทิยาและบรูณาการของผนืปา  

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. 

หลักเกณฑที ่6.1 ตองทาํการประเมนิดานสิง่แวดลอมใหเสรจ็สมบรูณ – เหมาะสมกบัขนาด, 

ความเขมขนของการจดัการปาไมและคณุลกัษณะพเิศษของแหลงทรัพยากรทีไ่ดรับผลกระทบ – 
แลวผนวกเขากับระบบการจดัการ 
การประเมนิตองครอบคลมุการพจิารณาในระดบัภมิูประเทศเชนเดยีวกับผลกระทบของอุปกรณแ
ปรรูปในพืน้ทีท่าํงาน 
ตองทาํการประเมนิผลกระทบกอนที่จะเริ่มดาํเนนิงานซึง่เปนการรบกวนพืน้ทีป่า 

Indicator 6.1.1 ตวับงชีท้ี่ 6.1.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไดนํามาใชกบัเอสแอลไอเอ็มเอฟ 
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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. 

เจาของกิจการ/ผูจัดการไดทําการประเมนิผ
ลกระทบดานสิ่งแวดลอมทีอ่าจเกดิขึ้นของกิ
จกรรมทุกประเภท 
(รวมไปถึงอุปกรณแปรรูปในพื้นท่ีทํางานด
วย) ที่ดําเนินการในผืนปาอยางมีระบบ 
ผลกระของแผนงานดานการปาไมไดรับกา
รพจิารณาในระดับภูมิประเทศโดยไดใหคว
ามสําคัญกับปฏกิิริยากับทีด่ินที่อยูติดกันแล
ะแหลงพักอาศยัของสตัวตางๆอยูใกลๆดวย 
สําหรบัองคกรขนาดใหญตองจดทําเอกสาร
ผลการประเมินไวดวย  

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. 

สําหรบัการปฏิบัติงานและกิจกรรมทุกประเภทที่ดําเนิน
การอยูในหนวยปาปลกูนัน้ตองมีการประเมินความเปน
ไปไดของผลกระทบเชงิลบที่อาจเกิดจากกิจกรรม 
ไดแก การพังทลายและการอัดตัวของดิน, 
การเปลี่ยนแปลงตอผลิตภาพของดิน, 
การเปลี่ยนแปลงของพชืตางถิ่นที่แพรเขามา, 
ความอุดมสมบูรณของพนัธุพืชและสัตวประจําถิ่นหรือ
ที่มีอยูตามธรรมชาติ, 
ความหลากหลายหรือการกระจายตวั, 
การลดลงของแหลงท่ีพักอาศัยของสตัว, 
สารกําจัดแมลง, น้ํามันหลอลื่น, 
มลพิษจากสารอาหารหรือปุย (จากการรั่ว, 
กระเซ็นหรือกระจาย)และการตื้นเขินของสายน้ําหรือ
ลําน้ําตางๆ, 
การเปลี่ยนทางทัศนียภาพของภูมิประเทศที่โดดเดน 
ใหใชคําสั่งงาน 
01วาดวยโรงงานแปรรูปในพื้นท่ีทํางานเปนเอกสารอา
งอิง   
Interviews with Forest Managers, environmental NGOs and 
government conservation agencies. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
เอ็นจีโอดานสิ่งแวดลอมและหนวยงานดานการอนุรกั
ษของรัฐบาล 

  

Indicator 6.1.2 ตวับงชีท้ี่ 6.1.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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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: 
การประเมนิพื้นทีท่ํางานเฉพาะแหงผลกระ
ทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกดิจากการปฏบิัตงิ
านดานปาไมทุกประเภทนัน้จะตองดําเนนิก
ารกอนที่จะเริ่มการปฏิบัตงิานที่เปนการรบก
วนสิ่งแวดลอม 
ทั้งนี้ตองเหมาะสมกับขนาดของการปฏิบัตงิ
านและความออนไหวของพื้นที่ 
ในจุดที่ถอืวาการปฏิบัตงิานดังกลาว 
“มีความสําคัญ” 
การประเมนิพื้นทีท่ํางานเฉพาะแหงจะตอง
ทําเปนเอกสาร กิจกรรมทีร่ะบุวา 
“มีความสําคัญ” 
ตองรวมไปถึงแตไมจํากัดเฉพาะหัวขอตอไ
ปนี้  
 The building of new roads or substantial 

rerouting of existing roads; 
การตดัถนนใหมหรือการเปลี่ยนเสนทา
งจากถนนสายเดิมที่สาํคัญ; 

 Any form of flow restriction in streams and 
rivers; 
การขัดขวางการไหลของลําธารและแม
น้ําทุกรูปแบบ; 

 Aforestation; การปลกูปา; 

 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; 
การเปลี่ยนแปลงสกุลพืชจากการปลูกป
าทดแทนในพื้นที่ที่มากกวา 100 
เฮกแตร 
ในชวงเวลาเดียวกับฤดูกาลปลูกภายใน
พื้นท่ีปฏิบัตกิาร/จัดการปาปลูกซึ่งมหีนว
ยปาปลกูมากกวาหนึ่งแหง; 

 Recreational activities and associated 
infrastructure 
กิจกรรมสนัทนาการและทีเ่กี่ยวกับสาธา
รณูปโภคพื้นฐาน 

 Communication masts and associated 
infrastructure 

A “significant activity is an activity that has the potential to 
cause environmental impacts that are กจิกรรม “ที่สาํคัญ” 
คือกิจกรรมที่อาจเปนสาเหตทุี่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่
งแวดลอมที:่  

 Permanent or long term เปนการถาวรหรือระยะยาว 
หรือ; or 

 Affects a wide environment 
กระทบตอสิ่งแวดลอมในวงกวาง 

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. 

อีไอเอคือการะบวนการทีเ่ปนทางการที่ใชในการเกบ็ร
วบรวม, จัดเกบ็, วิเคราะห, 
ตีความและสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการตดั
สินใจ 
อยางไรก็ตามอาจใชกระบวนการดังกลาวเพื่อทําการ
ประเมินอยางไมเปนทางการสําหรบัโครงการ เชน 
การวางแผนการดําเนินการตดัฟน 
ตถปุระสงคของอไีอเอคือเพ่ือลดผลกระทบเชงิลดใหน
อยที่สดุ, 
เพื่อประกันการอนุรักษลกัษณะสาํคัญตางๆและเพื่อสงเ
สรมิแงมุมดานบวกของโครงการ  
Principles that a formal EIA should comply with are 
หลักการของอีไอเอทีเ่ปนทางการ คอื: 

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

การดาํเนนิการตดัสนิใจโดยมขีอมลูครบถวน: 

การดําเนินการตัดสนิใจควรทําโดยใชขอมูลที่เชื่อถือ
ได 
Accountability: Responsibilities must be clearly defined. 

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

สิ่งแวดลอมในความหมายทีก่วางทีส่ดุ: 

สิ่งแวดลอมหมายรวมถึงทุกแงมุม (อาทิ ดานกายภาพ, 
สังคม, การเมือง, เศรษฐกิจ, ทัศนียภาพ) 
Open Consultation: Consultation with all interested and 
affected parties must be done in a transparent manner. 

การปรกึษาหารอือยางเปดเผย: 

การปรึกษาหารือกับทุกฝายที่สนใจและไดรบัผลกระท
บตองเปนไปดวยความโปรงใส 
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เสาติดตั้งระบบสื่อสารและสาธารณูปโภ
คพื้นฐานที่เกี่ยวของ 

 Power lines สายไฟฟา 

 Water lines ระบบน้ําประปา 

 Change of natural vegetation to commercial or 
any other use. 
การเปลี่ยนแปลงของพรรณไมธรรมชา
ติสําหรับการคาหรือการใชในรูปแบบอื่
นๆ 

 Erection of new fences การสรางรั้วใหม 
 Use of natural areas and products for 

commercial gain or any other purpose 
การใชพื้นที่และผลผลิตธรรมชาตสิําหรั
บผลทางการคาหรือจุดประสงคอื่นๆ 

 New waste disposal sites; 
พื้นท่ีใหมสาํหรับทิ้งของเสยี; 

 Implementation of new/modified 
activities/products that may have significant 
impacts on the environment. 
การทํากิจกรรมหรือการใชผลผลิตใหม/
ที่มีการดัดแปลงทีอ่าจจะกอใหเกิดผลก
ระทบที่สาํคัญตอสิ่งแวดลอม 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests 
พื้นท่ีปาขนาดเล็ก): 

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  

กอนที่จะเริ่มการปฏบิัตกิารใดๆไดมีการระบุ
ผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม 
และการปฏิบัตงิานนั้นถูกออกแบบมาเพื่อลด
ผลกระทบดังกลาวใหเหลือนอยที่สดุ 
ไมจําเปนตองทําเอกสารการประเมินเวนไว
แตวาเปนขอกําหนดของกฎหมาย 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity 

Forests ปาทีม่ีการจัดการต่ํา): 

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  

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

ขอมลูจากผูเชีย่วชาญ: 

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

ทางเลอืกตางๆ: 
พิจารณาทางเลือกที่เปนไปไดทั้งหมดทั้งในเรื่องของ
ทําเลและกิจกรรม 

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

มาตรการเยยีวยา: 
ประเมินมาตรการเยียวยาที่จะชวยลดหรือขจัดผลกระ
ทบเชิงลบและสรางเสริมผลกระทบเชงิบวกใหแกกิจก
รรมที่วางแผนไว 
Consider all Stages: The assessment should consider all 
stages of the development, from the planning phase through to 
closure. 

พจิารณาทกุขัน้ตอน: 
ในการประเมินควรพจิารณาการพัฒนาในทุกขั้นตอน 
ตั้งแตขั้นตอนการวางแผนไปจนกระทั่งปดโครงการ 

Interviews with Forest Managers also testing their basic 
knowledge of EIAs. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและทดสอบความ
รูพื้นฐานเกี่ยวกับอรไอเอดวย 

Records of assessments and decisions. 

บันทึกการประเมนิและการตัดสนิใจ 

Environmental management plans. 

แผนการจัดการสิ่งแวดลอม 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Manager’s knowledge of the site and impacts of operations 

ความรูเร่ืองพื้นที่ทํางานและผลกระทบจากการปฏิบติัง
านของผูจัดการ 

Field observations การเฝาสงัเกตภาคสนาม 

Management plan แผนการจัดการ 

Documented environmental statement or assessment where 
legally required 

เอกสารแถลงการณหรือการปรเมินสิ่งแวดลอมในประเ
ด็นที่กฎหมายกําหนด 
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กอนที่จะเริ่มการปฏบิัตกิารใดๆไดมีการระบุ
ผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ทํา
งานและในระดับภูมิประเทศ 
และการปฏิบัติงานนั้นถูกออกแบบมาเพื่อลด
ผลกระทบดังกลาวใหเหลือนอยที่สดุ 
ไมจําเปนตองทําเอกสารการประเมินเวนไว
แตวาเปนขอกําหนดของกฎหมาย 

 

  

Indicator 6.1.3 ตวับงชีท้ี่ 6.1.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
See also requirements 6.5.1 and 6.5.2. 

 ดูที่ขอกาํหนด 6.5.1 และ 6.5.2 ประกอบดวย 

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

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
หัวหนาคนงานและคนงานและทดสอบความรูเรื่องขอ
กําหนดขั้นต่ําดวย 

Field observations and operational plans.   

การเฝาสังเกตภาคสนามและแผนการปฏิบัตงิาน 

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

สําหรบัองคกรขนาดใหญ 
สาระและการควบคุมดูแลเหลานี้ตองถูกบรรจุอยูในแผ
นงานตางๆดวย 

See National Environmental Quality Act. 

ดูพระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

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

มีการระบุผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิ
ดขึ้นทุกประเภทที่ถูกระบุระหวางการประเมิ
นถูกพิจารณาระหวางปฏิบัติการและวางแผ
น 
และมั่นใจวาไดหลีกเลี่ยงผลกระทบดานลบ
หรือไดรับการบรรเทาลง 

  

Indicator 6.1.4 ตวับงชีท้ี่ 6.1.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Corrective Actions การดําเนนิการแกไข: 

The first objective is, whenever there is a non-conformance 
วัตถุประสงคแรก คือ 
เมื่อใดก็ตามที่มีการไมปฏบิัตติามกฎเกิดขึ้น: 

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

ตองดําเนินการแกไขความเสียหายใดๆที่อาจเกิ
ดขึ้นกับสิ่งแวดลอม (ปฏิบติัการแกไข) และ 

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

กําหนดมาตรการตางๆเพื่อปองกันไมใหเกิดการ
ไมปฏิบัตติามกฎ (ปฏิบัติการปองกัน) 

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). 

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

ไดพจิารณาการดาํเนินแกไขอยางทันเวลา
และไดนําไปใชปฏิบัติจริงเพื่อแกไขความไ
มถูกตองตามขอกาํหนดทั้งในอดีตและที่อา
จเกิดขึ้นได 
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วัตถุประสงคที่สอง คือ 
เพื่อใหแนใจวามีการใชปฏิบัตกิารปองกันในจุดที่เหน็
ไดชดัวากจิกรรมที่ทํานั้นจะพฒันาไปสูการไมปฏิบติัต
ามกฎและจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมา 

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. 

วัตถุประสงคที่สาม คือ 
เพื่อใหแนใจวามีการทบทวนคารสเปนระยะๆเพื่อระบุ
พื้นท่ีที่เปนปญหาตอเนื่องและเพื่อใหแนใจวาพื้นที่ที่มี
ปญหาดังกลาวไดรับการดูแลอยางเหมาะสมไมวาจะเป
นดวยวิธีการแกไขหรือปองกันก็ตาม 

Interviews with managers. การสัมภาษณผูจัดการ 

Comparison of quality of ongoing operations and associated 
record of past CARs.  
การเปรียบเทียบคุณภาพของการปฏบิัตทิี่ดําเนินอยูกับ
บันทึกคารสในอดีตท่ีเกี่ยวของ 

  

Indicator 6.1.5 ตวับงชีท้ี่ 6.1.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Records of CARs บันทึกคารส 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with the forest Manager and workers and field 
observations 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและคนงานและก
ารเฝาสังเกตภาคสนาม 

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

มีการทําบันทกึขอรองขอเพื่อดําเนินการแก
ไข (คารส) 
และปดประเด็นไปอยางเหมาะสม 
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Timeous corrective actions are taken  

ไดดําเนินการแกไขอยางทันทวงท ี 
  

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. 

หลักเกณฑที ่6.2 
ตองมมีาตรการรกัษาความปลอดภัยเพือ่ปกปองพชืและสตัวชนดิพนัธุหายากทีถ่กูคกุคามและเสีย่
งตอการสูญพนัธุรวมถึงแหลงทีพ่กัอาศยัของมันดวย (อาท ิพืน้ทีท่าํรงัและใหอาหาร) 
ตองมกีารปนเขตอนรุักษและพืน้ที่คุมครองทีเ่หมาะสมกบัขนาดและความเขมขนในการจดัการป
าไมรวมทัง้ลกัษณะพิเศษเฉพาะของแหลงทรพัยากรทีไ่ดรับผลกระทบ ตองควบคุมการลาสัตว, 
การทาํประมง, การวางกบัดกัและการเก็บของปาทีไ่มเหมาะสมดวย 

Indicator 6.2.1 ตวับงชีท้ี่ 6.2.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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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 ชนดิพันธุที่หายาก ถูกคุกคาม 
และใกลสญูพันธุ รวมทั้งถิ่นที่อยูที่มอียู 
(หรือมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้น) 
ในพื้นที่ปาปลูกจะตองถกูระบุและทําเปนเอ
กสาร 

 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests 
พื้นท่ีปาขนาดเล็ก): 

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

กรณีที่ทราบสิ่งมีชวีิตที่จัดอยูในสถานะหาย
าก ถูกคกุคามและใกลสูญพนัธุ 
รวมทั้งถิ่นที่อยูอาศัยตองไดรบัการคุมครอง 

 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity 

Forests พื้นท่ีปาที่มีการจัดการตํ่า): 

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

กรณีที่ทราบสิ่งมีชวีิตที่จัดอยูในสถานะหาย
าก ถูกคกุคามและใกลสูญพนัธุ 
รวมทั้งถิ่นที่อยูอาศัยตองไดรบัการทําแผน
ที่และคุมครอง  

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

ในจุดที่ขอมูลการสาํรวจไมสมบูรณใหตั้งสมมตฐิานวา
มีสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุที่เกี่ยวของดังกลาวอาศยัอยู 
Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
ผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและหนวยงานของรัฐบาล 

Refer also to 7.1.7 อางอิงขอที่ 7.1.7 

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests 
พื้นท่ีปาขนาดเล็ก): 

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

ความรูเก่ียวกับสิ่งมีชวีิตชนิดพนัธุหายากที่ถูกคกุคาม
และเสี่ยงตอการสญูพันธุในพ้ืนที่ของผูจัดการ 

Records from other sources of species found on the site.  

บันทึกขอมูลสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุตางๆที่พบในพื้นที่ทําง
านจากแหลงขอมูลอื่นๆ 

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

การเฝาสังเกตภาคสนามบริเวณพื้นที่ทํารังและใหอาห
ารของสตัวชนิดพันธุหายากที่ถกูคุกคามและเสี่ยงตอก
ารสูญพนัธุ 
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests 
พื้นท่ีปาที่มีการจัดการตํ่า): 

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

ความรูเก่ียวกับสิ่งมีชวีิตชนิดพนัธุหายากที่ถูกคกุคาม
และเสี่ยงตอการสญูพันธุในพ้ืนที่ของผูจัดการ 

Reports of training for forest workers on protection issues.  

รายงานการฝกอบรมสําหรับคนงานปาไมวาดวยการป
กปองคุมครอง 

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

การเฝาสังเกตภาคสนามบริเวณพื้นที่ทํารังและใหอาห
ารของสตัวชนิดพันธุหายากที่ถกูคุกคามและเสี่ยงตอก
ารสูญพนัธุ 
Reports of the conservation status of the FMU from other 
sources. 

รายงานสถานภาพการอนรุักษของหนวยปาปลูกจากแ
หลงอื่นๆ 

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

  

Indicator 6.2.2 ตวับงชีท้ี่ 6.2.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
ผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและหนวยงานของรัฐบาล 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Maps showing conservation features  
แผนที่แสดงลักษณะเดนที่ไดรับการอนุรักษ 
Field observations and interviews with forest manager 

การเฝาสังเกตภาคสนามการสมัภาษณผูจัดการดานก
ารปาไม 
Check stakeholder’s list for environmental representation. 

ตรวจสอบรายการของผูมสีวนไดสวนเสยีสําหรับการเ
ปนตัวแทนดานสิ่งแวดลอม 

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. 

ประเทศไทยยังไมไดใหสตัยาบันตออนุสัญญาแรมซา
รวาดวยพื้นที่ชุมน้ําทั้งที่มีพื้นท่ีชุมน้ําที่สําคัญและถูกคุ
กคาม 
การคุมครองพื้นที่ชุมน้ําตองไดรับการจัดใหมีความสํา
คัญลําดับแรกๆ นาจะไมถกูตอง เพราะไทยมีพื้นที่แรมซาร 12 
แหงแลว-ความของผูแปลคนแรก 

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 

ไดรวมมอืกับผูเชี่ยวชาญที่เปนที่ยอมรับและ
/หรือองคกรดานการอนุรักษและ/หรือหนวย
งานที่กํากบัดูแลในการระบุเขตอนุรักษและ
พื้นท่ีคุมครองสาํหรับสัตวชนิดพนัธุหายาก
ที่ถูกคกุคามและเสี่ยงตอการสญูพันธุที่มีอยู 
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Other features which are important for 
conservation are identified and protected.  
ไดมีการระบุและคุมครองลักษณะเดนอื่นที่
สําคัญตอการอนุรักษ 

  

Indicator 6.2.3 ตวับงชีท้ี่ 6.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Records and maps. บันทึกตางๆและแผนที ่
 

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

ไดระบุเขตแหลงที่อยูอาศยัของสัตวชนดิพั
นธุหายากที่ถูกคุกคามและเสี่ยงตอการสูญ
พันธุลงบนแผนที่และบนพื้นที่จริงในกรณีที่
จําเปน 

  

Indicator 6.2.4 ตวับงชีท้ี่ 6.2.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Operational plans. แผนการปฏิบัตงิาน 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

Rare, threatened and endangered species are 
protected during operations 
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สัตวชนดิพันธุหายากที่ถูกคุกคามและเส่ียง
ตอการสญูพันธุที่มีอยูไดรบัการคุมครองระ
หวางการปฏิบัติงาน 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
ผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและหนวยงานของรัฐบาล 

  

Indicator 6.2.5 ตวับงชีท้ี่ 6.2.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการตางๆ 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
ผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและหนวยงานของรัฐบาล 

Field observations and records of collection. 

การสงัเกตการณภาคสนามและบันทึกการเก็บตัวอยาง 

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

มีการจัดการการลาสัตว, การทําประมง, 
การเล็มหญาของปศุสัตวและกิจกรรมการเก็
บของปาทีไ่ดรับอนุญาตเพื่อไมใหเกินระดับ
ของความยั่งยืน 

  

Indicator 6.2.6 ตวับงชีท้ี่ 6.2.6 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการตางๆ 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
ผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและหนวยงานของรัฐบาล 

Field observations and records of collection. 

การสงัเกตการณภาคสนามและบันทึกการเก็บตัวอยาง 

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

มีมาตรการควบคุมกจิกรรมการลาสัตว, 
การทําประมง, 
การเล็มหญาของปศุสัตวและกิจกรรมการเก็
บของปาทีไ่มเหมาะสม 

  

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. 

หลักเกณฑที ่6.3 หนาทีแ่ละคณุคาดานนเิวศวทิยาตองไมไดรบัผลกระทบ 
และตองไดรับการสงเสรมิหรอืฟนฟ ูวึง่รวมไปถงึ: 

 การปลกูปาทดแทนและรอบการเตบิโต  
 ความหลากหลายทางพนัธุกรรม, ชนดิพนัธุและระบบนเิวศ 

 วงจรธรรมชาตทิีมี่ผลกระทบตอผลติภาพของระบบนิเวศของผนืปา  

Indicator 6.3.1 ตวับงชีท้ี่ 6.3.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
This requirement applies to natural forest and plantation 
management organisations. Compliance might involve an initial 
assessment and monitoring of the following: 

ขอกําหนดนี้ใชกบัปาธรรมชาติและองคกรการจัดการ
แปลงปาปลูก 
การปฏิบัติตามขอกาํหนดอาจรวมไปถึงการประเมินเบื้
องตนและการตดิตามตรวจสอบในประเด็นตางๆดังตอ
ไปนี ้

The status of the FMU with regard 
toสถานภาพของหนวยปาปลูกในดาน: 

 regeneration and succession 

        การปลูกทดแทนและรอบการเติบโต 

 genetic, species and ecosystem diversity  

ความหลากหลายทางพนัธุกรรม, 
ชนดิพันธุและระบบนิเวศ 
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 natural cycles วงจรตามธรรมชาติ 
is known or estimated. 
นั้นไดรับการรับทราบและประเมินแลว 

6.3.1.1: The alien invasive species on the FMU are 
identified 

6.3.1.1  
ระบุชนิดพันธุตางถิ่นที่รกุรานในพื้นท่ีปาปลู
ก 

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

การปลกูตนไมทดแทนในปาธรรมชาติ, 
พื้นท่ีที่ถูกตัดฟน, พื้นที่เสื่อมโทรม, 
พื้นท่ีที่เสียหายจากไฟไหม, 
เขตอนุรักษและพื้นท่ีคุมครอง 

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

ผลกระทบจากการจัดการในอดีต อาท ิการทาํไม, 
การเก็บผลผลิตจากปาที่ไมใชไม, ดินถลม 

 Distribution and status of plant communities; 

การกระจายตัวและสถานภาพของไมในชุมชน 

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

สถานภาพดานการอนุรักษการรวมกลุม, 
ชนดิพันธุและแหลงที่อยูอาศัยของพชืและสตัวประ
จําถิ่น 

 Spread of invasive species 
การแพรกระจายของชนดิพันธุที่รุกราน 

 Ongoing soil erosion ภาวะดนิถลมที่กําลังเกิดขึ้น 

 Water quality คุณภาพน้ํา 

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

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและผูเชี่ยวชาญใ
นทองถิ่น 

  

Indicator 6.3.2 ตวับงชีท้ี่ 6.3.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and local experts 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและผูเชี่ยวชาญใ
นทองถิ่น 

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

วนวัฒวิทยา และ/หรอื 
ระบบการจัดการแบบอื่น 
จะตองเหมาะสามตอนิเวศวิทยาของปาไมแ
ละทรัพยากรที่มีอยู 
  

Indicator 6.3.3 ตวับงชีท้ี่ 6.3.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, local experts. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและผูเชี่ยวชาญใ
นทองถิ่น 

Plans and maps and field observations. 

แผนงานและแผนท่ีและการสงัเกตการณภาคสนาม 

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

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

มีการรักาไวซึ่งการทําหนาทีเ่ชงินิเวศวิทยา 
(การปลูกทดแทน, รอบการเติบโต, 
ความหลากหลาย, วงจรธรรมชาติ) 
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สมาชิกของไอทีทีโอจะไดรับการสงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการปลูกปาเขตรอนทดแทนเพื่อการอุตสาหกรร
มและกิจกรรมการจัดการปาไม 
รวมทั้งการฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรม 

  

Indicator 6.3.4 ตวับงชีท้ี่ 6.3.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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. 

ตองมีการเตรียมกิจกรรมเพื่อสงเสริม, 
ธํารงรักษาและฟนฟเูพื่อการฟนฟูพื้นที่ทางธรรมชาติ
ที่เสื่อมโทรม, การระบาดของวัชพืช, การพงัทลาย, 
บอดิน, ที่ทิ้งของเสยี, หลุมที่เกิดจากการระเบิดหิน 
ฯลฯ  
Interviews with Forest Managers, local experts. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและผูเชี่ยวชาญใ
นทองถิ่น 

Plans and maps and field observations. 

แผนงานและแผนท่ีและการสงัเกตการณภาคสนาม 

There is a programme for restoration of 
degraded sites 

โปรแกรมนี้เปนโปรแกรมสําหรบัการฟนฟูพื้
นที่เสื่อมโทรม 

  

Indicator 6.3.5 ตวับงชีท้ี่ 6.3.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Plans and maps แผนงานและแผนท่ี 

Interviews with Forest Managers, local experts 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและผูเชี่ยวชาญใ
นทองถิ่น 

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

สําหรบัปาธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติควรใ
ชการทดแทนตามธรรมชาติในกรณีที่มีตนไ
มมากพอทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การจัดการ 

  

Indicator 6.3.6 ตวับงชีท้ี่ 6.3.6 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Plans and maps แผนงานและแผนท่ี 

Interviews with Forest Managers, local experts 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและผูเชี่ยวชาญใ
นทองถิ่น 

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

สําหรบับริเวณที่ไดวางแผนการปลูกทดแท
นที่ไมไดเปนไปตามธรรมชาตินั้นไดมีการป
ระเมนิผลกระทบดานสิ่งแวดลอมแลว 
(อางถึงหลักเกณฑที่ 6.1) 
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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 
การเกบ็ตวัอยางที่เปนตวัแทนกลุมของระบบนเิวศทีม่อียูภายในภมูิประเทศนั้นๆตองดาํเนนิการโด
ยมีการปกปองสภาพตามธรรมชาติและบนัทกึไวบนแผนทีต่ามความเหมาะสมแกขนาดและความ
เขมขนของการปฏบิตังิานและลักษณะพิเศษเฉพาะของแหลงทรพัยากรทีไ่ดรบัผลกระทบ  

Indicator 6.4.1 ตวับงชีท้ี่ 6.4.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
 

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 

เขตอนุรักษและพื้นท่ีคุมครองรวมทั้งตวัแท
นของระบบนิเวศที่คงอยูลวนไดรับการคุมค
รองใหอยูในสภาพธรรมชาติโดยอยูบนพื้น
ฐานของการระบุพื้นที่ทางชีวภาพท่ีสําคัญแ
ละขอกําหนดวาดวยระเบียงธรรมชาติ 
(พรอมดวยการอางอิงกรณีพิเศษไปยังแปล
งปาปลูก) 
และ/หรือการปรึกษาผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น
และหนวยงานของรัฐบาล  
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

ในบริเวณที่ทราบวามีกลุมตวัอยางที่เปนตวั
แทนของระบบนิเวศอยูนั้นหนวยปาปลูกตอ
งใหความคุมครองบริเวณดังกลาวดวย 

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Plans and maps and records of completed work. 

แผนงาน, แผนที่และบันทึกงานที่เสร็จสมบูรณแลว 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
ผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและหนวยงานของรัฐบาล 

  

Indicator 6.4.2 ตวับงชีท้ี่ 6.4.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Plans and maps and records of completed work. 

แผนงานและแผนท่ีและบันทึกงานที่เสร็จสมบูรณแลว 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
ผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและหนวยงานของรัฐบาล  
 

 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไดนํามาใชกบัเอสแอลไอเอ็มเอฟ 

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. 
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กรณีที่มีการกันพื้นที่เพื่อเปนเขตอนุรักษแล
ะพื้นที่คุมครองรวมอยูในขอบเขตการขอกา
รรับรองต่ํากวารอยละ 10 
ของพื้นที่ทั้งหมดตองมีการดําเนินการอยาง
เหมาะสมในรูปแบบของการปรึกษาผูเชี่ยว
ชาญในทองถิ่นและ/หรือหนวยงานของรัฐบ
าล    
  

Indicator 6.4.3 ตวับงชีท้ี่ 6.4.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Plans and maps, including annual plan of operations. 

แผนงานและแผนท่ีรวมทั้งแผนการปฏิบัติงานรายป 
 

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

มีการบันทึกการจัดการอนรุักษอละกิจกรรม
การคุมครองตางๆเปนเอกสารไวในแผนงา
นและทําเครื่องหมายบนแผนที่ 
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

มีการระบุการจัดการอนุรกัษอละกจิกรรมกา
รคุมครองตางๆและทําเครือ่งหมายบนแผน
ที่ 
  

Indicator 6.4.4 ตวับงชีท้ี่ 6.4.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Records of operations บันทึกการปฏิบัตงิาน 

Field observations การสงัเกตการณภาคสนาม 

Conservation management and protection 
activities are implemented. 

มีการนําการจัดการอนุรกัษอละกิจกรรมกา
รคุมครองตางๆไปปฏบิัต ิ

  

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 ตองจดัเตรียมแนวปฏบิตัทิี่เปนลายลกัษณอกัษรและนาํไปใชเพือ่: ควบคุมการพังทลาย, 
ลดความเสยีหายที่เกดิกบัปาระหวางการตัดฟนใหเหลอืนอยทีส่ดุ, 
การตดัถนนและการใชเครือ่งยนตกลไกอืน่ๆทีส่รางความรบกวน รวมไปถงึการปกปองแหลงน้าํ  

Indicator 6.5.1 ตวับงชีท้ี่ 6.5.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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  
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มีการระบุการปฏบิัติงานดานการปาไมที่ออ
นไหวตอสิ่งแวดลอม (ดูที่ขอ 6.1) 
และมีแนวปฏิบัตทิี่เปนลายลักษณอกัษรซึ่งร
ะบุการปฏิบัติที่ยอมรับไดสําหรับผูจัดการดา
นการปาไมและหัวหนาคนงาน 
ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติงานตางๆตองตรงต
ามหรือดีกวาขอกําหนดในการปฏิบัติที่ดีที่สุ
ดทั้งของระดับประเทศและทองถิ่น 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

เปนที่รับทราบถึงการปฏิบัตงิานดานการจกั
ารปาไมทกุเรื่องที่อาจกอผลเสยีหายตอดิน 
(เชน การอัดตัวแนน การพงัทะลาย) และ 
วิธีในการบรรเทาหรอืหลกีเลี่ยงผลดังกลาว 

การปฏิบัติงานดานการปาไมหมายรวมถึง: 
การเตรียมพื้นที, การจัดการแนวกันไฟ, การปลูก, 
การควบคุมวัชพืช, การจดัการไมยืนตน, 
การตดัฟนและการขุดทําลาย, 
การรื้อวัสดุผิวถนนและการปดพื้นท่ีที่ทําการขุดคน(ทา
งโบราณคด), การออกแบบโครงขายถนน, 
การออกแบบถนน, การกอสราง, 
การซอมบาํรุงและการปดงาน 

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

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและการสงัเกตกา
รณภาคสนาม 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with Forest Managers and field observations 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมการสงัเกตการณ
ภาคสนาม 

Maps showing new roads and locations of new and ongoing 
operations 

แผนที่แสดงเสนทางถนนตดัใหมและที่ตั้งของการปฏิบั
ติงานทั้งที่กําลังดําเนนิอยูและที่เกิดขึ้นใหม 
Harvesting agreements, Code of Practice for Forest Harvesting 
regional standards 

ขอตกลงการตัดฟน 
หลักปฏิบัตสํิาหรบัการตดัฟนปาไมมาตรฐานระดับภูมิ
ภาค 

  

Indicator 6.5.2 ตวับงชีท้ี่ 6.5.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
The main assessment report should make explicit reference to 
the national or regional best practice guidelines used as a 
reference 

ในรายงานการประเมินหลักตองแสดงการอางอิงถงึแ
นวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งระดับชาตแิละระดับภูมิภาคที่กําห
นดใหใชเปนเอกสารอางอิงไวอยางชัดเจนดวย 

Operational plans, interviews with staff and field observations. 

แผนการปฏิบัติงาน, 
การสมัภาษณพนกังานและการสงัเกตการณภาคสนา
ม 

Guidelines developed in terms of indicator 6.5.1 
are implemented during operations and 
planning 
ตองนําเอาแนวทางปฏิบัตทิี่พฒันาขึ้นตามข
อกําหนดของตวับงชี้ที่ 6.5.1 
ไปใชในระหวางการปฏิบติังานและการวาง
แผนงานดวย 

  

Indicator 6.5.3 ตวับงชีท้ี่ 6.5.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
The main assessment report shall make explicit reference to 
the national or regional best practice guidelines used as a 
reference. 

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

 

ในรายงานการประเมินหลักตองแสดงการอางอิงถงึแ
นวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งระดับชาตแิละระดับภูมิภาคที่กําห
นดใหใชเปนเอกสารอางอิงไวอยางชัดเจนดวย 

Operational plans, interviews with staff and field observations. 

แผนการปฏิบัติงาน, 
การสมัภาษณพนกังานและการสงัเกตการณภาคสนา
ม 

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

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

เอโอพ/ีแนวนโยบายของพื้นที่ปาปลูก (รวมถึงลําธาร 
รองน้ํา และทางน้ํา) 
ผลกระทบของถนนจะตองไดรับการตรวจตรา 
 

  

Indicator 6.5.4 ตวับงชีท้ี่ 6.5.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Operational plans, interviews with staff and field observations. 

แผนการปฏิบัติงาน, 
การสมัภาษณพนกังานและการสงัเกตการณภาคสนา
ม 

No evidence of significant spillages. 

ไมมีหลักฐานบงชี้การหกกระจายอยางมีนัยสําคัญ 

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

ผูปฏิบัติงานสามารถทําตามข้ันตอนตางๆใ
นภาวะฉุกเฉินสาํหรับการทําความสะอาด
น้ํามันที่หกโดยบังเอิญและสารเคมีที่กระเซ็
นออกมา 
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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 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. 

หลักเกณฑที ่6.6 
ระบบการจัดการตองสงเสริมการพฒันาและการนาํวธีิการจัดการกบัแมลงทีไ่มใชสารเคมีและเป
นมติรตอสิง่แวดลอมและมุงมัน่ทีจ่ะหลกีเลี่ยงการใชสารเคมีกาํจดัแมลง 
องคการอนามยัโลกประเภท 1เอ และ 1บแีละสารกาํจดัแมลงไฮโดรคารบอนทีผ่สมคลอรนี, 
สารกาํจดัแมลงทีม่ผีลตกคางระยะยาว, 
เปนพษิหรอืมอีงคประกอบทีย่ังคงมปีฏกิริยิาทางชวีภาพและเขาไปสะสมในหวงโซอาหารเกนิกว
าเจตนารมณของการใชงาน 
นอกจากนีต้องหามใชสารกําจดัแมลงทีห่ามใชภายใตขอตกลงนานาชาต ิ
ถามีการใชสารเคมตีองจดัหาอปุกรณที่เหมาะสมและการฝกอบรมเพือ่ลดความเสีย่งตอสขุภาพแ
ละสิง่แวดลอมใหเหลอืนอยทีส่ดุ 

Indicator 6.6.1 ตวับงชีท้ี่ 6.6.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Chemical pesticides include herbicides, insecticides, 
fungicides, and rodenticides in the formulation applied in the 
field (including any surfactants, dispersants or solvents used). 

สารเคมีกําจัดแมลง ไดแก สมนุไพรกําจัดแมลง, 
ยาฆาแมลลง, 
ยาฆาเชื้อราและยาฆาหนูสตูรที่ใชในทองนา 
(รวมถึงสารลดความตงึผิว, 
สารที่ทําใหแตกตัวและตวัทําละลายที่ใชดวย) 

Records of chemicals in use. บันทึกสารเคมีที่ใช 
Receipts and invoices. ใบเสร็จรับเงินและใบเรยีกเก็บเงิน 

Procedures for the safe and appropriate use of chemicals 

กระบวนการใชสารเคมีอยางปลอดภยัและเหมาะสม 

Compliance with Hazardous Substance Act 1992 

สอดคลองกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 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.  

มีการปรับปรุงรายชื่อสารเคมีกําจดัศัตรูพืช
ทั้งหมดที่ใชในองคกรใหทันสมัยอยูเสมอแ
ละทําบันทึกชื่อการคา 
และองคประกอบของสารออกฤทธิ์ 
ถาไมมีระบุไวที่ฉลาก การอนุญาตใหใช 
วิธีการใชและอัตราที่ใชควรจะทําบันทึกเป
นเอกสาร 

  

Indicator 6.6.2 ตวับงชีท้ี่ 6.6.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Refer SGS Qualifor Work Instruction 16 for: 

ใหอางอิงคาํสั่งงานเอสจีเอส ควอลฟิอร 16 สําหรับ 

 Current list of prohibited pesticides; 
รายชื่อสารกําจัดแมลงตองหามในปจจุบัน 

 Derogations; การผอนปรน 

 Temporary derogations; and 
การผอนปรนชั่วคราวและ 

Prohibited pesticides are not used except 
where: 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตองหามจะไมมีการ
นําไปใชยกเวน: 

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

ากเลขานกุาร FSC หรือ 
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 a temporary exemption has been authorised in 
terms of FSC-POL-30-001 and its associated 
documents. 
การยกเวนช่ัวคราวทีไ่ดรบัการอนุญาตใ

นเรื่องของ FSC-POL-30-001 
และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 Use of prohibited chemicals for emergency situations. 
การใชสารเคมีตองหามในสถานการณฉุกเฉิน 

Chemical records บันทึกสารเคมีตางๆ 

  

Indicator 6.6.3 ตวับงชีท้ี่ 6.6.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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 

ตองแสดงการใชงานและเปาหมายการลดการใชงาน
ตอพื้นที่หน่ึงเฮ็คตารแลวแยกยอยลงไปตามการปฏบิัติ
งานและอางเก็บ/ระบายน้าํ 
และควรเปนเปาหมายเชิงปริมาณ 

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. 

บางองคกรอาจยอมใหใชสารเคมีกําจัดแมลงบางตัวเ
พิ่มข้ึนในระยะสั้นและระยะกลางกรณีทีไ่ดรับการประเ
มินดานสังคมและส่ิงแวดลอมวาเหมาะสม ดูที่ขอ 6.6 

This requirement applies to nurseries located on the certified 
FMU. 

ขอกําหนดนี้ใชกบัเรือนเพาะชําที่ตั้งอยูในหนวยปาปลู
กที่ผานการรับรองแลว 

Documented long term strategy 
เอกสารยุทธศาสตรระยะยาว 

Chemical use records. บันทึกการใชสารเคม ี

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

กรณีที่ใชสารเคมีอยางตอเนื่องเจาของกิจก
าร/ผูจัดการตองเตรียมยุทธศาสตรซึ่งมีองค
ประกอบตอไปนี้เปนอยางนอย 

 reduction of use is a stated as a long-term 
objective; 
ประกาศใหการลดการใชสารเคมีเปนวัตถุประสง
คระยะยาว 

 a range of methods for pesticide control 
providing justification for chemical-use as an 
option; 
มีวิธีการในการควบคุมสารกําจัดแมลงที่นํามาซึ่ง
เหตุผลใหการใชสารเคมีเปนเพียงทางเลือกหนึ่ง 

 procedures that promote the optimal use of 
chemicals (timing, follow-up, equipment, etc) 
กระบวนการที่สงเสริมการใชประโยชนสูงสุดจา
กสารเคมี (ระยะเวลา, การติดตามผล, อุปกรณ 
ฯลฯ) 

 clear measurable targets for long term chemical 
use; with reduction as the objective; 
เปาหมายที่วัดไดอยางชัดเจนสําหรับการใชสารเ
คมีในระยะยาว 
โดยตั้งเปาหมายที่จะลดการใชลง 

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

มีการแสดงการใชตอผลิตภัณฑโดยคํานว
ณเปนพื้นท่ีตอหนึ่งเฮค็ตารแลวแยกยอยลง
ไปตามอางเกบ็หรือระบายน้ํา 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

มีตวับงช้ีที่แสดงวากําลังมีการพจิารณาวิธีก
ารทางเลือกซึ่งจะนาํไปสูการลดการใชในร
ะยะยาว 

  

Indicator 6.6.4 ตวับงชีท้ี่ 6.6.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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(Not applicable to SLIMF) 
ไมไดนํามาใชกบัเอสแอลไอเอ็มเอฟ 

The chemical use strategy (refer 6.6.3) is 
implemented. 

มีการวางยุทธศาสตรการใชสารเคมี 
(อางอิงขอที่ 6.6.3) 

 

Field observations and records.  
การสงัเกตการณภาคสนามและบันทึกตางๆ 

  

Indicator 6.6.5 ตวับงชีท้ี่ 6.6.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Pesticides may be preferred in some instances, for example, to 
eliminate invasive weeds, control vectors of serious human 
diseases. 

ในบางกรณีอาจตองใชสารกําจัดแมลง เชน 
เพื่อกําจัดวัชพืชที่รุกราน, 
การควบคุมแมลงกัดกินพืชที่เปนสาเหตสํุาคัญของโรค
ตางๆในคน 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและผูเชี่ยวชาญใ
นทองถิ่น 

Documented justification. 

เอกสารการพจิารณาใหเหตุผล 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไดนํามาใชกบัเอสแอลไอเอ็มเอฟ 

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 

ในกรณีที่มีการควบคุมการใชสารกําจัดแม
ลงดวยเหตผุลดานสิ่งแวดลอมและสงัคมนั้น
การพจิารณาใชสารดังกลาวเพื่อเปนทางเลื
อกรวมทั้งการใหเหตุผลจะตองถูกกําหนดแ
ละจัดทําเปนเอกสารโดยตองไดรบัความรว
มมือจากผูเชี่ยวชาญที่เปนที่ยอมรับดวย 

  

Indicator 6.6.6 ตวับงชีท้ี่ 6.6.6 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Procedures and records. กระบวนการและบันทึกตางๆ 

Interviews with staff การสมัภาษณพนกังาน 

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’ 

การขนสง, การเก็บสินคา, การจดัการ, 
การนําไปปฏิบัตแิละขั้นตอนปฏิบัติในภาวะ
ฉุกเฉินทั้งหมดนั้นอยางนอยที่สุดตองเปนไ
ปตามสาระของสิ่งพมิพของไอแอลโอวาดว
ย 
“ความปลอดภัยและสขุภาพในการใชสารเ
คมีการเกษตร: แนวทางปฏิบัต”ิ และ 
“ความปลอดภัยในการใชสารเคมีในที่ทํางา
น” 
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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 สารเคม,ี ภาชนะบรรจ,ุ 
ของเสยีทัง้ทีเ่ปนของเหลวและของแขง็รวมไปถงึเชือ้เพลิงและน้ํามันตองนาํไปทิง้นอกพืน้ทีท่าํงา
นอยางเหมาะสมแกสภาพแวดลอม 

Indicator 6.7.1 ตวับงชีท้ี่ 6.7.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Field observations and interviews with staff 

การสงัเกตการณภาคสนามและการสมัภาษณพนักงา
น 

Records of waste deliveries บันทึกการขนยายของเสยี 

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

เจาหนาที่ของพื้นที่ปาปลกูมีความตระหนักถึงการรเิริ่ม
การนํากลับมาใชใหมในทองถิ่นและไดพยายามใหส
นับสนนุหรือไม? 

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 

กรณีที่มีการใชสารตางๆดงักลาวเจาของกิจ
การ/ผูจดัารตองมั่นใจวาของเสียที่ไมใชจุลิ
นทรียสารเหลานี้ (อาทิ น้ํามัน, 
ยางรถยนตร, ภาชนะ ฯลฯ) 
รวมทั้งของเสียที่เกิดจากผูรับเหมาที่ทํางาน
ในหนวยปาปลูกดวยนั้นไดถูกนํากลับไปใช
ซ้ําในสวนที่ทําได 
  

Indicator 6.7.2 ตวับงชีท้ี่ 6.7.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Waste includes ของเสียไดแก: 
 Surplus chemicals สารเคมีสวนเกิน 

 Chemical containers ภาชนะบรรจุสารเคมี 

 Plastic waste ของเสียที่ทําจากพลาสติก 

 Fuels and lubricants น้ํามันเชื้อและน้ํามันหลอลื่น 

 Worn vehicle tyres ยางรถที่เสื่อมสภาพแลว 

 Used vehicle batteries แบ็ตเตอรี่รถใชแลว 

 Waste produced from processing operations 
ของเสียที่เกิดจากการปฏิบัตงิานแปรรูป 

 Domestic ของเสียจากครัวเรือน 

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

มีหลักฐานแสดงการกําจัดของเสยีดวยวิธีการทีย่อมรับ
ได 

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. 

เจาของกิจการ/ผูจัดารตองมั่นใจวาของเสีย
ที่นําไปใชซ้ําไมไดรวมทั้งของเสียที่เกิดจา
กผูรับเหมาที่ทํางานในหนวยปาปลูกดวยนั้
นถูกกาํจัดดวยวิธีการที่เหมาะสมตอสภาพแ
วดลอม 

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 ขยะอันตรายจะตองถูกระบุ 
แยกและกําจัดอยางเหมาะสม 
(ของเสียมีพษิไดแกแบตเตอรี่เกา 
หลอดไฟยูวี ที่กรองน้ํามัน 
น้ํามันใชแลวและสารเคมีและบรรจุภัณฑ) 
  

Indicator 6.7.3 ตวับงชีท้ี่ 6.7.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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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’ 

เจาของกิจการ/ผูจัดารตองมั่นใจวาการจัด
การและการกําจัดสารเคมแีละภาชนะบรรจุ
สารเคมีรวมทั้งของเสยีที่เกิดจากผูรับเหมา
ที่ทํางานในหนวยปาปลกูดวยนั้นอยางนอย
ที่สุดตองเปนไปตามสาระของสิ่งพมิพของไ
อแอลโอวาดวย 
“ความปลอดภัยและสขุภาพในการใชสารเ
คมีการเกษตร: แนวทางปฏิบัต”ิ และ 
“ความปลอดภัยในการใชสารเคมีในที่ทํางา
น” 

Interviews with staff การสมัภาษณพนกังาน 

  

Indicator 6.7.4 ตวับงชีท้ี่ 6.7.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Presence of waste receptacles or other at operational sites and 
service areas. 

มีภาชนะรองรับของเสียหรืออื่นๆในพ้ืนที่ปฏิบัตงิานแล
ะพื้นที่ใหบริการ 

 

On-site facilities for easy collection of waste 
are provided 

มีอุปกรณเพื่อใหจดัเก็บของเสยีไดงายอยูใ
นพื้นที่ทํางาน 

  

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 ในการใชสิง่มชีวีิตควบคมุแมลงตางๆตองจดัทาํเปนเอกสาร, ลดปริมาณลง, 
ตดิตามตรวจสอบรวมทัง้ควบคุมอยางเขมงวดตามทีก่ฎหมายของประเทศกาํหนดไวและตามวธิปี
ฏิบตัทิางวทิยาศาสตรทีเ่ปนที่ยอมรับในระดบันานาชาต ิหามใชสิง่มชีวีติทีม่กีารตดัตอพนัธกุรรม 

Indicator 6.8.1 ตวับงชีท้ี่ 6.8.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers. 
การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม 
Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการตางๆ 

The use of biological control agents is avoided 
or minimised by making use of best available 
alternative control methods not entailing 
excessive cost 
หลีกเลี่ยงการใชสิ่งมีชีวิตควบคุมแมลงหรือ
ลดปริมาณลง 
โดยเลือกใชวิธีการควบคมุทางเลือกอื่นทีไ่ม
กอใหเกิดคาใชจายมากเกินไป 

  

Indicator 6.8.2 ตวับงชีท้ี่ 6.8.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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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 
ใชการใชสิ่งมีชีวิตควบคุมแมลงใดๆมีเอกส
ารการใหเหตุผลรองรับพรอมดวยรายละเอี
ยดตางๆ ไดแก 
วิธีการทางเลือกในการควบคุมแมลงหรือโร
ค การประเมนิผลกระทบตอระบบนิเวศ 
องคกรที่เกี่ยวของและหนวยงานกํากับดูแล
ที่ใหคําปรึกษา 

Documentation การจัดทําเอกสาร 

  

Indicator 6.8.3 ตวับงชีท้ี่ 6.8.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Documentation การจัดทําเอกสาร All activities where biological control agents 
are used are documented and monitored 
กิจกรรมทั้งหมดที่เก่ียวของกับการใชสิ่งมีชี
วิตควบคุมแมลงถูกบันทึกเปนทําเอกสารแล
ะไดรับการตดิตามตรวจสอบ 

  

Indicator 6.8.4 ตวับงชีท้ี่ 6.8.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Interviews with staff. การสมัภาษณพนกังาน 

Records of biological material sources and supplies 

บันทึกแหลงที่มาของวัสดชีุวภาพและและการจัดสง 

No genetically modified organisms are used in 
management, production or research 
programmes within the FMU. 
ไมมีการใชสิ่งมีชีวิตตกแตงพนัธุกรรมในโป
รแกรมการจัดการปาไม การผลิต หรือ 
การวิจัยภายใจพื้นท่ีปาปลูก 

  

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

6.9 
ในการใชสิง่มชีีวติชนดิพนัธุตางถิ่นนัน้ตองมีการควบคมุอยางระมัดระวงัและมกีารตดิตามตรวจ
สอบอยูเสมอเพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบไมพึงประสงคตอระบบนเิวศ 

Indicator 6.9.1 ตวับงชีท้ี่ 6.9.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Records of scientific studies. 
บันทึกการศกึษทางวิทยาศาสตร 
Interviews with Forest Managers 
การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม 

Exotic species are assessed for adverse 
ecological impacts 

มีการประเมินสิ่งมีชีวิตชนิดพนัธุตางถ่ินเพื่
อหาผลกระทบไมพึงประสงคตอระบบนิเว
ศ 

  

Indicator 6.9.2 ตวับงชีท้ี่ 6.9.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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The impacts identified in terms of 6.9.1 are 
avoided or mitigated 

มีการหลีกเลี่ยงและเยียวยาผลกระทบที่ถูกร
ะบุตามขอกําหนดในขอ 6.9.1   

Monitoring records บันทึกการติดตามตรวจสอบ 

  

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 ตองไมมีการแปลงสภาพปาเปนพืน้ทีป่าปลกูหรอืการใชทีด่นิทีไ่มใชพืน้ทีป่าเกดิขึน้ 
ยกเวนในสถานการณทีก่ารแปรสภาพนัน้: 

ก) มีผลเกีย่วเนือ่งกบัหนวยการจดัการปาไมในสดัสวนทีน่อยทีส่ดุ  
ข) ไมไดเกดิขึน้ในพืน้ทีป่าทีมี่คณุคาดานการอนรุกัษสงู และ 

ค) 
นาํมาซึง่ประโยชนทีช่ดัเจนและเพิม่ขึน้อยางมากตอการอนรุกัษซึง่จะมคีวามมัน่คงในระยะยาวทัว่ทัง้หนวยกา
รจดัการปาไม 

Indicator 6.10.1 ตวับงชีท้ี่ 6.10.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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.  

การโคน, 
การปลกูไมทดแทนในปาธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติที่
มีพชืชนิดพันธุประจําถิ่นปะปนอยูโดยไมมกีารงอกทด
แทนตามธรรมในระดับที่นาพอใจนั้นไมถือวาเปนการ
แปลงสภาพปาใหเปนสวนปา  
การโคน, 
การปลกูไมทดแทนในปาธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติที่
มีพชืชนิดพันธุตางถิ่นถือวาเปนการแปลงสภาพปาใหเ
ปนสวนปา  
Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
ผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและหนวยงานของรัฐบาล 

Plans and maps. แผนงานและแผนท่ี 

Field observations. การสังเกตการณภาคสนาม 

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. 

หนวยปาปลูกตองไมแปลงสภาพปาเปนสวน
ปาหรอืเขาใชที่ดินที่ไมใชปา, 
เวนแตกรณีที่การแปลงสภาพนั้นตรงกับเงื่อ
นไขในขอ 6.10.2 – 6.10.4 ขางลางนี ้

  

Indicator 6.10.2 ตวับงชีท้ี่ 6.10.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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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. 

หากปรากฏวามีการแปลงสภาพปาเกิดขึ้นพื้
นที่ที่ไดรบัผลกระทบตองไมเกินรอยละ 0.5 
ของพื้นที่หนวยปาปลูกภายในระยะเวลาหนึ่
งป หรือตองไมสงผลกระทบเกินกวารอยละ 
5 ของพื้นที่หนวยการจัดการ 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
ผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและหนวยงานของรัฐบาล 

Plans and maps. แผนงานและแผนท่ี 

Field observations. การสังเกตการณภาคสนาม 

  

Indicator 6.10.3 ตวับงชีท้ี่ 6.10.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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. 

ตัวอยางเชน 
การแปลงสภาพปาอาจมีประโยชนดานการอนุรักษใน
พื้นท่ีที่มีการแปลงสภาพกลับคืนสูแหลงที่อยูอาศยัธรร
มชาติหรือกึ่งธรรมชาติดั้งเดิมประเภทพื้นที่ชุมน้ําหรือ
ทุงหญา เปนตน 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
ผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและหนวยงานของรัฐบาล 

 

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. 

หากปรากฏวามีการแปลงสภาพปาเกิดขึ้นผู
จัดการดานการปาไมตองแสดงใหเหน็ไดวา
การแปลงสภาพปานั้นสรางประโยชนที่ชัดเจ
นและเพิ่มขึน้อยางมากตอการอนุรกัษซึ่งจะมีคว
ามมั่นคงในระยะยาวทั่วทั้งหนวยการจัดการปา
ไม 
 

  

Indicator 6.10.4 ตวับงชีท้ี่ 6.10.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Scientific evidence and interviews with Forest Managers and 
local experts 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและผูเชี่ยวชาญใ
นทองถิ่น  

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

หากปรากฏวามีการแปลงสภาพปาเกิดขึ้นพื้
นที่ดังกลาวตองไมใชพ้ืนที่ปาที่มีคุณคาดา
นการอนุรักษสูง 
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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. 

หลักการที ่7. แผนการจดัการ: 

ควรจดัทาํแผนการจดัการ – ซึง่เหมาะสมกบัขนาดและความเขมขนของการปฏบิตัิงาน – 
และนาํไปปฏบิตัริวมทัง้ปรับปรงุขอมูลใหเปนปจจบุนัอยูเสมอ 
ทัง้นีค้วรระบวุัตถปุระสงการจดัการคระยะยาวและวิธกีารทีจ่ะทาํใหบรรลุวตัปิระสงคดงักลาว 

Criterion 7.1 The management plan and supporting documents shall provide: 

หลักเกณฑที่ 7.1 แผนการจัดการและเอกสารสนับสนุนควรใหขอมูลตอไปนี:้ 
a) management objectives; 

วตัถปุระสงคการจดัการ 
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; 

รายละเอยีดแหลงทรพัยากรปาไมทีต่องจดัการ, ขอจาํกดัดานสิง่แวดลอม, 
สทิธกิารใชทีด่นิและสถานะภาพความเปนเจาของ, 
เงือ่นไขทางเศรษฐกจิสงัคมและประวตัทิีด่นิทีอ่ยูตดิกนั 

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

รายละเอยีดระบบการจดัการดานวนวฒันและ/หรอืดานอืน่ๆบนพืน้ฐานของร
ะบบนเิวศของปาทีเ่ขาดาํเนนิการและขอมลูทีร่วบรวมจากการเกบ็ตวัอยางจ
ากแหลงทรพัยากร 

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

เหตผุลทีใ่ชกาํหนดอตัราการตดัฟนตอปและการเลอืกชนดิพนัธุ  
e) provisions for monitoring of forest growth and dynamics; 

สาระทีก่าํหนดการตดิตามตรวจสอบการเจรญิเตบิโตและพลวตัของปา  
f) environmental safeguards based on environmental assessments; 

การปองกนัความเสยีหายตอสิง่แวดลอมบนพืน้ฐานของการประเมนิดานสิง่แ
วดลอม 

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

แผนงานเพือ่ใชในการจาํแนกและคุมครองพชืและสตัวชนดิพนัหายากทีถ่กู
คกุคามและเสีย่งตอการสญูพนัธุ 

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

แผนทีแ่สดงรายละเอยีดฐานของแหลงทรพัยากรปาไมรวมไปถงึพืน้ทีท่ีไ่ดรั
บการคุมครอง, 
กจิกรรมดานการจดัการทีไ่ดวางแผนไวและความเปนเจาของทีด่นิ 

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

รายละเอยีดและเหตผุลการตดัสนิใจเกีย่วกบัเทคนคิการตดัฟนและอปุกรณที่
จะใช 

Indicator 7.1.1 ตวับงชี้ที ่7.1.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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There is a management plan (or overview 
linking different planning documents) 
มีแผนการจัดการ 
(หรือภาพรวมทีเ่ชื่อโยงกับเอกสารดานการ
จัดการตางๆ) 
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Management plans may consist of brief notes 
and a map 
แผนการจัดการที่ประกอบดวยบันทึกยอแล
ะแผนที ่

Management plan แผนการจัดการ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Checking the plan exists and contains all the information 
required. 

ตรวจสอบวามีแผนงานและมเีนื่อหาที่กําหนดครบถวน 

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

การตรวจสอบภาคสนามวามีการนาํเอาแผนงานไปใช
ตั้งแตในอดีตและยังคงใชอยูจนถึงปจจุบัน 

  

Indicator 7.1.2 ตวับงชี้ที ่7.1.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Management plan แผนการจัดการ Management objectives are clearly described 
วัตถุประสงคของการจัดการไดรับการอธิบา
ยอยางชดัเจน 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

An outline is provided of objectives and how 
these will be achieved 
โครงรางที่มีอยูแสดงถึงวัตถุประสงคและกา
รทําใหสาํเร็จตามเปาหมาย 

  

Indicator 7.1.3 ตวับงชี้ที ่7.1.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Management plan แผนการจัดการ 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  

ใหรายละเอียดของแหลงทรัพยากรปาไม, 
ลักษณะที่เปนองคประกอบของปาไมที่มีคุณ
คาการอนุรักษสงู, 
ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม, 
ลักษณะพเิศษของปาไม, 
การใชประโยชนที่ดินและสถานภาพการเป
นเจาของ, สภาพสงัคมและเศรษฐกิจ 
และพื้นที่ที่อยูตดิกัน 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

The forest is broadly described 
ปาไมไดรับการอธิบายคราวๆ 

  

Indicator 7.1.4 ตวับงชี้ที ่7.1.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Management plan แผนการจัดการ Silvicultural and/or other management system, 
based on the ecology of the forest in question 
and information gathered through resources 
and inventories, are described 
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มีรายละเอียดแหลงทรัพยากรปาไมที่ตองจั
ดการ, ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม, 
สิทธกิารใชที่ดินและสถานะภาพความเปนเ
จาของ, 
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและประวัติที่ดิน
ที่อยูตดิกัน 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

The forest is broadly described 

ใหรายละเอียดผืนปาอยางกวางๆ 

  

Indicator 7.1.5 ตวับงชี้ที ่7.1.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Management plan แผนการจัดการ 

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. 

มีการกาํหนดการจาํกัดการตดัฟนใหอยูในระดับที่ยั่งยื
นบนพื้นฐานของการประมาณการณดานการอนุรักษ
ของการเจริญเติบโตและผลผลิตตอปของตนไม 

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

มีการจัดทาํเอกสารและแสดงเหตผุลการกํา
หนดอัตราการตัดฟน, 
การคัดเลือกชนดิพันธุ, 
แผนกําหนดการจดัการ 
(สาํหรับการผลิตและเขตอนุรักษ) 
และเทคนิคการปฏบัติงาน 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

มีการกาํหนดการจาํกัดการตดัฟนและแผน
การปลกูทดแทน (ระยะยาว, 
อยางนอยตองครบระยะเวลาหนึ่งรอบการตั
ดฟนสาํหรับหนวยจัดการปาไมทั้งหนวย) 

  

Indicator 7.1.6 ตวับงชี้ที ่7.1.6 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Management plan แผนการจัดการ Provisions for monitoring forest growth and 
dynamics are described 
มาตรการในการติดตามตรวจสอบการเจริ
ญเตบิโตของปาไมและการเปลี่ยนแปลงจะต
องไดรับการอธิบาย 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

The plans include provisions for monitoring 
forest regrowth 
แผนรวมถึงมาตรการในการติดตามตรวจส
อบการเจริญเติบโตของปาไม 
  

Indicator 7.1.7 ตวับงชี้ที ่7.1.7 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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Refer Criterion 6.1 for description of 
environmental safeguards อางอิงถึงเกณฑที่ 
6.1 
สําหรบัรายละเอียดการปกปองสิ่งแวดลอม 

 

  

Indicator 7.1.8 ตวับงชี้ที ่7.1.8 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
 Refer 6.2 for conservation planning and 

provision for RTE species. อางอิงถึง 6.2 
สําหรบัแผนการอนุรักษและมาตรการสาํหรั
บสิ่งมีชวีิตหายาก ถกูคุกคาม 
และใกลสญูพันธุ 
  

Indicator 7.1.9 ตวับงชี้ที ่7.1.9 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
 The pest management strategy is documented 

and describes and justifies objectives, control 
methods and precautions. 
ยุทธศาสตรการจัดการศัตรพืูชจะตองทําเป
นเอกสรและอธิบายและพจิารณาเร่ืองวัตถุป
ระสงค วิธีการควบคุม และการระวังปองกัน 

Refer also Criterion 6.6 for chemical use in pest 

management อางอิงถึงเกณฑ 6.6 
สําหรบัการใชสารเคมีที่ใชในการจัดการศั
ตรพืูช 

  

Indicator 7.1.10 ตวับงชี้ที ่7.1.10 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Written strategy and communication with interested and 
affected parties. 

ยุทธศาสตรที่เปนลายลักษณอักษรและการสื่อสารกับ
ฝายตางๆที่ใหความสนใจและไดรับผลกระทบ 

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

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและการปรกึษาผู
มีสวนไดสวนเสียในทองถิ่น, 
ผูเชี่ยวชาญและหนวยงานของรัฐบาล 

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

การควบคุมสัตวปาดาํเนินการตามยุทธศาส
ตรที่ไดเขียนบรรยายรายละเอียดและแสดง
เหตุผลของวัตถุประสงค, 
เปาหมายการคดัเลือก, 
วิธีการควบคุมและการระวังปองกัน  
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Refer Criterion 6.2 อางถึงหลักเกณฑที่ 6.2 

  

Indicator 7.1.11 ตวับงชี้ที ่7.1.11 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Maps and associated records แผนที่และบันทึกที่เกี่ยวของ 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.  



AD 33-TH-08 Page 74 of 139 

 

มีแผนที่ที่เหมาะสม 
(โดยมีขนาดที่เหมาะสมสําหรับกิจกรรมการ
วางแผนและการควบคุมดูแล) 
แสดงฐานแหลงทรัพยากรปารวมทั้งพื้นที่คุ
มครอง, ลําน้ํา, 
ถนนและภูมิลักษณอื่นที่จาํเปนตอการการจั
ดการปาไม 
 SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

มีแผนที่ที่เหมาะสมแสดงฐานแหลงทรัพยาก
รปารวมทั้งพื้นที่คุมครอง, ลําน้ํา, 
ถนนและความเปนเจาของ 

  

Indicator 7.1.12 ตวับงชีท้ี่ 7.1.12 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

ควรจัดเตรียมแผนที่กอนเริ่มการตดัฟนและ
กอสรางถนน 

 

  

Indicator 7.1.13 ตวับงชี้ที ่7.1.13 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Management plan and operational controls. 

แผนการจัดการและการควบคุมการปฏบัตงิาน 

Interviews with staff การสมัภาษณพนกังาน 

 

Harvesting techniques and equipment are 
described and justified  

มีคําอธิบายและเหตผุลในการพจิารณาเทค
นิคการเก็บเกี่ยวตัดฟนและอุปกรณ 
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

The plan describes harvesting methods and 
silviculture to ensure responsible management 
แผนที่อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวตัดฟนและวน
วัฒนวิทยาเพื่อใหมั่นใจวาเปนแผนการจัดก
ารที่มีความรับผิดชอบ 

  

Indicator 7.1.14 ตวับงชี้ที ่7.1.14 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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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. 
สําหรบัพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการขนาดใหญ 
การวางแผนตองประกอบไปดวยแผนระยะ
สั้น (ดานการปฏิบัต/ิรายป) ระยะกลาง 
(ดานกลยุทธ/ทุก3-5 ป) และระยะยาว 
(เชงิยุทธศาสตร, 
รอบการปลูก/วงรอบการตัดฟน) 
ที่ครอบคลุมการปฏิบัดิการทุกประเภทและค
วรมีการทําเปนเอกสาร 

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. 
สําหรบัพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการขนาดเลก็ 
แผนระยะยาวครอบคลุมการเก็บเกี่ยวตดัฟ
นจะตองมีการทําเปนเอกสาร 
ขอกําหนดสําหรับการวางที่จัดทําเปนเอกส
ารในการปฏิบัตงิานขนาดเล็กนั้นจะใชขอมู
ลดานขนาด, 
ระยะเวลาและความเขมขนของการปฏิบัติง
านในการตดัสินใจ 

  SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Only a long term plan as outlined in Indicators 
7.1.2 to 7.1.11 is required. 
มีความจําเปนตองใชเฉพาะแผนระยะยาวที่
รางไวในตวับงชี้ 7.1.2 ถึง 7.1.11 เทานั้น 

Management plan and operational controls. 

แผนการจัดการและการควบคุมการปฏบัตงิาน 

Interviews with staff การสมัภาษณพนกังาน 

 

  

Indicator 7.1.15 ตวับงชี้ที ่7.1.15 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Management plan and operational controls. 

แผนการจัดการและการควบคุมการปฏบัตงิาน 

Interviews with staff การสมัภาษณพนกังาน 

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

มีการนําแผนงานไปใช 
ไดมีการพิจารณาเหตุผลของการเบี่ยงเบนใ
ดๆจากแผนกําหนดหรืออัตราการกาวหนาม
ากพอ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

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 

หลักเกณฑที ่7.2 
ตองมีการทบทวนแผนการจดัการเปนระยะๆเพือ่ผนวกเอาผลการตดิตามตรวจสอบหรอืขอมลูทางวทิยาศาสต
รและเทคนคิใหมเขาไวดวย นอกจากนีย้งัเปนการตอบสนองตอการเปลีย่นของสภาพการณดานสิง่แวดลอม, 
สงัคมและเศรษฐกจิ 

Indicator 7.2.1 ตวับงชี้ที ่7.2.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

ในองคกรขนาดใหญ 
ตองแตงตั้งพนกังานที่มีหนาที่รับผิดชอบสํา
หรับการเก็บรวบรวมและปรับปรุงขอมูลใน
แผนการจัดการใหเปนปจจุบันเสมอ 

  

Indicator 7.2.2 ตวับงชี้ที ่7.2.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Publications สิ่งพิมพ 
Interviews with Forest Managers 
การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไดนํามาใชกับเอลแอลไอเอ็มเอฟ 

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

ที่หนวยจัดการปาไมมีขอมูลการพฒันาทาง
วิทยาศาสตรและทางเทคนิคใหมในการผลิ
ตดานปาไมและการอนุรักษความหลายหลา
ยทางชวีภาพหรือผูจัดการปาไมจะตองเขา
ใชขอมูลเหลานีไ้ด 
  

Indicator 7.2.3 ตวับงชี้ที ่7.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, scientific evidence. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
หลักฐานทางวิทยาศาสตร 
Evidence of revised planning  
หลักฐานแสดงการวางแผนที่ทําการทบทวนแลว 

There is evidence that scientific and technical 
developments and results of monitoring are 
incorporated into revisions of policies, 
procedures and plans. 
มหีลักฐานแสดงวาไดมีการผนวกการพัฒน
าทางวิทยาศาสตรและทางเทคนิคและผลข
องการตดิตามตรวจสอบเขาเปนสวนหนึ่งข
องการทบทวนนโยบาย, 
ขั้นตอนและแผนงานตางๆ 
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SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

There is evidence that scientific and technical 
developments and results of monitoring are 
incorporated into revisions of plans.  
มีหลักฐานแสดงวาไดมีการผนวกการพัฒน
าทางวิทยาศาสตรและทางเทคนิคและผลข
องการตดิตามตรวจสอบเขาเปนสวนหนึ่งข
องการทบทวนแผนงาน 

  

Indicator 7.2.4 ตวับงชี้ที ่7.2.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, scientific evidence. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไม, 
หลักฐานทางวิทยาศาสตร 
Evidence of revised planning 

หลักฐานแสดงการวางแผนที่ทําการทบทวนแลว 

There is evidence that changing environmental, 
social and economic considerations have been 
included in the revision of the management 
plan 
มหีลักฐานแสดงวาในการทบทวนแผนการ
จัดการนั้นไดรวมเอาการพจิารณาการเปลี่ย
นแปลงสิ่งแวดลอม, 
สังคมและเศรษฐกิจเขาไวดวย 

  

Indicator 7.2.5 ตวับงชี้ที ่7.2.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Management revision timetable and status of current 
management plan 

ตารางเวลาการทบทวนการจัดการและสถานะของแผ
นการจัดการปจจุบัน 

In large scale operations a timetable for the 
periodic revision of the management plan is 
documented and adhered to 
ในพื้นที่ปฏิบัติการขนาดใหญ 
ตองจัดทําเอกสารตารางเวลาสําหรับการท
บทวนแผนการจัดการเปนระยะๆไวดวยและ
ตองยึดถือตามตารางเวลานั้น   

  

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

หลักเกณฑที ่7.3 
คนงานปาไมตองไดรบัการฝกอบรมและตองมกีารควบคมุการทาํงานอยางเพยีงพอเพือ่ใหม่ันใจวามกีารนาํแ
ผนการจดัการดงักลาวไปปฏบิตัอิยางถกูตองเหมาะสม 

Indicator 7.3.1 ตวับงชี้ที ่7.3.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Training records บันทึกการฝกอบรม 

Interviews with workers and management 

การสมัภาษณคนงานและฝายจัดการ 

Field observations การสงัเกตการณภาคสนาม 

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. 
คนงานปาไมทกุระดับความสามารถและคว
ามรับผิดชอบไดรบัการศกึษาที่เหมาะสมแล
ะฝกอบรมในงานทีไ่ดรับมอบหมายและเหม
าะสมตอนโยบายและขั้นตอนตางๆของบริษั
ท 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 
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Forest workers at all levels of skill and 
responsibility are appropriately trained in the 
tasks they are assigned to. 
คนงานปาไมทกุระดับความสามารถและคว
ามรับผิดชอบ 
จะไดรับและฝกอบรมที่เหมาะสมในงานที่ไ
ดรับมอบหมาย 

  

Indicator 7.3.2 ตวับงชี้ที ่7.3.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Training records บันทึกการฝกอบรม 

Interviews with staff การสมัภาษณพนกังาน 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไดนํามาใชกับเอลแอลไอเอ็มเอฟ 

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 
proceduresผูจัดการและหวัหนาคนงาน 
(รวมถึงผูไดรับจางโดยผูรบัเหมา) 
ไดรับการศึกษา,  การฝกอบรม 
หรือมปีระสบการณที่เพยีงพอ 
เพื่อใหมั่นใจวาสามารถจดัทําแผนและจัดใ
หมีการปฏิบัตงิานดานการปาไม 
ตามแผนงาน,  
นโยบายและขั้นตอนตางๆขององคกรได  
  

Indicator 7.3.3 ตวับงชี้ที ่7.3.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Operational procedures กระบวนการดานการปฏิบัติงาน 

Interviews with staff. การสมัภาษณพนกังาน 

All activities are supervised and monitored 
sufficiently to ensure that plans, policies, 
procedures and contract specifications (for 
contractors) are adequately implemented 
กิจกรรมทุกประเภทจะไดรบัการควบคุมดูแ
ลและตดิตามตรวจสอบอยางเพยีงพอเพื่อมั่
นใจวาไดนําแผน, นโยบาย ขั้นตอน 
และตวักําหนดตางในสญัญา 
(สาํหรับคูสัญญา) ไปปฏิบติัอยางเพยีงพอ 

  

Indicator 7.3.4 ตวับงชี้ที ่7.3.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with workers and field observations 

การสมัภาษณคนงานและการสงัเกตการณภาคสนาม 
Evidence of formal or informal training exists in 
the field 
มหีลักฐานของการฝกอบรมอยางเปนทางก
ารและไมเปนทางการอยูในพื้นที่ภาคสนาม 

  

Indicator 7.3.5 ตวับงชี้ที ่7.3.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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In large scale organisations a formal long-term 
training plan shall be available 
ในองคกรขนาดใหญจะตองมแีผนการฝกอ
บรมระยะยาวที่เปนทางการไวดวย 

Strategic training plan แผนฝกอบรมเชิงยุทธศาสตร 

  

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. 

หลักเกณฑที ่7.4 
แมจะตองใหความเคารพในเรือ่งการรกัษาความลบัของขอมลูแตผูจดัการดานการปาไมตองจดัทาํบทสรปุขอ
งองคประกอบเบือ้งตนของแผนการจดัการซึง่รวมถงึเนือ้หาของหลกัเกณฑที ่7.1 
ขางบนไวสาํหรบับุคคลทัว่ไปดวย 

Indicator 7.4.1 ตวับงชี้ที ่7.4.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Public Summary of Management Plan 

บทสรุปแผนการจัดการสาธารณะ 

 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Management Plan is available 

มีการจัดหาแผนการจัดการไวดวย 

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  

มีแถลงการณทีบุ่คคลทั่วไปสามารถดูไดซึ่ง
ใหขอมูลบทสรุปที่เปนปจจุบันขององคประ
กอบเบือ้งตนของแผนการจัดการตามที่ระบุ

ไวในขอ 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. 
มีการจัดหาแผนการจัดการ หรือ 
บทสรุปของแผนดังกลาว 
(ซึ่งประกอบดวยขอมูลตามที่กําหนดไวในตั
วบงชี้ 7.1.2 ถึง 7.1.11) 
ไวใหบุคคลทั่วไปดวยหากมีการรองขอ 
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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. 

หลักการที ่8. การติดตามตรวจสอบและการประเมนิ: 

ตองดาํเนนิการตดิตามตรวจสอบ – 

อยางเหมาะสมกบัขนาดและความเขมขนของการจัดการปาไม – เพือ่ประเมนิสภาพปา, 
ผลผลติตอป, หวงโซแหงการพทิกัษ, 
กจิกรรมการจัดการและผลกระทบดานสงัคมและสิง่แวดลอม 
 

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. 

หลักเกณฑที่ 8.1 
ตองกําหนดความถีแ่ละความเขมขนของการตดิตามตรวจสอบตามขนาดและความเขมขนของการปฏิบตังิาน
ดานการจัดการปาไมรวมทั้งความซบัซอนและเปราะบางของสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบ 

Indicator 8.1.1 ตวับงชี้ที ่8.1.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Management and environmental 
specialists/stakeholders 

การสมัภาษณฝายจัดการและผูเช่ียวชาญ/ผูมสีวนไดส
วนเสยีดานสิ่งแวดลอม 

Monitoring programme โปรแกรมการตดิตามตรวจสอบ 

Environmental Monitoring includes :  
การตดิตามตรวจสอบรวมถึง: 

 Key RT&E species identified from the list identified in terms 
of C6.2. 
สิ่งมีชีวิตหายาก 
ถูกคกุคามและใกลสญูพันธุที่สําคัญที่ระบุโดยใชร
ายกาในเกณฑที่ 6.2 

 Condition of natural habitats over time. 

สภาพของถิ่นที่อยูตามธรรมชาติในเวลาที่เปลี่ยนไ
ป 

 Monitoring of stream/river health  

         
การตดิตามตรวจสอบสุขอนามัยของลําธาร/แมน้ํา 

All activities that require monitoring are 
identified. 

ไดระบุกิจกรรมทุกชนิดทีต่องทําการตดิตา
มตรวจสอบ 

For large scale organisations these shall be 
documented in a monitoring programme. 

สําหรบัองคกรขนาดใหญนั้นตองจัดทําเปน
เอกสารรวมอยูในโปรแกรมการตดิตามตรว
จสอบดวย 

  

Indicator 8.1.2 ตวับงชี้ที ่8.1.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Monitoring programmes โปรแกรมการติดตามตรวจสอบ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

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 
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ไดกาํหนดความถี่, 
ความเขมขนและคาใชจายของการติดตาม
ตรวจสอบอยางเหมาะสมกับขนาดและควา
มเขมขนของการปฏิบัติงานดานการจดัการ
ปาไมและความออนไหวของสิ่งแวดลอมที่รั
บผลกระทบ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

ตองดําเนินการตดิตามตรวจสอบดวยวิธกีา
รเดียวกันและสามารถนํากลับมาใชซ้ําไดเม่ื
อเวลาผานไปเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบผ
ลและการประเมนิการเปลีย่นแปลงได 

Manager’s field notes  
การจดบันทึกภาคสนามของผูจัดการ 

Manager’s description of how monitoring is done. 

รายละเอียดวิธีการทําตดิตามตรวจสอบของผูจัดการ 

  

Indicator 8.1.3 ตวับงชี้ที ่8.1.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Monitoring procedures กระบวนการการตดิตามตรวจสอบ 

Interviews with Forest Managers and local experts 

สัมภาษณผูจัดการดานการปาไมและผูเช่ียวชาญทอง
ถิ่น 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไดนํามาใชกับเอลแอลไอเอ็มเอฟ 

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

ความแนนอนและขั้นตอนการตดิตามตรวจ
สอบซ้ําสําหรับกิจกรรมตางๆ 
ถูกจดัทําเปนเอกสารในโปรแกรมที่วางไวแ
ละมีการนาํไปใช 
ทําใหสามารถทําการเปรยีบเทียบและทํากา
รเปลี่ยนแปลงไดตามเวลาที่เปลี่ยนไป 

  

Indicator 8.1.4 ตวับงชี้ที ่8.1.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Monitoring records, reports and archival system. 

บันทึก, 
รายงานและระบบการจัดเก็บเอกสารการตดิตามตรวจ
สอบ 

Internal audit records บันทึกการสอบภายใน 

CAR records บันทึกคาร 

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

มขีอมูลการตดิตามตรวจสอบพรอมใชงานแ
ละอยูในรูปแบบที่เอือ้ตอการสอบไดอยางมี
ประสทิธิภาพและการรับรองโดยฝายที่สาม 

  

Indicator 8.1.5 ตวับงชี้ที ่8.1.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Corrective action documentation  
การจัดทาํเอกสารการดาํเนนิการแกไข 

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

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

หลักเกณฑที ่8.2 
การจดัการปาไมตองรวมไปถงึการวจิัยและการเกบ็ขอมลูทีจ่าํเปนสาํหรับตดิตามตรวจสอบตวับง
ชีต้อไปนี้ไดเปนอยางนอย: 

a) yield of all forest products harvested ผลผลิตตอปของผลิผลจากปที่เกบ็เกีย่วได; 
b) growth rates, regeneration and condition of the forest อตัราการเจริญเติบโต, 

การปลูกทดแทนและสภาพของผืนปา; 

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

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

e) costs, productivity, and efficiency of forest management. ตนทุนคาใชจาย, 
ผลิตภาพและประสิทธิภาพของการจัดการปาไม 

Indicator 8.2.1 ตวับงชี้ที ่8.2.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Harvesting records บันทึกการตัดฟน Yields of all forest products harvested are 
recorded 
มีการบันทึกผลผลิตตอปจากปาที่เก็บเกี่ยวไ
ด 
  

Indicator 8.2.2 ตวับงชี้ที ่8.2.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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) 

ไดทําการเก็บขอมูลอัตราการเจริญเติบโต, 
การปลกูทดแทนและผลผลิตตอปจากปาที่เก็บเกีย่วได
รวมทั้งสภาพของปาไม 
(ความเที่ยงตรงของขอมูลเหมาะสมกับขนาดและควา
มเขมขนของการจดัการ) 
Documented inventory เอกสารขอมูลจากปา 

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

Discussions with forest manager. 
การพดูคุยถกเถียงกับผูจัดการดานการจัดการปาไม 
Evidence of the manager’s knowledge of the forest and 
proactive approach to field observation and field notes 

หลักฐานความรูของผูจัดการเก่ียวกับปาไมและวิธกีาร
สังเกตการณภาคสนามเชิงรุกและการจดบันทึกภาคส
นาม 

A timber resource inventory is conducted, 
appropriate to the scale and intensity of forest 
management 
การทํารายการเรื่องทรัพยากรไมซุงจะตอง
ดําเนนิการดวยความเหมาะสมกับขนาดและ
ความเขมขนของการจัดการปาไม 
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

ผูจัดการทราบวาจําเปนตองใชขอมูลอะไรเ
พื่อตดัสินความกาวหนาไปสูวัตถุประสงคที่
วางไว 
มีการเก็บรวบรวมขอมูลดงักลาวและทําบัน
ทึกไว 
In all cases this will include 
สําหรบัทุกกรณีขอมูลนีจ้ะรวมถึง:  
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 Amount of products harvested 
ปริมาณผลผลิตที่เก็บเก่ียวได 

 Effects of operations as identified under C6.1 
ผลกระทบตอภูมิลักษณตามที่ระบุในหลักเกณฑ
ที่ 6.1 

 Changes in features identified under C6.2  
การเปล่ียนแปลงในภูมิลักษณตามที่ระบุในหลักเ
กณฑที่ 6.2 

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

ตองดําเนินการติดตามตรวจสอบรายปเปนเปนอ
ยางนอยสําหรับคุณคาดานการอนุรักษสูงตามที่ร
ะบุไวใน หลักเกณฑที่ 9.1 

 Invasive exotic species 
สิ่งมชีวีิตชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน 

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

ทบทวนการบันทึกภาคสนาม, 
การสงัเกตการณหรอืรายงานวาดวยเอชซีวีของผูจดัก
าร  
Available maps and reports from other sources 

มีแผนที่และรายงานที่ไดจากแหลงอื่นดวย 

  

Indicator 8.2.3 ตวับงชี้ที ่8.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Documented Inventory เอกสารขอมูลจากปา 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with the Forest Manager and field observations 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและการสั
งเกตการณภาคสนาม 

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

ณ จุดทีไ่มมีการใชผลผลิตท่ีไมใชทอนไม 
ไดดําเนินการเก็บขอมูลแหลงทรัพยากรตา
มความเหมาะสมกับขนาดและความเขมขน
ของการจัดการปาไม 
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไมใชทอนไมในระดั
บที่ยั่งยืนเปนท่ีรับทราบโดยทั่วไป 

  

Indicator 8.2.4 ตวับงชี้ที ่8.2.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Monitoring data ขอมูลการติดตามตรวจสอบ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with Forest Managers 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไดนํามาใชกับเอลแอลไอเอ็มเอฟ 

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 

มีการเก็บขอมูลองคประกอบและการเปลีย่น
แปลงที่สังเกตพบในพืชและสัตวและประสิท
ธิภาพของกิจกรรมเพื่อการอนุรักษตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งมีชีวิตหายากที่ถกูคุก
คามและเสี่ยงตอการสญูพันธุ 
  

Indicator 8.2.5 ตวับงชี้ที ่8.2.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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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 

มีการกาํหนดตวับงช้ีเพื่อสืบเสาะการเปลี่ยน
แปลงระยะยาวดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอ
มและสงัคมของการจัดการปาไม 
รวมไปถึงสุขภาพและความปลอดภัยและได
มีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามตรวจสอ
บดวย 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

ผูจัดการดานการจัดการปาไมตระหนักถึงผ
ลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการปฏบิัติงานแ
ละไดดําเนินการบรรเทาผลกระทบทางลบ 

Monitoring data ขอมูลการติดตามตรวจสอบ 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและการป
รึกษากบัชมุชนทองถิ่น 

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. 

เจตนารมณของตวับงชี้ คือ 
เพื่อใหมั่นใจวาสามารถวดัแนวโนมระยะยาวของสิ่งแ
วดลอมทางสังคมและทางกายภาพ-ชีวภาพได 
จําเปนตองระบุตัวบงชี้เฉพาะที่สามารถใหขอมูลดังกล
าวได 

  

Indicator 8.2.6 ตวับงชี้ที ่8.2.6 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Data ขอมูล Data are collected on any wild mammals culled 

มีการเก็บรวบรวมขอมูลสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ที่ถูกคัดมา 

  

Indicator 8.2.7 ตวับงชี้ที ่8.2.7 Verifiers & Guidanceตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and supervisors. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและหวัหน
าคนงาน 

Field observations การสงัเกตการณภาคสนาม 

Post-harvest monitoring record 
บันทึกการตดิตามตรวจสอบหลังการตดัฟน 

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

ไดดําเนินการตดิตามตรวจสอบหลังการตดั
ฟนเพื่อประเมินของเสียและความเสียหายต
อพื้นที่ทํางาน 

For large scale operations this monitoring shall 
be documented. 

สําหรบัการปฏิบัติงานขนาดใหญตองจัดทํา
เอกสารการตดิตามตรวจสอบนี้ไวดวย 

  

Indicator 8.2.8 ตวับงชี้ที ่8.2.8 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

เจาของกิจการ/ผูจัดการบนัทึกและวิเคราะห
ขอมูลดานตนทุน, 
ผลิตภาพและประสิทธิภาพของกิจกรรมดา
นการจัดการปาไมตางๆ 
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Indicator 8.2.9 ตวับงชี้ที ่8.2.9 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

ผลการวิเคราะหดังกลาว (อางถึงขอ 8.2.8) 
ถูกผนวกไวในแผนตางๆดวย 

  

Indicator 8.2.10 ตวับงชี้ที ่8.2.10 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and contractors. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและผูรบัเ
หมา 

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. 

เจตนารมณของตวับงชี้ไมเพียงแตเพื่อติดตามตรวจส
อบการปฏบัติงานในแจละวันของผูรับเหมาเทานั้นและ
ยังตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนดแหงสัญญา, 
การปฏิบัติตามขอกาํหนดขอกําหนดของกฎหมาย, 
การชาํระคาธรรมเนียมและภาษีรวมทั้งการจายเงินชด
เชยใหแกลูกจาง, 
เบี้ยเลี้ยงสําหรับการลาพักและอื่นๆที่เกี่ยวของกับขอ
กําหนดตางๆ  

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

มีการตดิตามตรวจสอบผลการทํางานของผู
รับเหมาซึ่งรวมถึงความสอดคลองกับขอกํา
หนดแหงสญัญาและขอกําหนดของกฎหมา
ยดวย 

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

ในองคกรขนาดใหญตองทําการสอบผูรบัเ
หมาอยางเปนทางการอยางสม่ําเสมอและจ
ดบันทึกขอมูลจากการสอบไวดวย 

  

Indicator 8.2.11 ตวับงชี้ที ่8.2.11 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and field observations 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและการสั
งเกตการณภาคสนาม 

Waste disposal sites within the FMU are 
regularly checked 

มีการตรวจสอบพื้นที่สาํหรับทิ้งของเสียในห
นวยจัดการปาไมอยางสมํ่าเสมอ 

  

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.” 

หลกัเกณฑที ่8.3 
ผูจดัการดานการปาไมตองจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ใหดาํเนนิการตดิตามตรวจสอบและออกใบรบัรองใ
หแกองคกรไดโดยทีต่องสามารถตรวจสอบยอนกลบัไปยงัทีม่าของผลติภณัฑได, 
กระบวนการนีเ้ปนทีรู่จกัภายใตหวัขอ “หวงโซแหงการพทิกัษ” 

Indicator 8.3.1 ตวับงชี้ที ่8.3.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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. 
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กระบวนการนีเ้ปนขั้นตอนการบงชี้ผลิตภัณฑทั้
งหมด (ทั้งไมทอนและที่ไมใชไม) 
ที่ออกจากปาเพือ่ใหผูรับสนิคาสามารถกําหนด
ทราบผืนปาตนทางไดโดยงาย 

For large scale organisations this procedure 
shall be documented. 

สําหรบัองคกรขนาดใหญ 
ตองจัดทํากระบวนการนี้ไวเปนเอกสาร 

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. 

ใบรับรองรวมการจัดการปาไม/หวงโซแหงการพทิกัษ
นั้นครอบคลุมการตดัฟนและการขนสงไมทรงกลมไป
ยังจุดจําหนายจุดแรก, การขนลงหรอืการแปรรูป 
สําหรบัการแปรรูปในพื้นที่ทํางาน อาท ิการเผาถาน, 
การใชแทนเลื่อยเคลือ่นที่หรือการซื้อและการตดัฟนไ
มยืนตนโดยฝายที่สาม (อาทิ โรงเลื่อย, 
ผูรับเหมาตัดฟน, 
พอคาไม)นั้นตองมีใบรับรองหวงโซแหงการพทิักษแย
กตางหากหากผลิตภัณฑนั้นถูกสงขายในสถานะที่ผา
นการรับรองแลว  
Interview with Forest Managers 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม 
Procedures. กระบวนการตางๆ 

  

Indicator 8.3.2 ตวับงชี้ที ่8.3.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Delivery notes, receipts and stock records 

ใบสงของ, ใบเสร็จรับเงนิและบันทึกรายการสนิคา 
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 

สําหรบัผลิตภัณฑที่อยูบนพื้นดินบริเวณตาง
ๆ, 
บริเวณที่ตั้งไมและพื้นที่แปรรูปในหนวยกา
รจัดการปาไมนั้นมีเอกสารแสดงที่มาและป
ลายทางของผลิตภัณฑจากปาที่ผานการรับ
รองแลวทุกตัว 

  

Indicator 8.3.3 ตวับงชี้ที ่8.3.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Sales invoices ใบกํากับสินคา 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%”. 

ใบกาํกับสินคาและเอกสารอื่นๆที่เก่ียวกับกา
รขายวัสดุที่ผานการรับรองประกอบไปดวยเ
ลขหมายใบรับรองหวงโซแหงการพทิักษใ
นรูปแบบที่ถูกตอง (เอสจีเอส-
เอฟเอ็ม/ซีโอซ-ีXXXXXX) 

และระบุประเภทเปน “เอฟเอสซ ี100%”   
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Indicator 8.3.4 ตวับงชี้ที ่8.3.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

มีการจดบันทึกปริมาณรวมของผลิตภัณฑทั้
งหมดที่ขายไปรวมถึงปริมาณที่ขายใหผูถือ
ใบรับรองหวงโซแหงการพทิักษดวย 

  

Indicator 8.3.5 ตวับงชี้ที ่8.3.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Samples of trademark use 
ตัวอยางการใชเครื่องหมายการคา 

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

 

 

 

 

การใชเครื่องหมายการคาเอฟเอสซีนั้นเปน
ไปตามนโยบายและไดรบัอนุมัตจิากเอสจีเอ
ส ควอลฟิอร แลว 

  

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

หลักเกณฑที ่8.4 
ตองผนวกผลการตดิตามตรวจสอบเขาไวในหวัขอการนาํไปปฏบิตัแิละการทบทวนของแผนการจดัการดวย 

Indicator 8.4.1 ตวับงชี้ที ่8.4.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with local experts and Forest Managers. 

การสมัภาษณผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและผูจัดการดาน
การจัดการปาไม 
Forest planning documents เอกสารการจดัการปาไม 

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

มีการวิเคราะหผลการวจิัยและติดตามตรวจ
สอบอยางสมํ่าเสมอและไดผนวกเขาไวในก
ารวางแผนงานเสมอ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Refer Indicators 7.2.3 and 7.2.4 

อางถึงตัวบงชี้ที่ 7.2.3 และ 7.2.4 

  

Indicator 8.4.2 ตวับงชี้ที ่8.4.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with local experts and Forest Managers 

การสมัภาษณผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและผูจัดการดาน
การจัดการปาไม 
 

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

มีหลักฐานแสดงวาไดนําเอาผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใชในการปรบัปรุงการจดัการ
ปาไม 
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Refer Indicators 7.2.3 and 7.2.4 
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อางถึงตัวบงชี้ที่ 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. 

หลักเกณฑที ่8.5  
แมจะตองใหความเคารพในเรือ่งการรกัษาความลบัของขอมลูแตผูจดัการดานการปาไมตองจดัทาํบทสรปุขอ
งผลลพัธตวับงชี้การตดิตามตรวจสอบรวมทัง้ทีอ่ยูในรายการของหลกัเกณฑที ่8.2 ดวย 

Indicator 8.5.1 ตวับงชี้ที ่8.5.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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.  

มีการจัดทาํผลและ/หรือบทสรุปของโปรแก
รมการตดิตามตรวจ 
(รวมถึงที่อยูในรายการของหลักเกณฑที่ 

8.2 ดวย) 
ใหแกสาธารณะภายใตประเพณีปฏิบัตทิี่ยอ
มรับไดของการรักษาความลับของขอมูลดา
นการพาณิชย  
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Refer Indicator 7.4.1 

อางถึงหลักเกณฑที่ 7.4.1 

  

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. 

หลักการที ่9. การดูแลรักษาปาไมทีม่คีณุคาดานการอนรุกัษสงู: 

กจิกรรมดานการจดัการในพืน้ทีป่าทมีีคณุคาดานการอนรุกัษสงูตองดแูลรกัษาหรอืเสรมิสรางคุ
ณลกัษณะตางๆซึง่บงบอกความเปนผนืปาประเภทดงักลาว 
การตดัสนิใจตางๆทีเ่กีย่วเนือ่งกบัพืน้ทีป่าทีมีคุณคาดานการอนรุกัษสงูตองทาํในบรบิทของวิธีกา
รทีร่อบคอบและระมัดระวงั 

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  

หลักเกณฑที ่9.1 
การประเมินเพือ่กาํหนดการมอียูของคณุลกัษณะทีต่รงกบัปาทีมี่คุณคาดานการอนรุกัษสงูจะเสรจ็สมบรูณเหม
าะสมกบัขนาดและความเขมขนของการจดัการปาไม 

Indicator 9.1.1 ตวับงชี้ที ่9.1.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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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 

มีการประเมินหนวยปาปลกูอยางเพยีงพอ 
(ในการปรึกษากับองคกรดานการอนุรักษ, 
หนวยงานดานการกาํกับดูแลและผูมีสวนได
สวนเสียอื่นท้ังในระดับทองถิ่นและระดับชา
ติ) 
และไดระบุปาเอชซีวีเอฟรวมทั้งคุณลักษณะ
ดานชวีภาพและ/หรือเศรษฐกิจ-
สังคมหรือดานวัฒนธรรมไวดวย 

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 

มีการประเมินหนวยปาปลกูอยางเพยีงพอ 
(ในการปรึกษากับองคกรดานการอนุรักษ, 
หนวยงานดานการกาํกับดูแลและผูมีสวนได
สวนเสียอื่นท้ังในระดับทองถิ่นและระดับปร
ะเทศ) 
และไดระบุปาเอชซีวีเอฟรวมทั้งคุณลักษณะ
ดานชวีภาพและ/หรือเศรษฐกิจ-
สังคมหรือดานวัฒนธรรมไวดวย 

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

ขอกําหนดนี้ตองนําไปใชปฏิบัติกับปาทกุผืนที่อยูระหว
างการประเมิน 
ปาเอชซวีีเอฟตองมีหนึ่งในคุณลักษณะตอไปนี้หรือมา
กกวา: 

 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; 

พื้นท่ีปามีคุณคาดานความหลากหลายทางชีวภาพ
อยูหนาแนนอยางมีนัยสําคัญทั้งในระดับประเทศ, 
ภูมิภาคและระดับโลก 
และ/หรือมีภูมิประเทศที่เปนปาขนาดใหญซึ่งมีสิ่งมี
ชีวิตท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตปิรากฏอยูในรูปแบ
บการกระจายตัวและความอุดมสมบูรณที่เปนไปตา
มธรรมชาติ 

 Rare, threatened or endangered ecosystems; 

ระบบนิเวศที่หายาก, 
ถูกคกุคามและเสี่ยงตอการสูญพนัธุ 

 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); 

เปนปาที่ใหบริการดานนิเวศพ้ืนฐานในภาวะวิกฤต ิ
(อาทิ คุณภาพน้ําหรอืการไหล, 
การปองกันการพงัทลายหรือภัยธรรมชาติ เชน 
พายุไซโคลนหรอืเฮอริเคน, ตัวแพรเกษรดอกไม)  

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

เปนปาที่โดยพื้นฐานแลวสามารถตอบสนองความต
องการพื้นฐานดานเศรษฐกิจหรือดานชวีภาพ-
กายภาพของชุมชนหรือมีความสาํคัญในแงที่เปนอ
ตลักษณทางวัฒนธรรมของชมุชนทองถิ่น 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและผูเชี่ย
วชาญในทองถิ่น 

Evidence of assessments. หลักฐานการประเมนิ 

  

Indicator 9.1.2 ตวับงชี้ที ่9.1.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Documented procedures and records  
เอกสารกระบวนการและบันทึกตางๆ 

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

  

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

หลักเกณฑที ่9.2 
สาํหรบัขบวนการออกใบรบัรองในสวนทีเ่ปนการปรกึษานัน้ตองใหความสาํคญักบัคณุลกัษณะดานการอนรุกั
ษทีไ่ดรบัการบงชีแ้ละทางเลอืกสาํหรบัการดแูลรกัษาคณุลกัษณะดงักลาว 

Indicator 9.2.1 ตวับงชี้ที ่9.2.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Management plans and maps แผนการจัดการและแผนท่ี 

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

การปรึกษากับผูมีสวนไดสวนเสยีและ/หรือหนวยงาน
ของรัฐบาลหรือหลักฐานที่ไดจากหนวยงานเหลานี ้

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 

เจาของกิจการ/ผูจัดการไดบัญญัติแผนกําห
นดการจัดการที่เหมาะสมสําหรับปาเอชซีวีเ
อฟดวยการปรกึษากับ 
(และเปนที่ยอมรับของ) 
องคกรดานการอนุรกัษ, 
หนวยงานดานการกาํกับดูแลและผูมีสวนได
สวนเสียอื่นท้ังในระดับทองถิ่นและระดับปร
ะเทศ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

เจาของกิจการ/ผูจัดการไดบัญญัติแผนกําห
นดการจัดการที่เหมาะสมสําหรับปาเอชซีวีเ
อฟดวยการปรกึษากับ 
(และเปนที่ยอมรับของ) 
องคกรดานการอนุรกัษ, 
หนวยงานดานการกาํกับดูแล 

  

Indicator 9.2.2 ตวับงชี้ที ่9.2.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers, local experts and 
communities. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไม, 
ผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและชมุชน 

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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เมื่อมีการระบุคุณลกัษณะดานเศรษฐกิจสังค
มหรอืวัฒนธรรมของปาเอชซีวีเอฟเกิดขึ้นต
องทําการวิเคราะหและตัดสินใจรวมกับผูมีส
วนไดสวนเสยีที่ไดรับผลกระทบโดยตรง 

จดบันทึกรายชื่อชุมชน/บุคคลที่ไดรับผลกระทบไวใน
รายชื่อผูมสีวนไดสวนเสีย (อางถึงหลักเกณฑที่ 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.  

หลักเกณฑที ่9.3 
แผนการจัดการควรประกอบดวยและใชงานมาตรการพเิศษตางๆทีส่รางความม่ันใจวาการดูแลรกัษาและ/หรื
อเสริมสรางคุณลักษณะดานการอนุรกัษที่เก่ียวของนั้นตรงตามวิธกีารระวังปอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการเหลานีต้องประกอบดวยบทสรุปแผนการจัดการสาํหรับสาธารณะดวย 

Indicator 9.3.1 ตวับงชี้ที ่9.3.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

มีการระบุรายละเอียดคุณลักษณะดานชีวภ
าพและ/หรอืดานสงัคมของปาเอชซีวีเอฟไว
ในแผนการจัดการดวย 

  

Indicator 9.3.2 ตวับงชี้ที ่9.3.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

แผนดังกลาวใหรายละเอยีดมาตรการพเิศษ
ที่จะใชในการเสริมสรางคุณลักษณะที่ไดมี
การบงชี้ (ดูที่หลักเกณฑ 7.1 ประกอบดวย)  
  

Indicator 9.3.3 ตวับงชี้ที ่9.3.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

รายละเอียดของมาตรการทั้งหมดมีอยูในบ
ทสรปุสาธารณะของแผนนี ้
  

Indicator 9.3.4 ตวับงชี้ที ่9.3.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและผูเชี่ย
วชาญในทองถิ่น 

Field observations. การสังเกตการณภาคสนาม 

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

เมื่อมีการระบุวามีผืนปาเอชซีวีเอฟที่มีคุณค
าดานชวีภาพ ฝายจัดการตอง 

 maintain natural patterns of distribution and 
abundance of species, 
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ดูแลรักษารูปแบบธรรมชาตขิองการกระจา
ยตัวและความอุดมสมบูรณของสิ่งมีชวีิตตา
งๆ 

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

รักษาขบวนการวิวัฒนาการและนิเวศวิทยา 
(ทั้งที่เปนสิ่งมีวิตและไมมีชีวิตรวมถึงสิ่งรบก
วนตางๆ) 
 avoid fragmentation, and set aside core areas for 

strict protection 

หลีกเลี่ยงการแบงแยกและปกปนพ้ืนที่หลักเ
พื่อการคุมครองอยางเขมงวด 

  

Indicator 9.3.5 ตวับงชี้ที ่9.3.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Management plans and maps. แผนการจัดการ 

Interviews with Forest Managers and local experts 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและผูเชี่ย
วชาญในทองถิ่น 

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

ภูมิประเทศท่ีเปนปาที่มีความเสี่ยงตอการสู
ญพันธุอยางรายแรงตองไดรับการคุมครอง
อยางสมบูรณ (อาท ิหามการตัดฟน) 

  

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

หลักเกณฑที ่9.4 
ตองทําการติดตามตรวจสอบทุกปเพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพของมาตรการตางๆที่ใชในการดแูลรักษาห
รือเสริมสรางคุณลกัษณะดานการอนุรักษที่มอียู 

Indicator 9.4.1 ตวับงชี้ที ่9.4.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and local experts 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและผูเชี่ย
วชาญในทองถิ่น 

 

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 

ไดกาํหนดตวับงชี้เพื่อการตดิตามตรวจสอบ
และความถี่ในการปรึกษากับผูเชี่ยวชาญที่เ
ปนที่ยอมรับ, 
ผูมีสวนไดสวนเสียระดับทองถิ่นและระดับป
ระเทศเพื่อติดตามตรวจสอบความมีประสทิธิ
ภาพของมาตรการแตละอยางตามที่บรรยา
ยไวในแผน 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Refer Indicator 8.2.2 อางถึงตัวบงชี้ที่ 8.2.2 
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Indicator 9.4.2 ตวับงชี้ที ่9.4.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Records of monitoring บันทึกการติดตามตรวจสอบ Records of monitoring are kept and used, in 
consultation with acknowledged experts, local 
and national stakeholders, to adapt future 
management 

มีการทําบันทกึการตดิตามตรวจสอบและนํา
ไดไปใช, 
ในการปรกึษากับผูเช่ียวชาญที่เปนที่ยอมรั
บ, 
ผูมีสวนไดสวนเสียระดับทองถิ่นและระดับป
ระเทศ, เพื่อนําไปปรับการจัดการในอนาคต  
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

มีการทําบันทกึการตดิตามตรวจสอบและนํา
ไดไปใช, 
ในการปรกึษากับผูเช่ียวชาญที่เปนที่ยอมรั
บ, 
ผูมีสวนไดสวนเสียระดับทองถิ่นและระดับป
ระเทศ, เพื่อนําไปปรับการจัดการในอนาคต 

  

Indicator 9.4.3 ตวับงชี้ที ่9.4.3  

 

  

Indicator 9.4.4 ตวับงชี้ที ่9.4.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Scientific evidence. หลักฐานทางวิทยาศาสตร 
Interviews with Forest Managers and local experts 

การสมัภาษณผูจดัการดานการจัดการปาไมและผูเชี่ย
วชาญในทองถิ่น 

 

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

ผูจัดการทาํการติดตามตรวจสอบพัฒนากา
รดานการวจิัยตางๆซึ่งอาจเปนประโยชนตอ
การจัดการปาเอชซีวีเอฟอยางกระตือรือรน 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

ผูจัดการสื่อสารกับหนวยงานดานการอนุรัก
ษและหนวยงานของรัฐบาลอยางกระตือรือ
รนเพื่อประเมินพฒันาการดานการวจิัยตาง
ๆซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการปาเอช
ซีวีเอฟอยางกระตอืรือรน 
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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. 

หลักการที ่10 สวนปา :  
สวนปาควรไดรับการออกแบบและจัดการตามหลกัการและหลกัเกณฑที ่ 1 – 9 และ หลกัการที ่ 
10 และหลกัเกณฑของหลกัการนี้ดวย 
ขณะทีส่วนปาสามารถสรางประโยชนทางเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ยงัชวยเตมิเต็มความตองการผลิ
ตผลจากปาของโลกดวยนัน้ขณะเดยีวกนัก็ควรทาํใหการจดัการปาธรรมชาติสมบรูณขึน้ 
รวมทัง้ลดแรงกดดนัตอ และสงเสริมการฟนฟแูละอนรุกัษปาธรรมชาตดิวย  

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. 

หลักเกณฑที่ 10.1 
วัตถปุระสงคการจัดการของสวนปาทั้งการแปลงสภาพปาธรรมชาตแิละวตัถุประสงคการฟนฟูนั้นตองถกูระบุไ
วอยางชัดเจนในแผนการจัดการและแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามีการนําแผนนั้นไปปฏบตัิจริง 

Indicator 10.1.1 ตวับงชี้ที ่10.1.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
“Natural forest” can be also be interpreted as natural 
vegetation. 

“ปาธรรมชาต”ิ 
สามารถตีความไดวาหมายถึงพื้นที่ที่มีพชืปกคลุม 

Forest Management Plan แผนการจัดการปาไม 
Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและผูเชี่ยวชาญใ
นทองถิ่น 

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) 

แผนการจัดการของสวนปาระบุวัตถุประสง
คการจดัการไวอยางชดัเจนทั้งสาํหรับสวน
ปาเองและสาํหรับการแปลงสถาพและฟนฟู
ปาธรรมชาติดวย (ดูที่หลักเกณฑที่ 7.1ดวย) 
  

Indicator 10.1.2 ตวับงชี้ที ่10.1.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและผูเชี่ยวชาญใ
นทองถิ่น 

Field observations การสงัเกตการณภาคสนาม 

The achievement of the objectives can be 
clearly demonstrated 

สามารถแสดงใหเห็นอยางชดัเจนวาดําเนิน
การบรรลุวัตถุประสงค 
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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.  

หลักเกณฑที่ 10.2 การออกแบบและแผนผังสวนปาตองสงเสริมการคุมครอง, 
การฟนฟแูละการอนุรกัษปาธรรมชาต ิรวมทั้งตองไมเพิม่ความกดดนัตอปาธรรมชาติ 
แผนผังสวนปาควรออกแบบใหมีทางเดินสตัวปา, 
เขตริมลําธารและการปลูกตนไมที่มีอายุและระยะเวลาของรอบการเตบิโตที่ตางกันสลับกันไปตามความเหมาะ
สมของขนาดของการปฏิบตังิาน 
ขนาดและแผนผังของแตละบล็อคในสวนปาตองสอดคลองกับรูปแบบของปาไมยืนตนที่พบภายในภูมิประเทศ
ที่เปนธรรมชาต ิ

Indicator 10.2.1 ตวับงชี้ที ่10.2.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Maps แผนที ่Natural vegetation areas are considered during 
planning 

มีการพจิารณาพื้นที่ที่มีพชืปกคลุมในระหว
างวางแผน 

   

Indicator 10.2.2 ตวับงชีท้ี ่10.2.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
 For protection, restoration and conservation of 

natural forest and wildlife corridors, refer to 
Criteria 6.2 

สําหรบัการคุมครอง, 
การฟนฟูและการอนุรักษปาธรรมชาติและท
างเดินของสตัวปาใหอางอิงหลักเกณฑที่ 
6.2 

  

Indicator 10.2.3 ตวับงชี้ที ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Maps and documentation แผนที่และการจัดทําเอกสาร 

 
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. 

ไดทําการแบงเขตกันชนตลอดแนวลําน้ําแล
ะโดยรอบแหลงน้ําไวในแผนท่ีตามขอกําห
นดในแนวทางการปฏบิัตทิี่ดีที่สุดระดับประเ
ทศและระดับภูมภิาค อางอิงตัวบงชี้ที่ 6.5.3. 

  

Indicator 10.2.4 ตวับงชี้ที ่10.2.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Maps and field observations แผนที่และการสังเกตการณภาคสนาม 

 
Buffer zones identified in terms of 10.2.3 are 
maintained  

มีการดูแลรักษาเขตกันชนตามที่ระบุใบขอ 
10.2.3 
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Indicator 10.2.5 ตวับงชี้ที ่10.2.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Maps and field observations 
แผนที่และการสังเกตการณภาคสนาม 

The scale and layout of existing and new 
plantation blocks are consistent with the 
patterns of forest stands within the natural 
landscape. 

ขนาดและแผนผังของบล็อคในสวนปาทั้งที่
มีอยูเดิมและที่เปนของใหมตรงตามรูปแบบ
ของปาไมยืนตนภายในภมิูประเทศที่เปนธร
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. 

หลักเกณฑที ่10.3 
สวนปาควรจะประกอบดวยองคประกอบที่มีความหลากหลายเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ, 
ระนิเวศและทางสังคม 
ความหลากหลายดังกลาวนีอ้าจประกอบไปดวยขนาดและการกระจายตัวของพื้นที่วางของหนวยจัดการภายใ
นภูมปิระเทศ, องคประกอบดานจํานวนและพันธกุรรมของชนิดพันธุพชืและสตัว ชวงชั้นอายแุละโครงสราง 

Indicator 10.3.1 ตวับงชี้ที ่10.3.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Forest plans and maps แผนปาไมและแผนท่ี 

Field observations การสงัเกตการณภาคสนาม 

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 ตวับงชี้ที ่10.3.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการตางๆ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Interviews with Forest Managers and field observations 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและการสงัเกตกา
รณภาคสนาม 

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

มีการระบุขนาดการตัดสางท่ีมากที่สดุ 
ตองจัดทําเอกสารเหตผุลประกอบการตัดสิ
นใจในจุดที่อาจกอผลกระทบเชงิลบตอสิ่งแ
วดลอมหรือเศรษฐกิจ-สังคมไวดวย 

 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Maximum clear-cut size is defined and justified. 

มีการระบุขนาดการตัดสางท่ีมากที่สดุ 
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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. 

หลักเกณฑที ่10.4 
การเลือกชนิดพันธุสาํหรบัปลูกนั้นควรอิงความเหมาะสมโดยรวมสาํหรบัพืน้ที่ทาํงานและความเหมาะสมตอวตั
ถุประสงคการจัดการ 
เพื่อเปนการเสริมสรางการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพควรเลือกใชชนิดพันธุประจําถิน่แทนชนิดพัน
ธุตางถิ่นในการเริ่มสรางสวนปาและในการฟนฟูระบบนเิวศที่เสื่อมโทรม 
สวนชนดิพันธุตางถ่ินซึ่งจะใชก็ตอเมื่อใหผลผลิตทีด่ีกวาชนิดพันธุประจําถิน่นั้นตองทําการติดตามตรวจสอบอ
ยางระมัดระวังเพือ่สืบหาลักษณะที่ด,ี การแพรกระจายของโรคหรือแมลงและผลกระทบเชิงลบตอระบบนิเวศ 

Indicator 10.4.1 ตวับงชี้ที ่10.4.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Scientific evidence and interviews with local experts 

หลักฐานทางวิทยาศาสตรและการสมัภาษณผูเชี่ยวชา
ญทองถิ่น 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Discussions with manager about plantation objectives 

การพดูคุยถกเถียงกับผูจัดการเกี่ยวกับวัตถุประสงคขอ
งสวนปา 

Plans for future planting 
แผนงานสาํหรับการวางแผนในอนาคต 

Species approved by Royal Forest Department. 

ชนิดพันธุไดรับการรบัรองจากกรมปาไม 

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

การคัดเลือกชนดิพันธุ, 
แหลงที่มาและโคลนทําโดยอางอิงขอมูลจา
กเอกสารการทดลองตางๆที่แสดงถึงความเ
หมาะสมของชนิดพันธุตอพื้นที่และวัตถุประ
สงคการจัดการ 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

ชนดิพันธุที่เลือกใชในสวนปาเหมาะสมกับ
พื้นท่ีและตรงตามวัตถุประสงค 
  

Indicator 10.4.2 ตวับงชี้ที ่10.4.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Scientific evidence and interviews with local experts 

หลักฐานทางวิทยาศาสตรและการสมัภาษณผูเชี่ยวชา
ญทองถิ่น 

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

จะนําชนิดพนัธุตางถิ่นมาใชก็ตอเมื่อใหผล
ผลิตที่ดีกวาชนิดพนัธุประจําถิ่นในแงของค
วามตรงตามวัตถุประสงค 
  

Indicator 10.4.3 ตวับงชี้ที ่10.4.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

มีขอมูลดานแหลงที่มาของเมล็ดพนัธุและสา
มารถใชสืบคนไปถึงขอมลูไมยืนตนได 
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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.  

หลักเกณฑที ่10.5 
สดัสวนพืน้ทีก่ารจดัการปาไมทัง้หมดซึง่ตองเหมาะสมกบัขนาดของสวนปาและจะไดรบัการกาํหนดตามมาตร
ฐานระดบัภมิูภาคนัน้ตองไดรบัการจดัการเพือ่ใหเกดิการฟนฟพูืน้ทีท่ีค่รอบคลมุผนืปาธรรมชาตดิวย  

Indicator 10.5.1 ตวับงชี้ที ่10.5.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

Field observations of conservation features  
การสงัเกตการณภาคสนามของภูมิลักษณดานการอนุ
รักษ 
Plans for future improvements 
แผนงานตางๆเพื่อการปรบัปรุงในอนาคต 

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. 

อยางนอยรอยละ 10 
ของพื้นที่การจัดการปาไมทั้งหมดที่ไดรับก
ารจัดการเพื่อฟนฟพ้ืูนที่ที่ครอบคลุมผืนปาธ
รรมชาติและ/หรือระบบนิเวศตามธรรมชาติ
อื่นๆ อางถึงหลักเกณฑที่ 6.2 
ในบริเวณที่มีพ้ืนที่นอยกวารอยละ 10  
ตองเปนที่ตกลงของหนวยงานราชการและ/
หรือผูเชี่นวชาญในทองถิ่นดวย  
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ: 

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

มีการดําเนินการปรับปรุงคุณคาดานิเวศวิท
ยาของสวนปาในบริเวณที่มีคุณลักษณะดา
นการอนุรักษปรากฏอยู 
  

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 

หลักเกณฑที ่10.6 ตองดาํเนนิมาตรดแูลรกัษาหรอืปรบัปรงุโครงสรางของดนิ, 
ความอดุมสมบรูณและกจิกรรมชวีภาพ 
เทคนคิและอตัราการตดัฟนรวมทัง้การสรางและซอมถนนและเสนทางเดนิตางๆตองไมเปนผลใหเกดิการเสือ่ม
โทรมของดนิในระยะยาวหรอืผลดานลบตอคณุภาพ, 
ปรมิาณของน้าํหรอืการเปลีย่นแปลงรปูแบบการไหลของเสนทางน้าํในลาํธารอยางใหญหลวง 

Indicator 10.6.1 ตวับงชี้ที ่10.6.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและผูเชี่ยวชาญใ
นทองถิ่น 

Documented site information. เอกสารขอมูลพื้นที่ทํางาน 

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

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

ชาวสวนรายยอยและเอลแอลไอเอ็มเอฟสา
มารถแสดงใหเห็นวามีความพยายามที่จะเส
วะหาขอมูลประเภทของดินท่ีปรากฏอยูภาย
ในพื้นที่การจัดการใหมากพอ 

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

หลักฐานแสดงวาไดมีการนําขอมูลพื้นที่ทํางานไปใชใ
นการวางแผนการปฏิบัติงาน 

  

Indicator 10.6.2 ตวับงชี้ที ่10.6.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Soil degradation through erosion, oil and chemical spills, etc. 

ความเสื่อมโทรมของดินอนัเนื่องมาจากการพังทลาย, 
การหกกระจายของน้ํามันและสารเคมี ฯลฯ 

Interviews with Forest Managers and field observations. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและการสงัเกตกา
รณภาคสนาม 

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: 
หลักฐานของการตรวจวัดที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงโครงสราง
ดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และกิจกรรมทางชีวภาพ 

  

Indicator 10.6.3 ตวับงชี้ที ่10.6.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Maps and interviews with Forest Managers 

แผนที่และการสัมภาษณผูจัดการดานการปาไม 
Major water resources within the forest area are 
identified 

มีการระบุแหลงน้ําที่สําคัญในพื้นที่ปาไม 
  

Indicator 10.6.4 ตวับงชี้ที ่10.6.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
 For impacts on soil and other biophysical 

aspects, refer also to Criteria 6.1 and 6.5 

สําหรบัผลกระทบตอดินและลักษณะทางชีว
ภาพกายภาพอื่นๆใหอางอิงหลักเกณฑที่ 
6.1 และ 6.5 ดวย 
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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. 

หลักเกณฑที ่10.7 ตองดาํเนนิมาตรการปองกนัและลดการแพรกระจายของแมลงศัตรพูชื, โรคพชื, 
ไฟและการนาํพชืชนดิรกุรานเขามา 
การจดัการแมลงศตัรพูชืแบบบรูณาการตองเปนสวนหนึง่ของแผนการจดัการโดยมคีวามเกีย่วโยงในเบือ้งตน
กบัวธิกีารปองกนัและควบคมุดวยสิง่มชีวีติแทนการใชสารเคมกีาํจดัแมลงและปุยเคมี 
ในการจดัการสวนปานัน้ควรพยายามทกุวถิทีางทีจ่ะหนหีางจากการใชสารเคมกีาํจดัแมลงและปุยเคมรีวมทัง้
การนาํไปใชในเรอืนเพาะชาํดวย หวัขอการใชสารเคมนีัน้มอียูในหลกัเกณฑที ่6.6 และ 6.7 ดวย 

Indicator 10.7.1 ตวับงชี้ที ่10.7.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
 The principle forest pests and diseases are 

identified. 

มีการระบุแมลงศัตรูพืชและโรคพืชหลักๆ 

For large scale organisations these shall be 
documented. 

สําหรบัองคกรขนาดใหญตองจัดทําเปนเอก
สารไวดวย 

  

Indicator 10.7.2 ตวับงชี้ที ่10.7.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
 There is a documented pest and invasive plant 

management strategy. 

มีเอกสารยุทธศาสตรการจัดการแมลงศัตรู
พืชและพืชสายพันธุรุกราน 

(For chemical use, refer to criterion 6.6 
สําหรบัการใชสารเคมีใหอางถึงหลักเกณฑ
ที่ 6.6 ดวย) 

  

Indicator 10.7.3 ตวับงชี้ที ่10.7.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interview with Forest Managers and staff. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและพนกังาน 

Documentation การจัดทําเอกสาร 

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

มีการดําเนินการควบคุมและเยียวยาที่มีประ
สิทธภิาพในการจัดการกบัปญหาแมลงศัตรู
พืช, โรคพชืหรือพืชท่ีรุกราน 

For large scale organisations these actions 
shall be documented. 

สําหรบัองคกรขนาดใหญตองจัดทําเปนเอก
สารไวดวย 

  

Indicator 10.7.4 ตวับงชี้ที ่10.7.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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Where required, effective measures are taken 
to protect the plantation from fire. 

มีการใชมาตรการปองกันสวนปาจากการเกิ
ดไฟไหมที่มีประสิทธิภาพในบริเวณที่จําเป
น 

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

สําหรบัองคกรขนาดใหญ 
มีการตดิตามตรวจสอบความพรอมรับมือไฟ
ปาซึ่งจะทําการทดสอบทกุขั้นตอนอยางส
ม่ําเสมอ 

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

มาตรการเหลานี้จะประกอบไปดวยขั้นตอนที่เปนเอกส
าร*สําหรบัการควบคุมเพลงิซึ่งรวมถึงนิยามของหนาที่
ความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชาดวย 
Interviews with staff and records of training. 

การสมัภาษณพนกังานและบันทึกการฝกอบรม 

Fire readiness and control procedures. 

ความพรอมและกระบวนการควบคุมไฟ 

  

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. 

หลักเกณฑที ่10.8 ดวยความเหมาะสมกบัขนาดและความหลากหลายของการปฏบตังิาน 
การตดิตามตรวจสอบสวนปาตองประกอบไปดวยการประเมินผลกระทบทางระบบนเิวศและสงัคมทัง้ในและนอ
กพืน้ทีท่าํงานตามปกต ิ(อาท ิการงอกใหมตามธรรมชาต,ิ 
ผลตอแหลงน้าํและความอดุมสมบรูณของดนิและผลกระทบตอสวสัดกิารและความเปนอยูทีด่ขีองคนในทองถิ่
น) นอกเหนอืไปจากองคประกอบตางๆตามกลาวมาแลวในหลกัการที ่8, 6 และ 4 
ไมควรปลกูพชืชนดิพนัธุใดลงบนพืน้ทีข่นาดใหญจนกวาการทดลองและ/หรอืประสบการณจะแสดงใหเหน็วา
ชนดิพนัธุเหลานัน้สามารถปรบัตวัเขากบัระบบนเิวศของพืน้ทีไ่ดเปนอยางด ี
และไมใชชนดิพนัธุรกุรานทัง้ตองไมมีผลกระทบเชงิลบทีม่นียัสาํคญัทางนเิวศวทิยาหรอืตอระบบนเิวศอืน่ๆ 
ทัง้นีต้องใหความสนใจเปนพเิศษตอประเดน็ทางสงัคมในการเขาไปครอบครองทีด่นิเพือ่ทาํสวนปา 
โดยเฉพาะอยางยิง่การคุมครองสทิธกิารเปนเจาของ, 
การใชประโยชนหรอืการเขาไปในทีด่นิของคนในทองถิน่  

Indicator 10.8.1 ตวับงชี้ที ่10.8. Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
 For potential on-site impacts, see Criteria 6.1 

and 6.5 

สําหรบัผลกระทบในพ้ืนที่ที่อาจเกดิขึ้นนั้นใ
หดูที่หลักเกณฑที่ 6.1  และ 6.5 

 

  

Indicator 10.8.2 ตวับงชี้ที ่10.8.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Off-site impacts may include 
ผลกระทบนอกพื้นที่อาจประกอบดวย: 

 Spread of exotic plantation species. 

การแพรกระจายของชนดิพันธุตางถิ่นในสวนปา 

(Not applicable to SLIMF)  
ไมไดนํามาใชกับเอลแอลไอเอ็มเอฟ 

Potential biophysical and social off-site 
impacts shall be monitored on a regular basis 
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ตองดําเนินการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
นอกพื้นที่ดานชีวภาพกายภาพและดานสังค
มอยางสมํ่าเสมอ 

 Unwanted natural regeneration of native plantation species 

การงอกใหมตามธรรมชาติของชนิดพนัธุประจําถิ่น
ซึ่งไมเปนที่ตองการ 

 Effects on water resources 

ผลตอแหลงน้ํา 

 Effects on soil fertility 

ผลตอความอุดมสมบูรณของดิน 

 Impacts on the aesthetics of the landscape 

ผลกระทบดานสนุทรียภาพของภูมปิระเทศ 

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

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและชุมชนทองถิ่
นและ/หรือผูเชี่ยวชาญ 

Evidence of consultation. หลักฐานการปรึกษา 

  

Indicator 10.8.3 ตวับงชี้ที ่10.8.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Interviews with Forest Managers and local communities and/or 
experts. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและชุมชนทองถิ่
นและ/หรือผูเชี่ยวชาญ 

Evidence of consultation. หลักฐานการปรึกษา 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไดนํามาใชกับเอลแอลไอเอ็มเอฟ 

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

มีหลักฐานการปรกึษากับฝายตางๆที่ไดรบัผ
ลกระทบวาดวยผลกระทบตามที่ระบุไวในหั
วขอ 10.8.2 

  

Indicator 10.8.4 ตวับงชี้ที ่10.8.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
 For exotic or invasive species issues, see 

Criteria 6.9 and 10.7 

สําหรบัประเด็นเรื่องชนิดพันธุตางถิ่นหรือรุ
กรานนั้นใหดูที่หลักเกณฑที่ 6.9 และ 10.7 

  

Indicator 10.8.5 ตวับงชี้ที ่10.8.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
 For social impacts, see Criteria 2.1, 2.2, 4.2 and 

4.4. 

สําหรบัผลกระทบดานสงัคมใหดูที่หลักเกณ
ฑที่ 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. 

หลักเกณฑที ่10.9 
โดยปกตสิวนปาที่ตัง้อยูในพืน้ทีท่ีเ่กิดจากแปลงสภาพปาธรรมชาตภิายหลงัเดอืนพฤศจกิายน 
พ.ศ. 2537 นัน้ตองถอืวาไมมีคณุสมบตัสิาํหรบัการออกใบรับรอง 
อยางไรกต็ามอาจยอมใหมกีารดาํเนนิการออกใบรบัรองในกรณทีีผู่จดัการ/เจาของกจิการสามา
รถนาํเสนอหลกัฐานไดอยางเพียงพอวาตนไมมีสวนทัง้โดยทางตรงหรอืทางออมตอการแปลงสภ
าพดงักลาว  

Indicator 10.9.1 ตวับงชี้ที ่10.9.1 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
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. 

การตดัถางและการปลกูพืชชนิดพันธุประจําถิ่นนานา
ชนดิผสมผสานกันใหมในผืนปาธรรมชาติหรือกึ่งธรร
มชาติโดยไมมีการงอกใหมตามธรรมชาติอยางเปนที่
นาพอใจนั้นไมถอืวาเปนการแปลงสภาพปาใหเปนสว
นปา 
แตการตดัถางและการปลกูพืชชนิดพันธุตางถิ่นทดแท
นในผืนปาธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติถือวาเปนการแ
ปลงสภาพปา 

Where the requirements of criteria 10.9 are in conflict with 
criterion 6.10, the latter will take precedence. 

กรณีที่ขอกําหนดของหลกัเกณฑที่ 10.9 
ขัดแยงกับหลักเกณฑที ่ 6.10 ใหยึดอยางหลังเปนหลัก 

Interviews with Forest Managers and Government Agencies. 

การสมัภาษณผูจดัการดานการปาไมและหนวยงานข
องรัฐบาล 

Plantations plans and maps. แผนงานสวนปาและแผนที ่

 

Accurate data is compiled on all conversions 
since 1994. 

มีการเก็บขอมูลที่เที่ยงตรงของการแปลงสภ
าพปาทั้งหมดตั้งแตปพ.ศ. 2537  

  

Indicator 10.9.2  ตวับงชี้ที ่10.9.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 
Legal evidence of ownership or use-right 

หลักฐานการเปนเจาของหรือสิทธกิารใชประโยชนตา
มกฎหมาย 

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. 
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พื้นท่ีที่ถูกแปลงสภาพจากปาธรรมชาติตั้งแ
ตเดือนพฤศจิกายน 2537 
ไมไดรับการรับรอง 
ยกเวนกรณีที่องคกรมีหลกัฐานที่ชดัเจนแล
ะเพยีงพอวาไมมีสวนรับผิดชอบทั้งโดยทาง
ตรงและทางออมตอการแปลงสภาพปา 
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NON TIMBER FOREST PRODUCTS CHECKLIST V1-0 FOR NATURAL RUBBER 

(2019-01-18) รายการตรวจสอบผลิตภัณฑจากปาที่มิใชเน้ือไม V1-0 สําหรบัยางธรรมชาติ (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. 

หลักการที ่1. ความสอดคลองกบักฎหมายและหลกัการตางๆของเอฟเอสซี: 
การจดัการปาไมตองเคารพตอทกุแงมุมของกฎหมายทกุฉบบัทีบ่งัคบัใชในประเทศนัน้ๆรวมไปถึ
งสนธสิัญญาและขอตกลงนานาชาตทิีป่ระเทศนัน้ไดใหสตัยาบนัไว 
และตองสอดคลองกับหลกัการและหลกัเกณฑของเอฟเอสซี 
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: การใชผลิตภัณฑจากปาทีไ่มใชเนื้อไม ในกรณียางธรรมชาต ิ(Hevea brasiliensis) 
จะตองทําภายใตกรอบจรยิธรรมและกฎหมายของกฎหมายและนโยบายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกั
บสิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชน และตามกฎหมายอื่นๆ  เชนเดียวกัน  
การใชยางธรรมชาติไมจาํเปนตองมีใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือใบอนุญาตเฉพาะ 
การสกัดเกิดขึ้นในสวนยางธรรมชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงคเฉพาะภายในเอฟเอ็มอี 
เพราะเงื่อนไขดังกลาวขางตน 
พวกเขาจะไมถกูรวมอยูในภาคผนวกตัวชี้วัดเพิ่มเติมนี้นําไปใชกับยางธรรมชาต ิ
มาตรฐานชั่วคราวระหวางอารเอสําหรับการประเมนิผลการจัดการปาไมจะนาํมาใชในมุมมองนี ้
หมายเหต:ุ เมื่อเรว็ ๆ นี้สวนยางพาราไดเริ่มสรางสวนยางพาราในพื้นที่คุมครองตามธรรมชาต ิ
ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองประเมินภายใตเกณฑ 1.1 ที่มอียูของกฎระเบียบเฉพาะสําหรบัการใชยาง 

  

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. 

หลกัการที ่2. ความรบัผดิชอบวาดวยสทิธกิารถอืครองและการใชประโยชน  
ตองมกีารระบสุทิธกิารถอืครองและการใชประโยชนทีด่นิระยะยาวรวมทัง้ทรพัยากรจากผนืปาโ
ดยจดัทาํเปนเอกสารและดาํเนนิการใหถกูตองตามกฎหมาย 
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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. 

หลักเกณฑที ่2.1 มีหลกัฐานแสดงสทิธิการใชประโยชนจากปาในทีด่นิระยะยาวทีช่ัดเจน (เชน 
ฉโนดทีด่นิ, สทิธิตามประเพณปีฏบิตัหิรือสญัญาเชา)  

Indicator 2.1.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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. 

ขอตกลงจะมีอยูระหวาง เอฟเอ็มอี 
และบุคคลที่สามของการเก็บเกี่ยวยางธรรม
ชาต ิ(Hevea brasiliensis)เชงิพานิชย 
และควรจัดทําเปนเอกสาร เชน สัญญาเชา 
หรือขอตกลงอื่น ๆ ที่ระบุถึงพื้นที่เก็บเกี่ยว, 
ปริมาณการสกัดโดยประมาณ เปนตน 

 

  

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. 

หลักเกณฑที ่2.2 

ชุมชนทองถิน่ทีม่สีทิธกิารถอืครองหรอืสทิธติามประเพณหีรอืสทิธกิารใชประโยชนตองธาํรงไวซึ่
งการควบคุมดูแล, ตามความจาํเปนเพือ่ปกปองสทิธหิรอืทรพัยากร, 
การปฏบิัตงิานการปาไมเวนไวแตวาจะไดใหสทิธกิารควบคุมและความยนิยอมแกหนวยงานอืน่ 

Indicator 2.2.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

ชุมชนทองถิ่นจะไดรับความยุติธรรม 
และผลประโยชนที่เพียงพอสําหรับการใชง
านใดๆจากชื่อหรอืภาพลักษณของพวกเขา
ในการตลาดของยางธรรมชาติ (Hevea 

brasiliensis) 

 

  

Indicator 2.2.2 ตวับงชีท้ี ่10.2.4 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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. 
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เมื่อความรูทองถิ่นเปนพื้นฐานของสิทธิบัตร
ยางธรรมชาต ิ(Hevea brasiliensis) 

จะตองไดรับความยินยอมจากชุมชน  
และชมุชนที่ไดรับผลกระทบจะไดรับผลประ
โยชนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

  

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. 

หลักเกณฑที ่2.3 

ชุมชนทองถิน่ทีม่สีทิธกิารถอืครองหรอืสทิธติามประเพณหีรอืสทิธกิารใชประโยชนตองธาํรงไวซึ่
งการควบคุมดูแล, ตามความจาํเปนเพือ่ปกปองสทิธหิรอืทรพัยากร, 
การปฏบิัตงิานการปาไมเวนไวแตวาจะไดใหสทิธกิารควบคุมและความยนิยอมแกหนวยงานอืน่ 

Indicator 2.3.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.5 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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. 

การเก็บเกี่ยวและการคายางธรรมชาต(ิHeve

a brasiliensis)ในพื้นที่ขนาดใหญ 
จะตองอธิบายลวงหนาใหกับชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบโดยวิธกีารที่เหมาะสมกับความเป
นจริงในทองถิ่น 
เมื่อการเก็บเก่ียวผลผลิตดังกลาวมีศักยภาพ
ที่จะสงผลกระทบตอการใชยังชีพในทองถิ่
น 

 

  

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. 

หลกัการที ่3 สทิธขิองคนพื้นถิน่ 

ตองใหความเคารพและยอมรบัตอสิทธติามกฎหมายและตามประเพณขีองคนพืน้ถิน่ในการเปนเจาข
อง, การใชประโยชนและการจดัการทีด่นิ, อาณาบรเิวณและทรพัยากรของตน 

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. 
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สิทธิของชนพื้นเมืองในการใช NTFPs สําหรับความตองการยังชีพจะตองไดรับการปกปอง ยางธรรมชาต(ิHevea brasiliensis) ) 
มีบทบาทสําคัญในทางวัฒนธรรมและพิธีกรรมทางศาสนาสําหรับชุมชนพื้นเมือง 
และการคุมครองอาจสงเสริมความอยูรอดทางวัฒนธรรมและความสัมพันธเชิงบวกระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย 
การรับรองควรพยายามลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากกลไกตลาดที่มีตอการใชงานในทองถ่ิน 
และการจัดการปาไม และผลิตภัณฑจากปาใหนอยที่สุด 
การรับรองควรหลีกเลี่ยงการสรางความสัมพันธในการพึ่งพาซึ่งอาจทําลายความสมดุลทางวัฒนธรรม, ความสมบูรณ, 
และระบบความเชื่อ และใชประโยชนจากความรูและภาพลักษณที่เก่ียวของกับชนพื้นเมือง 

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. 

หลักเกณฑที ่3.3  ตองระบุพืน้ทีท่ีม่คีวามสาํคญัทางวฒันธรรม, นเิวศวทิยา, 
เศรษฐกจิหรอืศาสนาเปนพิเศษตอประชากรพืน้ถิน่โดยดาํเนนิการรวมกบัคนเหลา
นี ้
ทัง้นีผู้จดัการดานการปาไมจะตองรบัทราบและใหความเคารพตอพืน้ทีต่างๆเหลา
นีด้วย 

Indicator 3.3.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.2 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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. 

สถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมและศาสนา, 
หยอมปา, พชืพันธุและสัตวตางๆ 
ที่มีความสาํคัญทางวัฒนธรรมหรือศาสนา 
จะตองไดรับการระบ ุ
และปกปองจากกิจกรรมการเก็บเกี่ยวยางพ
ารา (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. 

หลักเกณฑที ่3.4 
ประชากรพืน้ถิน่ควรไดรบัคาตอบแทนสาํหรับการนาํภูมิปญญาของตนไปใชเกีย่วกับชนดิพนัธุ
สิง่มชีวีติในปาหรอืระบบการจัดการในการปฏิบตังิานในปา 
คาตอบแทนเหลานีต้องเปนทีต่กลงกนัโดยไดรบัความยนิยอมอยางเปนอสิระจากประชากรพืน้ถิ่
นและเปนทีร่บัทราบโดยทัว่กนักอนทีก่ารปฏบิตังิานในปาจะเริ่มตนขึน้ 

Indicator 3.4.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

brasiliensis) 

  

Indicator 3.4.2 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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.   

เมื่อภูมิปญญาทองถิ่นเปนพื้นฐานของสทิธิบั
ตรยางธรรมชาต ิ(Hevea brasiliensis) 

จะตองไดรับความยินยอมจากชุมชน 
และชมุชนที่ไดรับผลกระทบจะไดรับผลประ
โยชนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

 

  

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. 

หลกัการที ่4. ความสมัพันธกบัชมุชนและสทิธขิองคนงาน 

การปฏบิตังิานดานการจดัการปาไมตองธาํรงไวซึง่หรอืสงเสรมิความเปนอยูทีด่รีะยะยาวทัง้ในดานสั
งคมและเศรษฐกจิของคนงานปาไมและชมุชนทองถิน่ 

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. 

คนงานที่เก่ียวของกับการจัดการการดําเนนิงาน และการใชยางธรรมชาติอาจเชื่อมโยงกับเอฟเอ็มอี (พนักงาน, 
เจาของปา / ผูจัดการ และเครือขาย) หรือพวกเขาอาจเปนคูสัญญาที่สามในการปฏิบัติงานเก็บเก่ียว 
หรือจัดการแปลงปลูกโดยเฉพาะ (ชุมชนทองถ่ิน, รัฐวิสาหกิจ, เอกชน) 
มาตรฐานชั่วคราวของเอสจีเอสสําหรับการประเมินการจัดการปาไมจะนํามาใชในสวนนี้ 

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. 

หลกัการที ่5 ผลประโยชนจากปา 

การปฏบิตังิานตามแผนการจดัการปาไมควรสงเสริมใหมกีารใชประโยชนผลผลติทีห่ลากหลายจาก
ปาและบรกิารตางๆอยางมปีระสทิธภิาพเพือ่กอใหเกดิความมัน่คงทางเศรษฐกจิรวมทัง้ผลประโยชนด
านสิ่งแวดลอมและสงัคมในวงกวาง 

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. 

ยางธรรมชาต ิNTFP มาจากการจัดการของสวนยางพารา(Hevea brasiliensis) โดยตรง ซึ่งปลูกไวเพื่อจุดประสงคนั้น 
ดังนั้นมาตรฐานชั่วคราวจะมีผลบังคับใชในสวนนี้ 
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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. 

หลักเกณฑที ่5.1 
การจดัการปาไมตองมุงไปสูความม่ันคงดานเศรษฐกจิขณะเดียวกนัตองใหความสาํคญัตนทนุดา
นสิง่แวดลอม, สงัคมและตนทนุดานการปฏบิตังิานของการผลติ 
นอกจากนีย้งัตองมัน่ใจวาไดมกีารลงทนุทีจ่าํเปนตอการธํารงไวซึง่ผลติภาพของระบบนเิวศของ
ผนืปาดวย 

Indicator 5.1.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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. 

เอฟเอ็มอี จะตองมีการวิเคราะหทางการเงิน 
(หรือประมาณการงบประมาณถาเปน 
เอสแอลไอเอ็มเอฟ) 
แสดงใหเหน็ถึงศกัยภาพทางเศรษฐกิจในร
ะยะยาวของการใชยางธรรมชาต ิ
คํานึงถึงตนทุนดานสิ่งแวดลอม, สังคม 
และการดําเนินงานของการจัดการปาไม 
สมมติฐานจากการวิเคราะหจะตองไดรับกา
รรับรองสําเนาถูกตอง 

 

  

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

หลักเกณฑที ่5.2 
การปฏบิัตงิานดานการจดัการปาไมและการตลาดตองสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนสงูสดุและเ
กดิกระบวนการแปรรปูผลผลติทีห่ลากหลายจากปาภายในทองถิน่ 

Indicator 5.2.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

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

หลักเกณฑที ่5.3 
การจดัการปาไมตองลดของเสยีอนัเนือ่งมาจากการตัดฟนและการทาํงานแปรรูปในพืน้ทีแ่ละตอ
งหลกีเลี่ยงไมใหเกดิความเสยีหายตอแหลงทรพัยากรอืน่ๆจากปา 

Indicator 5.3.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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, ผูขนสง และ / 
หรือศูนยแปรรูป 
ควรปรับวิธแีละอุปกรณใหเหมาะสมเพื่อลด
ของเสียที่เก่ียวของกับการเก็บเกี่ยวและการ
แปรรูป 

 

  

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

หลักเกณฑที ่5.4 
อตัราการเกบ็เกีย่วผลผลติจากปาตองไมเกนิระดบัทีจ่ะทาํใหเกดิความยัง่ยนือยางถาวร 

Indicator 5.4.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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. 

ความเขมของการใชยางธรรมชาติควรเปน
ไปตามแผนการจดัการที่เฉพาะเจาะจง 
ความแรงของรอยกรีดซึ่งกําหนดความเขม
ของการสกัดยางธรรมชาต ิ
จะตองมีการปรับในฤดูแลงและฤดูฝน 
ตามการผสมผสานของประสบการณและ / 
หรือความรูทองถิ่นในระยะยาว 
เพื่อหลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชนมาก
เกินไป 
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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. 

หลักการที ่6 ผลกระทบดานสิง่แวดลอม : 
การจดัการปาไมตองชวยอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพและคณุคาตางทีเ่กีย่วเนือ่งกนัรวมไป
ถงึแหลงน้าํ, ดนิและระบบนเิวศทีม่ลีกัษณะเฉพาะและเปราะบางและภมูปิระเทศ 
และดวยการกระทาํดงักลาวนีจ้งึเปนการธาํรงไวซึง่หนาทีท่างนเิวศวทิยาและบรูณาการของผนืปา 

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. 

การจัดการยางธรรมชาติ (Hevea brasiliensis) 
หากดําเนินการอยางถูกตองมันสามารถชวยฟนฟูถ่ินอาศัยที่เสื่อมโทรมและลดการทําลายปาตามธรรมชาต ิ
ปกปองความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและปาไมโดยทั่วไป 
ผลิตภัณฑหรือบริการแตละประเภทที่ผลิตโดยสวนยางพารานั้นเก่ียวของกับระบบการเก็บเก่ียวและผลกระทบที่แตกตาง
กัน ดังนั้นกิจกรรมการจัดการควรสะทอนถึงความแตกตางเหลานั้น มาตรฐานชั่วคราวของอารเอ 
สําหรับการประเมินการจัดการปา (FM-32) จะถูกใชในมุมมองนี้ 

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. 

หลักเกณฑที ่6.6 
ระบบการจัดการตองสงเสริมการพฒันาและการนาํวธีิการจัดการกบัแมลงทีไ่มใชสารเคมีและเป
นมติรตอสิง่แวดลอมและมุงมัน่ทีจ่ะหลกีเลี่ยงการใชสารเคมกีาํจดัแมลง 
องคการอนามยัโลกประเภท 1เอ และ 1บแีละสารกาํจดัแมลงไฮโดรคารบอนทีผ่สมคลอรนี, 
สารกาํจดัแมลงทีม่ผีลตกคางระยะยาว, 
เปนพษิหรอืมอีงคประกอบทีย่ังคงมปีฏกิริยิาทางชวีภาพและเขาไปสะสมในหวงโซอาหารเกนิกว
าเจตนารมณของการใชงาน 
นอกจากนีต้องหามใชสารกําจดัแมลงทีห่ามใชภายใตขอตกลงนานาชาต ิ
ถามีการใชสารเคมตีองจดัหาอปุกรณที่เหมาะสมและการฝกอบรมเพือ่ลดความเสีย่งตอสขุภาพแ
ละสิง่แวดลอมใหเหลอืนอยทีส่ดุ 

Indicator 6.6.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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. 
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ควรหลีกเลี่ยงเทาที่จะทําไดในการการใชส
ารกําจัดศัตรูพชืในเรือนเพาะชํา, 
สวนโคลนนิ่ง, การปลูก 
และในกระบวนการสกัด, การขนสง 
และการเก็บรักษายาง 
(หากมีการใชยาฆาแมลงจําเปนตองปฏิบัติ
ตามตวัชี้วัดของมาตรฐานเอสจีเอส) 
  

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. 

หลักการที ่7. แผนการจดัการ: 

ควรจดัทาํแผนการจดัการ – ซึง่เหมาะสมกบัขนาดและความเขมขนของการปฏบิตัิงาน – 
และนาํไปปฏบิตัริวมทัง้ปรับปรงุขอมูลใหเปนปจจบุนัอยูเสมอ 
ทัง้นีค้วรระบวุัตถปุระสงการจดัการคระยะยาวและวิธกีารทีจ่ะทาํใหบรรลุวตัปิระสงคดงักลาว 

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. 

แผนการจัดการยางธรรมชาติ (Hevea brasiliensis) 
ควรรวมถึงแงมุมของกระบวนการสกัดยางธรรมชาติเชนเดียวกับปริมาณไมที่คาดหวัง มาตรฐาน เอสจีเอส 

สําหรับการประเมินการจัดการปาไมจะนํามาใชในมุมมองนี้ อยางไรก็ตามขางตน 
ในภาคผนวกนี้จะรวมถึงแงมุมที่สอดคลองกับน้ํายางขนเชนเดียวกับ 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. 

หลักเกณฑที่ 7.1 แผนการจัดการและเอกสารสนับสนุนควรใหขอมูลตอไปนี:้ 
a) วตัถปุระสงคการจดัการ 

b) รายละเอยีดแหลงทรพัยากรปาไมทีต่องจดัการ, ขอจาํกดัดานสิง่แวดลอม, 
สทิธกิารใชทีด่นิและสถานะภาพความเปนเจาของ, 
เงือ่นไขทางเศรษฐกจิสงัคมและประวตัทิีด่นิทีอ่ยูตดิกนั 

c) รายละเอยีดระบบการจดัการดานวนวฒันและ/หรอืดานอืน่ๆบนพืน้ฐานของระบบนเิ
วศของปาและขอมูลทีไ่ดจากการเกบ็รกัษาปา 

d) เหตผุลทีใ่ชกาํหนดอตัราการเกบ็เกีย่วตอปและการเลอืกชนดิพนัธุ 
e) สาระทีก่าํหนดการตดิตามตรวจสอบการเจรญิเตบิโตและพลวตัของปา 

f) การปองกนัความเสยีหายตอสิ่งแวดลอมบนพืน้ฐานของการประเมินดานสิง่แวดลอม 

g) แผนงานเพือ่ใชในการจาํแนกและคุมครองพชืและสตัวชนดิพนัหายากทีถ่กูคกุคาม
และเสีย่งตอการสญูพนัธุ  

h) แผนทีแ่สดงรายละเอยีดฐานของแหลงทรพัยากรปาไมรวมไปถงึพืน้ทีท่ีไ่ดรบัการคุม
ครอง, กจิกรรมดานการจดัการทีไ่ดวางแผนไวและความเปนเจาของทีด่นิ 

i) รายละเอยีดและเหตผุลการตดัสนิใจเกีย่วกบัเทคนคิการเกบ็เกีย่วและอปุกรณทีจ่ะใ
ช 

Indicator 7.1.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

เอฟเอ็มอีจะตองมีแผนเฉพาะสําหรบัการใช
ยางธรรมชาติ และการจัดการสวนปา 
ซึ่งอยางนอยควรรวมถึง 

a) Management 
objectives;วัตถุประสงคการจัดการ 

b) Socio-economic conditions of local 
communities;เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนทองถิ่น 
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c) Harvesting areas (described on a map, if 
possible);พื้นท่ีเก็บเกี่ยว 
(อธิบายบนแผนท่ีถาเปนไปได) 

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. (อัตรา, ชวงเวลา 
และปริมาณในการเก็บเกีย่วยางธรรมช
าต ิขึ้นอยูกับอาย ุ
และสภาพของตนที่เก็บเกี่ยวได 
และแนวทางการจัดการยางพาราที่ดีที่
สุด) 

e) Description and justification of the amount 
of natural rubber harvested, the 
implemented harvesting technique and the 
equipment used; 
รายละเอียดและเหตุผลของปริมาณยาง
ธรรมชาติที่เก็บเกี่ยวได 
เทคนิคการเก็บเกี่ยว และเครื่องมือที่ใช 

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). 
แหลงขอมูลที่สนับสนุนกิจกรรมการจัด
การยางธรรมชาต ิ(เชน 
ขอมูลเฉพาะภาคสนาม, ความรูทองถิ่น 
หรือการวิจัยระดับภูมภิาคที่ตีพมิพ 
และขอกําหนดของรฐับาล) 

g) Definition of mitigation measures based 
on environmental assessments. 
คําจํากัดความของมาตรการบรรเทาผล
กระทบจากการประเมินส่ิงแวดลอม 

  

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

หลักเกณฑที ่7.2 
คนงานปาไมตองไดรบัการฝกอบรมและกาํกบัดแูลอยางเพยีงพอเพือ่ใหแนใจอยางเหมาะสม 

Indicator 7.2.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

จะตองมีหลักฐานวาผูปฏิบติังานภาคสนาม 
ปฏิบัติตามแนวทางการกรดียางอยางถูกตอ
งตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการยางธร
รมชาติ 
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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 

หลกัเกณฑ 7.3 

ผูผลิตปาไมควรมบีทสรปุขององคประกอบหลกัของแผนการจดัการรวมถงึสิง่ทีร่ะบไุวในเกณฑ 7.1 
ความลบัของขอมลูนีจ้ะไดรบัการเคารพ 

Indicator 7.3.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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. 

บทสรุปแผนการจัดการสาธารณะควรรวมถึ
งแงมุมตางๆที่เกี่ยวของกับการใชยางธรรม
ชาตติามที่ระบุไวใน 
7.1.1.ตัวบงชี้เอ็นทีเอฟพี 

 

  

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. 

หลักการที ่8. การติดตามตรวจสอบและการประเมนิ: 

ตองดาํเนนิการตดิตามตรวจสอบ – 

อยางเหมาะสมกบัขนาดและความเขมขนของการจัดการปาไม – เพือ่ประเมนิสภาพปา, 
ผลผลติตอป, หวงโซแหงการพทิกัษ, 
กจิกรรมการจัดการและผลกระทบดานสงัคมและสิง่แวดลอม 
 

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. 

ระบบการตรวจสอบภายในมีความสาํคัญตอการควบคมุคณุภาพสาํหรบัการจดัการปาไมในการสกดัสวนยางธรรมชาติ ระ
ดับสวนปา ระบสุงัคม, นเิวศวทิยา, เศรษฐกจิ และความทาทายดานการปฏิบตังิาน 
และเพือ่รายงานความสําเรจ็หรอืความลมเหลวของการแทรกแซงการจดัการเพือ่แกไขปญหา  
ในการปฏบิัตงิานบางอยางของยางธรรมชาติการตรวจสอบอาจเพยีงพอแตไมเปนทางการ 
ผูประเมินอาจจําเปนตองยายการดาํเนนิการบางอยางไปยังระบบการตรวจสอบทีเ่ปนทางการ และเปนเอกสาร 
ซึง่ในทีส่ดุสามารถใหบริการเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพการจดัการและประสทิธผิล  
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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. 

หลักเกณฑที ่8.1 ความถีแ่ละความเขมของการตรวจสอบ 
ควรกาํหนดตามขนาดและความรนุแรงของการดาํเนนิการจัดการปาไม 
และตามความซับซอนและความเปราะบางของสภาพแวดลอมทีไ่ดรับผลกระทบ 
ขั้นตอนการตรวจสอบควรมีความสอดคลองและจาํลองแบบไดตลอดเวลา 
เพือ่ใหสามารถเปรยีบเทยีบผลลพัธและการประเมินการเปลีย่นแปลงวัตถปุระสงคก
ารจดัการ 

Indicator 8.1.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

เอฟเอ็มอีจะตองพฒันาแผนสาํหรับการตรว
จสอบติดตาม และรายงานเปนระยะ  
โดยเฉพาะสาํหรับการจัดการยางธรรมชาต ิ

 

  

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. 

หลักเกณฑที ่8.2 
การจดัการปาไมตองรวมไปถงึการวจิัยและการเก็บขอมลูทีจ่าํเปนสาํหรับตดิตามตรวจสอบตวับ
งชีต้อไปนีไ้ดเปนอยางนอย 

a) ผลผลิตของผลิตภัณฑปาที่เก็บเก่ียวไดทั้งหมด 

b) อัตราการเจริญเติบโต, การปลูกทดแทนและสภาพของผืนปา 

c) องคประกอบและการเปลี่ยนแปลงที่สงัเกตพบในพืชและสัตว 
d) ผลกรทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมจากการตดัฟนและการปฏิบัตงิานดานอื่น

ๆ 

e) ตนทุนคาใชจาย, ผลิตภาพและประสิทธิภาพของการจัดการปาไม 

Indicator 8.2.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

FME shall monitor and record information on 
the following aspects: 

เอฟเอ็มอีจะตองตรวจสอบ 
และบันทึกขอมูลในดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้
a) Quantity of natural rubber 

harvested;ปริมาณการเกบ็เกี่ยวยางธรร
มชาติ 
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b) Growth and recovery after the use of 
natural rubber;การเจริญเตบิโต 
และการฟนตัวหลังจากการใชยางธรร
มชาติ 

c) Management costs of natural 
rubber;ตนทุนการจัดการยางธรรมชาติ 

d) Social impacts of management; 

andผลกระทบทางสงัคมจากการจัดการ 
และ 

e) Monitoring the implementation of 
mitigation measures 
ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตา
มมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

  

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". 

หลกัเกณฑที ่8.3 
ผูจดัการดานการปาไมตองจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ใหดาํเนนิการตดิตามตรวจสอบและออกใบรบัรองใ
หแกองคกรไดโดยทีต่องสามารถตรวจสอบยอนกลบัไปยงัทีม่าของผลติภณัฑได, 
กระบวนการนีเ้ปนทีรู่จกัภายใตหวัขอ “หวงโซแหงการพทิกัษ” 

Indicator 8.3.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

ปริมาณและแหลงขอมูลเกีย่วกับปริมาณยา
งธรรมชาต ิจะตองมีอยูในปา 
และที่ศูนยประมวลผล 
และการขนสงที่ควบคุมโดย เอฟเอ็มอ ี

 

  

Indicator 8.3.2 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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). 

บันทึกการขาย / การสงมอบ 
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขาย / 
การสงมอบยางธรรมชาต ิ
ในฐานะผลิตภัณฑที่ไดรบัการรับรองจะตอ
งมีคําอธิบายของกลุมผลิตภัณฑ (เชน 
ยางพารา FSC 100%) 

และรหสัรับรองในรูปแบบที่ถูกตอง (เชน  
SGS-FM / COC-XXXXXX) 
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Indicator 8.3.3 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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". 

ใบรับรองตองมีความแตกตางอยางชดัเจนจ
ากผลิตภัณฑทีไ่มผานการรับรอง 
โดยใชเครื่องหมาย หรอืฉลาก, 
บันทึกการจัดเก็บ 
และการขายแยกตางหากที่แนบกับจุดขาย 
เชน  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. 

หลักเกณฑที ่8.5 
ผูจดัการปาไมจะตองมีบทสรปุตอสาธารณชนเกีย่วกับผลของตวัชีว้ดัการเฝาระวงัตรวจตดิตาม 
รวมถงึรายการทีอ่ยูในเกณฑ 8.2 ความลับของขอมลูนีจ้ะไดรับการเคารพ 

Indicator 8.5.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

เอฟเอ็มอีจะตองเปดเผยตอสาธารณะถึงผล
สรปุขององคประกอบหลักของระบบการเฝา
ระวังตรวจสอบติดตามยางธรรมชาติ 

 

  

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 

หลักการที ่9. การดูแลรักษาปาไมทีม่ีคณุคาดานการอนรุกัษสงู: 

กจิกรรมดานการจดัการในพืน้ทีป่าทมีีคณุคาดานการอนรุกัษสงูตองดแูลรกัษาหรอืเสรมิสรางคุ
ณลกัษณะตางๆซึง่บงบอกความเปนผนืปาประเภทดงักลาว 
การตดัสนิใจตางๆที่เกีย่วเนือ่งกบัพืน้ทีป่าทมีคีุณคาดานการอนรุกัษสงูตองทาํในบรบิทของวธีิกา
รทีร่อบคอบและระมัดระวงั 

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. 

เพราะยางธรรมชาตไิดจากสวนยางพาราเปนขอไดเปรยีบของยาง (Hevea brasiliensis) 
ทีไ่ดรับการจดัตัง้ขึ้นเพือ่วัตถปุระสงคเฉพาะนี้ ไมใชปาธรรมชาตทิี่อาจมีคณุลักษณะของการอนรุักษทีม่ีคณุคาสงู 
อยางไรก็ตามมีกรณทีีส่วนยางธรรมชาติ (Hevea brasiliensis) ตัง้อยูในพืน้ทีโ่ดยรอบหรอืแนวกนัชนปาธรรมชาติ 
ดวยเหตนุีจ้งึนาํบทบัญญัตขิองมาตรฐานเอสจเีอส  สาํหรับการประเมนิการจดัการปาไมมาใช 
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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. 

หลักการที ่10 สวนปา :  
สวนปาควรไดรับการออกแบบและจัดการตามหลกัการและหลกัเกณฑที ่ 1 – 9 และ หลกัการที ่ 
10 และหลกัเกณฑของหลกัการนี้ดวย 
ขณะทีส่วนปาสามารถสรางประโยชนทางเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ยงัชวยเตมิเต็มความตองการผลิ
ตผลจากปาของโลกดวยนัน้ขณะเดยีวกนัก็ควรทาํใหการจดัการปาธรรมชาตสิมบรูณขึน้ 
รวมทัง้ลดแรงกดดนัตอ และสงเสริมการฟนฟแูละอนรุกัษปาธรรมชาตดิวย  

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).  

ผลติภณัฑยางธรรมชาตทิี่มใิชเนื้อไมมีการเชือ่มโยงโดยตรงกบัหลกัการ 10 ประการของการทําสวนปา 
เพราะสิง่นีผ้ลติในสวนปา เอน็ทเีอฟพ ี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.  

เอ็นทเีอฟพนีี้มีการเกบ็เกีย่วผานการกระทาํใหเกดิแผลของตนไม ในแผนการจดัการของสวนปาควรกาํหนดการจดัการ 
และการสกดัน้ํายาง และในภาคผนวกนี ้หลักเกณฑและตัวชี้วดัเสรมิมกีารจดัตั้งขึน้เพือ่กจิกรรมของตัวชีว้ดัการสกัดยาง 
ผลติภณัฑจากปาที่มใิชเนือ้ไมในกรณนีี ้น้าํยางพาราธรรมชาติ เอือ้อํานวยชวงของสงัคมและเศรษฐกจิในทองถิน่, 
ผลประโยชนในระดบัภูมภิาค และระหวางประเทศ, 
และมีศกัยภาพในการกระจายแหลงที่มาของรายไดจากการดาํเนนิงานดานปาไม 
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.  

ความตั้งใจของการรับรองเอ็นทีเอฟพี 
คือการปรับใหเหมาะสมกับศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบางสายพันธุที่มีศักยภาพทางการตลาด 
เพื่อปรับปรุงผลกําไรของการจัดการปาใน หนวยจัดการปาไมตางๆ ในกรณีของสวนปายางพาราธรรมชาติ (Hevea 

brasiliensis) น้ํายางเปนหนึ่งในผลิตภัณฑและการบริการ สายพันธุนี้สามารถใหไดนอกเหนือจากการเนนเนื้อไม 
เพื่อใหมั่นใจถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของการเพาะปลูก 
เอฟเอ็มอีจะทําใหความพยายามในการกระจายรายได 
เริ่มดําเนินการตามวัตถุประสงคการจัดการการเก็บเก่ียวน้ํายางและเนื้อไม 
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. 

น้ํายางพาราธรรมชาติมีวัฏจักรเศรษฐกิจทั้งที่ดีและไมดีเหมือนการเก็บเก่ียวเนื้อไม 
การตลาดน้ํายางธรรมชาติควรทําตามแผนการตลาดที่สมบูรณ 
และมีความเพียงพอที่จะมั่นใจในการทํางานไดของการอนุรักษสวนปาในระยะยาว 
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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. 

หลักเกณฑที ่10.1 ตองดาํเนนิมาตรดแูลรกัษาหรอืปรบัปรงุโครงสรางของดนิ, 
ความอดุมสมบรูณและกจิกรรมชวีภาพ 
เทคนคิและอตัราการตดัฟนรวมทัง้การสรางและซอมถนนและเสนทางเดนิตางๆตองไมเปนผลใหเกดิการเสือ่ม
โทรมของดนิในระยะยาวหรอืผลดานลบตอคณุภาพ, 
ปรมิาณของน้าํหรอืการเปลีย่นแปลงรปูแบบการไหลของเสนทางน้าํในลาํธารอยางใหญหลวง 

Indicator 10.1.1 ตวับงชีท้ี ่10.2.3 Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ: 

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

เอฟเอ็มอีจะตองใชมาตรการเพ่ือลดการเสื่อ
มสภาพของดิน 
(ในความอุดมสมบูรณของโครงสราง 
และกิจกรรมทางชวีภาพ) 
ในระหวางการสกัดน้ํายางธรรมชาติ 
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ANNEX A ภาคผนวก เอ 

GENERAL NTFP MANAGEMENT CONSIDERATIONS FOR NATURAL RUBBER LATEX 

การพจิารณาการจดัการ เอน็ทเีอฟพ ีทัว่ไป สาํหรบัน้าํยางธรรมชาต ิ

Note: หมายเหต ุ

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. 

สวนน้ีเปนขอมูลอางอิงทั่วไปเก่ียวกับการเพาะปลูกยางธรรมชาติ; 
รายงานการบัญญัตบิรรณานุกรมนีไ้มจําเปนตองเชื่อมโยงกับขอกําหนดของตัวชี้วัดของภาคผ
นวกน้ี ดังน้ันไมควรนาํมาเปนองคประกอบที่ตองมีการประเมินในภาคสนาม 

Human factor ปจจัยดานมนุษย 
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. 

ในการผลิตยางธรรมชาตินัน้เชื่อมโยงกับปจจัยมนุษยอยางใกลชิด สภาพทางพันธกุรรม 
และสรีรวิทยาของตนไมกาํหนดศักยภาพการผลิต ผลผลิตที่ไดจะขึ้นอยูกับเทคนคิของรอยแผล เชน 
มาตรฐานการเก็บ (ความลึก, ความยาวของการตัด เปนตน) 
การดําเนนิการอยางจริงจังกาํหนดความเขมของการใชประโยชน 
ภายใตสภาพภูมิอากาศเอ้ืออาํนวยใหไดรับศกัยภาพการผลิตที่ดทีี่สุดของตนไม 

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). 

ประสทิธิภาพควรไดรับการพิจารณาเปนเวลาหลายป 
เงื่อนไขบางประการอาจสงผลใหระดับการผลิตสูงขึน้ชัว่ขณะ 
ยังไมเอ้ืออํานวยสําหรบัความสมดุลทางนิเวศวิทยาของตนไม และเก่ียวของกับการผลิตที่ยาวนาน 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. 

กฎระเบียบการดําเนนิการของรอยกรีดทีถู่กกําหนดไว ปจจัยมนษุยทีเ่กี่ยวของกบัความเขมงวด 
และคณุภาพของการปฏิบตัติามมาตรฐานเหลานี ้ความลึกของรอยกรีดที่มีคาเบี่ยงเบนจาก 1 ถึง 2/10 มม. 
ไมวาจะมากหรือนอยสงผลกระทบตอการผลิตอยางมากโดยเฉพาะตองใชมือที่ผานการฝกอบรมและมีทักษะ 

They are equally important:พวกเขามีความสําคัญเทาเทียมกัน  

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

ทันเวลา และความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน เนื่องจากจะมีการผลิตจากตนนอยลงหลังจากพระอาทิตยขึ้น 

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

 การดูแลแผลเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในแคมเบียม ซึ่งเปนสาเหตุของโรคในแผงพิกา 

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

นอกจากน้ีขอควรระวังท้ังหมดท่ีควรทําเพื่อปองกันการสูญเสียน้ํายางโดยไมตั้งใจ 

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) 
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ประสทิธิภาพทีด่ีตองมฝีมือทาํสวนปาอยางเพียงพอ, แรงงานที่มั่นคง และผานการฝกอบรม 
ความสามารถของแรงงานแตกตางกันไปตามภูมิภาค พวกเขาสามารถเปนไดทั้งผูชาย, ผูหญิง และวัยรุน 
หลังจากการฝกอบรม "การกรีดยาง" ซึ่งมกัจะ จํากัดเพยีง 2 หรือ 3 สัปดาห 

Climatology and Temperature ภูมิอากาศและอุณหภูมิ 
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) 

โดยทั่วไปถือวาเหมาะสมสาํหรับยางธรรมชาตทิี่อุณหภมิูเฉลี่ย 25 ° C 
โดยทั่วไปแลวมันคืออุณหภูมิเฉลี่ยที่ระดบัน้าํทะเลในภูมิภาคระหวางเสนศูนยสตูร และ 10 หรือ 15 

องศาเหนือหรือใต – พื้นที่สวนใหญที่เปนสวนปา 
ในความเปนจริงอุณหภูมเิฉล่ียสามารถซอนความแปรปรวนที่ไมสะดวกสําหรบัยางธรรมชาต ิ

Rainfall ปริมาณน้ําฝน 

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. 

ปริมาณน้ําฝนประจําปและการกระจายตัวของสิ่งนี้มีความสําคัญอยางย่ิงในการทํายางพารา 
สําหรับตนไมเพื่อใหม่ันใจวามีการเติบโตอยางเพียงพอจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมเีง่ือนไขของปริมาณน้ําฝน 

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: 

นอกจากนี้การขาดแคลนน้ําเปนขอจํากัดของการผลิต ในทางตรงกันขามฝนที่ตกชกุยังรบกวน 
และเพิ่มความเสี่ยงตอการถูกกัดเซาะโดยไมตั้งใจ และการสูญเสียจากการผลติ 
ปริมาณน้ําฝนควรพิจารณาภายใตสามดานตอไปนี ้

a) Annual rainfall. ปริมาณฝนรายป 
b) Distribution of rainfall throughout the year. การกระจายของปริมาณน้ําฝนตลอดทั้งป 
c) Distribution of rain throughout the day. การกระจายของฝนตลอดทั้งวนั 

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

ในทุกพื้นที่เพาะปลูกยางพาราความชื้นของบรรยากาศในชั่วโมงแรกใกลถึงจุดอ่ิมตวั 

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. 

เราไดเหน็ความสําคัญวาสภาวะเหลานี้มีการไหลของน้ํายางที่ด ี
แมในประเทศที่มีฤดูแลงยาวนานความชื้นสามารถลดลงถึง 50% ในตอนเทีย่งของชวงฤดูแลง 
ในชวงเวลานี้ของปความชืน้ในทางใดทางหนึ่งยังคงอยูในระดับสูงในตอนเชา 
เนื่องจากความจริงที่ถูกหมายไวในอุณหภูมิต่ํา และการควบแนนเกิดขึ้นในรูปแบบของหมอกและน้ําคาง 

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). 

เงื่อนไขเหลานี้มีความสําคัญยิ่ง ตั้งแตในชวงเดือนแรกของฤดูแลง 
และแมแตชวงทีอ่อกดอกชวยใหไดผลผลิตที่สูง แตในชวงระยะเวลาของการออก 
สภาพนี้ยังคงสนับสนุนการรกุรานของโรคบางอยางของใบ 

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

ยางพาราเปนตนไมทีแ่ตกหกัไดงายมากหรือนอยซึ่งลมอาจทาํใหเกิดการสูญเสียอยางมีนัยสําคัญ 

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). 

ในบรรดาโคลนนิ่งหลาย ๆ ตัวทีเ่ลือกเพื่อเพิ่มผลผลิตมีบางชนิดทีพ่ิสูจนแลววาสามารถตานทานแรงลมไดดีกวา 
อยางไรก็ตามคําวากําลังการออกมีความสัมพันธกัน 
บางภูมิภาคอาจไดรับผลกระทบจากกระแสลมที่รุนแรงอยางรุนแรง 

Relief การสงเคราะห 
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. 

ยางพาราสามารถปลูกไดทั้งในดินแดนที่เปนภูเขา และทีร่าบ 
อยางไรก็ตามจากมุมมองของคาใชจายในการจัดตั้ง และการดําเนินงานความลาดชนัพื้นที่ราบ 
หรือเล็กนอยจะดกีวา การเตรียมและการบาํรุงรักษาดนิไมสามารถทําไดดวยวธีิทางจักรกลเมื่อความชันมากกวา 
10 - 15% ในทางกลับกันภูมิประเทศที่ลาดเอียงตองมกีารปองกันการพังทลาย 
ภูมปิระเทศที่ขรขุระยังแสดงถึงปญหาในการรวบรวม และเพิ่มความเสี่ยงตอการสูญเสียน้ํายางโดยไมตั้งใจ 

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) 

เมื่อความชนัมากกวา 4-5% แนะนาํใหปลูกตามแนวเสนคอนทัวร 
เมื่อภูมิประเทศทั่วไปของพื้นที่ที่ทุมเทใหกับการปลูกยางพาราจะชวยใหตนไมไมตองมีการแบงสวนที่นารําคาญ 
คุณพยายามจํากัดการปลูกที่ดินที่มีความลาดชันมากกวา 15% 
และหลีกเลี่ยงพื้นทีเ่พาะปลูกที่มีความลาดชันมากกวา 25-30% 

Diseases and pests โรคและแมลง 

Dry cutting (F. Rivano)  หนายางแหง 

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. 

ยางธรรมชาติมีลักษณะเฉพาะที่ไมใชผลิตภัณฑจากผลไม หรือราก 
เนื่องจากผลผลิตสวนใหญตนยางพาราสรางเนือ้เย่ือทอน้ํายาง 

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. 

ในการปฏบิัติงานปกตแิผลจะถูกดําเนินการ 3 ถึง 4 ครั้งตอสัปดาห การไหลของน้าํยางขนประมาณ 3 ถึง 8 
ชั่วโมงตามโคลนนิ่ง และสภาพระบบนเิวศ โรคตาง ๆ ของเยื่อหุมเกิดจากเชื้อราที่รูจัก (Phytophthora palmivora) 
สามารถขัดขวางองคกรนี้ได อยางไรกต็าม 
ตั้งแตแสวงผลประโยชนจากยางพาราเปลี่ยนจากการเก็บเกีย่วจากปาไปสูการปลกูอยางดี 
ปรากฏการณหนึ่งเกิดขึ้น และดูเหมือนวาจะกวางขึน้เม่ือพวกเขาเพิ่มผลผลิต 
มันคืออาการหนายางแหงโดยมีการขาดน้ํายางบางสวนหรือทั้งหมดหลังจากการกรดี 

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.  
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โรคนี้รุนแรงจากมุมมองทางเศรษฐกิจ และวันนีก้ลายเปนลําดับความสาํคัญในโครงการวิจัย 
ความพยายามในปจจุบันไดแสดงใหเห็นถึงความซับซอนของปญหา 
เพื่อแกปญหานี้เราตองเขาถึงในกรอบสหวิทยาการ และระหวางประเทศเพือ่ใหเขาใจโรคนี้ไดดีขึน้ 

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. 

หนายางแหงเปนที่รูจกักันมานาน คาํวา bast Brown (เปลอืกสีน้าํตาล) 
ที่สัมพันธกันมาตั้งแตตนศตวรรษไดสรางความสับสน ทีจ่ริงแลวหนายางแหงนั้นไมเพียง 
แตทําใหเกิดอาการเทานั้น แตอาการอาจแตกตางกนัมาก การเสื่อมสภาพของระบบทอน้ํายาง และการลด 
หรือการหายไปของการผลิตน้ํายางในตนยางพารา 

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. 

ทามกลางสาเหตทุางตรงหรอืทางออมของโรค 
เราตองพูดถึงการแสวงผลประโยชนมากเกินไปเนื่องจากความรุนแรงของการกระตุนแผลหรือแรงเกินไป 
แตยังเปนความแนนอนของฤดูกาล, ภัยแลง, 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. 

การจํากัดวงตนไมที่เปนโรคโดยไมสุม ยังมุงเนนไปทีก่ารคนหาการศึกษาของเชือ้โรคตางๆ 
โดยปราศจากการขาดผลลัพธวันนี้อนุญาตใหกาํจัดสมมติฐานนี ้

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. 

ความไวของหนายางแหงเปนคุณสมบัตขิองสายพันธุ  ซึง่สามารถรุนแรงมาก ; นอกจากนีส้ายพันุธุ PB235 และ 
PB260 สําหรับการเมแทบอลซึิมอยางรวดเร็วที่ทาํใหพวกเขามีความเสี่ยงมากขึ้น 
ดังนั้นสายพันธุที่มีเมแทบอลซึิมชาจะมีโอกาสปวยนอยลง 
ความแตกตางของอาการและการลุกลามของโรคชวยใหเห็นความแตกตางของหนายางแหง 
บางที่อาจหายไปหลังจากหยุดเปนเวลานานจากแผล; ดังนั้นพวกมันจึงยอนกลับมาได 

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). 

อื่น ๆ แมจะมีชวงเวลาพักนาน 
และในบางกรณีการผลิตผลตอบแทนเพียงเล็กนอยอยางไมลดละนําไปสูตนไมแหงทัง้หมด; 

ดังนั้นพวกเขาจริงจังมากขึ้น 

Dry cutting without necrosis หนายางแหงโดยไมมีเนื้อราย 

(Seasonal dry cutting) (หนายางแหงตามฤดกูาล) 

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). 
มันมักจะมีการพฒันาตลอดทั้งปและเปนเพยีงบางสวน คุณสามารถเปลี่ยนไดบอยและรวดเร็ว 
แตมักจะไมเปลี่ยนแปลง ไมมีเซลลวิทยาหรอืเนื้อเยื่อวิทยาโดยเฉพาะ 
อาการสามารถเชื่อมโยงกบัปรากฏการณ โดยทั่วไปแลวจะมผีลกระทบเพยีงเล็กนอยในระดับการผลิต 

(Dry cutting induced overexploitation) (หนายางแหงที่เกดิจากการแสวงผลประโยชนมากเกินไป) 

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. 
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หากแสวงหาผลประโยชนมากเกินไปไมขยาย การตัดแบบนี้มักจะสงผลยอนกลับ มนัควรจะแตกตาง 
จากการใชความรนุแรงมากเกินไป และการแสวงหาผลประโยชนเกินกําหนดจากการเกนิกาํหนดเวลา 

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

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. 

มันดูชัดเจนมาก และมีการรายงานโดยผูเขียนหลายคน การตัดรูปแบบเต็มวงรอบจะแหงกวาการตดัวงรอบเฉลี่ย 
ดังนั้นความถ่ีของพิกา การชกัจูงสูงกวาทาํใหหนาแหงกวาสวนลาง การวางแนวของแผล 
และความสูงของการตัดก็มีอิทธิพลเชนกัน การกรดีขึ้น 
หรือหนาสูงแสดงอาการของการหนาแหงนอยกวาการกรีดลงหรือหนาต่ํา 

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

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). 

การกระตุนดวยเอทิลนีที่ใชดวยความระมดัระวังไมทําใหเกิดการหนายางแหง 
ระหวางการดําเนินการจะตองควบคุมพารามิเตอรบางอยาง : เปอรเซ็นตของสารกระตุนการออกฤทธิ,์ 
ความถี่ในการใชงาน, ความถี่ของการกรดี, ความไวของสายพนัธุ และลักษณะทางกายภาพของตนยางพารา 
ในทางตรงกันขามการกระตุนอยางเขมขนเกินไปทําใหลกัษณะของหนายางแหงซึ่งแรงโนมถวงอาจมีความสาํคั
ญ 

Dry necrotic Court  โรคเปลอืกแหง 

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). 

มันเปนเนือ้รายทั้งเปลือก ลักษณะเปนที่เนื้อเย่ือถูกยอมดวยสกีาแฟ  และการเสื่อมสภาพ  ไมเพียงแตทอน้ํายาง 
แตยังรวมถึงสวนประกอบของเซลลดวย นอกจากนี้ยังมแีสดงลักษณะพืน้ฐานตัง้แตในโฟลเอม 
ในบางกรณีก็มีผลตอแคมเบยีมดวยเชนกัน ซึ่งยังคงใชงานได หรือใหเนื้อไม 
มันเปนการหยุดชะงักที่ลึกลงในโฟลเอมระดับรองลักษณะเซลลจะทวีคณูครอบคลมุ 

South American leaf disease caused by Microcyclus ulei โรคใบไหมอเมริกาใตเหตุจากเชือ้รา 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). 

มันเปนเชื้อราเหนือกวาที่อยูในชั้นของ Ascomycetes 
นําเสนอในวงจรชวีิตสามขัน้ตอนที่แตกตางกันทางสณัฐานวิทยา กับสปอรสามประเภท : conidia, ascospores และ 
pycnidiospores ; สองประเภทแรกคอืประเภทที่มีฟงกชัน infectante อาการที่สอดคลองกับรูปแบบที่ไมสมบูรณ 
(conidiana) แตกตางกันไปตามอายุของใบในเวลาที่ติดเชือ้ อาการแรกคอือาการบวมเล็ก ๆ ทีเ่กิดจาก conidia 

กานใบที่ติดเชื้อและผิดรูป, โคงงอ และสามารถเปนแผลในวงรอบ แผลแหงและสามารถเปดได 
จากเนื้อเยื่อที่เกดิความเสียหายมากเกินไป 

Multiplication of planting การเพิ่มจํานวนการปลูก 
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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). 

ตนกาํเนิดโดยตรง : หมายถึงโดยเมล็ด มันเปนวธีิการสืบพันธุตามธรรมชาต ิ
วิธีนี้ยังคงใชในบางกรณีในบางประเทศในตะวันออกไกล พิสูจนแลววาเมล็ดมีคา 
วัสดุพืชนี้มีขอไดเปรียบในความเปนชนบทมากกวา 
แตโดยทั่วไปแลวระดบัการผลิตเดียวกันนั้นจะไมประสบความสําเร็จเทากบัการตอนกิ่ง 

กานขยายพันธุ : เปนวิธีการที่ใชในพื้นทีส่วนปาขนาดใหญ ในทางปฏิบตัิโดยวิธีการขยายพันธุพชื 
เราเขาใจเฉพาะการตอนก่ิงดวยการเพิ่มจาํนวนหลัก อยางไรก็ตามสําหรบัตอนนี้ผลลัพธยังไดไมดีพอ 
อยางไรก็ตามการเพิ่มจาํนวนดวยการตดัในระดับอุตสาหกรรมขึ้นอยูกับการทําซ้ําชดุคุณลักษณะของตนแม 
ชวยใหมคีวามกาวหนาใหมในการขยายพนัธุพชืของวัสดุพืชที่เลือกสาํหรับการผลิตสวนปาที่มีการผลิตสูง 

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. 

ปริมาณเซลลของน้ํายางที่ยางเปน มีลักษณะเฉพาะของการสรางใหม มันถกูสรางใหมภายในระบบทอน้ํายาง 
ยางพาราแตกตางจากพืชสวนใหญในความจริงที่วาองคประกอบเหลานีข้องพืช (ผล, เมล็ด, อวัยวะพืช) 
หรือเก็บเก่ียวอยางเต็มที ่

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). 

น้ํายางจะบรรจุในเครือขายของเวสเซลทอน้าํยางระหวางกัน มันเปนของเหลว 
การกรีดแผลของเวสเซลเหลานี้ทาํใหน้ํายางรั่วไหลออกไปภายนอก 
การดําเนนิการนี้เกิดซ้าํแลวซ้ําอีกตลอดทั้งปขึน้กับลกัษณะความถี่ของระบบกรีด 

Volume drained bark ปริมาณการระบายจากเปลือก 

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. 

ความสาํคัญของการไหลของน้ํายางขึ้นอยูกับพื้นที่การระบาย 
และจํานวนเวสเซลทอน้าํยางที่เกี่ยวของในการผลติ เชน ความหนาของเยื่อหุม 
และเปลือกผวิรอยบากที่ไดรบัผลกระทบจากการกรีด 

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

ปริมาณที่ระบายออกมาเปนพื้นที่ที่มีประสทิธิผลของตนไม และน้าํยางจะถกูสรางใหม 

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). 

เงื่อนไขพารามิเตอรตาง ๆ : ความลึก, ความยาว, ความชัน, ตําแหนงของหนากรีด, 
จํานวนที่เปดในการตัดตนไมเดียวกัน และทายสดุความรูสึกทีเ่ปลือกตนถูกรอยบากในเวลาของแตละแผล 

Incision depth ความลึกของแผล 



AD 33-TH-08 Page 128 of 139 

 

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. 

การสังเกตโครงสรางของเปลือกแสดงใหเห็นวาระบบทอน้ํายางประกอบดวยทอน้าํยางทีป่กคลุมอยูที่มีสวนเชื่อม
ตอระหวางกันอยูเลก็ๆ สวนปกคลุมเหลานี้ไดรับการตออายุเปนระยะจากแคมเบียม และเสื่อมถอยไปเรื่อย ๆ 
ขณะทีพ่วกมันเคลื่อนตัวออกไปนอกเปลือก เวสเซลที่อายุนอยและใชงานมาก จากมมุมองของการสังเคราะหยาง 
และทาํใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยูใกลกับแคมเบียม ; น้ํายางสามารถเก็บเก่ียวไดมากขึ้น  
ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญกับความลึกของแผลสําหรบัการไหล 

 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). 

การกรีดเปลือกไมนั้นไมจําเปนตองไปถึงแคมเบียม 
มันสามารถสรางพื้นทีท่ี่บอบบางมากเพื่อมีหนาทีใ่นการสรางใหมหลังจากการกรีด 
หากบรเิวณนี้ไดรับความเสียหายในเวลาทีก่รดี   
มันอาจทาํใหเกิดแผลเปนภายหลังหรืออยางนอยมีเครื่องหมายความผิดปกติกบัเปลือกที่งอกใหมซึ่งจะไมสม่ําเส
มอ และจึงยากที่จะสบัในรอบตอไป ยิ่งไปกวานั้นแองที่ลกึมากเกินไปยังสรางบาดแผลจากโรคแผงหนากรดี 
กับผลทีเ่กิดกับสภาพแผลทีต่ามมา การกรีดจะตองพิจารณาในพื้นที ่1 มม. ถึง 1.5 มม. ใกลกบัแคมเบียม 

Cutting length ความยาวการตัด 

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. 

สําหรับการตัดระยะยาว เยื่อหุมตั้งอยูที่จบสองรอบตดั (ซึง่สายตวักอกําเนิดสามารถเหมือนกันในกรณีของ 
"วงรอบสมบูรณ" ) สามารถวาดโดยปลายทั้งสองของการตัด 
ซึ่งหมายความวาการผลิตทีล่ดการตัดตอเซนติเมตรจะทาํการลดลงในกรณทีี่ตดัระยะยาว 
(และโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของวงรอบสมบูรณ) ในทางลัด 

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). 

หนึ่งรอยกรีด แมจะมีประสิทธิผลมาก เคนตนไมมากหรือนอย 
และในที่สุดอาจสงผลใหเกิดการรบกวนการไหลเวียนของยางไม 
การใหอาหารแกทอน้าํยางในปริมาณนอยอาจทาํใหระบบหยุดทาํงาน เกิดปญหาแมกระทั่งหนายางแหง 

Number of cuts จํานวนการตัด 

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. 

เนื่องจากการแข็งตวัของน้าํยางหลังจากการกรีดปริมาตรน้ําลดลง 
ดังนั้นทอน้าํยางที่เฉือนแลวจึงไมถูกยุบลงอยางสมบูรณของความจ ุ
พื้นที่ที่มีผลประโยชนสาํหรับการกรีดจึงมีจํากัด 

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

ผลผลิตของตนไมสามารถปรับปรุงไดโดยการเพิ่มจํานวนการตัด 

Slope ความลาดชัน 

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. 
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ทอน้ํายางมของลําตนไมไดเปนแนวตั้ง แตมีรูปรางเปนเกลียว 
มุมของเลเยอรมักจะเอียงไปทางขวาจากลางขึ้นบน การกรีดที่ในกรณีใด ๆ จะตองเฉียงเพื่อใหน้าํยางไหล 
จะมุงเนนเพื่อที่จะเขายึดครองเวสเซลทอน้ํายางใหมากที่สุด 

Cutting height ความสูงการกรีด 

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. 

มันสงผลทางออมตอปริมาณการไหลจากเปลือก 
เนื่องจากความหนาแนนและจํานวนทอน้าํเล้ียงของเปลือกนี้แตกตางกันไปตามความสูงของการกรีด 
จุดนี้มีความไวมากขึ้นกับความสูงของไมยืนตน ดวย ดวยลําตนทรงกรวยและมีจํานวน 
ทอน้ํายางสูงมากกวาสวนลางของลําตน ตนไมที่ตอนงแตกตางกันเล็กนอย 

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). 

ความสูงการกรีดยังมีอิทธพิลตอลักษณะของน้าํยาง ผลผลิต และคุณสมบัติบางอยางของการไหล 
ในการตัดทีส่งูอัตราการอุดตันจะสูงขึ้น ปรากฏการณเชงิตรรกะเม่ือพิจารณาปริมาณแมกนีเซียมน้ํายางที่สูงขึ้น 

Sense of incision ประสาทสัมผัสของการกรีด 

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). 

การหาประโยชนจากเปลือกสามารถทาํไดโดยการกรีดขึน้หรอืลง กรีดจากนอยไปมากหรือถอยหลัง 
หรือกรีดลงต่าํหรือปกต ิในการกรีดปกต ิพืน้ที่การระบายตั้งอยูดานลางการตัด ในเสาทิศทางตรงขาม 
พื้นที่ระบายตั้งอยูเหนือรอยตัด ที่ซึ่งองคประกอบธาตอุาหารมาถึงไดอยางอิสระ 
การออกใหมของน้าํยางสามารถทาํไดในสภาวะทีด่ีที่สุด; 
แตเปลือกในการฟนฟทูี่อยูดานลางรอยตัดจะเห็นขอเสียเปรียบ เปลือกนี้จะงอกใหมชากวา เสาทิศทางตรงขาม 
จะถูกจดัการโดยเฉพาะอยางยิ่งในตนไมสูงอายุ โดยมจีดุประสงคในการทําใหสวนบนของลําตนเปนประโยชน 
(สูงประมาณ 1.30 ม.)
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APPENDIX B ภาคผนวก เอ 

REGULATIONS AND STANDARDS APPLICABLE IN THAILAND 
กฎระเบยีบและมาตรฐานตางๆทีใ่ชบงัคบัในประเทศไทย                                                                          

A
. 

NATIONAL LEGISLATION บทบัญญัติของประเทศ  

 Forestry, Agriculture and Environment: การปาไม การเกษตรกรรม และสิ่งแวดลอม 

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

พระราชบัญญัติสงเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535 
2. Factories Act 1992 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ .ศ . 2535 

3. Cleanliness and Orderliness of the Country Act 1992 

พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเปนระเบียบรอยของบานเมอืง พ.ศ. 2535 

4. Hazardous Substances Act 1992 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ .ศ . 2535 

5. Poisonous Substances Act 1967, amended in 1973  

6. Energy Conservation Promotion Act 1992 

พรบ .การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ..ศ 2535 
7. Wildlife Conservation and Protection Act 1992  

พระราชบัญญัตคิุมครองและสงวนสัตวปา พ.ศ 2535 

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

พระราชบัญญัตกิารอนุรักษชางไทย พ.ศ. 2464 (ฉบับที่ 2 2503 ) 
9. Forestry Act 1947, amended in 1989 

พระราชบัญญัตกิารปาไม พ.ศ. 2490 แกไข พ.ศ. 2532 
10. Forest Plantation Act 1992  

พระราชบัญญัตสิวนปา พ.ศ. 2535 

11. Forest Reserve Act 1964 

พระราชบัญญัตปิาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

12. National Park Act 1961 

พระราชบัญญัตอิุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

13. Logging Ban (1989) 
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ยกเลิกการสัมปทานการทําไมซุง (2532) 
14. Fishery Act 1945, amended in 1985  

พระราชบัญญัตกิารประมง พ.ศ. 2488 

15. Land Use and Planning การใชประโยชนที่ดินและการวางแผน 

 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 ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมทางทะเล 

 Groundwater Act 1977 พระราชบัญญัตนิ้ําบาดาล พ.ศ. 2520 

 Groundwater Act (No. 2) 1992 พระราชบัญญัตนิ้ําบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

 Navigation in Thai Waterways Act 1913 พระราชบัญญัตนิําทางในไทย พ.ศ.2456 

 Prevention of Ships Collision Act 1979 

พระราชบัญญัติเก่ียวกับการปองกันการชนกันของเรือ พ.ศ. 2522 

 Regulations on Prevention and Combating of Oil Pollution  

 Watershed Classification Act (1985) พระราชบัญญัติการจัดประเภทลุมน้ํา พ.ศ. 2528 

 Cultural and social: วัฒนธรรม ประเพณี และสังคม 

17. Public Health Act 1992 พระราชบัญญัตสิุขภาพแหงชาต ิ
18. Safety Act (1992) 

พระราชบัญญัตคิวามปลอดภัย พ.ศ. 2535 

19. Labour Protection Law (1998) 

พระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

20. Labour Relations Act (1975) 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ 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: 
กลไกที่เก่ียวของกับการปาไมและเริ่มมาจากบทบัญญัติกฎหมายของประเทศและบทบัญญั
ติกฎหมายของสถาบันอืน่ๆ 

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

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

C
. 

INTERNATIONAL AGREEMENTS PERTINENT TO FORESTRY 
ขอตกลงนานาชาติที่เก่ียวของกับการปาไม 

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. 

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) 
อนุสัญญาไดรับการลงนามโดยผูนํารัฐบาล 150 ประเทศ เมื่อป 2535 ในการประชุม รโิอ 
เอิรธ ซัมมิท และบังคับใชเมื่อเดือนธนัวาคม 2534 ปจจุบันมีภาคีสมาชิก 188 
ประเทศใหสตัยาบัน วัตถุประสงคหลัก 3 ขอของอนุสัญญาฯ คือ 
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การใชทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน 
และการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรม หลักการของอนุสญัญาฯ 

มีขอบเขตที่กวางขวาง ไมเหมอืนกับ CITES ตรงที่ CBD 
ไมไดบอกถึงรายละเอียดมาตรการในการทําใหบรรลุเปาหมาย 

อยางไรก็ตามการทาํใหบรรลุตามกรอบของ CBD ขึ้นอยูกับความสอดคลอของ CBD 
กับนโยบายและแนวทางในกฎหมายของประเทศสมาชิก 

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. 

อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศของสิ่งมีชีวิตใกลสญูพันธุ (CITES) CITES 
ไดถกูพัฒนาในชวงตนป 2513 
เพื่อตอบสนองตอความหวงใยการไมควบคุมการคาขายระหวางประเทศของสตัวปาและพชืปา
ที่จะมีผลตอสิ่งมชีีวิตและระบบนิเวศของมัน ปจจุบันมีภาคีสมาชิกทั้งหมด 167 
ประเทศและมีการควบคุมสิ่งมีชวีิตประมาณ 30000 ชนิด 
มีสงีมีชีวิตจํานวนไมมากของทั้งหมดที่อยูในสถานภาพใกลสญูพันธุ 
สิ่งมีชีวิตหลักสวนใหญที่ทําเปนการคาไดรบัการบรรจุไวเพ่ือไมใหคกุคามการอนุรักษ 

ประเทศที่ยอมรับ CITES 
จะตองควบคุมการคาขายระหวางประเทศในสิ่งมีชวีิตดังกลาวที่ขึ้นบัญชีรายชือ่ไวในภาคผนว
กทั้งสามสวน 

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

 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 
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 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.  

ขอตกลงดานการคาไมซุงเขตรอนระหวางประเทศ (ITTA) ไดรับการยอมรับตัง้แต 26 
มกราคม 2537 (เหน็ดวยตั้งแต 2526) ปจจุบันมีประเทศสมาชิกจํานวน 58 ประเทศ 
ประกอบดวยผูผลิต 32 ราย และผูซื้อ 26 ราย รวมทัง้ประเทศกลุมสหภาพยุโรป 
ขอตกลงนี้เปดเผยตอประเทศที่ผลิตหรือบรโิภคไมซงุเขตรอน 
และองคกรระหวางประเทศท่ีรับผิดขอบตอการเจรจาตอรอง สรปุ 
และใชขอตกลงระหวางประเทศ สมาชิกรอยละ 90 
ทั่วโลกที่คาขายไมซุงเขตรอนและมากกวารอยละ 75 ของปาไมเขตรอนของโลก 

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: 

องคการคาไมซงุเขตรอนระหวางประเทศ (ITTO) กอตั้งโดย ITTA 2526 
มีหนาที่บริหารมาตรการและใหคําปรึกษาการปฏิบัติตามขอตกลง 

โดยมีพนัธะกิจที่กลาวไวดงันี้ ITTO มีหนาที่อํานวยความสะดวกการปรึกษาหารือ 
ใหคําปรึกษาและรวมมือระหวางประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศและการใ
ชประโยชนไมซุงเขตรอน และการจัดการอยางยั่งยนืดานทรพัยากร โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

• 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;  

จัดหากรอบการทาํงานที่มปีระสิทธิภาพสาํหรับการใหคําปรึกษา รวมมือระหวางประเทศ 
และพฒันานโยบายระหวางประเทศสมาชกิในดานที่เกี่ยวของกบัเศรษฐกิจการคาไมของโลก 

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

จัดหาเวทีสาํหรับการใหคาํปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิที่ไมมีการกีดกันการคาไมซุง 

• Contribute to the process of sustainable development;  

สงเสริมกระบวนการการพัฒนาอยางยั่งยืน 

• 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, 
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ผลักดันสมาชิกเพื่อสนบัสนนุและพฬันาการฟนฟูปาไมเขตรอนเพื่อทําซุงเปนการคาและกิจกรรมการจั
ดการปาไมรวมทั้งการฟนฟพ้ืูนที่ปาไมที่เสือ่มโทรม 
ดวยความสนใจตอชุมชนทองถ่ินที่ตองอาศัยทรพัยากรปาไม 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.  

ผลักดันสมาชิกใหพฒันานโยบายระดับชาตทิี่มีเปาหมายเพื่อการใชประโยชนอยางย่ังยืนและการอนุรั
กษปาไมเพื่อการทําไมซุงและทรัพยากรพันธกุรรม 
ในระดับทีดํ่ารงรักษาความสมดุลของนิเวศวทิยาในภูมิภาค ในบริบทของกาคาไมซุงเขตรอน 

D
. 

LOCAL STANDARDS AND BEST OPERATING PRACTICES 
มาตรฐานของทองถิ่นและการปฏิบัติที่ดีที่สุด 

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 

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 สิทธิการตัดฟนตามกฎหมาย: 

 Land tenure and management rights สทิธกิารถอืครองทีด่นิและสทิธใินการจดัการ 

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. 

กฎหมายทีค่รอบคลุมสทิธกิารถือครองที่ดนิรวมไปถึงสิทธิตามประเพณแีละสิทธิในการจัดการอันปร
ะกอบไปดวยวิถีทางตามกฎหมายเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิการถือครองและสิทธิในการจัดการ 
นอกจากนี้ยังครอบคลุมการจดทะเบียนธุรกิจและภาษตีามกฎหมายอันหมายรวมถึงทะเบียนตางที่เก่ี
ยวของตามทีก่ฎหมายกําหนด 

 Concession licenses ใบอนญุาตสมัปทาน 

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. 

กฎหมายทีก่ําหนดกระบวนการตางๆสาํหรับการอออกใบอนุญาตสัมปทานรวมถึงการใชสิทธิต์ามก
ฎหมายเพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาตสัมปทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดสินบน, 
การฉอโกงและการเอื้อประโยชนตอพวกพองเปนประเดน็ที่ทราบกันดีวามักเขามามีสวนพวัพันกับก
ารออกใบอนุญาตสัมปทาน 

 Management and harvest planning การวางแผนการจดัการและการตดัฟน 

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. 
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ขอกําหนดตามกฎหมายใดๆสําหรับการวางแผนการจัดการรวมถึงการดาํเนนิการเก็บตัวอยางจากป
า, 
การจัดทําแผนการจัดการปาไมและการวางแผนและการติดตามตรวจสอบตางๆทีเ่กีย่วของนอกเหนื
อไปจากการผานการอนุมัตขิองแผนตางๆเหลานี้โดยหนวยงานที่มีความสามารถ  

 Harvesting permits การอนญุาตใหทาํการตดัฟน 

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.  

กฎหมายทีก่ําหนดการออกใบอนุญาตตดัฟน, 
ทะเบียนหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆที่จําเปนสําหรบัการปฏิบตัิงานดานการตัดฟนโดยเฉพาะ 
โดยรวมถึงการใชวถิีทางตามกฎหมายเพือ่ใหไดมาซึ่งใบอนุญาต 
เปนทีท่ราบกันดวีาการฉอโกงมักเขามามีสวนพวัพันกับการออกใบอนุญาตตัดฟน 

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) พระราชกําหนดปิดสมัปทานทําไม ้พ.ศ. 2532 

 Timber Harvesting Activities กจิกรรมการตดัฟนไมทอน 

 Timber harvesting regulations กฎระเบยีบวาดวยการตดัฟนไมทอน 

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 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.  

ขอกําหนดตามกฎหมายใดๆสําหรับเทคนิคและเทคโนโลยีการตัดฟนรวมถึงการตดั, 
การปลูกไมใหรมเงาทดแทน, การตัดถาง, 
การขนทอนไมออกจากพื้นที่ที่ทาํการโคนและขอจํากัดตามฤดกูาล ฯลฯ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎระเบียบวาดวยขนาดพื้นทีท่ี่ทาํการโคน, 
อายุขัน้ต่าํและ/หรอืเสนผาศนูยกลางสาํหรับกิจกรรมการตัดฟนและองคประกอบตางๆทีต่องรักษาไ
วระหวางการโคน ฯลฯ ตองพิจารณาสรางเสนทางลากไม, ถนน, ระบบระบายน้ํา, 
สะพานและอ่ืนๆเชนเดียวกับการวางแผนและการติดตามตรวจสอบกิจกรรมการตัดฟน 
ทั้งนี้ตองพิจารณาหลักปฏิบตัใินการตัดฟนทีเ่กี่ยวของดวย 

 Protected sites and species พืน้ทีแ่ละชนดิพนัธุทีไ่ดรบัการคุมครอง 

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

ครอบคลุมกฎหมายที่วาดวยพื้นที่คุมครองและการคุมครองชนิดพันธุพชืและสตัวหายากทีถู่กคุกคา
มและเสี่ยงตอการสญูพันธุรวมทั้งแหลงที่อยูอาศยัและพืน้ที่ที่จากเปนแหลงที่อยูอาศัยได 

 Environmental requirements ขอกาํหนดดานสิง่แวดลอม 
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.  

ครอบคลุมกฎหมายที่วาดวยการประเมินผลกระทบดานสิง่แวดลอมทีเ่กี่ยงเนือ่งกับการตัดฟน, 
ความเสียหายตอดนิในระดับที่ยอมรับได, การสรางเขตกนัชน (อาทิ ตามแนวลาํน้ํา, พื้นที่เปดโลง, 
แหลงเพาะพนัธุ), การรักษาตนไมที่ขึน้ในพื้นที่ที่ทาํการโคน, 
ขอจํากัดทีเ่กี่ยวของเวลาในการตัดฟนและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมสําหรบัเครื่องจักรที่ใชในการ
ทําปาไม  
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 Health and safety สขุภาพและความปลอดภยั 

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).  

อุปกรณปองกันสวนบุคคลตามที่กฎหมายกาํหนดที่ใชในกิจกรรมการตัดฟน, 
การใชวธีิปฏิบตัิในการโคนและขนสงที่ปลอดภัย, 
การสรางเขตปองกันรอบพื้นที่ตัดฟนและขอกําหนดดานความปลอดภัยเก่ียวกับเครื่องจักรที่ใชงาน 
ขอกําหนดดานความปลอดภยัตามทีก่ฎหมายกําหนดทีเ่ก่ียวกับการใชสารเคมี 
ทั้งนี้ตองพิจารณาขอกาํหนดวาดวยสขุภาพและความปลอดภัยที่เก่ียวกับการปฏบิัตงิานในปา 
(ที่ไมใชงานสาํนักงานหรอืกจิกรรมอื่นๆที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานการปาไมในระดับที่นอยก
วาทีก่ลาวมา) 

 Legal employment  การจางงานามกฎหมาย 

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  

ขอกําหนดทางกฎหมายสาํหรบัการจางบุคลากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการตัดฟนรวมทั้งขอกาํหนด
สําหรับสัญญาและใบอนญาตทํางาน, ขอกาํหนดสําหรบัประกนัภัยโดยบังคับ, 
ขอกําหนดสําหรับใบรับรองความสามารถและขอกําหนดดานการฝกอบรมอ่ืนๆ 
การชาํระภาษีเงินไดและภาษีสังคมซึ่งนายจางหกัไว 
ยิ่งไปกวานั้นยังตองครอบคลุมประเด็นการสังเกตการณอายุการทาํงานขั้นต่ําและอายุขั้นต่าํสาํหรับ
บุคลากรที่ทาํงานที่มีอันตราย, 
กฎหมายตอตานการใชแรงงานทาสและโดยบังคับรวมไปถึงการเลือกปฏิบตัแิละเสรภีาพในการวม
กลุมดวย  

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) พระราชบญัญัตเิลอืยโซย่นต ์พ.ศ. 2545 

48. Wildlife Preservation and Protection Act, B.E. 2535 (1992) พระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ .ศ . 2535 

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) 
พระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสงิแวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 

 Custom regulations กฎระเบยีบดานศลุกากร 

Custom legislation covering areas such as export/import licenses, product classification (codes, quantities, qualities and 
species) 

กฎหมายตามประเพณีที่ครอบคลุมดานตางๆ เชน ใบอนุญาตนําเขา/สงออก, การแยกประเภทผลภัณฑ (รหัส, 
ปริมาณ, คุณภาพและชนิดพันธุ) 

51. Custom Act B.E. 2548(2005) พระราชบัญญัตศิลุกากร (ฉบับท ี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) 
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ใบอนุญาตไซเตส (อนุสัญญาการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุพืชและสัตวที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ 
หรือที่รูจักในชื่ออนุสัญญาวอชิงตัน) 

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 
กฎระเบียบวาดวยการทําปาไมโดยตรงที่เก่ียวของกับและบัญญัติโดยสภานิติบัญญัติแหงช
าติและสถาบันนิติบัญญัติอ่ืนๆ: 

56. NA 

57. NA 

C
. 

INTERNATIONAL AGREEMENTS PERTINENT TO FORESTRY 
ขอตกลงนานาชาติวาดวยการทําปาไมโดยตรง 

58. Convention on Biological Diversity อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ 

59. Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES) 
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดพันธุสตัวและพืชปาใกลสูญพันธุ (ไซเตส) 

60. International Labour Organisation (ILO) องคการแรงงานนานาชาต ิ(ไอแอลโอ) (insert all ILO 

conventions relevant to the country ผนวกอนสัุญญาไอแอลโอทกุฉบับที่เก่ียวของกับประเทศไทย) 

61.  

D
. 

LOCAL STANDARDS AND BEST OPERATING PRACTICES 
มาตรฐานทองถ่ินและหลักการปฏิบัติงานที่ดีทีสุ่ด 

62. NA 

63. NA 
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APPENDIX C ภาคผนวก บ ี

LIST OF RARE THREATENED AND ENDANGERED SPECIES LISTED FOR THAILAND 
รายชื่อพชืและสตัวชนดิพนัธุหายากทีถู่กคกุคามและเสีย่งตอการสูญพนัธุทีจ่ดัทาํขึน้สํา
หรบัประเทศไทย 

The following websites provide information about Thailand’s RT&E species: 

หนาเว็บตางๆขางลางนี้ใหขอมูลตางๆเกีย่วกับพชืและสตัวชนดิพนัธุหายากทีถ่กูคกุคามและเสีย่งต
อการสญูพนัธุของประเทศไทย 

www.iucnredlist.org (IUCN red lists รายชื่อที่มีความเสี่ยงสูงของไอยูซีเอ็น) 

www.panda.org  

www.earthsendangered.com (this allows a search per country for species lists 
สามารถคนหารายการชนิดพันธุพืชและสตัวเปนรายประเทศได) 

www.nationsencyclopedia.com (information per country ขอมูลรายประเทศ) 

www.animalinfo.org (information per country ขอมูลรายประเทศ) 

www.conservationoutdoors.org (species search per country 
คนหารายการชนดิพันธุพืชและสัตวรายประเทศ) 

www.nationalredlist.org (email info@nationalredlists.org) 
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APPENDIX D ภาคผนวก ซ ี

LIST OF ISSUES OF CONTENTION RAISED BY STAKEHOLDERS IN TERMS OF THIS 
STANDARD 
รายการประเดน็ขอพพิาทตางๆทีเ่กีย่วกบัมาตรฐานฉบบันีซ้ึง่ผูมสีวนไดสวนเสยียกขึน้มา 

Issue Nr  
จํานวนประเด็น 

Issue ประเด็น 

  

 

 

 

End of Standard จบมาตรฐาน 


