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SGS QUALIFOR เอสจีเอส ควอลฟิอร์ 
FOREST MANAGEMENT STANDARD FOR THAILAND  2015 

มาตรฐานการจัดการป่าไม้สาํหรับประเทศไทย ปีพ.ศ. 2558 

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

บญัชีรายการนี �แสดงมาตรฐานของเอสจีเอส ควอลฟิอร์ สําหรับใช้ในการรับรองการจดัการป่าไม้ตามหลกัการและเกณฑ์ของเอฟเอสซี 
หลกัเกณฑ์พื �นฐานของมาตรฐานนี �มีวตัถปุระสงค์เพื,อ 

� Development of a regional standard พฒันามาตรฐานระดบัภมิูภาค 

� Scoping assessment กําหนดขอบเขตการประเมิน 

� Certification assessment การประเมินการให้การรับรอง 

� Surveillance assessment การประเมินตรวจสอบติดตามผล 

� Information to stakeholders on the assessment criteria used by SGS Qualifor 
เป็นข้อมลูการประเมินเกณฑ์มาตรฐานที,เอสจีเอส ควอลฟิอร์ ใช้สําหรับผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
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ที�อยู่ 

 International นานาชาติ Local ทอ้งถิ�น 

Qualifor Programme 

SGS South Africa (Pty) Ltd 
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Harrowdene Office Park 

128 Western Serives Road 

Woodmead  

South Africa, 

โปรแกรมควอลฟิอร์  

บริษทัเอสจีเอสแอฟริกาใต ้จาํกดั, อาคาร 
1, สาํนกังานแฮโรวดีน ออฟฟิซปาร์ค 

เลขที� 128, ถนนเวสเทิร์น เซอไรฟส์, 

วูด้มี&ด, ประเทศแอฟริกาใต ้ 

SGS South Africa (Pty) Ltd 
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“ใส่ชื�อบริษทัลูก/คู่คา้” 

CONTACT ติดต่อ Person: 

 ผู้ประสานงาน 

Gerrit Marais 

เจอร์ริต มาเรส์ 

Sharon Botha 

ชารอน โบธ่า 
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Telephone: 
โทรศพัท์ 

+27 11 800-1000 +27 11 800-1000 

Email: อีเมล์ forestry@sgs.com Sharon.botha@sgs.com  

Web address: 
หน้าเว็บ 

WWW.SGS.COM/FORESTRY  
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CHANGES SINCE THE PREVIOUS VERSION OF THE STANDARD                                                            

การเปลี�ยนแปลงตั�งแต่การจดัทาํทาํมาตรฐานฉบบัก่อนหน้านี� 

Section หมวด Change การเปลี�ยนแปลง Date วันที� 

 Annex A updated 

ภาคผนวกกการปรับปรุง 
29-03-2016 
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ADAPTATION OF STANDARD TO MEET LOCAL REQUIREMENTS AND THRESHOLDS               
การนํามาตรฐานมาปรับใช้เพื�อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องที�และเงื�อนไขที�จะส่งผลให้เกดิการเปลี�ยนแปลง 

 

The objective of local adaptation 
of the SGS Qualifor standard is 

to: วตัถปุระสงค์ของการนํามาตรฐานเอสจีเอส 
ควอลฟิอร์ มาปรับใช้ คือ  
i. identify any aspects of the 

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

เพื�อจาํแนกภาคส่วนใดๆของมาตรฐานที�อ
าจขดัแยง้กบัขอ้กาํหนดของกฎหมายในพื&
นที�ที�มีการนาํมาตรฐานไปใช ้

และหากเกิดขอ้ขดัแยง้ขึ&นตอ้งทาํการประเ
มินเพื�อวตัถุประสงคใ์นการออกใบรับรอง
โดยการหารือกบัฝ่ายต่างๆที�เกี�ยวขอ้งและ
ไดรั้บผลกระทบ; 

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; 

เพื�อจาํแนกภาคส่วนใดๆของมาตรฐานทั�ว
ไปที�กาํหนดหลกัปฏิบติัต่อการเปลี�ยนแปล
งที�อาจเกิดขึ&นไวต้ ํ�ากว่าขอ้กาํหนดทางกฎ
หมายขั&นตํ�าของประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 
หากพบวา่มีช่องวา่งดงักล่าวให้ทาํการเปลี�
ยนแปลงแกไ้ขหลกัปฏิบติัทุกขอ้ที�เกี�ยวขอ้
งให้เทียบเท่าหรือสูงกว่าขอ้กาํหนดขั&นตํ�า
ของประเทศ;  

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

สาํหรับเอสจีเอส ควอลฟิอร์  

ไม่จาํเป็นตอ้งจดัหาหรือจดัทาํขอ้ตกลงร่วมในส่วนที�เกี�ยวกบัการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงมาตร
ฐานทั�วไปของเรา: 
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 

ความรู้เรื�องในเรื�องตวับ่งชี&และวิธีการประเมินประเด็นที�ถูกหยบิยกขึ&นมาของเรานั&น
ไดถู้กผนวกอยูใ่นมาตรฐานเอฟเอสซีที�ไดรั้บการรับรองทั&งระดบัชาติและทอ้งถิ�นแล้
ว; 

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

เอฟเอสซี เนชั�นแนล 

อินิชิเอทีฟในประเทศที�เขา้ไปดาํเนินการไดจ้ดัทาํเอกสารคาํแนะนาํถึงแนวโน้มที�การ
เปลี�ยนแปลงแกไ้ขที�ถูกเสนอจะไดรั้บการสนบัสนุนจากเสียงขา้งมากของกลุ่มที�ทาํกิ
จกรรมในประเทศนั&น; 

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; 

สาํนกังานเอฟเอสซีระดบัภูมิภาคที�ดูแลกิจกรรมในประเทศนั&นๆไดจ้ดัทาํเอกสารคาํแ
นะนาํถึงแนวโนม้ที�การเปลี�ยนแปลงแกไ้ขที�ถูกเสนอจะไดรั้บการสนบัสนุนจากเสียง
ขา้งมากของสมาชิกเอฟเอสซีจากแต่ละสาํนกังานในภูมิภาค; 

iv. the scale and intensity of forest management. 

ขนาดและความเขม้ขน้ของการจดัการป่าไม ้

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

เอสจีเอส ควอลฟิอร์ 

จะตอ้งสามารแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ขอ้กาํหนดต่างๆของมาตรฐานทั�วไปที�นาํไปประยกุตใ์ชใ้
นระดบัทอ้งถิ�นนั&นสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดต่างๆของมาตรฐานเอฟเอสซีที�ไดรั้บการรับรอ
งฉบบัอื�นๆที�ใชก้บัป่าไมข้องภมิูภาคที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัและสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบั
ติใดๆที�ไดรั้บจากเอฟเอสซี เนชั�นแนล อินิชิเอทีฟในประเทศที�เขา้ไปดาํเนินการ 
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iii. add specific indicators (with 
appropriate means of verification 
if required) and/or cross-
references to the identified 
documentation to evaluate 
compliance with key 
requirements of the national and 
local forest laws, administrative 
requirements and multi-lateral 
environmental agreements 
related to the FSC Principles 1 – 
10; 

เพิ�มตวับ่งชี& เฉพาะ 

(พร้อมดว้ยวิธีการหรือการทวนสอบที�เหม
าะสมหากจาํเป็น) 

และ/หรือการอา้งอิงไขวก้บัการจดัทาํเอก
สารตามที�ระบุเพื�อประเมินความสอดคลอ้
งต่อขอ้กาํหนดหลกัตามกฎหมายดา้นการ
ป่าไม,้ 

ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการบริหารงานและขอ้ต
กลงวา่ดว้ยสิ�งแวดลอ้มหลายฝ่ายทั&งระดบั
ทอ้งถิ�นและระดบัประเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัห
ลกัการเอฟเอสซี 1-10; 

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

ให้ความสาํคญักบับริบทของประเทศในส่
วนที�วา่ดว้ยการจดัการป่าไม;้ 

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

ให้ความสาํคญักบัผลกระทบดา้นสิ�งแวดล้
อม, สงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ; 

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

แน่ใจวา่มาตรฐานนั&นๆสามารถนาํไปใชป้
ฏิบติัไดใ้นประเทศที�เขา้ไปทาํกิจกรรม; 

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

แน่ใจวา่มาตรฐานนั&นๆสามารถนาํไปใชป้
ฏิบติัไดก้บัขนาดและความเขม้ขน้ของการ
จดัการหน่วยการจดัการป่าไมที้�เขา้ไปดาํเนิ
นการ; 

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

ตอบสนองต่อประเด็นพิเศษที�เป็นที�กงัวลข

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

เอสจีเอส ควอลฟิอร์ 

ไม่จาํเป็นตอ้งทาํการเปลี�ยนแปลงใดๆต่อมาตรฐานที�นาํไปปรับใชใ้นทอ้งถิ�นเพื�อการประเ
มินระยะเวลาการมีผลบงัคบัใชข้องใบรับรองเวน้แต่เมื�อมีความจาํเป็นที�จะตอ้งปรับใหส้อ
ดคลอ้งกบันโยบายเอฟเอสซี, มาตรฐาน, 

แนวปฏิบติัหรือใบแจง้ขอ้แนะนาํต่างๆที�เอฟเอสซีเป็นผูอ้นุมติั 
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องกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยทั�วไปของ
ประเทศที�เขา้ไปดาํเนินการ 
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LAYOUT OF THE STANDARD: รูปแบบของมาตรฐาน 

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

มาตรฐานนี �เป็นไปตามหลกัการและหลกัเกณฑ์เอฟเอสซีของ องค์กรพิทกัษ์ป่า (มกราคม, 2543) โดยแบง่ออกเป็น 10 หมวด 
ซึ,งแตล่ะหมวดสอดคล้องกบัหลกัการของเอฟเอสซี และได้แสดงรายการหลกัเกณฑ์ไว้ภายใต้หลกัการแตล่ะหวัข้อด้วย 
โปรดศกึษาข้อมลูข้างลา่งเพื,อความเข้าใจที,ชดัเจน 

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

มาตรฐานแตล่ะหน้าแบง่เป็น 3 คอลมัน์ นอกจากนี �มาตรฐานนี �ยงัใช้เป็นรายการหวัข้อสําหรับตรวจสอบในระหวา่งการประเมินและสําหรับแตล่ะเกณฑ์ 
จะประกอบไปด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี � 

The Qualifor Requirement: Indicator 

ข้อกาํหนดของควอลฟิอร์ : ตัวบ่งชี * 
 

All local adaptations or additions are indicated in 
red. 

การนําไปประยุกต์ใช้หรือเพิ�มเติมเนื *อหาสาํหรับใช้ในระดับท้อ
งถิ�นจะแสดงเป็นอักษรสีแดง 

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). 

ข้อกําหนดนี �แสดงเค้าโครงวิถีปฏิบตัิหรือตวับง่ชี �ตามที,กําหนดไว้ใน ควอลฟิอร์ 

เพื,อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์บางประการของเอฟเอสซี 
แหลง่ที,มาของข้อมลูหรือหลกัฐานที,ผู้สอบสามารถนําไปใช้ในการประเมินจะต้อ
งสอดคล้องกบัตวับง่ชี �ตวัใดตวัหนึ,ง 
ตวับง่ชี �บางตวัจะแสดงความแตกตา่งระหวา่งการปฏิบตัิงานในป่าไม้ “ทั,วไป” 
และป่าไม้ขนาดเล็กที,มีการจดัการดแูลน้อย 

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

ตัวตรวจสอบ 

คือตวัอยา่งที�ผูป้ระเมินของเอสจีเอสตอ้งการเพื�อให้แน่ใจวา่วิถีปฏิบติับางอยา่งห
รือตวับ่งชี&นั&นสอดคลอ้งตอ้งกนั 

รายการนี& ไม่คลอบคลุมรายละเอียดทั&งหมดดงันั&นผูป้ระเมินจึงอาจตอ้งใชวิ้ธีการอื�
นในการทวนสอบตวับ่งชี& ที�เกี�ยวขอ้ง 

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

แนวปฏิบัติ 
พิมพเ์ป็นตัวเอียงและเป็นตวัช่วยผูป้ระเมินในการทาํความเขา้ใจขอ้กาํหนดของตั
วบ่งชี&บางตวั 
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PRINCIPLE 1. COMMUNITY RELATIONS AND WORKER’S RIGHTS: 

Forest management operations shall maintain or enhance the long-term social and economic well 
being of forest workers and local communities. 

หลกัการที� 1. ความสัมพนัธ์กบัชุมชนและสิทธิของคนงาน: 

การปฏิบัตงิานด้านการจัดการป่าไม้ต้องรักษาหรือยกระดับความเป็นอยู่ที�ดีในระยะยาวทั�งทางด้านเศรษฐกจิและสังคมของคนงานป่าไม้และชุมชน
ท้องถิ�น 

 

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

หลกัเกณฑ์ที� 4.1: ชุมชนที�ตั�งอยู่ภายในพื�นที�จัดการป่าไม้หรือที�อยู่ตดิกนัต้องได้รับโอกาสในการจ้างงาน, การฝึกอบรมและบริกา 

ด้านอื�นๆ 

Indicator 4.1.6  

ตวับ่งชี�ที� 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 

ไม่ปรากฏว่ามีการเลือกปฏิบัติในเรื� อง: เชื�อชาติ, สีผิว, วัฒนธรรม, 

เพศ. อาย,ุ ศาสนา, ความคิดเห็นทางการเมือง, 
สัญชาติหรือรากเหง้าทางสังคม  

Employment policies and procedures. 
นโยบายและกระบวนการจา้งงาน 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour 
Union representatives.  

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ 

คนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Interviews with workers and contractors 

การสมัภาษณ์คนงานและผูรั้บเหมา 

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 

นโยบายและกระบวนการต่างๆรวมถึงการนาํไปปฏิบติัของตวับ่งชี&ดงักล่าวตอ้
งใชคุ้ณสมบติั, 

ทกัษะและประสบการณ์เป็นพื&นฐานในการคดัสรรบุคคลเขา้ทาํงาน, 

การจดัสรรคง์าน, การฝึกอบรมและความกา้วนหนา้ของพนกังานในทุกระดบั 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

ลูกจา้งตอ้งไม่ถูกเลือกปฏิบติัในการจา้งงาน, ความกา้วหนา้, 
ค่าตอบแทนการเลิกจา้งและการวา่จา้งในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัประกนัสงัคม 

 

  

 

An SGS Qualifor 
Guideline (Italics)

แนวทางของเอสจีเอส

ควอลิฟอร์ (ตวัเอียง

The FSC Criterion 

หลกัเกณฑเ์อฟเอสซี 

The year of the 
evaluation 

ปีที�ทาํการประเมิน 

The SGS Qualifor 
Indicator 

ตวับ่งชี& เอสจีเอส 

ควอลฟิอร์  

The SGS Qualifor 
verifier 

ตวัตรวจสอบเอสจีเอส 

ควอลฟิอร์ The SGS Qualifor 
observation i.t.o. the 

indicator 

ตวับ่งชี&การเฝ้าสังเกตไอ.ที.โอ.เอส

จีเอส ควอลฟิอร์  

The FSC Principle 

หลกัการเอฟเอสซี 
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THE STANDARD มาตรฐาน 

PRINCIPLE 1. COMPLIANCE WITH LAWS AND FSC PRINCIPLES: 

Forest management shall respect all applicable laws of the country in which they occur and 
international treaties and agreements to which the country is a signatory, and comply with all FSC 
Principles and Criteria 

หลกัการที� 1. ความสอดคล้องกบักฎหมายและหลกัการต่างๆของเอฟเอสซี: 

การจัดการป่าไม้ต้องเคารพต่อทุกแง่มุมของกฎหมายทุกฉบับที�บังคบัใช้ในประเทศนั�นๆรวมไปถงึสนธิสัญญาและข้อตกลงนานาชาตทิี�ประเทศนั�นไ
ด้ให้สัตยาบันไว้ และต้องสอดคล้องกบัหลกัการและหลกัเกณฑ์ของเอฟเอสซี 

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

หลกัเกณฑ์ที� 1.1 การจัดการป่าไม้ต้องเคารพต่อทุกแง่มุมของกฎหมายของประเทศและของท้องถิ�นรวมทั�งข้อกาํหนดในการบริหารงานด้วย 

Indicator 1.1.1 ตวับ่งชี&  1.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

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

การสมัภาษณ์และการรับขอ้มูลจากหน่วยงานกาํกบัดูแล, 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอื�นๆและผูจ้ดัการดา้นการป่าไม ้

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

การควบคุมการจดัทาํเอกสารดา้นกฎหมายตามที�กาํหนด, นโยบาย, 
กระบวนการปฏิบติังานและมาตรฐานต่างๆแสดงให้เห็นวา่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้
กาํหนด 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

The forest manager knows what the legislation requires. 

ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมท้ราบถึงขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

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

การสงัเกตการณ์ภาคสนามและการจดัทาํเอกสารที�มีอยูแ่สดงให้เห็นวา่การปฏิบติัง
านภาคสนามเป็นไปตามขอ้กฎหมาย 

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

ความไไม่สอดคล้องกับกฎหมายจะถือว่า “มีนัยสาํคัญ” ถ้า 
i. it has been allowed to persist or remain for a period of time 

that would normally have allowed detection; and/or 

ถกูละเลยมาระยะเวลาหนึ�งซึ�งโดยปกติจะต้องมีการสืบสวน และ/หรือ 

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

การกระทาํดังกล่าวโดยตัวของมันเองเป็นหลักฐานในระดับนานาชาติหรือชัดแ
จ้งของการเพิกเฉยต่อกฎหมาย 

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

ความไม่สอดคล้องทางกฎหมายจะไม่ถือว่า “มีนัยสาํคัญ” 

There is no evidence of significant non-
compliance with all national and local laws and 
administrative requirements 
ไมป่รากฏหลกัฐานความไมส่อดคล้องอยา่งมีนยัสําคญักบักฎหมา
ยของประเทศและท้องถิ,นและข้อกําหนดในการบริหารงาน 
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หากเกิดขึ�นในระยะสั�น, 

ไม่ใช่การจงใจและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสิ�งแวดล้อม 

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

ดูเพิ�มเติมที�ภาคผนวก A สําหรบัรายการกฎหมาย ข้อบงัคบั 
และแนวทางทกุอย่างที�ใช้อยู่ (สิ�งแวดล้อมในระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และทอ้งถิ�น 
แรงงาน และกฎหมายป่าไม้) 

  

Indicator 1.1.2 ตวับ่งชี�ที� 1.1.2  Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and field observations. 

List of applicable laws, regulations and national guidelines. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

รายชื�อกฎหมาย, กฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัระดบัประเทศที�บงัคบัใช ้

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

การชําระภาษีท้องถิ�น สิทธิในการทําไม้หรือสญัญาเช่าที�เป็นปัจจุบนั 

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

  

Indicator 1.1.3 ตวับ่งชี�ที� 1.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and field observations. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

List of applicable laws, regulations and national guidelines. 

รายชื�อกฎหมาย, กฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัระดบัประเทศที�บงัคบัใช ้

 

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

ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมต้อ้งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัตามหลั
กปฏิบติั. 

แนวทางการปฏิบติังานและวิถีปฏิบติัหรือขอ้ตกลงอื�นๆที�เป็นที�ยอม
รับ 

  

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

หลกัเกณฑ์ที� 1.2 ต้องชําระค่าธรรมเนียม, ค่ารอยลัตี�, ภาษีต่างๆและค่าใช้จ่ายอื�นๆที�กาํหนดไว้และบังคบัใช้ตามกฎหมายทั�งหมด 

Indicator 1.2.1 ตวับ่งชี�ที� 1.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

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

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

การสมัภาษณ์และขอ้มูลที�ไดรั้บจากหน่วยงานกาํกบัดูแลและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอื�
นๆ 

No evidence of non-payment ไม่มีหลกัฐานแสดงการไม่ชาํระเงิน 

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

หลักฐานการชาํระภาษีท้องถิ�นต่างๆ, สิทธิการทาํไม้หรือการเช่าซื�อที�เป็นปัจจุบัน 

 

There is evidence that required payments have 

been made.  มีหลกัฐานแสดงการชําระเงิน 

  

Indicator 1.2.2 ตวับ่งชี�ที� 1.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 
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Provision has been made to meet the costs of 
future fees 

มีข้อกําหนดเพื,อให้สามารถชําระคา่ใช้จา่ยจากคา่ธรรมเนียมตา่งๆ
ที,จะเกิดขึ �นในอนาคตได้ 

Specific provisions in financial planning and long-term budgets. 

มีขอ้กาํหนดเฉพาะในแผนการเงินและงบประมาณระยะยาว 

SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมส้ามารถอธิบายไดว้า่จะชาํระค่าใชจ่้ายในอนาคตไดอ้
ยา่งไร 

  

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. 

หลกัเกณฑ์ที� 1.3 ต้องปฏิบัตติามข้อตกลงนานาชาต ิอาทเิช่น ไซเตส, อนุสัญญาต่างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ, ไอทีทเีอ 

และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที�ประเทศนั�นๆได้ให้สัตยาบันไว้ 

Indicator 1.3.1 ตวับ่งชี�ที� 1.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม ้

Operational documentation การจดัทาํเอกสารดา้นการฏิบติังาน 

Required licenses are in place มีใบอนุญาตตามที�กาํหนด 

Thailand is a signatory to CITES  

Proof of access to lists of CITES plants and animals.  

ประเทศไทยได้เป็นภาคีของอนสุญัญาวา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศซึ,งชนิดสตัว์ป่
าและพืชป่ามี,ใกล้จะสญูพนัธุ์ 

มีหลกัฐานพิสจูน์วา่สามารถเข้าใช้งานชีรายชื,อพืชและสตัว์ตามอนสุญัญาไซเตส 

 

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 

ไดมี้การนาํขอ้กาํหนดของอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซึ�
งพนัธ์ุสตัวแ์ละสตัวใ์กลสู้ญพนัธ์ุ (ไซเตส) 

และขอ้บงัคบัต่างๆมาใชเ้พื�อให้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและบงัคบั
ดงักล่าวเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 

SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

มีการรับรู้ถึงสิ�งมีชีวิตสายพนัธ์ุต่างๆของทอ้งถิ�นที�จดัอยูใ่นขอ้กาํหน
ดของอนุสญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซึ� งพนัธ์ุสตัวแ์ละสตัว์
ใกลสู้ญพนัธ์ุ 

(ไซเตส)และขอ้บงัคบัต่างๆมาใชเ้พื�อให้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดแ
ละบงัคบัดงักล่าวเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 
 

  

Indicator 1.3.2 ตวับ่งชี�ที� 1.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

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

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม,้ คนงาน, ผูรั้บเหมา, 
สหภาพแรงงานและหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ 

Review of policies, procedures and personnel records. 

ทบทวนนโยบาย, กระบวนการและบนัทึกงานบุคคล 

SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Forest Managers are aware of the requirements and there are no 

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. 

ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมไ้ดน้าํขอ้บงัคบัต่างมาใชเ้พื�อให้การปฏิ
บติังานมีความสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาต่างๆขององคก์ารแรงงานระ
หวา่งประเทศ (ไอแอลโอ) อยา่งต่อเนื�อง ขอ้กาํหนดที� 87 และ 
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98 ของไอแอลโอเป็นขอ้กาํหนดขั&นตํ�าสาํหรับการออกใบรับรอง   

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมไ้ดน้าํเอาขอ้บงัคบัต่างๆมาใชป้ฏิบติัเพื�
อให้ความสอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยแรงงานของประเทศเป็นไป
อยา่งต่อเนื�อง 

objective evidence of non-compliance. 

ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมต้ระหนกัดีถึงขอ้กาํหนดและไม่ปรากฏวา่มีหลกัฐานเ
ชิงประจกัษที์�แสดงถึงการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

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

ประเทศไทยได้ใช้อนสุญัญาการใช้แรงงานเกณฑ์ (2473) 
อนสุญัญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบงัคบั (2494) 
อนสุญัญาว่าด้วยค่าตอบแทนที�เท่าเทียมกนัสําหรบัลูกจ้างชายและหญิงซึ�งทํางาน
มีค่าเท่ากนั (2494) 
Proof of access to ILO conventions. Copies of the ILO 
documents 87, 98 and ILO Code of Practice on Safety and 
Health in Forestry Work (ILO1998) should be available. 

พิสูจน์ได้ว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลในนสุญัญาว่าด้วยแรงงานระหว่างประเทศ 
ควรทําสําเนาเอกสารของอนสุญัญา 87 98 
และรหสัในการปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและสขุภาพในด้านการป่าไม้ (ILO 

2551) ไว้ให้พร้อม 

  

Indicator 1.3.3 ตวับ่งชี� 1.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, regulatory authorities and other 
stakeholders. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม,้ 

หน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอื�นๆ  

Review of policies, procedures and records 

ทบทวนนโยบาย, กระบวนการและบนัทึกต่างๆ 

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

ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงวา่ด้วยการค้าไม้ซงุป่าเขตร้อนนานาชาติ 
(ITTA) และเป็นสมาชิกขององค์กร (ITTO) 

โดยสมาชิกจะได้รบัการผลกัดนัให้สนบัสนนุและพฒันาด้านการฟืAนฟปู่าเพื�อเศรษ
ฐกิจและกิจกรรมด้านการจดัการป่าไม้รวมทัAงการฟืAนฟปู่าไม้เสื�อมโทรมเพื�อชุมชน
ท้องถิ�นที�ต้องพึ�งพาทรพัยากรป่าไม้ 

(Not applicable to SLIMF) 

ไม่ไดน้าํมาใชก้บัเอสแอลไอเอม็เอฟ  

Forest Managers  have implemented controls to 
ensure continuing compliance with ITTA. 

ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมไ้ดน้าํเอาขอ้บงัคบัต่างๆมาใชป้ฏิบติัเ
พื�อให้ความสอดคลอ้งกบัไอทีทีเอเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 

  

Indicator 1.3.4 ตวับ่งชี�ที� 1.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, regulatory authorities and other 
stakeholders. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม,้ 

หน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอื�นๆ  

Review of policies, procedures and records. 

ทบทวนนโยบาย, กระบวนการและบนัทึกต่างๆ 

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 

(Not applicable to SLIMF) 

ไม่ไดน้าํมาใชก้บัเอสแอลไอเอม็เอฟ  

Forest Managers  have implemented controls to 
ensure continuing compliance with the 
International Biodiversity Convention. 

ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมไ้ดน้าํเอาขอ้บงัคบัต่างๆมาใชป้ฏิบติัเ
พื�อให้ความสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีว
ภาพเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 



AD 33-TH-05 Page 13 of 98 

 

fair and equitable sharing of benefits arising from the use of 
genetic resources. The Conservation of the National 
Environmental Quality Act of 1992 encapsulate the obligations of 
this convention. 

ประเทศไทยได้ใหส้ตัยาบนักบัอนสุญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซึ�งมีวตัถปุระสงค์สามประการคือ เพื�ออนรุกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพื�อการใช้ทรพัยากรชีวภาพอย่างยั�งยืน 
และการแบ่งปันผลประโยชน์ที�เกิดจากการใช้ประโยชน์แหล่งพนัธุกรรมอย่างเป็นธ
รรมและเท่าเทียม พระราชบญัญติัสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
ได้ผนวกเอาพนัธะกรณีต่างๆของอนสุญัญาดงักล่าวเข้าไว้ด้วย 

  

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 

หลกัเกณฑ์ที� 1.4 ผู้ออกใบรับรองและฝ่ายต่างที�เกี�ยวข้องหรือได้รับผลกระทบต้องทาํการประเมินข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมาย, 

ระเบียบกฎเกณฑ์และหลกัการและหลกัเกณฑ์ของเอฟเอสซีเพื�อวัตถุประสงค์ของการออกใบรับรองเป็นรายกรณไีป 

Indicator 1.4.1 ตวับ่งชี� 1.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

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

เอสจีเอสจะประเมินข้อขัดแย้งนั�นและให้คาํแนะนาํในการดาํเนินการแก้ไขในกรณี
ที�ทาํได้ 

Interviews with Forest Managers and other stakeholders. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอื�นๆ 

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

parties. ความขดัแย้งใดๆ 
ที,ตรวจพบจะต้องนําเสนอตอ่เอสจีเอสหรือกลุม่คณะที,เกี,ยวข้อง 

  

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

หลกัเกณฑ์ที� 1.5 ควรต้องมีการป้องกนัพื�นที�การจัดการป่าไม้จากการตดัฟันที�ผดิกฎหมาย, การตั�งบ้านเรือนและกจิกรรมที�ไม่ได้รับอนุญาตอื�นๆ  

Indicator 1.5.1 ตวับ่งชี�ที� 1.5.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Field observations show no damage from unauthorised or illegal 
activities 

ผลจากการสงัเกตการณ์ภาคแสดงว่าไม่มีความเสียหายอนัเกิดจากกิจกรรมที�ไม่ไดรั้
บอนุญาตหรือผิดกฎหมายใดๆ 

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

ผูจ้ดัการอธิบายถึงกิจกรรมการปกป้อง/ป้องกนัต่างๆ เช่น ป้าย, ประตูรั& ว, 
การลาดตระเวน ฯลฯ  

Copies of reports made to the authorities of problem activities 

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

มีสาํเนารายงานกิจกรรมที�เป็นปัญหาต่างๆที�ส่งให้หน่วยงานที�ดูแล 

ทั&งผูจ้ดัการและชุมชนทอ้งถิ�นรับทราบถึงอาณาเขตซึ� งระบุไดง่้าย 

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

มีการทาํเครื�องหมายอาณาเขตในจุดที�มีความเสี�ยงต่อการรุกลํ&าสูง 

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

ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมไ้ดใ้ชม้าตรการที�มีประสิทธิภาพในกา
รติดตามตรวจสอบ, ระบุและควบคุมการตดัฟันที�ผดิกฎหมาย, 
การตั&งบา้นเรือนและกิจกรรมที�ไม่ไดรั้บอนุญาตอื�นๆ 
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Indicator 1.5.2 ตวับ่งชี�ที� 1.5.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Staff records and records of security incidences 

Field observations provide no evidence of ongoing illegal 
activities 

บนัทึกพนกังานและบนัทึกเหตุกาณ์ดา้นความปลอดภยั 

There are adequate personnel and surveillance 
resources to control such activities 

มีบุคลากรและทรัพยากรสาํหรับการตรวจสอบติดมากพอสาํหรับก
ารควบคุมกิจกรรมต่างๆดงักล่าว 

  

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

หลกัเกณฑ์ที� 1.6 ผู้จัดการด้านการป่าไม้ควรแสดงให้เห็นถงึพนัธะสัญญาในการยดึถอืปฏิบัติตามหลกัการและหลกัเกณฑ์ของเอฟเอสซีระยะยาว 

Indicator 1.6.1  ตวับ่งชี�ที� 1.6.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Written policy with appropriate statement is available 

มีการจดัทาํเอกสารนโยบายที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมดว้ยขอ้ความประกาศที�เห
มาะสมไวด้ว้ย 

SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ: 

The management plan แผนการจดัการ 

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

แผน (ทั&งที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรและอยา่งไม่เป็นทางการ) สาํหรับการลงทุน, 

การฝึกอบรมและการแบ่งปันรายไดห้รือผลประโยชน์อื�นๆ 

Past management has been compatible with the P&C 

การจดัการที�ผ่านมาในอดีตสอดคลอ้งกบั พี&ซี 

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

มีนโยบายที�ระบุถึงพนัธะสญัญาที�มีต่อการจดัการป่าไมซึ้� งสอดคลอ้
งกบัหลกัการและหลกัเกณฑข์องเอฟเอสซีในระยะยาวไวอ้ยา่งชั
ดเจน 

ทั&งนี& เอกสารดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากเจา้ของ/ผูบ้ริหารระดบั
สูงและเปิดเผยต่อสาธารณะ 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมมี้แผนการจดัการป่าไมร้ะยะยาวที�สอดคล้
องกบัหลกัการและหลกัเกณฑข์องเอฟเอสซี 

  

Indicator 1.6.2  ตวับ่งชี�ที� 1.6.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, workers and stakeholders. 

Evidence of distribution of policy to stakeholders. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม,้ คนงานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

หลกัฐานแสดงการแจกจ่ายนโยบายให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

(Not applicable to SLIMF) ไมไ่ด้นํามาใช้กบั SLIMF 

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

มีการเผยแพร่นโยบายภายในองคก์ร (รวมถึงผูรั้บเหมาดว้ย) 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากภายนอกอยา่งทั�วถึง 

  

Indicator 1.6.3  ตวับ่งชี�ที� 1.6.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

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

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 

เจ้าของหรือผู้จดัการที,มีพื �นที,ป่าไม้ที,แตไ่มไ่ด้อยูภ่ายใต้เงื,อนไขของ
การรับรอง 
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จะต้องมีพนัธะสญัญาระยะยาวในการจดัการป่าไม้ทั �งหมดในควา
มรับผิดชอบตามหลกัการและเกณฑ์ของเอฟเอสซี 

ผู้ขอรับการรับรองต้องเปิดเผยพื�นที�ป่าไม้ทั�งหมดที�ตนรับผิดชอบไม่ว่าจะในฐานะเ
จ้าของ (รวมทั�งความเป็นเจ้าของแบบหุ้นหรือแบบบางส่วน), ผู้จัดการ, 
ที�ปรึกษาหรือการรับผิดชอบในฐานะอื�นใด 

การเปิดเผยต้องทาํเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประเมินหลัก 

ท่านต้องบันทึกรายละเอียดการเป็นเจ้าของ, ชื�อป่าไม้, ประเภท, 

พื�นที�และที�ตั�งของป่าแต่จะผืนอย่างครบถ้วน 

ข้อมูลเหล่านี�ต้องถกูส่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะที�เป็นส่วนหนึ�งของขบวนกา
รปรึกษาหารือด้วย  
When the evaluation does not include all the forest areas in 
which the applicant is involved, the applicant must explain the 
reasons for this, and the reasons must be documented in the 
main assessment report. 

เมื�อการประเมินไม่ได้ทาํโดยครอบคลุมพื�นที�ป่าที�ผู้ยื�นคาํขอมีส่วนเกี�ยวข้องด้วยทั�ง
หมด 

ผู้ยื�นคาํขอจะต้องอธิบายเหตผุลต่อการกระทาํดังกล่าวโดยต้องจัดทาํเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ในรายงานการประเมินหลักด้วย 

Evidence of such other forest lands.  

หลกัฐานที�ดินที�เป็นป่าดงักล่าว 

Policies นโยบาย 

Interviews with Forest Managers. 
การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม ้

  

Indicator 1.6.4  ตวับ่งชี�ที� 1.6.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

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

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม,้ นโยบาย, กระบวนการ 
และการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

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

การจดัการพื&นที�ป่าตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 1.6.3 

นั&นเป็นไปตามนโยบายการออกใบรับรองบางส่วนฉบบัล่าสุดของเ
อฟเอสซี  

  

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. ความรับผดิชอบว่าด้วยสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์  

ต้องมีการระบุสิทธิการถอืครองและการใช้ประโยชน์ที�ดินระยะยาวรวมทั�งทรัพยากรจากผนืป่าโดยจัดทาํเป็นเอกสารและดําเนินการให้ถูกต้องตามก
ฎหมาย 

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 

หลกัเกณฑ์ที� 2.1 มีหลกัฐานแสดงสิทธิการใช้ประโยชน์จากป่าในที�ดินระยะยาวที�ชัดเจน (เช่น ฉโนดที�ดิน, 

สิทธิตามประเพณปีฏิบัตหิรือสัญญาเช่า) 

Indicator 2.1.1  ตวับ่งชี�ที� 2.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Documentation with appropriate legal status. 
There is documentation showing the 



AD 33-TH-05 Page 16 of 98 

 

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

มีการจดัทาํเอกสารที�แสดงสิทธิการจดัการที�ดินตามกฎหมายของเจ้
าของ/ผูจ้ดัการและ/หรือการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรจากป่า 

การจดัทาํเอกสารซึ� งมีสภาพทางกฎหมายที�ถูกตอ้งเหมาะสม 

Maps clearly indicating the boundaries of the FMU. 

แผนที�แสดงอาณาเขตหน่วยจดัการป่าไมที้�ชดัเจน 

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  

ในกรณีที�ปลูกป่าเพื�อการป่าไม้ 
ต้องมีการแสดงหลกัฐานว่าแปลงป่าปลูกได้ขึAนจดทะเทียนตามกฎหมายการปลูกป่
า (2535)จําเป็นต้องมีแผนที�ที�ทําการสํารวจแล้ว 

หมายเหต ุ1 เฮกแตร์ เท่ากบั 6.25 ไร่ หรือ 10,000 ตารางเมตร 

  

Indicator 2.1.2 ตวับ่งชี�ที� 2.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

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

นโยบายและแผนการจดัการตอ้งสามารถใชอ้า้งอิงถึงวตัถุประสงคก์ารจดัการที�เป็น
การสนบัสนุนตวับ่งชี&ดงักล่าวนี& อยา่งชดัเจน 

The FMU is committed to long-term forest 
management of at least one rotation length or 
harvest cycle. 
พื �นที,ป่าปลกูได้มีพนัธะสญัญากบัการจดัการป่าไม้ในระยะยาวอย่
างน้อย 1 รอบการตดัฟัน 

  

Indicator 2.1.3 ตวับ่งชี�ที� 2.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Provisions in agreement for tenure. 

สาระแห่งขอ้ตกลงสาํหรับสิทธิการถือครอง 

FMU management plans. 

แผนการจดัการเอฟเอม็ย ู

FMU long term strategies. 

ยทุธศาสตร์ระยะยาวสาํหรับเอฟเอม็ย ู

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. 
ถ้าผู้จดัการป่าไม้ไมมี่เอกสารสิทธิที,ถกูต้องตามกฎหมาย 
เจ้าของ/รัฐบาลไมไ่ด้กําหนดข้อจํากดัที,ป้องกนัการปฏิบตัิตามมาต
รฐานเอสจีเอส ควอลฟิอร์ หรือ วตัถปุระสงค์ของแผนการจดัการ 

  

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. 

หลกัเกณฑ์ที� 2.2 ชุมชนท้องถิ�นที�มีสิทธิการถอืครองหรือสิทธิตามประเพณหีรือสิทธิการใช้ประโยชน์ต้องธํารงไว้ซึ�งการควบคุมดูแล, 

ตามความจําเป็นเพื�อปกป้องสิทธิหรือทรัพยากร, การปฏิบัตงิานการป่าไม้เว้นไว้แต่ว่าจะได้ให้สิทธิการควบคุมและความยนิยอมแก่หน่วยงานอื�น  

Indicator 2.2.1 ตวับ่งชี�ที� 2.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

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

มีการจดัทาํเอกสารแสดงถึงการรับรู้ของฝ่านการจดัการป่าไมต่้อขอ้ตกลงและแผน
ที�นั&นๆ 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
community representatives. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการป่าไมแ้ละการปรึกษากบัตวัแทนชุมชนทอ้งถิ�น 

All existing legal or customary tenure or use 
rights that local communities have within the 
FMU shall be documented and mapped 
สิทธิการถือครองที�ดินตามกฎหมายหรือตามประเพณีหรือสิทธิการ
ใช้ประโยชน์ที,ชมุชนท้องถิ,นมีอยูท่ั �งหมดต้องดําเนินการจดัทําเป็นเ
อกสารและแผนที,ไว้ด้วย  
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Indicator 2.2.2 ตวับ่งชี�ที�  2.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Forest management plans แผนการจดัการป่าไม ้

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

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

การจดัทําแผนการจดัการและการปฏิบตัิงานด้านป่าไม้ต้องดําเนิน
การบนพื �นฐานของสิทธิการถือครองหรือการใช้ประโยชน์เว้นไว้แต่
วา่จะได้มอบสิทธิFนั �นให้แก่ตวัแทน  

  

Indicator 2.2.3 ตวับ่งชี& ที� 2.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Written agreements. ขอ้ตกลงที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

Free and informed consent communicated by representatives of 
local communities. 

การให้ความยนิยอมโดยอิสระและเปิดเผยซึ� งไดรั้บการสื�อสารจากตวัแทนชุมชนทอ้
งถิ�นนั&นๆ 

Clear evidence of payment for tenure or use rights. 

มีหลกัฐานการชาํระค่าธรรมเนียมสิทธิการถือครองหรือการใชป้ระโยชน์ที�ชดัเจน 

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 

กรณีที,ชมุชนได้แตง่ตั �งตวัแทนควบคมุให้เป็นผู้ ใช้สิทธิFการถือครอง
ตามกฎหมายหรือตามประเพณีหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ทั �งหมดห
รือบางสว่น 
การกระทําดงักลา่วต้องสามารถยืนยนัได้ด้วยเอกสารข้อตกลงและ
/หรือจากการสมัภาษณ์ตวัแทนชมุชนท้องถิ,นนั �นๆ  

  

Indicator 2.2.4 ตวับ่งชี�ที� 2.2.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with local communities. การสมัภาษณ์ชุมชนทอ้งถิ�น 

Written agreements. ขอ้ตกลงที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

Free and informed consent communicated by representatives of 
local communities. 

การให้ความยนิยอมโดยอิสระและเป็นที�รับทราบโดยทั�วไปผ่านการสื�อสารโดยตวั
แทนของชุมชนทอ้งถิ�นนั&นๆ 

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 
การจดัสรรสิทธิการถือครองตามกฎหมายหรือตามประเพณีหรือสิ
ทธิการใช้ประโยชน์ที,เป็นที,รับรู้โดยทั,วไปให้แก่ฝ่ายอื,นฝ่ายใดนั �นต้
องมีการจดัทําเป็นเอกสารพร้อมด้วยหลกัฐานแสดงความยินยอมโ
ดยอิสระและมีการแจ้งให้ทราบโดยทั,วกนั  

  

Indicator 2.2.5 ตวับ่งชี�ที� 2.2.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Management Plans แผนการจดัการ 

Interviews with local communities. การสมัภาษณ์ชุมชนทอ้งถิ�น 

 

The forest is accessible to local rights holders. 

ผูถื้อสิทธิ? ในทอ้งถิ�นสามารถเขา้ใชป้ระโยชน์จากผืนป่าได ้

  

Indicator 2.2.6 ตวับ่งชี�ที� 2.2.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Monitoring records บนัทึกการติดตามตรวจสอบ 

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

การตรวจสอบพื&นที�/แหล่งทรัพยากรในบริเวณที�มีการเขา้ใชป้ระโยชน์และ/หรือกา
รทาํประโยชน์เกิดขึ&น 

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

ผลการติดตามตรวจสอบแสดงวา่ไม่มีผลกระทบที�มีนยัสาํคญัอนัเกิ
ดจากการเขา้ใชป้ระโยชน์ตามขอ้กาํหนดที� 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 

หลกัเกณฑ์ที� 2.3 ต้องมีกลไกที�เหมาะสมในการแก้ปัญหาข้อพพิาทว่าด้วยการอ้างสิทธิการถอืครองและสิทธิการใช้ประโยชน์ 

สถานการณ์และสถานะของข้อพิพาทที�ดําเนินอยู่จะถูกนํามาพจิารณาโดยถ้วนถี�ในการประเมินเพื�อการออกใบรับรอง 
ข้อพพิาทที�ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการมีส่วนได้ส่วนเสียที�เกี�ยวข้องในปริมาณที�มีนัยสําคญันั�นโดยปกตจิะทาํให้การปฏิบัตงิานนั�นๆถูกตดัสิทธิ=จา
กการขอการรับรอง 

Indicator 2.3.1 ตวับ่งชี�ที� 2.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Documented procedures. เอกสารกระบวนต่างๆ 

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

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละการปรึกษากบัตวัแทนจากชุมชนทอ้
งถิ�น 

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. 

มีเอกสารกระบวนการต่างๆที�เอื�อให้เกิดขบวนการทาํงานที�กล่าวได้ว่ามีความเปิดเผ
ยและเป็นที�ยอมรับของทุกฝ่าย 
โดยมีวัตถปุระสงค์เพื�อบรรลขุ้อตกลงและการให้ความยินยอมผ่านการปรึกษาที�เป็
นธรรม 

กระบวนการเหล่านี�ต้องก่อให้เกิดการอาํนวยความสะดวกและการแก้ปัญหาอย่างเท่
าเทียม 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Interviews with Forest Manager and local community groups 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละกลุ่มต่างๆจากชุมชนทอ้งถิ�น 

Compliance with the Labour Relations Act 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 

 

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

ตอ้งมีเอกสารกระบวนการแกปั้ญหาขอ้พิพาทการอา้งสิทธิการถือค
รองและการใชป้ระโยชน์สาํหรับประเด็นที�อาจเกิดความขดัแยง้ขึ&น
ได ้

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

There are no major unresolved disputes relating 
to tenure and use rights in the forest. Disputes 
or grievances are being resolved using locally 
accepted mechanisms and institutions. 

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

ไม่มีขอ้พิพาทสาํคญัๆเกี�ยวกบัสิทธิการถือครองและสิทธิการใชป้ร
ะโยชน์จากผืนป่าที�ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

ขอ้พิพาทหรือความไม่เป็นธรรมต่างๆไดรั้บการแกไ้ขผา่นกลไกที�เ
ป็นที�ยอมรับทั&งในระดบัทอ้งถิ�นและระดบัสถาบนั 

มีการใชม้าตรการเพื�อหลีกเลี�ยงความเสียหายอนัอาจเกิดต่อสิทธิกา
รใชป้ระโยชน์หรืออสงัหาริมทรัพยห์รือแหล่งทรัพยากรหรือการดาํ
เนินชีวิตของประชาชนโดยทั�วไป 

และไดมี้การชดเชยอยา่งเป็นธรรมในกรณีที�เกิดความเสียหายขึ&นโด
ยบงัเอิญ 

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

2.3.1.1: 
มีกลไกที,ทําให้มนัใจได้วา่มีการสื,อสารติดตอ่ที,มีประสิทธิภาพระหว่
างผู้จดัการป่าไม้และคนงาน/ชาวบ้าน 

 

  

Indicator 2.3.2 ตวับ่งชี�ที� 2.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Documented records of disputes 

เอกสารบนัทึกขอ้พิพาทต่างๆ 

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

ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมต้อ้งจดัทาํบนัทึกขอ้พิพาทและสถานะการแก้
ไขปัญหารวมไปถึงหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้พิพาทและตอ้งจดัทาํเ
อกสารขั&นตอนที�ใชใ้นการแกปั้ญหาขอ้พิพาทดงักล่าวดว้ย 

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: ตอ้งลงทะเบียนเหตุการณ์ความขดัแยง้ทั&งหมด 

(ระหวา่งผูจ้ดัการป่าไมแ้ละเจา้ของและประชาชนผูใ้ชสิ้ทธิ? ของตน
) รวมทั&งขอ้ร้องเรียนและขอ้คดัคา้นต่างๆดว้ย 

  

Indicator 2.3.3 ตวับ่งชี�ที� 2.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

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

ความร้ายแรงของข้อพิพาทอาจประเมินโดยพิจารณาจากขนาดในระดับภูมิประเทศ
ที�สอดคล้องกับความคิดเห็นของตัวแทนส่วนใหญ่ของชุมชนและ/หรือระยะเวลาที�เ
กิดกรณีพิพาท 

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

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละการปรึกษากบัตวัแทนจากชุมชนทอ้งถิ�น 

Complete record of a history of disputes. 

บนัทึกประวติัขอ้พิพาทต่างๆฉบบัสมบูรณ์ 

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. 

ข้อพิพาทร้ายแรงและเกี,ยวเนื,องกบัผลประโยชน์ในระดบัที,มีนยัสาํ
คญัเหนือสิทธิการถือครองที,ดินและ/หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ที,ยงัไ
มไ่ด้รับการแก้ไขจะมีผลให้การปฏิบตัิงานนั �นๆขาดคณุสมบตัติอ่ก
ารออกใบรอง   

  

Indicator 2.3.4 ตวับ่งชี�ที� 2.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

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

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละการปรึกษากบัตวัแทนจากชุมชนทอ้งถิ�น 

Complete record of a history of disputes. 

บนัทึกประวติัขอ้พิพาทต่างๆฉบบัสมบูรณ์ 

(Not applicable to SLIMF) ไม่ไดน้าํมาใชไ้ดก้บั 

เอสแอลไอเอม็เอฟ 

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. 
ขั �นตอนการแก้ปัญหาข้อโต้แย้งควรจะเป็นสาระสําคญัสําหรับข้อ
กําหนดวา่ในอนาคตกรณีที,สิทธิการถือครองหรือการใช้ประโยชน์ถู
กละเมิดการปฏิบตัิการด้านการป่าไม้ซึ,งเป็นหรืออาจเป็นสาเหตโุด
ยตรงของข้อพิพาทดงักลา่วจะต้องไมเ่กิดขึ �นหรือจะต้องถกูระงบัยั
บยั �งไว้จนกวา่ข้อพิพาทนั �นจะได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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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 สิทธิของคนพื�นถิ�น 

ต้องให้ความเคารพและยอมรับต่อสิทธิตามกฎหมายและตามประเพณขีองคนพื�นถิ�นในการเป็นเจ้าของ, การใช้ประโยชน์และการจัดการที�ดนิ, 

อาณาบริเวณและทรัพยากรของตน 

Criterion 3.1 Indigenous peoples shall control forest management on their lands and territories 
unless they delegate control with free and informed consent to other agencies 

หลกัเกณฑ์ที� 3.1 

ประชาชนพื�นถิ�นควรได้ควบคุมการจัดการป่าไม้ในที�ดินและอาณาบริเวณของตนเว้นไว้แต่ว่าจะได้ทาํการโดยอสิระและได้รับความยนิยอมที�เป็นที�รั
บทราบโดยทั�วกนัในอนัที�จะมอบหมายสิทธิ=นั�นให้ตัวแทนเป็นผู้ควบคุมดูแล 

Indicator 3.1.1 ตัวบ่งชี�ที� 3.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

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

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพื&นถิ�นและหน่วยงานของรัฐ 

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

ILO 169 (อนุสัญญาว่าด้วยชนพื�นเมืองและชนเผ่าปีพ.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. 

ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมต้อ้งจดัทาํเอกสารระบุอตัลกัษณ์, 

ทาํเลที�ตั&งและประชากรของประชาชนพื&นถิ�นทั&งหมดรวมไปถึงชน
กลุ่มนอ้ยที�อาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบของพื&นที�การจดัการไวด้ว้ย 

  

Indicator 3.1.2 ตวับ่งชี�ที� 3.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Management plans and maps. แผนการจดัการและแผนที�  
Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพื&นถิ�น 

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

มีการจดัทาํเอกสารและ/หรือแผนที�เกี�ยวกบัสิทธิและการกล่าวอา้งเ
หนือที�ดิน, 

อาณาบริเวณหรือสิทธิตามประเพณีภายในพื&นที�การจดัการไวด้ว้ย 

  

Indicator 3.1.3 ตวับ่งชี�ที� 3.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพื&นถิ�น 

Rights identified in terms of Indicator 3.1.1 are 

respected. ตอ้งให้ความเคารพต่อ สิทธิที�ถูกระบุในตวับ่งชี& ที� 
3.1.1  

  

Indicator 3.1.4 ตวับ่งชี�ที� 3.1.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

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

ชุมชนที�ได้รับผลกระทบควรต้องมีศักยภาพด้านการเงิน, 

เทคนิคและเหตผุลเพื�อนาํมาซึ�ง 
“การให้ความยินยอมโดยอิสระและเป็นที�รับทราบโดยทั�วกัน” 

Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพื&นถิ�น 

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. 

ไม่มีการปฏิบติังานดา้นการจดัการป่าไมใ้นพื&นที�ตามที�ระบุไวใ้นตวั
บ่งชี&ขอ้ 3.1.3 

ขา้งตน้นี&โดยที�ไม่มีหลกัฐานการให้ความยนิยอมโดยอิสระและเป็น
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ที�รับทราบโดยทั�วกนั หรือการอา้งกรรมสิทธิ? ในที�ดินที�, 
อาณาบริเวณดงักล่าวหรือการอา้งสิทธิตามประเพณีของผูค้นดั&งเดิม
แต่อยา่งใด 

No evidence of disputes. ไม่มีหลกัฐานวา่มีขอ้พิพาท 

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

มีการจดัทาํหลกัฐานการชาํระเงินค่าธรรมเนียมสิทธิการใชป้ระโยชน์และ/หรือการ
ใชท้รัพยากรตามที�ไดต้กลงกนัไว ้

  

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

หลกัเกณฑ์ที� 3.2 การจัดการป่าไม้ต้องไม่เป็นการคุกคามหรือลดทอน, ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม, 

ทรัพยากรหรือสิทธิการถือครองชองประชากรพื�นถิ�น 

Indicator 3.2.1 ตวับ่งชี�ที� 3.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Records or impact assessments. การประเมินบนัทึกหรือผลกระทบต่างๆ 

Consultation with representatives of indigenous peoples 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพื&นถิ�น 

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

rights are identified and recorded ผลกระทบใดๆ 
ของการจดัการป่าไม้ตอ่ทรัพยากรของชมุชนพื �นเมืองหรือสิทธิประโ
ยชน์ได้ถกูระบแุละบนัทกึไว้ 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Any impacts of forest management on 
indigenous communities’ resources or tenure 
rights are identified and known by the Forest 
Manager 
ผู้จดัการป่าไม้ได้ทาํการระบแุละรับทราบผลกระทบใดๆ 
ของการจดัการป่าไม้ตอ่ทรัพยากรของชมุชนพื �นเมืองหรือสิทธิประโ
ยชน์ 

  

Indicator 3.2.2 ตวับ่งชี�ที� 3.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Records of meetings. บนัทึกการประชุม 

Consultation with indigenous peoples 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพื&นถิ�น 

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

ประชากรพื&นถิ�นไดรั้บแจง้อยา่งชดัเจนถึงผลกระผลใดๆต่อทรัพยา
กรหรือสิทธิการถือครองของตนอนัอาจเกิดจากการจดัการป่าไม ้

  

Indicator 3.2.3 ตวับ่งชี�ที� 3.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพื&นถิ�น 

Records of dispute resolution 

บนัทึกการแกปั้ญหาขอ้พิพาท 

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 

ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมจ้ะไม่ดาํเนินการโดยปราศจากหลกัฐานแสด
งการให้ความยนิยอมโดยอิสระและเป็นที�รับทราบโดยทั�วที�ชดัเจน
ต่อการอา้งสิทธิ? เหนือที�ดิน, 

อาณาบริเวณดงักล่าวหรือสิทธิตามประเพณีและยอมรับผลกระทบ
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ตามที�ระบุไวใ้นตวับ่งชี& ที� 3.2.1.  ของประชากรพื&นถิ�น 

กรณีที�เกิดขอ้พิพาทขึ&นก่อนที�จะนาํขอ้กาํหนดมาใชก้ารปฏิบติังาน
ต่างๆที�ส่งผลกระทบต่อสิทธิต่างๆดงักล่าวจะถูกระงบัไวจ้นกวา่จะ
สามารถแกไ้ขขอ้พิพาทนั&นได ้

  

Indicator 3.2.4 ตวับ่งชี�ที� 3.2.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Field inspections and records of corrective actions 

การตรวจสอบภาคสนามและบนัทึกการดาํเนินการแกไ้ข 

Actions are taken to prevent or mitigate adverse 
impacts  

มีการดําเนินการเพื,อป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบเชิงลบ 

  

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. 

หลกัเกณฑ์ที� 3.3 ต้องระบุพื�นที�ที�มีความสําคญัทางวฒันธรรม, นิเวศวิทยา, 
เศรษฐกจิหรือศาสนาเป็นพเิศษต่อประชากรพื�นถิ�นโดยดําเนินการร่วมกบัคนเหล่านี� 
ทั�งนี�ผู้จัดการด้านการป่าไม้จะต้องรับทราบและให้ความเคารพต่อพื�นที�ต่างๆเหล่านี�ด้วย  

Indicator 3.3.1 ตวับ่งชี�ที� 3.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and consultation with 
stakeholders. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละการปรึกษาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

Records and maps. บนัทึกและแผนที� 

Refer also to Indicator 7.1.1 อา้งอิงตวับ่งชี& ที� 7.1.1 ดว้ย 

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

สอดคล้องกับ พรบ.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ได้แก่ 

พื�นที�ทางโบราณคดี, โบราณวัตถ,ุ ศิลปะวัตถ)ุ 

 

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

มีการระบุพื&นที�ทางวฒันธรรม, ประวติัศาสตร์, นิเวศวิทยา, 
เศรษฐกิจหรือศาสนาที�สาํคญัเป็นพิเศษพร้อมดว้ยคาํบรรยายและแ
ผนที�โดยดาํเนินการร่วมกบัประชากรพื&นถิ�นที�ไดรั้บผลกระทบ 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

มีการระบุพื&นที�ทางวฒันธรรม, ประวติัศาสตร์, นิเวศวิทยา, 
เศรษฐกิจหรือศาสนาที�สาํคญัเป็นพิเศษและทราบถึงขอ้กาํหนดพิเศ
ษต่างที�มี 

  

Indicator 3.3.2 ตวับ่งชี�ที� 3.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Management plans and documents. แผนการจดัการและเอกสาร 

Consultation with stakeholders การปรึกษาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Interviews with the Forest Manager and field observations 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละการตรวจสอบภาคสนาม 

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

มีการพฒันา (และจดัทาํเอกสาร) 
วตัถุประสงคก์ารจดัการและมาตรการต่างๆโดยความร่วมมือกบัปร
ะชากรพื&นถิ�นที�ไดรั้บผลกระทบหรือที�ให้ความสนใจ 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Clear management objectives have been 
identified. 
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มีการระบุวตัถุประสงคก์ารจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

Indicator 3.3.3 ตวับ่งชี�ที� 3.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Operational plans and maps and field observation 

แผนการปฏิบติังานและแผนที�และการตรวจสอบภาคสนาม 

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

ได้ระบพืุ �นที,ในประเภทดงักลา่วไว้ในแผนการทํางานและระบตุําแห
น่งในภาคสนามซึ,งพิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสม 

  

Indicator 3.3.4 ตวับ่งชี�ที� 3.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with operators and field observations. 

การสมัภาษณ์ผูป้ฏิบติังานและการตรวจสอบภาคสนาม 

Consultation with stakeholders การปรึกษาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

All operators and contractors can identify such 
sites in the field 

ผูป้ฏิบติังานและผูรั้บเหมาทุกคนสามารถระบุพื&นที�ดงักล่าวในภาค
สนามได ้

  

Indicator 3.3.5 ตวับ่งชี�ที� 3.3.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Interviews with operators and field observations. 

การสมัภาษณ์ผูป้ฏิบติังานและการตรวจสอบภาคสนาม 

Consultation with stakeholders การปรึกษาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

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

มีมาตรการป้องกนัความเสียหายหรือการรบกวนทุกรูปแบบนอกเห
นือจากที�ไดต้กลงไวก้บัประชากรพื&นถิ�นที�ไดรั้บผลกระทบ 

  

Indicator 3.3.6 ตวับ่งชี�ที� 3.3.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Consultation with stakeholders การปรึกษาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย Rights of access to these areas is permitted 
ได้มีการให้สิทธิการเข้าถึงพื �นที,เหลา่นี � 

  

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. 

หลกัเกณฑ์ที� 3.4 

ประชากรพื�นถิ�นควรได้รับค่าตอบแทนสําหรับการนําภูมิปัญญาของตนไปใช้เกี�ยวกบัชนิดพนัธ์ุสิ�งมีชีวิตในป่าหรือระบบการจัดการในการปฏิบัตงิา
นในป่า 
ค่าตอบแทนเหล่านี�ต้องเป็นที�ตกลงกนัโดยได้รับความยนิยอมอย่างเป็นอสิระจากประชากรพื�นถิ�นและเป็นที�รับทราบโดยทั�วกนัก่อนที�การปฏิบัตงิาน
ในป่าจะเริ�มต้นขึ�น 

Indicator 3.4.1 ตวับ่งชี�ที� 3.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Documented records. เอกสารบนัทึกต่างๆ 

Consultation with indigenous peoples. การปรึกษากบัประชากรพื&นถิ�น 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Interviews with Forest Manager and indigenous peoples/local 
communities 

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 

มีการจดัทาํเอกสารภูมิปัญญาดั&งเดิมของประชากรพื&นถิ�นวา่ดว้ยช
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นิดพนัธ์ุสิ�งมีชีวติในป่าหรือระบบการจดัการในการปฏิบติังานใ
นป่าซึ� งถกูนาํไปใชห้รืออาจถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชยโ์ดยองคด์า้
นการป่าไม ้

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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 

มีการระบุภูมิปัญญาดั&งเดิมของประชากรพื&นถิ�นวา่ดว้ยชนิดพนัธ์ุสิ�
งมีชีวติในป่าหรือระบบการจดัการในการปฏิบติังานในป่าซึ� งถกู
นาํไปใชห้รืออาจถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชยโ์ดยองคด์า้นการป่าไ
ม ้

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละประชากรพื&นถิ�น/ชุมชนทอ้งถิ�น 

  

Indicator 3.4.2 ตวับ่งชี�ที� 3.4.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Records of meetings with representatives of indigenous peoples. 

บนัทึกการประชุมกบัตวัแทนประชากรพื&นถิ�น 

Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพื&นถิ�น 

Agreements. 

ขอ้ตกลงต่างๆ 

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  

ชนพื �นเมืองควรจะได้รับข้อมลูเจตนารมณ์และลกัษณะการใช้งาน
ภมิูปัญญดั �งเดิมของตนอยา่งครบถ้วนจากองค์กรที,ผ่านการประเมิ
นแล้ว 
การใช้ประโยชน์ดงักลา่วไมส่ามารถดําเนินการได้จนกวา่จะได้รับค
วามเห็นชอบจากประชากรพื �นถิ,นพร้อมด้วยการให้ความยินยอมที,
เป็นอิสระ 

  

Indicator 3.4.3 ตวับ่งชี�ที� 3.4.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Agreements. ขอ้ตกลงต่างๆ 

Consultation with representatives of indigenous peoples 

การปรึกษากบัตวัแทนประชากรพื&นถิ�น 

 

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 
ถ้าการใช้ภมิูปัญญาดงักลา่วเป็นไปเพื,อการแสวงหาผลกําไรโดยอ
งค์กรที,ผ่านการประเมินแล้ว (หรือองค์กรอื,นๆ 
ภายใต้ข้อตกลงที,ทําไว้กบัองค์กรที,ผ่านประเมินดงักลา่ว) 
คา่ตอบแทนของการนําภมิูปัญญาดงักลา่วไปใช้ต้องได้รับการเห็น
ชอบอยา่งเป็นทางการก่อนที,จะนําภมิูปัญญานั �นไปใช้ได้ 

  

Indicator 3.4.4  ตวับ่งชี�ที� 3.4.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ & แนวปฏิบติั: 

Financial records บนัทึกการเงิน 

SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Interviews with indigenous peoples/local communities 

การสมัภาษณ์ตวัแทนประชากรพื&นถิ�น/ชุมชนทอ้งถิ�น 

All agreed compensation is paid  

ได้ชําระคา่ตอบแทนตามที,ได้ตกลงกนัไว้แล้วทั �งหมด 
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PRINCIPLE 4. COMMUNITY RELATIONS AND WORKER’S RIGHTS: 

Forest management operations shall maintain or enhance the long-term social and economic well 
being of forest workers and local communities. 

หลกัการที� 4. ความสัมพนัธ์กบัชุมชนและสิทธิของคนงาน 

การปฏิบัติงานด้านการจัดการป่าไม้ต้องธํารงไว้ซึ�งหรือส่งเสริมความเป็นอยู่ที�ดรีะยะยาวทั�งในด้านสังคมและเศรษฐกจิของคนงานป่าไม้และชุมชนท้องถิ�
น 

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

หลกัเกณฑ์ที� 4.1 ชุมชนต่างๆที�ตั�งอยู่ภายในหรือตดิกบัพื�นที�การจัดการป่าไม้ต้องได้รับโอกาสในการจ้างงาน, การฝึกอบรมและบริการอื�นๆ 

Indicator 4.1.1 ตวับ่งชี�ที� 4.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงาน 

Consultation with representatives of local communities and 
labour unions. 

การปรึกษากบัตวัแทนจากชุมชนทอ้งถิ�นและสหภาพแรงงาน 

Training strategies. ยทุธศาสตร์การฝึกอบรม 

Job advertisements in local publications 

การลงประกาศรับสมคัรงานในสิ�งพิมพท์อ้งถิ�น 

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

contracting คนในชมุชนท้องถิ,นได้รับโอกาสการจ้างงาน 
การฝึกอบรมและงานรับเหมาชว่ง 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Local workers and contractors should be used 
wherever possible 
แรงงานท้องถิ,นและผู้ รับเหมาต้องได้รับการวา่จ้างเมื,อมีโอกาส 

  

Indicator 4.1.2 ตวับ่งชี�ที� 4.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with contractors. 

ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติัผูรั้บเหมา 
Policies and procedures of the assessed organisation. 

นโยบายและกระบวนการต่างๆขององคก์รที�ผา่นการประเมินแลว้ 

Documentation on contracting of services. 

การจดัทาํเอกสารการรับเหมาช่วงงานบริการต่างๆ 

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

selections is documented ในองค์กรขนาดใหญ่ 
ผู้ รับเหมาต้องได้รับการวา่จ้างผ่านขบวนการที,โปร่งใสบนพื �นฐานข
องหลกัเกณฑ์ที,มีความชดัเจน;  
ต้องจดัทําการตดัสินคดัเลือกขั �นสดุท้ายเป็นเอกสาร 

  

Indicator 4.1.3 ตวับ่งชี�ที� 4.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

คนงานหมายรวมถึง: ลูกจา้ง, ผูรั้บเหมา, 
ผูรั้บเหมาช่วงและบุคคลอื�นใดที�ทาํงานดา้นการป่าไมใ้นหน่วยการจดัการป่าไม ้

Long-term training plans. แผนการฝึกอบรมระยะยาว 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงาน 

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

supported. ในองค์กรขนาดใหญ่ 
มีการพฒันาและสนบัสนนุการฝึกอบรม 
และ/หรือการให้ความชว่ยเหลือ รูปแบบอื,นๆ 
ที,เหมาะสมตอ่ชาวบ้านและแรงงานในท้องถิ,นเพื,อให้บรรลขุ้อกําห
นดการวา่จ้างพนกังานระยะยาวขององค์กร   

  

Indicator 4.1.4 ตวับ่งชี�ที� 4.1.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 
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(Not applicable to SLIMF) ไมไ่ด้นําไปใช้กบั เอสแอลไอเอม็เอฟ 

Support is provided for local infrastructure and 
facilities at a level appropriate to the scale of the 
forest resources 
มีการให้การสนบัสนนุโครงสร้างพื �นฐานและสิงอํานวยความสะดว
กตา่งๆในท้องถิ,นระดบัที,เหมาะสมตอ่ขนาดของทรัพยากรป่าไม้ 

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. 

เนื�อหาการให้บริการและสนับสนุนโครงสร้างพื�นฐานด้านสาธารณูปโภคและสิ�งอาํ
นวยความสะดวกต่างๆต้องตรงกับวัตถปุระสงค์ของแผนการจัดการระยะยาวเป็นอ
ย่างน้อย (เช่น เนื�อหาด้านสุขภาพขั�นพื�นฐาน, 

การศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรมที�ยังขาดอยู่) 
รวมทั�งต้องหลีกเลี�ยงหรือบรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากการปฏิบัติงาน  

Consultation with representatives of local communities 

การปรึกษากบัผูแ้ทนชุมชนทอ้งถิ�น 

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

เนื&อหาดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกในการฝึกอบรม, การให้การศึกษา, การแพทย,์ 
และที�อยูอ่าศยั  

  

Indicator 4.1.5 ตวับ่งชี�ที� 4.1.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and local communities. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละชุมชนทอ้งถิ�น 

Evidence of controlled harvesting activities 

หลกัฐานกิจกรรมการตดัฟันที�มีการควบคุมดูแล 

Where practicable, communities are given 
controlled access to forest and non-forest 
products on the FMU 
กรณีที,ทําได้ชมุชนจะได้รับการอนญุาตภายใต้การควบคมุให้เข้าใช้
ประโยชน์จากป่าและผลผลิตที,ไมใ่ชข่องป่าจากพื �นที,ป่าปลกู 

  

Indicator 4.1.6 ตวับ่งชี�ที� 4.1.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ไม่ปรากฏหลักฐานการเลือกปฏิบัติในเรื� องต่างๆ ได้แก่ เชื�อชาติ, สีผิว, 
วัฒนธรรม, เพศ, อาย,ุ ศาสนา, ความคิดเห็นทางการเมือง, 
ประเทศต้นกาํเนิดหรือรากเหง้าทางสังคม 

Employment policies and procedures.  

นโยบายการจา้งงานและกระบวนการต่างๆ 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Interviews with workers and contractors 

การสมัภาษณ์คนงานและผูรั้บเหมา 

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,นโยบายและกระบวนการตา่งๆรวมถึงการนําไปปฏิบตัิกําหนด
ให้ใช้คณุสมบตัิและประสบการณ์เป็นเกณฑ์พื �นฐานในการรับพนกั
งานเข้าทํางาน, การวางตําแหน่งหน้าที,, 
การฝึกอบรมและความก้าวหน้าของพนกังานในทกุระดบั 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

 ลกูจ้างต้องไมถ่กูเลือกปฏิบตัิในการจ้างงาน การเลื,อนตําแหน่ง 
คา่ชดเชยการเลิกจ้างและการจ้างงานที,เกี,ยวข้องกบัประกนัสงัคม 

  

Indicator 4.1.7 ตวับ่งชี�ที� 4.1.7 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ผลประโยชน์อาจหมายรวมถึงการจ่ายเงินประกนัสงัคม, บาํเหน็จบาํนาญ, 

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 
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same region  

ลกูจ้าง 
ผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาชว่งทกุรายจะต้องได้รับคา่จ้างและผลประ
โยชน์อื,นๆที,เป็นธรรม 
ทั �งนี �ต้องสอดคล้องหรือเกินกวา่ที,กฎหมายกําหนดไว้และสามารถเ
ทียบได้กบัผลตอบแทนของอาชีพนั �นๆในภมิูภาคเดียวกนั 

ค่าที�พกั, อาหาร ฯลฯ 

Records of payment บนัทึกการจ่ายเงิน 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

  

Indicator 4.1.8 ตวับ่งชี�ที� 4.1.8 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

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

คนงานทุกคนตอ้งไม่ถูกพนัธนาการดว้ยหนี& สินที�เป็นภาระผกูพนัห
รือรูปแบบการทาํงานอื�นใดของการใชแ้รงงานทาส 

  

Indicator 4.1.9 ตวับ่งชี�ที� 4.1.9 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

กฎหมายของประเทศอาจกาํหนดอายขุั�นตํ�าที�สูงกว่านี� 
แต่ตัวเลขอายเุหล่านี�ต้องได้เป็นไปตามนิยามของอนุสัญญา 138 มาตรา 3 

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

Observations in the work place. การสงัเกตการณ์ในสถานที�ปฏิบติังาน 

Persons under 15 years are not employed in any 
forestry work 

 ผู้ มีอายตุํ,ากวา่ 15 ปี 
จะไมถ่กูวา่จ้างให้ทํางานในงานด้านป่าไม้ใดๆ 

  

Indicator 4.1.10 ตวับ่งชี�ที� 4.1.10 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

กรณีที�ต้องเลิกจ้างเดก็หรือผู้เยาว์เพื�อให้เป็นไปตามข้อกาํหนดดังกล่าวนี� 
ให้นาํเอาเกณฑ์กาํหนดที� 4.4 

ว่าด้วยการประเมินและการบรรเทาผลกระทบด้านสังคมมาใช้ 

องค์กรต่างๆต้องทาํการประเมินผลกระทบด้านสังคมต่อเดก็ที�ถกูเลิกจ้างและเยียวยา
ผลกระทบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

หาแหล่งเงินได้อื�นที�เหมาะสมให้แก่ครอบครัวและต้องมั�นใจว่าเดก็เหล่านี�เข้าถึงอุป
กรณ์ด้านการศึกษาได้อย่างเพียงพอ 

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 

บุคคลอาย ุ18 

ปีตอ้งไม่ถูกวา่จา้งให้ทาํงานกลางคืนหรือทาํงานหนกัหรือเป็นอนัต
ราย เช่น การใชส้ารกาํจดัแมลง, การตดัฟัน 

เวน้แต่จะเป็นไปเพื�อวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
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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 

หลกัเกณฑ์ที� 4.2 

การจัดการด้านการป่าไม้ต้องเป็นไปตามหรือสูงกว่ากฎหมายต่างๆที�บังคบัใช้และ/หรือกฎระเบียบที�ครอบคลุมประเด็นด้านสุ๘ภาพและความปลอด
ภัยของลูกจ้างและครอบครัว 

Indicator 4.2.1 ตวับ่งชี�ที� 4.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

การปฏิบัติงานด้านการป่าไม้ต้องเป็นไปตามหลีกปฏิบัติของไอแอลโอที�ว่าด้วยเรื� อง
ความปลอดภัยและสุขภาพในการทาํป่าไม้ 

Interviews with Forest Managers, workers and union 
representatives. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงานและตวัแทนสหภาพ 

Guidelines/regulations are readily available. 

มีแนวปฏิบติั/กฎระเบียบรองรับอยูแ่ลว้ 

Compliance with Public Health and Safety Acts 1992 

สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติสาธารณะสุขและความปลอดภัย 2535 

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

ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมต้ระหนกัดีถึงกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบ
วา่ดว้ยสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจา้งและครอบครัว 

 

  

Indicator 4.2.2 ตวับ่งชี�ที� 4.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

การปฏิบัติงานด้านการป่าไม้ต้องเป็นไปตามหลีกปฏิบัติของไอแอลโอที�ว่าด้วยเรื� อง
ความปลอดภัยและสุขภาพในการทาํป่าไม้ 

Interviews with Forest Managers, workers and union 
representatives. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ คนงานและตวัแทนสหภาพ 

Guidelines/regulations are readily available. 

มีแนวปฏิบติั/กฎระเบียบรองรับอยูแ่ลว้ 

Labour directives and inspection reports. 

รายงานแนวทางปฏิบติัดา้นแรงงงานและการตรวจสอบ 

Company OHS records 
บนัทึกสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงานของบริษทั 

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

ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมด้าํเนินการสอดคลอ้งกบักฎหมายและ/หรือ
กฎระเบียบวา่ดว้ยสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจา้งและครอบ
ครัว 
For large scale organisations a written safety 
and health policy and management system are in 
place 

สาํหรับองคก์รขนาดใหญ่ตอ้งจดัทาํนโยบายความปลอดภยัและสุข
ภาพและระบบการจดัการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

  

Indicator 4.2.3 ตวับ่งชี�ที� 4.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Documented risk assessments. เอกสารการประเมินความเสี�ยง 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Equipment is available to workers  

มีการจดัหาอุปกรณ์ต่างๆให้คนงาน 

Interviews with Forest Managers and workers 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงาน 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Specifically see the ILO Technical guidelines for Safety and 

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 

ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมไ้ดท้าํการประเมินความเสี�ยงอนัเนื�องมาจาก
ภาระงานและอุปกรณ์ที�ใชใ้นองคข์นาดใหญ่อยา่งมีระบบ 

ทั&งนี&ตอ้งทาํเอกสารแสดงความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดไวด้ว้ย 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

งานทุกอยา่งที�ดาํเนินการในผืนป่าตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบวา่ดว้ยสุขภาพและความปลอดภยั 

health at the Forestry Worksite, 12 General provisions, and 
clauses 243-276. 

โปรดดูเพิ�มเติมที� 
แนวทางปฏิบติัดา้นเทคนิคเพื�อควาปลอดภยัและสขุภาพในพืAนที�ทํางานด้านป่าไม้ 
บทบญัญติัทั�วไป 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) 

การประเมินความเสี�ยงต้องรวมถึงความเสี�ยงที�ทําให้คนงานได้รบัปริมาณรงัสีอลุต
ร้าไวโอเล็ตที�มากเกินไป 

(หลกัปฏิบัติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพในการ
ทาํงานด้านการป่าไม้ พ.ศ. 2541) 

  

Indicator 4.2.4 ตวับ่งชี�ที� 4.2.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, workers and union 
representatives. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงานและตวัแทนสหภาพ 

Documented risk assessments and safety procedures. 

เอกสารการประเมินความเสี�ยงและกระบวนการดา้นความปลอดภยั 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Equipment is available to workers  

ไดจ้ดัหาอุปกรณ์ต่างๆไวใ้ห้คนงาน 

Interviews with Forest Managers and workers 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงาน 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

 

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

ในส่วนของความเสี�ยงที�ไดร้ะบุไวน้ั&น (อา้งถึงขอ้ 4.3.2) 

ไดมี้การจดบนัทึกกระบวนการดา้นความปลอดภยัรวมไปถึงการใช้
ชุดป้องกนัส่วนบุคคล (พีพีอี), 

กระบวนการในภาวะฉุกเฉินและผูท้าํหนา้ที�รับผิดชอบหลกัไวด้ว้ย 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

งานทุกอยา่งที�ดาํเนินการในผืนป่าตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบวา่ดว้ยสุขภาพและความปลอดภยั 

  

Indicator 4.2.5 ตวับ่งชี�ที� 4.2.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงาน 

Training schedules and records ตารางการฝึกอบรมและบนัทึกต่างๆ 

Copies of skills certificates. สาํเนาใบรับรองทกัษะการทาํงาน 

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

necessary skills certificates. 
คนงานทกุคนได้รับการฝึกอบรมที,เกี,ยวข้องกบัหลกัปฏิบตัิวา่ด้วยค
วามปลอดภยัในการทํางานและในกรณีที,มีข้อกําหนดไว้คนงานต้อ
งมีใบรับรองทกัษะบางประการที,จําเป็นด้วย  

  

Indicator 4.2.6 ตวับ่งชี�ที� 4.2.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and workers  

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงาน 

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

ภายในหน่วยป่าปลูกต้องมีหลักฐานบ่งบอกถึงการเข้าถึงข้อมูลหลักปฏิบัติว่าด้วยคว
ามปลอดภัยและสุขภาพในการทาํงานด้านการป่าไม้ของไอแอลโอ (ไอแอลโอ 

2541) 

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

การปฏิบติังานดา้นการป่าไมต้อ้งเป็นไปตามหลกัปฏิบติัวา่ดว้ยควา
มปลอดภยัและสุขภาพในการทาํป่าไมข้องไอแอลโอเป็นอยา่งน้อย 
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Indicator 4.2.7 ตวับ่งชี�ที� 4.2.7 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงาน 

Field observations. การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

UV Protection provided for workers based on risk assessment. 

ได้มีการเตรียมการป้องกนัรงัสียูวีไว้สําหรบัคนงานโดยอาศยัผลการประเมินความเ
สี�ยงเป็นหลกั 
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. 

ต้องจดัหานํAาดื�มที�ปลอดภยัไว้ในพืAนที�ทํางานอย่างเพียงพอ 
สําหรบัการทํางานที�ต้องใช้แรงกายในสภาพอากาศร้อนอาจต้องจดัหานํAาในปริมา
ณ จํานวนนํAา 1 ลิตร/คน/ชม. 
First Aid kits must be available on site and adequately equipped 

ชดุปฐมพยาบาลเบืAองต้นจะต้องมีจดัไว้ในพืAนที�และในจํานวนที�เพียงพอ 

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

ไดมี้การจดัหาเครื�องมือ, เครื�องจกัร, 
วตัถุสิ�งของและอุปกรณ์ที�จาํเป็นรวมทั&งพีพีอีที�เหมาะสมไวใ้นพื&นที�
ทาํงาน ทั&งหมดอยูใ่นสภาพที�ปลอดภยัและใชง้านได ้

  

Indicator 4.2.8 ตวับ่งชี�ที� 4.2.8 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงาน 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

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

ผู้จดัการต้องมีมาตรการตา่งๆที,ทําให้มั,นใจได้วา่คนงานทกุคนใช้ชุ
ดพีพีอีที,จดัหาไว้ให้ 

  

Indicator 4.2.9 ตวับ่งชี�ที� 4.2.9 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records of accidents, incidents, instructions to supervisors and 
workers 

บนัทึกอุบติัเหตุ, เหตุการณ์ต่างๆ, วิธีปฏิบติัสาํหรับหวัหนา้และคนงาน 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Records บนัทึกต่างๆ 

Interviews with Forest Manager and workers 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงาน 

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

and up-to-date บนัทกึด้านลขุภาพและความปลอดภยั 
(รวมทั �งการประเมินความเสียง บนัทกึอบุตัิเหต)ุ 
จะต้องดํารงไว้และต้องปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Basic record is kept of health and safety related 
incidents 

มีการทําบนัทกึข้อมลูพื �นฐานเหตกุารณ์ที,เกี,ยวข้องกบัสขุภาพและ
ความปลอดภยัที,เกิดขึ �น 

  

Indicator 4.2.10 ตวับ่งชี�ที� 4.2.10 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

กรณีที�มีคนงานได้รับบาดเจบ็ระหว่างปฏิบัติงานจะต้องมีการให้ความช่วยเหลือใน
ภาวะฉุกเฉินซึ�งการติดต่อสื�อสารและการขนย้ายนับเป็นปัจจัยสาํคัญในการให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าว  
Interviews with Forest Managers and workers 

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

มีการกาํหนดสาระวา่ดว้ยการให้ความช่วยเหลือดา้นการแพทยใ์นก
รณีที�เกิดอุบติัเหตุและ/หรืการบาดเจบ็อนัเนื�องมาจากการปฏิบติังา
น 
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การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงาน 

  

Indicator 4.2.11 ตวับ่งชี�ที� 4.2.11 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and workers 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงาน 

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

ต้องจดัเตรียมการดูแลด้านการแพทย์ไว้ให้หากในพืAนที�ที�คนงานและครอบครวัอาศั
ยอยู่ไม่มีบริการสาธารณะสขุ  
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. 

ชดุปฐมพยาบาลสําหรบัพืAนที�ทํางานตอ้งได้รบัการดูแลรกัษาเป็นอย่างดี 
และต้องทําเครื�องหมายให้ชดัเจนรวมทัAงต้องป้องกนัจากความชืAนและเศษซากปรกั
หกัพงัต่างๆ 
ต้องมีบคุลากรที�ผ่านการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลประจําอยู่ในพืAนที�ทํางาน
ด้วย   

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

ลูกจา้งผูรั้บเหมาและครอบครับทุกคนมีสิทธิ? ใชอุ้ปกรณ์ดา้นการแพ
ทยใ์นระหวา่งที�ทาํงานอยูใ่นเอฟเอม็ย ู

  

Indicator 4.2.12 ตวับ่งชี�ที� 4.2.12 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Managers and workers 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงาน 

Inspection of facilities 

การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ 

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.  

หากหน่วยเอฟเอ็มยมีูที,พกัและอาหารให้กบัคนงาน 
อยา่งน้อยที,พกัและโภชนาการดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิ
วา่ด้วยความปลอดภยัและสขุภาพของไอแอลโอ  

  

Indicator 4.2.13 ตวับ่งชี�ที� 4.2.13 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงาน 

Interviews with social NGOs. การสมัภาษณ์เอน็จีโอดา้นสงัคม 

Records of support. บนัทึกการให้การสนบัสนุน 

Health statistics for the region. สถิติดา้นสุขภาพสาํหรับภูมิภาค 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Interviews with forest manager and workers 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงาน 

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. 
มีหลกัฐานของโปรแกรมในพื �นที,ป่าปลกูที,กระตุ้นความตื,นตวัเรื,อง
ความเจ็บป่วยและโรคประจําถิ,นในพื �นที,ที,มีผลตอ่คนงานป่าไม้หรื
อครอบครัว 

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 

สําหรับองค์กรขนาดใหญ่จะมีเงินชว่ยเหลือหรือมาตรการในการป้
องกนัและโปรแกรมการควบคมุสําหรับการเจ็บป่วยและโรคประจํา
ถิ,นในพื �นที,ที,มีผลตอ่คนงานหรือครอบครัว 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

There is evidence of a basic programme on the 
FMU that raises awareness of illnesses and 
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diseases endemic to the area that affect workers 
or their families 
มีหลกัฐานการจดัโปรแกรมพื �นฐานในพื �นที,ป่าปลกูที,กระตุ้นความ
ตื,นตวัตอ่การเจ็บป่วยและโรคประจําถิ,นในพื �นที,ที,มีผลตอ่คนงานห
รือครอบครัว 

  

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). 

หลกัเกณฑ์ที� 4.3 

สิทธิของคนงานในการรวมกลุ่มและการต่อรองกบันายจ้างด้วยความสมัครใจต้องได้รับการรับรองโดยอาศัยเค้าโครงจากอนุสัญญาที� 87 และ 98 

ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)  

Indicator 4.3.1 ตวับ่งชี�ที� 4.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, workers and labour union 
representatives. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ คนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

Proof of access to ILO Convention No. 87. 

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

ตรวจสอบว่าสภาพแรงงานจัดอยู่ในรายการบัญชีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ 

(ดูที�ข้อ 4.4.3) 

Compliance with Labour Relations Act of 1975 

สอดคล้องกบัพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 

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

คนงานมีอิสระในการรวมกลุ่มและ/หรือเขา้ร่วมกบัสหภาพการคา้
ที�ตนเลือกโดยไม่ตอ้งหวาดกลวัต่อการข่มขู่หรือการตอบโตด้ว้ยคว
ามรุนแรง 
กิจกรรมเหล่านี&ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดแห่งอนุสญัญาที� 87 

ของไอแอลโอเป็นอยา่งน้อย 
อนุสญัญาดงักล่าวมีเนื&อหาวา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและการป
กป้องสิทธิในการรวมกลุ่ม 

 

  

Indicator 4.3.2 ตวับ่งชี�ที� 4.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, workers and labour union 
representatives 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ คนงานและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

Proof of access to ILO Convention No. 98. 

การพิสูจน์การเข้าใช้ อนสุญัญาข้อ 98ของไอแอลโอ 

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

คนงานมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการรวมกลุ่มกนัเพื�อเจรจาต่อ
รอง ซึ� งอยา่งน้อยตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดแห่งอนุสญัญาที� 98 

องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ 

อนุสญัญาดงักล่าวมีเนื&อหาวา่ดว้ยการนาํหลกัการแห่งสิทธิในการร
วมกลุ่มและการเจรจาต่อรองแบบกลุ่มไปปฏิบติั 

  

Indicator 4.3.3 ตวับ่งชี�ที� 4.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, workers and labour union 
representatives 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ 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 
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and conditions 

มีระบบกลไกที�มีประสิทธิภาพในการให้ขอ้มูลแก่และการสร้างควา
มร่วมมือของคนงานในการตดัสินใจประเด็นต่างๆที�ผลกระทบโดย
ตรงต่อขอ้กาํหนดและเงื�อนไขในการทาํงาน 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Workers or their representatives are accepted as 
participants in decision making 

คนงานหรือตวัแทนไดรั้บการยอมรับในฐานะผูมี้ส่วนร่วมในการตั
ดสินใจ 

 

  

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

หลกัเกณฑ์ที� 4.4 ในการวางแผนการจัดการและการปฏิบัตงิานต่างๆต้องผนวกเอาผลการประเมินผลกระทบด้านสังคมเข้าไว้ด้วย 

ต้องดําเนินการปรึกษากบัประชาชนหรือกลุ่มคน (ทั�งชายและหญิง) ที�ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิบัตงิานด้านการจดัการ 

Indicator 4.4.1 ตวับ่งชี�ที� 4.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

โดยปกติแล้วการปฏิบัติงานที�เกิดขึ�นใหม่จะขึ�นอยู่กับการประเมินผลกระทบอย่างเ
ป็นทางการ และการประเมินดังกล่าวต้องครอบคลมุสิ�งแวดล้อมด้านสังคมด้วย 
สาํหรับการปฏิบัติที�ดาํเนินอยู่แล้วจาํเป็นต้องสื�อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทั�ง
นี�ต้องแน่ใจว่าผู้จัดการด้านการป่าไม้ตระหนักถึงผลกระทบต่างๆทั�งที�มีอยู่ในปัจจุบั
นและ/หรือที�อาจเกิดขึ�นได้ 

แผนการจัดการต้องกาํหนดมาตรการเยียวยาไว้เพื�อรับมือกับผลกระทบต่างๆ 

อาทิเช่น 

เป็นที�รับทราบว่ามีปัญหาฝุ่ นละอองหรือเสียงที�เกิดจากการปฏิบัติงานและได้มีการ
ปรับเปลี�ยนแผนงานเพื�อลดหรือขจัดปัญหาดังกล่าว 

Interviews with Forest Managers and local communities. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละชุมชนทอ้งถิ�น 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Small Forests ป่าขนาดเล็ก): 

Discussions with neighbours and forest manager 

การพดูคุยกบัเพื�อนบา้นและผูจ้ดัการดา้นการป่าไม ้

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

สาํเนาโฆษณาจากหนงัสือพิมพ,์ จดหมาย, โปสเตอร์ 
และป้ายต่างๆที�ใชใ้นการแจง้ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบติังาน 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Low Intensity Forests ป่าที�มีการจดัการตํ�า): 
Copies of Social Impact Assessment reports 

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. 

เมื�อพิจารณาในประเด็นที�ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทอ้งถิ�นไดรั้บผลกร
ะทบ (ทั&งชายและหญิง) 
และตามความสอดคลอ้งกบัขนาดและความเขม้ขน้ของการจดักา
รแลว้จะตอ้งมีการประเมินการปฏิบตังานดา้นป่าไมที้�ส่งผลกระ
ทบต่อสังคม, เศรษฐกิจ-สังคม, จิตวญิญาณและวฒันธรรมดว้ย 

For large scale organisations, these impacts 
shall be documented 

สาํหรับองคก์รขนาดใหญ่ 

ตอ้งจดัทาํเอกสารขอ้มูลผลกระทบเหล่านี&ไวด้ว้ย 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Small Forests ป่าขนาดเล็ก): 

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

บุคคลใดก็ตามที�อาจไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติังานตอ้งไดรั้บ
ขอ้มูลและมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

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

ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมต้อ้งพยายามหลีกเลี�ยงผลกระทบเชิงลบจากก
ารปฏิบติังาน 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Low Intensity Forests 

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

ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมก้ระตือรือร้นที�จะแสวงหาความช่วยเหลือจา
กองคก์รภายนอกเพื�อดาํเนินการประเมินผลกระทบดา้นสงัคมและ/

หรือการติดตามตรวจสอบกระทบดา้นสงัคมและนาํผลที�ไดไ้ปใชป้
ระกอบการวางแผนการจดัการในอนาคต 

สาํเนารายงานการประเมินผลกระทบดา้นสงัคม 

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

หลกัฐานแสดงการเปลี�ยนแปลงในการจดัการอนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากการประเมิ
นผลกระทบดา้นสงัคมหรือการติดตามตรวจสอบกระทบดา้นสงัคม 

  

Indicator 4.4.2 ตวับ่งชี�ที� 4.4.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and local communities. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละชุมชนทอ้งถิ�น 

Management plans 

แผนการจดัการ 

(Not applicable to SLIMF) ไมไ่ด้นําไปใช้กบั 
เอสแอลไอเอม็เอฟ 

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

ผลกระทบที,เป็นผลเสีย โอกาสในการมีผลกระทบที,ดี และ 
พื �นที,ที,จะทําให้เกิดความขดัแย้งตามที,ถกูระบโุดยการประเมินจะต้
องระบกุารแก้ปัญหาอยา่งเพียงพอไว้ในแผนงานด้วย 

  

Indicator 4.4.3 ตวับ่งชี�ที� 4.4.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records บนัทึกต่างๆ 

Consultation with stakeholders การปรึกษากบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

Including list of surrounding landowners. 

รวมถึงเบญัชีรายชื�อจ้าของที�ดินที�อยู่โดยรอบด้วย 

An up-to-date list of stakeholders is maintained 
มีการปรับปรุงบญัชีรายชื,อผู้ มีสว่นได้สว่นเสียให้เป็นปัจจบุนัยูเ่สมอ 

  

Indicator 4.4.4 ตวับ่งชี�ที� 4.4.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records บนัทึกต่างๆ 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม ้

(Not applicable to SLIMF) ไมไ่ด้นําไปใช้กบั 

เอสแอลไอเอม็เอฟ 

There is adequate and ongoing consultation with 
stakeholders (local people, workers and relevant 
organisations); in particular, stakeholders are 
aware that forest management plans and 
monitoring results are available for inspection, if 
high impact operations are planned, and that the 
FMU is being evaluated/monitored for 
certification 

มีการปรึกษากบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (คนท้องถิ,น คนงาน และ 
องค์กรที,เกี,ยวข้อง) อยา่งตอ่เนื,องและพอเพียง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ,งผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตระหนกัดีวา่สามารถตรวจส
อบแผนการจดัการป่าไม้และผลการตดิตามตรวจสอบได้หากการป
ฏิบตัิงานที,วางไว้มีผลกระทบสงู 
และพื �นที,ป่าปลกูนั �นจะต้องถกูประเมิน/ติดตามตรวจสอบเพื,อการใ
ห้การรับรอง 
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Indicator 4.4.5 ตวับ่งชี�ที� 4.4.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records บนัทึกต่างๆ 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม ้

Issues raised by stakeholders are treated 
constructively and objectively  

ประเด็นที,ถกูยกขึ �นมาโดยผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้รับการดแูลอยา่งส
ร้างสรรค์และมีความชดัเจน 

  

Indicator 4.4.6 ตวับ่งชี�ที� 4.4.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Documentation of communication  

การจดัทาํเอกสารการติดต่อสื�อสาร 

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

ในองคก์รขนาดใหญ่ตอ้งจดัทาํเอกสารการติดต่อสื�อสารกบัผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียในประเด็นที�จาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินและติดตามผล 

  

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 

หลกัเกณฑ์ที� 4.5 

ต้องใช้ระบบกลไกที�เหมาะสมสําหรับแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์และสําหรับการจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรมในกรณีที�มีการสูญเสียหรือความเสียหายเกดิ
ขึ�นอนัส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายหรือตามประเพณ,ี อสังหาริมทรัพย์, แหล่งทรัพยากรหรือการดํารงชีวติของประชาชนในท้องถิ�น 

ต้องมีมาตรการหลกีเลี�ยงการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวด้วย 

Indicator 4.5.1 ตวับ่งชี�ที� 4.5.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records บนัทึกต่างๆ 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม ้

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

ได้พยายามทกุวิถีทางเพื,อแก้ปัญหาข้อโต้แย้งโดยผ่านการปรึกษา
อยา่งเป็นธรรมเพื,อบรรลขุ้อตกลงและการยินยอม 

  

Indicator 4.5.2 ตวับ่งชี�ที� 4.5.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Documented dispute resolution เอกสารวิธีการแกปั้ญหาขอ้พิพาท 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม ้

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้นําไปใช้กบัเอสแอลไอเอม็เอฟ 

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

มีการระบุวิธีการแกปั้ญหาขอ้พิพาทไวอ้ยา่งชดัเจน 

ระบบการแกปั้ญหาขอ้พิพาทหมายรวมถึงขอ้กาํหนดตามกฎหมาย
ดว้ย 
ทั&งนี&องคก์รขนาดใหญ่จะตอ้งจดัทาํเอกสารขอ้มูลเหล่านี&ไวด้ว้ย 

  

Indicator 4.5.3 ตวับ่งชี�ที� 4.5.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records บนัทึกต่างๆ 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้นําไปใช้กบัเอสแอลไอเอม็เอฟ 
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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. 

กลไกการแกปั้ญหาขอ้พิพาทกาํหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยแก่ประช
าชนในทอ้งถิ�นกรณีที�เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายอนัส่งผลกร
ะทบต่อสิทธิตามกฎหมายหรือตามประเพณี, อสังหาริมทรัพย,์ 
แหล่งทรัพยากรหรือการดาํรงชีวติ 

Managers 

การปรึกษากบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม ้

  

Indicator 4.5.4 ตวับ่งชี�ที� 4.5.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records of payments บนัทึกการชาํระเงิน 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษากบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม ้

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้นําไปใช้กบัเอสแอลไอเอม็เอฟ 

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

มีหลกัฐานแสดงการจ่ายค่าชดเชยซึ� งเป็นที�ยอมรับของทุกฝ่ายโดยเ
ป็นไปตามเงื�อนไขในขอ้ 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 ผลประโยชน์จากป่า 

การปฏิบัติงานตามแผนการจัดการป่าไม้ควรส่งเสิรมให้มีการใช้ประโยชน์ผลผลติที�หลากหลายจากป่าและบริการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพื�อก่อให้เกดิค
วามมั�นคงทางเศรษฐกจิรวมทั�งผลประโยชน์ด้านสิ�งแวดล้อมและสังคมในวงกว้าง 

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 

หลกัเกณฑ์ที� 5.1 การจัดการป่าไม้ต้องมุ่งไปสู่ความมั�นคงด้านเศรษฐกจิขณะเดียวกนัต้องให้ความสําคญัต้นทุนด้านสิ�งแวดล้อม, 

สังคมและต้นทุนด้านการปฏิบัตงิานของการผลติ 

นอกจากนี�ยงัต้องมั�นใจว่าได้มีการลงทุนที�จําเป็นต่อการธํารงไว้ซึ�งผลิตภาพของระบบนิเวศของผนืป่าด้วย 

Indicator 5.1.1 ตวับ่งชี�ที� 5.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Annual plan of operations, budgets and financial statements. 

Yield estimates 

แผนการปฏิบติังานงาน, งบประมาณและรายงานการเงินรายปี 

คาดการณ์ผลผลิต 

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

มีการใชป้ระโยชน์สูงสุดจากผลผลิตจากป่าตามปริมาณที�คาดว่าจะ
ไดต่้อปี 

  

Indicator 5.1.2 ตวับ่งชี�ที� 5.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

สามารถนิยามคาํว่ารายได้กว้างๆได้ว่าหมายถึงเงินได้จากการขายผลผลิตจากป่าโดย
ตรงและรายได้ทางอ้อมจากสันทนาการ/การท่องเที�ยว, การระดมทุนเพื�อการกุศล, 

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

งบประมาณในปัจจบุนัและอนาคตจะรวมถึงมาตรการเฉพาะสําหรั
บสิ,งแวดล้อมและสงัคม รวมทั �งต้นทนุการปฏิบตั ิ
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SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ 

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

ผู้จดัการป่าไม้ต้องตั �งเป้าหมายวา่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจะมีคว
ามมั,นคงซึ,งจะทําให้สามารถจดัการป่าไม้ในระยะยาวได้ 

การจ่ายเงินเป็นค่าบริการด้านสิ�งแวดล้อมและเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 

Financial planning records and statements. 

บนัทึกการวางแผนการเงินและรายงานงบการเงิน 

Interviews with Forest Managers 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม ้

 

  

Indicator 5.1.3 ตวับ่งชี�ที� 5.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and environmental NGOs. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละเอน็จีโอดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

Plans and maps. แผนงานและแผนที� 

Observation of ecosystems. การเฝ้าสงัเกตระบบนิเวศ 

Investments are made to maintain the ecological 
productivity of the forest 

มีการลงทุนเพื�อรักษาผลิตภาพของระบบนิเวศของผืนป่า 

  

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

หลกัเกณฑ์ที� 5.2 

การปฏิบัตงิานด้านการจัดการป่าไม้และการตลาดต้องส่งเสริมให้เกดิการใช้ประโยชน์สูงสุดและเกดิกระบวนการแปรรูปผลผลติที�หลากหลายจากป่า
ภายในท้องถิ�น 

Indicator 5.2.1 ตวับ่งชี�ที� 5.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละการปรึกษากบัชุมชนต่างๆในทอ้งถิ�
น 

(Not applicable to SLIMF) 
ไมไ่ด้นําไปใช้กบัเอสแอลไอเอม็เอฟ 

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 

เจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการตอ้งส่งเสริมการพฒันาตลาดสาํหรับพืชจาก
แปลงปลูกที�รู้จกักนัโดยทั�วไปหรือที�ยงัไม่เป็นที�รู้จกัมากนกัหรือช
นิดพนัธ์ุพืชจากป่าตามธรรมชาติรวมทั&งผลผลิตจากปืที�ไม่ใช่ไมซุ้ง
ดว้ย 

  

Indicator 5.2.2 ตวับ่งชี�ที� 5.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละการปรึกษากบัชุมชนต่างๆในทอ้งถิ�
น 

Evidence of opportunities to support local processing and 
markets. 

หลกัฐานแสดงถึงการสนบัสนุนการแปรรูปในทอ้งถิ�นและตลาดซื&อขายในโอกาสต่
างๆ 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

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

การแปรรูปในท้องถิ,นและตลาดซื �อขายสามารถเข้าใช้ประโยชน์ผล
ผลิตจากป่าที,มีอยูใ่นหน่วยเอฟเอ็มยไูด้ 
เว้นไว้แตว่า่จะมีเหตผุลสมควรที,จะระงบัยบัยั �ง  

SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ 

Local processing is used where it is viable.  

การแปรรูปในท้องถิ,นจะถกูนํามาใช้เมื,อทําได้ 
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รายละเอียดการขายไมซุ้งและขอ้มูลเกี�ยวทางเลือกของการแปรรูปในทอ้งถิ�น 

  

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

หลกัเกณฑ์ที� 5.3 

การจัดการป่าไม้ต้องลดของเสียอนัเนื�องมาจากการตดัฟันและการทาํงานแปรรูปในพื�นที�และต้องหลกีเลี�ยงไม่ให้เกดิความเสียหายต่อแหล่งทรัพยาก
รอื�นๆจากป่า 

Indicator 5.3.1 ตวับ่งชี�ที� 5.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Harvest plans แผนการตดัฟัน 

Forest Managers’ knowledge of local BOPs 

ความรู้ของผูจ้ดัการดา้นการป่าไมใ้นเรื�องนโยบายการเป็นเจา้ของธุรกิจของทอ้งถิ�น 

SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Field inspections การตรวจสอบภาคสนาม 

Harvest records and sales volumes  

บนัทึกการตดัฟันและปริมาณการขาย 

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) 

การวางแผนการตดัฟันเชิงยทุธศาสตร์และเชิงกลยทุธ์/เชิงปฏิบติัแล
ะการทาํงานตดัฟันตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญติัวา่ดว้ยแ
นวทางปฏิบติัที�ดีที�สุดของประเทศ 

(กรณีที�ไม่มีบทบญัญติัดงักล่าวหรือมีไม่เพียงพอให้ใชรู้ปแบบหลกั
ปฏิบติัวา่ดว้ยการตดัฟันไมเ้ขตร้อนขององคก์ารอาหารและการเกษ
ตรแห่งสหประชาชาติ) 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

มีการทาํให้ของเสียที�เป็นไมแ้ละความเสียหายที�จะเกิดกบัป่าระหวา่
งการตดัฟันและการแปรรูปในพื&นที�ป่าลดนอ้ยลง 

  

Indicator 5.3.2 ตวับ่งชี�ที� 5.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, supervisors and workers. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม,้ หวัหนา้คนงานและคนงาน 

Observation of harvesting operations 

การเฝ้าสงัเกตการทาํงานตดัฟัน 

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

เทคนิคการตดัฟันถูกออกแบบมาเพื�อหลีกเลี�ยงการแตกหกัของไมซุ้
ง, การทาํให้ท่อนไมเ้สื�อมราคาและความเสียหายต่อไมย้นืตน้ในป่า 

  

Indicator 5.3.3 ตวับ่งชี�ที� 5.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

เมื�อทาํการขนย้ายท่อนไม้จากป่าควรเหลือยอดไม้, 

กิ�งและเนื�อไม้แขง็ทิ�งไว้ในปริมาณที�มากพอเพื�อเอื�อให้เกิดวงจรธาตอุาหารตามธรร
มชาติ 

Observation of harvesting and on-site processing operations. 

การเฝ้าสงัเกตการทาํงานตดัฟันและการแปรรูปในพื&นที�ปฏิบติังาน 

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

ของเสียที,เกิดขึ �นระหวา่งกระบวนการเก็บเกี,ยวตดัฟัน 
ถกูลดทอนลให้เหลือน้อยที,สดุขณะเดยีวกนัก็เหลือเศษซากอินทรีย
วตัถทุี,พอเหมาะบนพื �นป่าเพื,อเป็นรักษาสภาพดิน 
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Indicator 5.3.4 ตวับ่งชี�ที� 5.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Observation of harvesting operations. การเฝ้าสงัเกตการทาํงานตดัฟัน 

Records of timber deliveries บนัทึกการจดัส่งท่อนไม ้

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

ไม้ที,ตดัฟันและ/หรือผลผลติที,แปรรูปในพื �นที,ปฏฺบตัิงานถกูขนย้าย
ออกไปก่อนที,จะเกิดความเสียหายใดๆ   

  

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

หลกัเกณฑ์ที� 5.4 การจัดการป่าไม้ต้องมุ่งสร้างความเข้มแข็งและความหลากหลายให้แก่เศรษฐกจิของท้องถิ�น, 

หลกีเลี�ยงการพึ�งพาผลผลติเชิงเดี�ยวจากป่า 

Indicator 5.4.1 ตวับ่งชี�ที� 5.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers.  

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม ้

Forest management planning การวางแผนการจดัการป่าไม ้

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Low Intensity Forests ผืนป่าที�มีการจดัการตํ�า): 

Sales records. บนัทึกการขาย 

Discussions with local communities and the forest manager 

การปรึกษากบัชุมชนต่างๆในทอ้งถิ�นและผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม ้

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

ป่าไมต้อ้งไดรั้บการจดัการเพื�อให้ไดผ้ลิตผลมากกวา่หนึ� งชนิด คือ 

ทั&งที�เป็นไมท่้อนและที�ไม่ใช่ไมท่้อนเพื�อการใชง้านทั&งในเชิงพาณิช
น์และในลกัษณะที�ไม่ใช่เพื�อการคา้ 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Small Forests ผืนป่าขนาดเล็ก): 

Not applicable ไม่ไดน้าํมาใช ้

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Low Intensity Forests 

ผืนป่าที�มีการจดัการตํ�า): 
Forest management should aim to avoid 
dependence on a single forest product.  

การจดัการป่าไมต้อ้งมีวตัถุประสงคเ์พื�อหลีกเลี�ยงการพึ�งพาผลผ
ลิตเชิงเดี�ยวจากป่า 

  

Indicator 5.4.2 ตวับ่งชี�ที� 5.4.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม ้

Interviews with local service providers 

การสมัภาษณ์ผูใ้ห้บริการในทอ้งถิ�น 

Forest management planning การวางแผนการจดัการป่าไม ้

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Low Intensity Forests ป่าที�มีการจดัการตํ�า): 

Sales records. บนัทึกการขาย 

Discussions with local communities and the forest manager 

การปรึกษากบัชุมชนต่างๆในทอ้งถิ�นและผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม ้

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

ส่งเสริมให้มีการคิดริเริ�ม, การเขา้มามีส่วนในการใชป้ระโยชน์, 

การแปรรูปและ/หรือการตลาดของทอ้งถิ�น 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Small Forests ผืนป่าขนาดเล็ก): 

Not applicable ไม่ไดน้าํมาใช ้

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Low Intensity Forests 

ป่าที�มีการจดัการตํ�า): 
Local initiatives involving the use, processing 
and or marketing of forest products are 
encouraged. 
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ส่งเสริมให้มีการคิดริเริ�ม, การเขา้มามีส่วนในการใชป้ระโยชน์, 

การแปรรูปและ/หรือการตลาดของทอ้งถิ�น 

  

Indicator 5.4.3 ตวับ่งชี�ที� 5.4.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละการปรึกษากบัชุมชนต่างๆในทอ้งถิ�
น 

Evidence of NTFP sales or licenses or permits issued. 

หลกัฐานการขายผลผลิตจากป่าที�ไม่ใช่ไมท่้อนหรือทะเบียนหรือใบอนุญาติที�ผา่นก
ารอนุมติัแลว้ 

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

สนนัสนนุให้ชมุชนท้องถิ,นใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าที,ไมใ่ชไ่ม้ทอ่
น 

  

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 

หลกัเกณฑ์ที� 5.5 ในการปฏิบัตงิานด้านการจัดการป่าไม้ต้องรับรู้, ธํารงไว้ซึ�งและ, ณ จุดที�เหมาะสม, 

ส่งเสริมคุณค่าของบริการและแหล่งทรัพยากรป่าไม้ ตัวอย่างเช่น สันปันนํ�าและการทาํการประมง 

Indicator 5.5.1 ตวับ่งชี�ที� 5.5.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers  

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม ้

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

ผู้จดัการป่าไม้ควรตระหนกัถึงขอบเขตการบริการของป่าไม้และทรั
พยากร 

  

Indicator 5.5.2 ตวับ่งชี�ที� 5.5.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม ้

Forest management practices minimise negative 
impacts on services and other forest resources 
การปฏิบตัิในการจดัการป่าไม้ลดผลกระทบทางลบตอ่บริการและ
ทรัพยากรป่าไม้อื,นๆ ให้น้อยที,สดุ 

  

Indicator 5.5.3 ตวับ่งชี�ที� 5.5.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม ้

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

การปฏิบตัิในการจดัการป่าไม้ดํารงรักษาและถ้าเป็นไปได้จะต้องเ
พิ,มคณุคา่ของบริการจากป่าไม้และทรัพยากร 
� Monitoring evidence that services and 

resources are maintained  

มีการเก็บหลกัฐานการติดตามตรวจสอบบริการและทรัพยาก
รป่าไม้อยา่งตอ่เนื,อง 

� Practices to enhance services and 
resources are evident.  
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มีหลกัฐานการปฏิบตัิเพื,อเพิ,มบริการและทรัพยากร 

  

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

หลกัเกณฑ์ที� 5.6 อตัราการเกบ็เกี�ยวผลผลติจากป่าต้องไม่เกนิระดับที�จะทาํให้เกดิความยั�งยนือย่างวร 

Indicator 5.6.1 ตวับ่งชี�ที� 5.6.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Evidence of enumerations, yield calculations and harvesting 
planning 

หลกัฐานการตรวจนบั, การคาํนวนผลผลิตและแผนการตดัฟัน 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Management plan แผนการจดัการ 

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

การเฝ้าสงัเกตการตดัฟันในพื&นที�ทาํงานเปรียบเทียบกบัพื&นที�ที�มีการวางแผนการตดั
ฟัน 

Maps of tree location แผนผงัจุดที�ปลูกตน้ไม ้

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

บนัทึกการตดัฟันและการขายและแผนงานที�ระบุระยะเวลาในการทาํงานที�เกี�ยวขอ้ง 

Data on likely or actual growth rates of species harvested. 

ขอ้มูลอตัราการเติบโตที�คาดการณ์ไวแ้ละที�เกิดขึ&นจริงของพนัธ์ุพืชชนิดต่างๆที�ทาํก
ารตดัฟัน 

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) 

 มีการทํารายงานข้อมลูด้านการเจริญเติบโตของป่าไม้ 
การปลกูทดแทน 
และปริมาตรที,ตดัฟันและสางระยะอยา่งสมํ,าเสมอรวมทั �งวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัปริมาตรและการเจริญเติบโตที,คาดการณ์ไว้ 
(ความถกูต้องของข้อมลูต้องเหมาะสมกบัขนาดและความเข้มข้นข
องการจดัการ) 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Small Forests 

ผืนป่าขนาดเล็ก): 

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

การตดัฟันอยูใ่นระดบัที,สร้างความยั,งยืนในระยะยาว 
(ระยะเวลาชว่งหนึ,งจะเทา่กบัหนึ,งรอบการตดัฟันต้นไม้) 
ข้อสงัเกตคือระดบัการตดัฟันประจําปีอาจจะแตกตา่งกนัอยา่งมาก 

SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ (Low Intensity Forests 

ผืนป่าที�มีการจดัการตํ�า): 
Harvest limits are established at sustainable 
levels, based on conservative estimates of tree 
growth and yield rates. The harvest limits are 
stated in the management plan. 

 
มีการจํากดัการตดัฟันให้อยูใ่นระดบัที,ยั,งยืนบนพื �นฐายของการคา
ดการณ์อตัราการเจริญเติบโตของไม้และผลผลิตแบบดั �งเดิม 
การจํากดัการตดัฟันนี �ปรากฏอยูใ่นแผนการจดัการด้วย 

  

Indicator 5.6.2 ตวับ่งชี�ที� 5.6.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Timber resource planning การวางแผนแหล่งที�มาของท่อนไม ้

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

การผลิตไม้ยูคาลิปตสัที�ยั�งยืนต้องอยู่บนพืAนฐานของการปลูกใหม่ภายใต้เกณฑ์กา
รปลูกใหม่ของกรมป่าไม้ ตามพระราชบญัญติัป่าปลูก 

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

ไดมี้การคาํนวณการตดัฟันในระดบัย ั�งยนืและความเขม้ขน้รวมถึงค
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วามถี�ของการตดัสางสาํหรับหน่วยป่าปลูกโดยใชข้อ้มูลที�ล่าสุดและ
ไม่เกินไปกวา่อตัราการทดแทนที�คาํนวณไวใ้นระยะยาว 

  

Indicator 5.6.3 ตวับ่งชี�ที� 5.6.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

การอนญุาตให้ทําการเก็บเกี,ยวผลผลิตจากป่าที,ไมใ่ชเ่นื �อไม้ไมเ่กิน
คา่อตัราการทดแทนที,คาํนวณไว้ในระยะยาว 

  

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. 

หลกัการที� 6 ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม : 

การจัดการป่าไม้ต้องช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่าต่างที�เกี�ยวเนื�องกนัรวมไปถึงแหล่งนํ�า, 
ดนิและระบบนิเวศที�มีลกัษณะเฉพาะและเปราะบางและภูมิประเทศ 

และด้วยการกระทําดงักล่าวนี�จึงเป็นการธํารงไว้ซึ�งหน้าที�ทางนิเวศวทิยาและบูรณาการของผนืป่า  

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. 

หลกัเกณฑ์ที� 6.1 ต้องทาํการประเมินด้านสิ�งแวดล้อมให้เสร็จสมบูรณ์ – เหมาะสมกบัขนาด, 

ความเข้มข้นของการจัดการป่าไม้และคุณลกัษณะพิเศษของแหล่งทรัพยากรที�ได้รับผลกระทบ – แล้วผนวกเข้ากบัระบบการจัดการ 
การประเมินต้องครอบคลุมการพจิารณาในระดับภูมิประเทศเช่นเดียวกบัผลกระทบของอุปกรณ์แปรรูปในพื�นที�ทาํงาน 

ต้องทาํการประเมินผลกระทบก่อนที�จะเริ�มดําเนินงานซึ�งเป็นการรบกวนพื�นที�ป่า 

Indicator 6.1.1 ตวับ่งชี�ที� 6.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

สาํหรับการปฏิบัติงานและกิจกรรมทุกประเภทที�ดาํเนินการอยู่ในหน่วยป่าปลูกนั�น
ต้องมีการประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบเชิงลบที�อาจเกิดจากกิจกรรม 

ได้แก่ การพังทลายและการอัดตัวของดิน, การเปลี�ยนแปลงต่อผลิตภาพของดิน, 

การเปลี�ยนแปลงของพืชต่างถิ�นที�แพร่เข้ามา, 
ความอุดมสมบูรณ์ของพันธ์ุพืชและสัตว์ประจาํถิ�นหรือที�มีอยู่ตามธรรมชาติ, 

(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้นํามาใช้กบัเอสแอลไอเอม็เอฟ 

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. 

เจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการไดท้าํการประเมินผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้
มที�อาจเกิดขึ&นของกิจกรรมทุกประเภท 

(รวมไปถึงอุปกรณ์แปรรูปในพื&นที�ทาํงานดว้ย) 
ที�ดาํเนินการในผืนป่าอยา่งมีระบบ 

ผลกระของแผนงานดา้นการป่าไมไ้ดรั้บการพิจารณาในระดบัภูมิป
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ระเทศโดยไดใ้ห้ความสาํคญักบัปฏิกิริยากบัที�ดินที�อยูติ่ดกนัและแห
ล่งพกัอาศยัของสตัวต่์างๆอยูใ่กล้ๆ ดว้ย 
สาํหรับองคก์รขนาดใหญ่ตอ้งจดทาํเอกสารผลการประเมินไวด้ว้ย  

ความหลากหลายหรือการกระจายตัว, การลดลงของแหล่งที�พักอาศัยของสัตว์, 

สารกาํจัดแมลง, นํ�ามันหล่อลื�น, มลพิษจากสารอาหารหรือปุ๋ย (จากการรั�ว, 
กระเซ็นหรือกระจาย)และการตื�นเขินของสายนํ�าหรือลาํนํ�าต่างๆ, 

การเปลี�ยนทางทัศนียภาพของภูมิประเทศที�โดดเด่น ให้ใช้คาํสั�งงาน 

01ว่าด้วยโรงงานแปรรูปในพื�นที�ทาํงานเป็นเอกสารอ้างอิง   
Interviews with Forest Managers, environmental NGOs and 
government conservation agencies. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ 

เอน็จีโอดา้นสิ�งแวดลอ้มและหน่วยงานดา้นการอนุรักษข์องรัฐบาล 

  

Indicator 6.1.2 ตวับ่งชี�ที� 6.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

environmental impacts that are กิจกรรม “ที�สาํคัญ” 

คือกิจกรรมที�อาจเป็นสาเหตทีุ�ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมที�:  

� Permanent or long term เป็นการถาวรหรือระยะยาว หรือ; or 

� Affects a wide environment กระทบต่อสิ�งแวดล้อมในวงกว้าง 

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. 

อีไอเอคือการะบวนการที�เป็นทางการที�ใช้ในการเกบ็รวบรวม, จัดเกบ็, วิเคราะห์, 

ตีความและสื�อสารข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ 
อย่างไรกต็ามอาจใช้กระบวนการดังกล่าวเพื�อทาํการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ
สาํหรับโครงการ เช่น การวางแผนการดาํเนินการตัดฟัน 

ตถุประสงค์ของอีไอเอคือเพื�อลดผลกระทบเชิงลดให้น้อยที�สุด, 

เพื�อประกันการอนุรักษ์ลักษณะสาํคัญต่างๆและเพื�อส่งเสริมแง่มมุด้านบวกของโคร
งการ  
Principles that a formal EIA should comply with are 

หลักการของอีไอเอที�เป็นทางการ คือ: 

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

การดาํเนินการตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้วน: 

การดาํเนินการตัดสินใจควรทาํโดยใช้ข้อมูลที�เชื�อถือได้ 

Accountability: Responsibilities must be clearly defined. 

ความรับผดิชอบ: ต้องระบกุารรับผิดชอบให้ชัดเจน 

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

สิ�งแวดล้อมในความหมายที�กว้างที�สุด: สิ�งแวดล้อมหมายรวมถึงทุกแง่มมุ (อาทิ 

ด้านกายภาพ, สังคม, การเมือง, เศรษฐกิจ, ทัศนียภาพ) 

Open Consultation: Consultation with all interested and affected 
parties must be done in a transparent manner. 

การปรึกษาหารืออย่างเปิดเผย: 

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: 
การประเมินพื �นที,ทํางานเฉพาะแหง่ผลกระทบตอ่สิ,งแวดล้อมที,อาจ
เกิดจากการปฏิบตัิงานด้านป่าไม้ทกุประเภทนั �นจะต้องดําเนินการ
ก่อนที,จะเริ,มการปฏิบตัิงานที,เป็นการรบกวนสิ,งแวดล้อม 
ทั �งนี �ต้องเหมาะสมกบัขนาดของการปฏิบตัิงานและความออ่นไหว
ของพื �นที, ในจดุที,ถือวา่การปฏิบตัิงานดงักลา่ว “มีความสําคญั” 
การประเมินพื �นที,ทํางานเฉพาะแหง่จะต้องทําเป็นเอกสาร 
กิจกรรมที,ระบวุา่ “มีความสําคญั” 
ต้องรวมไปถึงแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะหวัข้อตอ่ไปนี �  

� The building of new roads or substantial rerouting 
of existing roads; 
การตดัถนนใหมห่รือการเปลี,ยนเส้นทางจากถนนสายเดิมที,
สําคญั; 

� Any form of flow restriction in streams and rivers; 
การขดัขวางการไหลของลําธารและแมนํ่ �าทกุรูปแบบ; 

� Aforestation; การปลกูป่า; 

� Change in genus in the reforestation of more than 
100 ha during the same planting season within an 
operational/management unit, where an FMU 
comprises more than one; 
การเปลี,ยนแปลงสกลุพืชจากการปลกูป่าทดแทนในพื �นที,ที,ม
ากกวา่ 100 เฮกแตร์ 
ในชว่งเวลาเดียวกบัฤดกูาลปลกูภายในพื �นที,ปฏิบตัิการ/จดัก
ารป่าปลกูซึ,งมีหน่วยป่าปลกูมากกวา่หนึ,งแหง่; 

� Recreational activities and associated 
infrastructure 
กิจกรรมสนัทนาการและที,เกี,ยวกบัสาธารณปูโภคพื �นฐาน 

� Communication masts and associated 
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infrastructure 
เสาติดตั �งระบบสื,อสารและสาธารณปูโภคพื �นฐานที,เกี,ยวข้อง 

� Power lines สายไฟฟ้า 

� Water lines ระบบนํ �าประปา 

� Change of natural vegetation to commercial or 
any other use. 
การเปลี,ยนแปลงของพรรณไม้ธรรมชาติสําหรับการค้าหรือก
ารใช้ในรูปแบบอื,นๆ 

� Erection of new fences การสร้างรั �วใหม ่

� Use of natural areas and products for commercial 
gain or any other purpose 
การใช้พื �นที,และผลผลิตธรรมชาตสิําหรับผลทางการค้าหรือจุ
ดประสงค์อื,นๆ 

� New waste disposal sites; พื �นที,ใหมส่ําหรับทิ �งของเสีย; 

� Implementation of new/modified 
activities/products that may have significant 
impacts on the environment. 
การทํากิจกรรมหรือการใช้ผลผลิตใหม/่ที,มีการดดัแปลงที,อา
จจะก่อให้เกิดผลกระทบที,สําคญัตอ่สิ,งแวดล้อม 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Small Forests 
พื �นที,ป่าขนาดเล็ก): 

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  

ก่อนที,จะเริ,มการปฏิบตัิการใดๆได้มีการระบผุลกระทบทางลบตอ่สิ,
งแวดล้อม 
และการปฏิบตัิงานนั �นถกูออกแบบมาเพื,อลดผลกระทบดงักลา่วให้
เหลือน้อยที,สดุ 
ไมจํ่าเป็นต้องทําเอกสารการประเมินเว้นไว้แตว่า่เป็นข้อกําหนดขอ
งกฎหมาย 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Low Intensity Forests 

ป่าที,มีการจดัการตํ,า): 

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  

ก่อนที,จะเริ,มการปฏิบตัิการใดๆได้มีการระบผุลกระทบทางลบตอ่สิ,
งแวดล้อมในพื �นที,ทํางานและในระดบัภมิูประเทศ 
และการปฏิบตัิงานนั �นถกูออกแบบมาเพื,อลดผลกระทบดงักลา่วให้
เหลือน้อยที,สดุ 
ไมจํ่าเป็นต้องทําเอกสารการประเมินเว้นไว้แตว่า่เป็นข้อกําหนดขอ

การปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายที�สนใจและได้รับผลกระทบต้องเป็นไปด้วยความโปร่ง
ใส 

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

ข้อมูลจากผู้เชี�ยวชาญ: 

ต้องมีผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยสนับสนุนการประเมินผลกระทบ 

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

ทางเลือกต่างๆ: 
พิจารณาทางเลือกที�เป็นไปได้ทั�งหมดทั�งในเรื� องของทาํเลและกิจกรรม 

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

มาตรการเยยีวยา: 
ประเมินมาตรการเยียวยาที�จะช่วยลดหรือขจัดผลกระทบเชิงลบและสร้างเสริมผลก
ระทบเชิงบวกให้แก่กิจกรรมที�วางแผนไว้ 

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

พจิารณาทุกขั0นตอน: ในการประเมินควรพิจารณาการพัฒนาในทุกขั�นตอน 

ตั�งแต่ขั�นตอนการวางแผนไปจนกระทั�งปิดโครงการ 

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

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละทดสอบความรู้พื&นฐานเกี�ยวกบัอรไอเอดว้
ย 

Records of assessments and decisions. 

บนัทึกการประเมินและการตดัสินใจ 

Environmental management plans. 

แผนการจดัการสิ�งแวดลอ้ม 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Manager’s knowledge of the site and impacts of operations 

ความรู้เรื�องพื&นที�ทาํงานและผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูจ้ดัการ 

Field observations การเฝ้าสงัเกตภาคสนาม 

Management plan แผนการจดัการ 

Documented environmental statement or assessment where 
legally required 

เอกสารแถลงการณ์หรือการปรเมินสิ�งแวดลอ้มในประเด็นที�กฎหมายกาํหนด 
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งกฎหมาย 

 

  

Indicator 6.1.3 ตวับ่งชี�ที� 6.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

See also requirements 6.5.1 and 6.5.2. 

 ดูที�ขอ้กาํหนด 6.5.1 และ 6.5.2 ประกอบดว้ย 

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

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ 

หวัหนา้คนงานและคนงานและทดสอบความรู้เรื�องขอ้กาํหนดขั&นตํ�าดว้ย 

Field observations and operational plans.   

การเฝ้าสงัเกตภาคสนามและแผนการปฏิบติังาน 

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

สาํหรับองคก์รขนาดใหญ่ 

สาระและการควบคุมดูแลเหล่านี&ตอ้งถูกบรรจุอยูใ่นแผนงานต่างๆดว้ย 

See National Environmental Quality Act. 

ดูพระราชบญัญติัคณุภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ 

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

มีการระบผุลกระทบตอ่สิ,งแวดล้อมที,อาจเกิดขึ �นทกุประเภทที,ถกูระ
บรุะหวา่งการประเมินถกูพิจารณาระหวา่งปฏิบตัิการและวางแผน 
และมั,นใจวา่ได้หลีกเลี,ยงผลกระทบด้านลบหรือได้รับการบรรเทาล
ง 

  

Indicator 6.1.4 ตวับ่งชี�ที� 6.1.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Corrective Actions การดาํเนินการแก้ไข: 

The first objective is, whenever there is a non-conformance 

วัตถปุระสงค์แรก คือ เมื�อใดกต็ามที�มีการไม่ปฏิบัติตามกฎเกิดขึ�น: 

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

ต้องดาํเนินการแก้ไขความเสียหายใดๆที�อาจเกิดขึ�นกับสิ�งแวดล้อม 

(ปฏิบัติการแก้ไข) และ 

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

กาํหนดมาตรการต่างๆเพื�อป้องกันไม่ให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎ 

(ปฏิบัติการป้องกัน) 

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). 

วัตถปุระสงค์ที�สอง คือ 

เพื�อให้แน่ใจว่ามีการใช้ปฏิบัติการป้องกันในจุดที�เห็นได้ชัดว่ากิจกรรมที�ทาํนั�นจะพั
ฒนาไปสู่การไม่ปฏิบัติตามกฎและจะส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมตามมา 
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. 

วัตถปุระสงค์ที�สาม คือ 

เพื�อให้แน่ใจว่ามีการทบทวนคาร์สเป็นระยะๆเพื�อระบพืุ�นที�ที�เป็นปัญหาต่อเนื�องแล
ะเพื�อให้แน่ใจว่าพื�นที�ที�มีปัญหาดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นด้

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

ได้พิจารณาการดําเนินแก้ไขอยา่งทนัเวลาและได้นําไปใช้ปฏิบตัิจริ
งเพื,อแก้ไขความไมถ่กูต้องตามข้อกําหนดทั �งในอดีตและที,อาจเกิด
ขึ �นได้ 
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วยวิธีการแก้ไขหรือป้องกันกต็าม 

Interviews with managers. การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการ 

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

การเปรียบเทียบคุณภาพของการปฏิบติัที�ดาํเนินอยูก่บับนัทึกคาร์สในอดีตที�เกี�ยวขอ้
ง 

  

Indicator 6.1.5 ตวับ่งชี�ที� 6.1.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records of CARs บันทึกคาร์ส 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Interviews with the forest Manager and workers and field 
observations 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละคนงานและการเฝ้าสงัเกตภาคสนาม 

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

มีการทําบนัทกึข้อร้องขอเพื,อดําเนินการแก้ไข (คาร์ส) 
และปิดประเด็นไปอยา่งเหมาะสม 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Timeous corrective actions are taken  

ไดด้าํเนินการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  

  

Criterion 6.2 Safeguards shall exist which protect rare, threatened and endangered species and 
their habitats (e.g. nesting and feeding areas). Conservation zones and protection 
areas shall be established, appropriate to the scale and intensity of forest 
management and the uniqueness of the affected resources. Inappropriate hunting, 
fishing, trapping and collecting shall be controlled. 

หลกัเกณฑ์ที� 6.2 

ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื�อปกป้องพชืและสัตว์ชนิดพนัธ์ุหายากที�ถูกคุกคามและเสี�ยงต่อการสูญพนัธ์ุรวมถงึแหล่งที�พกัอาศัยของมันด้
วย (อาท ิพื�นที�ทาํรังและให้อาหาร) 
ต้องมีการปันเขตอนุรักษ์และพื�นที�คุ้มครองที�เหมาะสมกบัขนาดและความเข้มข้นในการจัดการป่าไม้รวมทั�งลกัษณะพิเศษเฉพาะของแหล่งทรัพยาก
รที�ได้รับผลกระทบ ต้องควบคุมการล่าสัตว์, การทาํประมง, การวางกบัดักและการเกบ็ของป่าที�ไม่เหมาะสมด้วย 

Indicator 6.2.1 ตวับ่งชี�ที� 6.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ในจุดที�ข้อมูลการสาํรวจไม่สมบูรณ์ให้ตั�งสมมติฐานว่ามีสิ�งมีชีวิตชนิดพันธ์ุที�เกี�ยวข้
องดังกล่าวอาศัยอยู่ 
Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ 

ผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรัฐบาล 

Refer also to 7.1.7 อา้งอิงขอ้ที� 7.1.7 

SLIMFเอสแอลไอเอม็เอฟ (Small Forests พื&นที�ป่าขนาดเล็ก): 

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

ความรู้เกี�ยวกบัสิ�งมีชีวิตชนิดพนัธ์ุหายากที�ถูกคุกคามและเสี�ยงต่อการสูญพนัธ์ุในพื&
นที�ของผูจ้ดัการ 

Records from other sources of species found on the site.  

Rare, threatened and endangered species and 
their habitats present (or likely to be present) on 
the FMU have been identified and documented 
ชนิดพนัธุ์ที,หายาก ถกูคกุคาม และใกล้สญูพนัธุ์ 
รวมทั �งถิ,นที,อยูท่ี,มีอยู่ (หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ �น) 
ในพื �นที,ป่าปลกูจะต้องถกูระบแุละทําเป็นเอกสาร 
 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Small Forests 

พื �นที,ป่าขนาดเล็ก): 

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

กรณีที,ทราบสิ,งมีชีวิตที,จดัอยูใ่นสถานะหายาก 
ถกูคกุคามและใกล้สญูพนัธุ์ 
รวมทั �งถิ,นที,อยูอ่าศยัต้องได้รับการคุ้มครอง 
 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Low Intensity Forests 
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พื �นที,ป่าที,มีการจดัการตํ,า): 

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

กรณีที,ทราบสิ,งมีชีวิตที,จดัอยูใ่นสถานะหายาก 
ถกูคกุคามและใกล้สญูพนัธุ์ 
รวมทั �งถิ,นที,อยูอ่าศยัต้องได้รับการทําแผนที,และคุ้มครอง  

บนัทึกขอ้มูลสิ�งมีชีวิตชนิดพนัธ์ุต่างๆที�พบในพื&นที�ทาํงานจากแหล่งขอ้มูลอื�นๆ 

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

การเฝ้าสงัเกตภาคสนามบริเวณพื&นที�ทาํรังและให้อาหารของสตัวช์นิดพนัธ์ุหายากที�
ถูกคุกคามและเสี�ยงต่อการสูญพนัธ์ุ 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ (Low Intensity Forests 

พื �นที,ป่าที,มีการจดัการตํ,า): 

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

ความรู้เกี�ยวกบัสิ�งมีชีวิตชนิดพนัธ์ุหายากที�ถูกคุกคามและเสี�ยงต่อการสูญพนัธ์ุในพื&
นที�ของผูจ้ดัการ 

Reports of training for forest workers on protection issues.  

รายงานการฝึกอบรมสาํหรับคนงานป่าไมว้า่ดว้ยการปกป้องคุม้ครอง 

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

การเฝ้าสงัเกตภาคสนามบริเวณพื&นที�ทาํรังและให้อาหารของสตัวช์นิดพนัธ์ุหายากที�
ถูกคุกคามและเสี�ยงต่อการสูญพนัธ์ุ 

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

รายงานสถานภาพการอนุรักษข์องหน่วยป่าปลูกจากแหล่งอื�นๆ 

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

ดูเพิ�มเติมที� http://www.iucnredlist.org/ 

บัญชีรายการชนิดพันธ์ุดังกล่าว และดูเพิ�มเติมที�ภาคผนวก B 

สาํหรับการอ้างอิงรายชื�อชนิดพันธ์ุดังกล่าวในประเทศไทย 

  

Indicator 6.2.2 ตวับ่งชี�ที� 6.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ 

ผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรัฐบาล 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Maps showing conservation features  

แผนที�แสดงลกัษณะเด่นที�ไดรั้บการอนุรักษ ์

Field observations and interviews with forest manager 

การเฝ้าสงัเกตภาคสนามการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม ้

Check stakeholder’s list for environmental representation. 

ตรวจสอบรายการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียสําหรับการเป็นตวัแทนด้านสิ,งแวดล้อม 

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. 

ประเทศไทยยงัไม่ได้ให้สตัยาบนัต่ออนสุญัญาแรมซาร์ว่าด้วยพืAนที�ชุ่มนํAาทัAงที�มีพืAน
ที�ชุ่มนํAาที�สําคญัและถูกคกุคาม 
การคุ้มครองพืAนที�ชุ่มนํAาต้องได้รบัการจดัให้มีความสําคญัลําดบัแรกๆ น่าจะไม่ถูกตอ้ง 

เพราะไทยมีพืAนที�แรมซาร์ 12 แห่งแลว้-ความของผูแ้ปลคนแรก 

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 

ไดร่้วมมือกบัผูเ้ชี�ยวชาญที�เป็นที�ยอมรับและ/หรือองคก์รดา้นการอ
นุรักษแ์ละ/หรือหน่วยงานที�กาํกบัดูแลในการระบุเขตอนุรักษแ์ละ
พื&นที�คุม้ครองสาํหรับสตัวช์นิดพนัธ์ุหายากที�ถูกคุกคามและเสี�ยงต่อ
การสูญพนัธ์ุที�มีอยู ่

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

ไดมี้การระบุและคุม้ครองลกัษณะเด่นอื�นที�สาํคญัต่อการอนุรักษ ์
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Indicator 6.2.3 ตวับ่งชี�ที� 6.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records and maps. บนัทึกต่างๆและแผนที� 
 

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

ไดร้ะบุเขตแหล่งที�อยูอ่าศยัของสตัวช์นิดพนัธ์ุหายากที�ถูกคุกคามแ
ละเสี�ยงต่อการสูญพนัธ์ุลงบนแผนที�และบนพื&นที�จริงในกรณีที�จาํเ
ป็น 

  

Indicator 6.2.4 ตวับ่งชี�ที� 6.2.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Operational plans. แผนการปฏิบติังาน 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ 

ผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรัฐบาล 

Rare, threatened and endangered species are 
protected during operations 

สตัวช์นิดพนัธ์ุหายากที�ถูกคุกคามและเสี�ยงต่อการสูญพนัธ์ุที�มีอยูไ่ด้
รับการคุม้ครองระหว่างการปฏิบติังาน 

  

Indicator 6.2.5 ตวับ่งชี�ที� 6.2.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการต่างๆ 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ 

ผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรัฐบาล 

Field observations and records of collection. 

การสงัเกตการณ์ภาคสนามและบนัทึกการเก็บตวัอยา่ง 

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

มีการจดัการการล่าสตัว,์ การทาํประมง, 
การเล็มหญา้ของปศุสตัวแ์ละกิจกรรมการเก็บของป่าที�ไดรั้บอนุญา
ตเพื�อไม่ให้เกินระดบัของความย ั�งยนื 

  

Indicator 6.2.6 ตวับ่งชี�ที� 6.2.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการต่างๆ 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ 

ผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรัฐบาล 

Field observations and records of collection. 

การสงัเกตการณ์ภาคสนามและบนัทึกการเก็บตวัอยา่ง 

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

มีมาตรการควบคุมกิจกรรมการล่าสัตว,์ การทาํประมง, 
การเล็มหญา้ของปศุสตัวแ์ละกิจกรรมการเก็บของป่าที�ไม่เหมาะสม 
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Criterion 6.3 Ecological functions and values shall be maintained intact, enhanced, or restored, 
including: 

� Forest regeneration and succession. 

� Genetic, species and ecosystem diversity. 

� Natural cycles that affect the productivity of the forest ecosystem. 

หลกัเกณฑ์ที� 6.3 หน้าที�และคุณค่าด้านนิเวศวิทยาต้องไม่ได้รับผลกระทบ และต้องได้รับการส่งเสริมหรือฟื� นฟู วึ�งรวมไปถงึ: 

� การปลูกป่าทดแทนและรอบการเตบิโต  

� ความหลากหลายทางพนัธุกรรม, ชนิดพนัธ์ุและระบบนิเวศ 

� วงจรธรรมชาติที�มีผลกระทบต่อผลิตภาพของระบบนิเวศของผนืป่า  

Indicator 6.3.1 ตวับ่งชี�ที� 6.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ข้อกาํหนดนี�ใช้กับป่าธรรมชาติและองค์กรการจัดการแปลงป่าปลูก 

การปฏิบัติตามข้อกาํหนดอาจรวมไปถึงการประเมินเบื�องต้นและการติดตามตรวจส
อบในประเดน็ต่างๆดังต่อไปนี� 
� Regeneration of natural forest areas harvested, degraded 

areas, fragmented areas, areas damaged by fire, 
conservation zones and protection areas;  

การปลูกต้นไม้ทดแทนในป่าธรรมชาติ, พื�นที�ที�ถกูตัดฟัน, พื�นที�เสื�อมโทรม, 

พื�นที�ที�เสียหายจากไฟไหม้, เขตอนุรักษ์และพื�นที�คุ้มครอง 

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

ผลกระทบจากการจัดการในอดีต อาทิ การทาํไม้, 

การเกบ็ผลผลิตจากป่าที�ไม่ใช่ไม้, ดินถล่ม 

� Distribution and status of plant communities; 

การกระจายตัวและสถานภาพของไม้ในชุมชน 

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

สถานภาพด้านการอนุรักษ์การรวมกลุ่ม, 

ชนิดพันธ์ุและแหล่งที�อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ประจาํถิ�น 

� Spread of invasive species การแพร่กระจายของชนิดพันธ์ุที�รุกราน 

� Ongoing soil erosion ภาวะดินถล่มที�กาํลังเกิดขึ�น 

� Water quality คุณภาพนํ�า 

Records and maps บนัทึกและแผนที� 
Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

The status of the FMU with regard 

toสถานภาพของหน่วยป่าปลูกในดา้น: 

� regeneration and succession 

        การปลูกทดแทนและรอบการเติบโต 

� genetic, species and ecosystem diversity  

ความหลากหลายทางพนัธุกรรม, ชนิดพนัธ์ุและระบบนิเวศ 

� natural cycles วงจรตามธรรมชาติ 

is known or estimated. 
นั&นไดรั้บการรับทราบและประเมินแลว้ 

6.3.1.1: The alien invasive species on the FMU are 
identified 

6.3.1.1  ระบชุนิดพนัธุ์ตา่งถิ,นที,รุกรานในพื �นที,ป่าปลกู 

  

Indicator 6.3.2 ตวับ่งชี�ที� 6.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and local experts 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

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

วนวฒัวิทยา และ/หรือ ระบบการจดัการแบบอื,น 
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จะต้องเหมาะสามตอ่นิเวศวิทยาของป่าไม้และทรัพยากรที,มีอยู ่

  

Indicator 6.3.3 ตวับ่งชี�ที� 6.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, local experts. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

Plans and maps and field observations. 

แผนงานและแผนที�และการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

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

สมาชิกของไอทีทีโอจะได้รบัการส่งเสริมสนบัสนนุและพฒันาการปลูกป่าเขตร้อนท
ดแทนเพื�อการอตุสาหกรรมและกิจกรรมการจดัการป่าไม้ 
รวมทัAงการฟืAนฟพืูAนที�ป่าเสื�อมโทรม 

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

มีการรักาไวซึ้� งการทาํหนา้ที�เชิงนิเวศวิทยา (การปลูกทดแทน, 

รอบการเติบโต, ความหลากหลาย, วงจรธรรมชาติ) 

  

Indicator 6.3.4 ตวับ่งชี�ที� 6.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ต้องมีการเตรียมกิจกรรมเพื�อส่งเสริม, 

ธาํรงรักษาและฟื�นฟูเพื�อการฟื�นฟูพื�นที�ทางธรรมชาติที�เสื�อมโทรม, 

การระบาดของวัชพืช, การพังทลาย, บ่อดิน, ที�ทิ�งของเสีย, 
หลมุที�เกิดจากการระเบิดหิน ฯลฯ  

Interviews with Forest Managers, local experts. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

Plans and maps and field observations. 

แผนงานและแผนที�และการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

There is a programme for restoration of 
degraded sites 

โปรแกรมนี& เป็นโปรแกรมสาํหรับการฟื& นฟพืู&นที�เสื�อมโทรม 

  

Indicator 6.3.5 ตวับ่งชี�ที� 6.3.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Plans and maps แผนงานและแผนที� 
Interviews with Forest Managers, local experts 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

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

สาํหรับป่าธรรมชาติและกึ�งธรรมชาติควรใชก้ารทดแทนตามธรรม
ชาติในกรณีที�มีตน้ไมม้ากพอทั&งนี& เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องกา
รจดัการ 

  

Indicator 6.3.6 ตวับ่งชี�ที� 6.3.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Plans and maps แผนงานและแผนที� 
Interviews with Forest Managers, local experts 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

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

สาํหรับบริเวณที�ไดว้างแผนการปลูกทดแทนที�ไม่ไดเ้ป็นไปตามธร
รมชาตินั&นไดมี้การประเมินผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มแลว้ 
(อา้งถึงหลกัเกณฑที์� 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 

การเกบ็ตวัอย่างที�เป็นตัวแทนกลุ่มของระบบนิเวศที�มีอยู่ภายในภูมิประเทศนั�นๆต้องดําเนินการโดยมีการปกป้องสภาพตามธรรมชาตแิละบันทกึไว้บ
นแผนที�ตามความเหมาะสมแก่ขนาดและความเข้มข้นของการปฏิบัตงิานและลกัษณะพเิศษเฉพาะของแหล่งทรัพยากรที�ได้รับผลกระทบ  

Indicator 6.4.1 ตวับ่งชี�ที� 6.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 

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

เขตอนุรักษแ์ละพื&นที�คุม้ครองรวมทั&งตวัแทนของระบบนิเวศที�คงอ
ยูล่ว้นไดรั้บการคุม้ครองให้อยูใ่นสภาพธรรมชาติโดยอยูบ่นพื&นฐา
นของการระบุพื&นที�ทางชีวภาพที�สาํคญัและขอ้กาํหนดวา่ดว้ยระเบีย
งธรรมชาติ (พร้อมดว้ยการอา้งอิงกรณีพิเศษไปยงัแปลงป่าปลูก) 

และ/หรือการปรึกษาผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรัฐบา
ล  

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

ในบริเวณที�ทราบว่ามีกลุ่มตวัอยา่งที�เป็นตวัแทนของระบบนิเวศอยู่
นั&นหน่วยป่าปลูกตอ้งให้ความคุม้ครองบริเวณดงักล่าวดว้ย 

Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Plans and maps and records of completed work. 

แผนงาน, แผนที�และบนัทึกงานที�เสร็จสมบูรณ์แลว้ 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ 

ผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรัฐบาล 

  

Indicator 6.4.2 ตวับ่งชี�ที� 6.4.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Plans and maps and records of completed work. 

แผนงานและแผนที�และบนัทึกงานที�เสร็จสมบูรณ์แลว้ 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ 

ผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรัฐบาล  

 

 

(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้นํามาใช้กบัเอสแอลไอเอม็เอฟ 

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. 

กรณีที�มีการกนัพื&นที�เพื�อเป็นเขตอนุรักษแ์ละพื&นที�คุม้ครองรวมอยูใ่
นขอบเขตการขอการรับรองตํ�ากวา่ร้อยละ 10 

ของพื&นที�ทั&งหมดตอ้งมีการดาํเนินการอยา่งเหมาะสมในรูปแบบขอ
งการปรึกษาผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและ/หรือหน่วยงานของรัฐบาล    

  

Indicator 6.4.3 ตวับ่งชี�ที� 6.4.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Plans and maps, including annual plan of operations. 

แผนงานและแผนที�รวมทั&งแผนการปฏิบติังานรายปี 

 

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

มีการบนัทึกการจดัการอนุรักษอ์ละกิจกรรมการคุม้ครองต่างๆเป็นเ
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อกสารไวใ้นแผนงานและทาํเครื�องหมายบนแผนที� 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

มีการระบุการจดัการอนุรักษอ์ละกิจกรรมการคุม้ครองต่างๆและทาํเ
ครื�องหมายบนแผนที� 

  

Indicator 6.4.4 ตวับ่งชี�ที� 6.4.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records of operations บนัทึกการปฏิบติังาน 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Conservation management and protection 
activities are implemented. 

มีการนาํการจดัการอนุรักษอ์ละกิจกรรมการคุม้ครองต่างๆไปปฏิบั
ติ 

  

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 ต้องจัดเตรียมแนวปฏิบัตทิี�เป็นลายลกัษณ์อกัษรและนําไปใช้เพื�อ: ควบคุมการพงัทลาย, 

ลดความเสียหายที�เกดิกบัป่าระหว่างการตดัฟันให้เหลอืน้อยที�สุด, การตดัถนนและการใช้เครื�องยนต์กลไกอื�นๆที�สร้างความรบกวน 

รวมไปถงึการปกป้องแหล่งนํ�า 

Indicator 6.5.1 ตวับ่งชี�ที� 6.5.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

การปฏิบัติงานด้านการป่าไม้หมายรวมถึง: การเตรียมพื�นที, 

การจัดการแนวกันไฟ, การปลูก, การควบคุมวัชพืช, การจัดการไม้ยืนต้น, 

การตัดฟันและการขดุทาํลาย, 
การรื�อวัสดผิุวถนนและการปิดพื�นที�ที�ทาํการขดุค้น(ทางโบราณคด), 

การออกแบบโครงข่ายถนน, การออกแบบถนน, การก่อสร้าง, 
การซ่อมบาํรุงและการปิดงาน 

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

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Interviews with Forest Managers and field observations 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมก้ารสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Maps showing new roads and locations of new and ongoing 
operations 

แผนที�แสดงเส้นทางถนนตดัใหม่และที�ตั&งของการปฏิบติังานทั&งที�กาํลงัดาํเนินอยูแ่
ละที�เกิดขึ&นใหม่ 

Harvesting agreements, Code of Practice for Forest Harvesting 
regional standards 

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  

มีการระบกุารปฏิบตัิงานด้านการป่าไม้ที,ออ่นไหวตอ่สิ,งแวดล้อม 
(ดทูี,ข้อ 6.1) 
และมีแนวปฏิบตัทิี,เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ,งระบกุารปฏิบตัิที,ยอมรั
บได้สําหรับผู้จดัการด้านการป่าไม้และหวัหน้าคนงาน 
ทั �งนี �แนวทางการปฏิบตัิงานตา่งๆต้องตรงตามหรือดีกวา่ข้อกําหนด
ในการปฏิบตัิที,ดีที,สดุทั �งของระดบัประเทศและท้องถิ,น 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

เป็นที,รับทราบถึงการปฏิบตัิงานด้านการจกัารป่าไม้ทกุเรื,องที,อาจก่
อผลเสียหายตอ่ดิน (เชน่ การอดัตวัแนน่ การพงัทะลาย) และ 
วิธีในการบรรเทาหรือหลีกเลี,ยงผลดงักลา่ว 
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ข้อตกลงการตดัฟัน หลกัปฏิบติัสําหรบัการตดัฟันป่าไม้มาตรฐานระดบัภูมิภาค 

  

Indicator 6.5.2 ตวับ่งชี�ที� 6.5.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ในรายงานการประเมินหลักต้องแสดงการอ้างอิงถึงแนวปฏิบัติที�ดีที�สุดทั�งระดับชา
ติและระดับภูมิภาคที�กาํหนดให้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนด้วย 

Operational plans, interviews with staff and field observations. 

แผนการปฏิบติังาน, การสมัภาษณ์พนกังานและการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Guidelines developed in terms of indicator 6.5.1 
are implemented during operations and planning 
ต้องนําเอาแนวทางปฏิบตัิที,พฒันาขึ �นตามข้อกําหนดของตวับง่ชี �ที, 
6.5.1 ไปใช้ในระหวา่งการปฏิบตัิงานและการวางแผนงานด้วย 

  

Indicator 6.5.3 ตวับ่งชี�ที� 6.5.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ในรายงานการประเมินหลักต้องแสดงการอ้างอิงถึงแนวปฏิบัติที�ดีที�สุดทั�งระดับชา
ติและระดับภูมิภาคที�กาํหนดให้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนด้วย 

Operational plans, interviews with staff and field observations. 

แผนการปฏิบติังาน, การสมัภาษณ์พนกังานและการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

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

ดูเพิ�มเติมหลักปฏิบัติสาํหรับการตัดฟันป่าไม้-เอฟเอโอ,  

สาํนักงานระดับภูมิภาคในเอเซียแปซิฟิก กรุงเทพฯ 

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

เอโอพี/แนวนโยบายของพืAนที�ป่าปลูก (รวมถึงลําธาร ร่องนํAา และทางนํAา) 
ผลกระทบของถนนจะต้องได้รบัการตรวจตรา 
 

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

มีการดูแลรักษาเขตกนัชนตลอดแนวสายนํ&าและโดยรอบลาํนํ& าต่าง
ๆตามรายละเอียดขอ้กาํหนดที�บรรจุไวใ้นแนวปฏิบติัที�ดีที�สุดทั&งใน
ระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค 

 

  

Indicator 6.5.4 ตวับ่งชี�ที� 6.5.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Operational plans, interviews with staff and field observations. 

แผนการปฏิบติังาน, การสมัภาษณ์พนกังานและการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

No evidence of significant spillages. 

ไม่มีหลกัฐานบ่งชี&การหกกระจายอยา่งมีนยัสาํคญั 

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

ผูป้ฏิบติังานสามารถทาํตามขั&นตอนต่างๆในภาวะฉุกเฉินสาํหรับกา
รทาํความสะอาดนํ& ามนัที�หกโดยบงัเอิญและสารเคมีที�กระเซ็นออก
มา 
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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. 

หลกัเกณฑ์ที� 6.6 

ระบบการจัดการต้องส่งเสริมการพฒันาและการนําวธีิการจัดการกบัแมลงที�ไม่ใช่สารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมและมุ่งมั�นที�จะหลกีเลี�ยงการใช้
สารเคมีกาํจัดแมลง องค์การอนามัยโลกประเภท 1เอ และ 1บีและสารกาํจัดแมลงไฮโดรคาร์บอนที�ผสมคลอรีน, 

สารกาํจัดแมลงที�มีผลตกค้างระยะยาว, 

เป็นพษิหรือมีองค์ประกอบที�ยงัคงมีปฏิกริิยาทางชีวภาพและเข้าไปสะสมในห่วงโซ่อาหารเกนิกว่าเจตนารมณ์ของการใช้งาน 

นอกจากนี�ต้องห้ามใช้สารกาํจัดแมลงที�ห้ามใช้ภายใต้ข้อตกลงนานาชาต ิ

ถ้ามีการใช้สารเคมีต้องจัดหาอุปกรณ์ที�เหมาะสมและการฝึกอบรมเพื�อลดความเสี�ยงต่อสุขภาพและสิ�งแวดล้อมให้เหลอืน้อยที�สุด 

Indicator 6.6.1 ตวับ่งชี�ที� 6.6.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

สารเคมีกาํจัดแมลง ได้แก่ สมนุไพรกาํจัดแมลง, ยาฆ่าแมลลง, 
ยาฆ่าเชื�อราและยาฆ่าหนูสูตรที�ใช้ในท้องนา (รวมถึงสารลดความตึงผิว, 
สารที�ทาํให้แตกตัวและตัวทาํละลายที�ใช้ด้วย) 

Records of chemicals in use. บนัทึกสารเคมีที�ใช ้

Receipts and invoices. ใบเสร็จรับเงินและใบเรียกเก็บเงิน 

Procedures for the safe and appropriate use of chemicals 

กระบวนการใชส้ารเคมีอยา่งปลอดภยัและเหมาะสม 

Compliance with Hazardous Substance Act 1992 

สอดคล้องกบัพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

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

มีการปรับปรุงรายชื,อสารเคมีกําจดัศตัรูพืชทั �งหมดที,ใช้ในองค์กรใ
ห้ทนัสมยัอยูเ่สมอและทําบนัทกึชื,อการค้า 
และองค์ประกอบของสารออกฤทธิF ถ้าไมมี่ระบไุว้ที,ฉลาก 
การอนญุาตให้ใช้ 
วิธีการใช้และอตัราที,ใช้ควรจะทาํบนัทกึเป็นเอกสาร 

  

Indicator 6.6.2 ตวับ่งชี�ที� 6.6.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Refer SGS Qualifor Work Instruction 16 for: 

ให้อ้างอิงคาํสั�งงานเอสจีเอส ควอลฟิอร์ 16 สาํหรับ 

� Current list of prohibited pesticides; 

รายชื�อสารกาํจัดแมลงต้องห้ามในปัจจุบัน 

� Derogations; การผ่อนปรน 

� Temporary derogations; and การผ่อนปรนชั�วคราวและ 

� Use of prohibited chemicals for emergency situations. 

การใช้สารเคมีต้องห้ามในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

Chemical records บนัทึกสารเคมีต่างๆ 

Prohibited pesticides are not used except where: 

สารเคมีกําจดัศตัรูพืชต้องห้ามจะไมมี่การนําไปใช้ยกเว้น: 

� a derogation of policy has been obtained from the 
FSC Secretariat; or 
การยกเลิกในนโยบายที,ได้รับการแจ้งจากเลขานกุาร FSC 

หรือ 

� a temporary exemption has been authorised in 
terms of FSC-POL-30-001 and its associated 
documents. 
การยกเว้นชั,วคราวที,ได้รับการอนญุาตในเรื,องของ FSC-POL-

30-001 และเอกสารอื,นๆ ที,เกี,ยวข้อง 

  

Indicator 6.6.3 ตวับ่งชี�ที� 6.6.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 
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Where chemicals are used on an on-going basis 
the owner/manager must prepare  a strategy that 
will have at least the following components: 

กรณีที�ใชส้ารเคมีอยา่งต่อเนื�องเจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการตอ้งเตรียมยุ
ทธศาสตร์ซึ� งมีองคป์ระกอบต่อไปนี& เป็นอยา่งนอ้ย 

� reduction of use is a stated as a long-term 

objective; ประกาศให้การลดการใชส้ารเคมีเป็นวตัถุประสงค๋ระยะยาว 

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

มีวธีิการในการควบคุมสารกาํจดัแมลงที�นาํมาซึ� งเหตุผลให้การใชส้ารเคมีเ
ป็นเพียงทางเลือกหนึ�ง 

� procedures that promote the optimal use of 
chemicals (timing, follow-up, equipment, etc) 

กระบวนการที�ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์สูงสุดจากสารเคมี (ระยะเวลา, 
การติดตามผล, อุปกรณ์ ฯลฯ) 

� clear measurable targets for long term chemical 
use; with reduction as the objective; 
เป้าหมายที�วดัไดอ้ยา่งชดัเจนสาํหรับการใชส้ารเคมีในระยะยาว 
โดยตั&งเป้าหมายที�จะลดการใชล้ง 

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

มีการแสดงการใชต่้อผลิตภณัฑโ์ดยคาํนวณเป็นพื&นที�ต่อหนึ� งเฮ็คตา้
ร์แลว้แยกยอ่ยลงไปตามอ่างเก็บหรือระบายนํ&า 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

มีตวับ่งชี& ที�แสดงว่ากาํลงัมีการพิจารณาวิธีการทางเลือกซึ� งจะนาํไป
สู่การลดการใชใ้นระยะยาว 

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 

ต้องแสดงการใช้งานและเป้าหมายการลดการใช้งานต่อพื�นที�หนึ�งเฮ็คต้าร์แล้วแยกย่
อยลงไปตามการปฏิบัติงานและอ่างเกบ็/ระบายนํ�า 
และควรเป็นเป้าหมายเชิงปริมาณ 

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

บางองค์กรอาจยอมให้ใช้สารเคมีกาํจัดแมลงบางตัวเพิ�มขึ�นในระยะสั�นและระยะกล
างกรณีที�ได้รับการประเมินด้านสังคมและสิ�งแวดล้อมว่าเหมาะสม ดูที�ข้อ 6.6 

This requirement applies to nurseries located on the certified 
FMU. 

ขอ้กาํหนดนี& ใชก้บัเรือนเพาะชาํที�ตั&งอยูใ่นหน่วยป่าปลูกที�ผา่นการรับรองแลว้ 

Documented long term strategy เอกสารยทุธศาสตร์ระยะยาว 

Chemical use records. บนัทึกการใชส้ารเคมี 

  

Indicator 6.6.4 ตวับ่งชี�ที� 6.6.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Field observations and records.  

การสงัเกตการณ์ภาคสนามและบนัทึกต่างๆ 

(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้นํามาใช้กบัเอสแอลไอเอม็เอฟ 

The chemical use strategy (refer 6.6.3) is 
implemented. 

มีการวางยทุธศาสตร์การใชส้ารเคมี (อา้งอิงขอ้ที� 6.6.3) 

 

  

Indicator 6.6.5 ตวับ่งชี�ที� 6.6.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ในบางกรณีอาจต้องใช้สารกาํจัดแมลง เช่น เพื�อกาํจัดวัชพืชที�รุกราน, 

การควบคุมแมลงกัดกินพืชที�เป็นสาเหตสุาํคัญของโรคต่างๆในคน 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

Documented justification. 

(Not applicable to SLIMF) ไมไ่ด้นํามาใช้กบัเอสแอลไอเอม็เอฟ 

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 

ในกรณีที�มีการควบคุมการใชส้ารกาํจดัแมลงดว้ยเหตุผลดา้นสิ�งแว
ดลอ้มและสงัคมนั&นการพิจารณาใชส้ารดงักล่าวเพื�อเป็นทางเลือกร
วมทั&งการให้เหตุผลจะตอ้งถูกกาํหนดและจดัทาํเป็นเอกสารโดยตอ้
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งไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ชี�ยวชาญที�เป็นที�ยอมรับดว้ย เอกสารการพิจารณาให้เหตุผล 

  

Indicator 6.6.6 ตวับ่งชี�ที� 6.6.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Procedures and records. กระบวนการและบนัทึกต่างๆ 

Interviews with staff การสมัภาษณ์พนกังาน 

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

การขนส่ง, การเก็บสินคา้, การจดัการ, 
การนาํไปปฏิบติัและขั&นตอนปฏิบติัในภาวะฉุกเฉินทั&งหมดนั&นอยา่
งนอ้ยที�สุดตอ้งเป็นไปตามสาระของสิ�งพิมพข์องไอแอลโอวา่ดว้ย 
“ความปลอดภยัและสุขภาพในการใชส้ารเคมีการเกษตร: 

แนวทางปฏิบติั” และ 

“ความปลอดภยัในการใชส้ารเคมีในที�ทาํงาน” 

  

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

6.7 สารเคมี, ภาชนะบรรจุ, 

ของเสียทั�งที�เป็นของเหลวและของแข็งรวมไปถงึเชื�อเพลงิและนํ�ามันต้องนําไปทิ�งนอกพื�นที�ทาํงานอย่างเหมาะสมแก่สภาพแวดล้อม 

Indicator 6.7.1 ตวับ่งชี�ที� 6.7.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Field observations and interviews with staff 

การสงัเกตการณ์ภาคสนามและการสมัภาษณ์พนกังาน 

Records of waste deliveries บนัทึกการขนยา้ยของเสีย 

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

เจ้าหนา้ที�ของพืAนที�ป่าปลูกมีความตระหนกัถึงการริเริ�มการนํากลบัมาใช้ใหม่ในท้อ
งถิ�นและได้พยายามใหส้นบัสนนุหรือไม่? 

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 

กรณีที�มีการใชส้ารต่างๆดงักล่าวเจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัารตอ้งมั�นใจว่
าของเสียที�ไม่ใช่จุลินทรียสารเหล่านี& (อาทิ นํ&ามนั, ยางรถยนตร์, 
ภาชนะ ฯลฯ) 

รวมทั&งของเสียที�เกิดจากผูรั้บเหมาที�ทาํงานในหน่วยป่าปลูกดว้ยนั&
นไดถู้กนาํกลบัไปใชซ้ํ&าในส่วนที�ทาํได ้

  

Indicator 6.7.2 ตวับ่งชี�ที� 6.7.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Waste includes ของเสียได้แก่: 

� Surplus chemicals สารเคมีส่วนเกิน 

� Chemical containers ภาชนะบรรจุสารเคมี 

� Plastic waste ของเสียที�ทาํจากพลาสติก 

� Fuels and lubricants นํ�ามนัเชื�อและนํ�ามนัหล่อลื�น 

� Worn vehicle tyres ยางรถที�เสื�อมสภาพแล้ว 

� Used vehicle batteries แบต็เตอรี� รถใช้แล้ว 

� Waste produced from processing operations 

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. 

เจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัารตอ้งมั�นใจว่าของเสียที�นาํไปใชซ้ํ&าไม่ไดร้วม
ทั&งของเสียที�เกิดจากผูรั้บเหมาที�ทาํงานในหน่วยป่าปลูกดว้ยนั&นถูก
กาํจดัดว้ยวิธีการที�เหมาะสมต่อสภาพแวดลอ้ม 

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) 
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6.7.2.1 ขยะอนัตรายจะต้องถกูระบ ุแยกและกําจดัอยา่งเหมาะสม 
(ของเสียมีพิษได้แก่แบตเตอรี,เก่า หลอดไฟยวูี ที,กรองนํ �ามนั 
นํ �ามนัใช้แล้วและสารเคมีและบรรจภุณัฑ์) 

ของเสียที�เกิดจากการปฏิบัติงานแปรรูป 

� Domestic ของเสียจากครัวเรือน 

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

มีหลกัฐานแสดงการกาํจดัของเสียดว้ยวิธีการที�ยอมรับได ้

  

Indicator 6.7.3 ตวับ่งชี�ที� 6.7.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

เจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัารตอ้งมั�นใจว่าการจดัการและการกาํจดัสารเคมี
และภาชนะบรรจุสารเคมีรวมทั&งของเสียที�เกิดจากผูรั้บเหมาที�ทาํงา
นในหน่วยป่าปลูกดว้ยนั&นอยา่งนอ้ยที�สุดตอ้งเป็นไปตามสาระของ
สิ�งพิมพข์องไอแอลโอว่าดว้ย 
“ความปลอดภยัและสุขภาพในการใชส้ารเคมีการเกษตร: 

แนวทางปฏิบติั” และ 

“ความปลอดภยัในการใชส้ารเคมีในที�ทาํงาน” 

  

Indicator 6.7.4 ตวับ่งชี�ที� 6.7.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

มีภาชนะรองรับของเสียหรืออื�นๆในพื&นที�ปฏิบติังานและพื&นที�ให้บริการ 

 

On-site facilities for easy collection of waste are 
provided 

มีอุปกรณ์เพื�อให้จดัเก็บของเสียไดง้ายอยูใ่นพื&นที�ทาํงาน 

  

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 ในการใช้สิ�งมีชีวติควบคุมแมลงต่างๆต้องจัดทาํเป็นเอกสาร, ลดปริมาณลง, 
ตดิตามตรวจสอบรวมทั�งควบคุมอย่างเข้มงวดตามที�กฎหมายของประเทศกาํหนดไว้และตามวธีิปฏิบัติทางวทิยาศาสตร์ที�เป็นที�ยอมรับในระดับนา
นาชาต ิห้ามใช้สิ�งมีชีวติที�มีการตดัต่อพนัธุกรรม 

Indicator 6.8.1 ตวับ่งชี�ที� 6.8.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers. การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม ้

Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการต่างๆ 

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

หลีกเลี,ยงการใช้สิ,งมีชีวิตควบคมุแมลงหรือลดปริมาณลง 
โดยเลือกใช้วิธีการควบคมุทางเลือกอื,นที,ไมก่่อให้เกิดคา่ใช้จา่ยมา
กเกินไป 
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Indicator 6.8.2 ตวับ่งชี�ที� 6.8.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Documentation การจดัทาํเอกสาร 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 
ใช้การใช้สิ,งมีชีวิตควบคมุแมลงใดๆมีเอกสารการให้เหตผุลรองรับ
พร้อมด้วยรายละเอียดตา่งๆ ได้แก่ 
วิธีการทางเลือกในการควบคมุแมลงหรือโรค 
การประเมินผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ 
องค์กรที,เกี,ยวข้องและหน่วยงานกํากบัดแูลที,ให้คําปรึกษา 

  

Indicator 6.8.3 ตวับ่งชี�ที� 6.8.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Documentation การจดัทาํเอกสาร All activities where biological control agents are 
used are documented and monitored 
กิจกรรมทั �งหมดที,เกี,ยวข้องกบัการใช้สิ,งมีชีวิตควบคมุแมลงถกูบนั
ทกึเป็นทําเอกสารและได้รับการติดตามตรวจสอบ 

  

Indicator 6.8.4 ตวับ่งชี�ที� 6.8.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with staff. การสมัภาษณ์พนกังาน 

Records of biological material sources and supplies 

บนัทึกแหล่งที�มาของวสัดุชีวภาพและและการจดัส่ง 

No genetically modified organisms are used in 
management, production or research 
programmes within the FMU. 
ไมมี่การใช้สิ,งมีชีวิตตกแตง่พนัธุกรรมในโปรแกรมการจดัการป่าไม้ 
การผลิต หรือ การวิจยัภายใจพื �นที,ป่าปลกู 

  

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

6.9 

ในการใช้สิ�งมีชีวติชนิดพนัธ์ุต่างถิ�นนั�นต้องมีการควบคุมอย่างระมัดระวงัและมีการตดิตามตรวจสอบอยู่เสมอเพื�อหลกีเลี�ยงผลกระทบไม่พงึประสง
ค์ต่อระบบนิเวศ 

Indicator 6.9.1 ตวับ่งชี�ที� 6.9.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Records of scientific studies. บนัทึกการศึกษทางวิทยาศาสตร์ 

Interviews with Forest Managers การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม ้

Exotic species are assessed for adverse 
ecological impacts 

มีการประเมินสิ�งมีชีวติชนิดพนัธ์ุต่างถิ�นเพื�อหาผลกระทบไม่พงึป
ระสงคต่์อระบบนิเวศ 

  

Indicator 6.9.2 ตวับ่งชี�ที� 6.9.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

มีการหลีกเลี�ยงและเยยีวยาผลกระทบที�ถูกระบุตามขอ้กาํหนดในขอ้ 
6.9.1   
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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 ต้องไม่มกีารแปลงสภาพป่าเป็นพื�นที�ป่าปลูกหรือการใช้ที�ดนิที�ไม่ใช่พื�นที�ป่าเกดิขึ�น ยกเว้นในสถานการณ์ที�การแปรสภาพนั�น: 

ก) มผีลเกี�ยวเนื�องกบัหน่วยการจัดการป่าไม้ในสัดส่วนที�น้อยที�สุด  

ข) ไม่ได้เกดิขึ�นในพื�นที�ป่าที�มคุีณค่าด้านการอนุรักษ์สูง และ 

ค) นํามาซึ�งประโยชน์ที�ชัดเจนและเพิ�มขึ�นอย่างมากต่อการอนุรักษ์ซึ�งจะมคีวามมั�นคงในระยะยาวทั�วทั�งหน่วยการจัดการป่าไม้ 

Indicator 6.10.1 ตวับ่งชี�ที� 6.10.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

การโค่น, 

การปลูกไม้ทดแทนในป่าธรรมชาติหรือกึ�งธรรมชาติที�มีพืชชนิดพันธ์ุประจาํถิ�นปะ
ปนอยู่โดยไม่มีการงอกทดแทนตามธรรมในระดับที�น่าพอใจนั�นไม่ถือว่าเป็นการแ
ปลงสภาพป่าให้เป็นสวนป่า  

การโค่น, 

การปลูกไม้ทดแทนในป่าธรรมชาติหรือกึ�งธรรมชาติที�มีพืชชนิดพันธ์ุต่างถิ�นถือว่าเ
ป็นการแปลงสภาพป่าให้เป็นสวนป่า  
Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ 

ผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรัฐบาล 

Plans and maps. แผนงานและแผนที� 

Field observations. การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

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. 

หน่วยป่าปลูกตอ้งไม่แปลงสภาพป่าเป็นสวนป่าหรือเขา้ใชที้�ดินที�ไ
ม่ใช่ป่า, เวน้แต่กรณีที�การแปลงสภาพนั&นตรงกบัเงื�อนไขในขอ้ 
6.10.2 – 6.10.4 ขา้งล่างนี&  

  

Indicator 6.10.2 ตวับ่งชี�ที� 6.10.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ 

ผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรัฐบาล 

Plans and maps. แผนงานและแผนที� 

Field observations. การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

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

หากปรากฏวา่มีการแปลงสภาพป่าเกิดขึ&นพื&นที�ที�ไดรั้บผลกระทบต้
องไม่เกินร้อยละ 0.5 

ของพื&นที�หน่วยป่าปลูกภายในระยะเวลาหนึ�งปี 

หรือตอ้งไม่ส่งผลกระทบเกินกวา่ร้อยละ 5 

ของพื&นที�หน่วยการจดัการ 

  

Indicator 6.10.3 ตวับ่งชี�ที� 6.10.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Conversion may, for example, have a net conservation benefit 
where an area is converted back to its original natural or semi-

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

หากปรากฏวา่มีการแปลงสภาพป่าเกิดขึ&นผูจ้ดัการดา้นการป่าไมต้อ้
งแสดงให้เห็นไดว้า่การแปลงสภาพป่านั&นสร้างประโยชนที์�ชดัเจนแล
ะเพิ�มขึ&นอยา่งมากต่อการอนุรักษซึ์�งจะมีความมั�นคงในระยะยาวทั�วทั&งห
น่วยการจดัการป่าไม ้

 

natural habitat type such as open wetland or grassland. 

ตัวอย่างเช่น 

การแปลงสภาพป่าอาจมีประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ในพื�นที�ที�มีการแปลงสภาพกลับ
คืนสู่แหล่งที�อยู่อาศัยธรรมชาติหรือกึ�งธรรมชาติดั�งเดิมประเภทพื�นที�ชุ่มนํ�าหรือทุ่ง
หญ้า เป็นต้น 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ 

ผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรัฐบาล 

 

  

Indicator 6.10.4 ตวับ่งชี�ที� 6.10.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Scientific evidence and interviews with Forest Managers and 
local experts 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น  

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

หากปรากฏวา่มีการแปลงสภาพป่าเกิดขึ&นพื&นที�ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่พื&
นที�ป่าที�มีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง 
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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. 

หลกัการที� 7. แผนการจัดการ: 

ควรจัดทาํแผนการจัดการ – ซึ�งเหมาะสมกบัขนาดและความเข้มข้นของการปฏิบัตงิาน – 

และนําไปปฏิบัติรวมทั�งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

ทั�งนี�ควรระบุวตัถุประสงการจัดการค์ระยะยาวและวธีิการที�จะทาํให้บรรลุวัตปิระสงค์ดังกล่าว 

Criterion 7.1 The management plan and supporting documents shall provide: 

หลกัเกณฑที์� 7.1 แผนการจดัการและเอกสารสนบัสนุนควรใหข้อ้มูลต่อไปนี&: 
a) management objectives; 

วตัถุประสงค์การจัดการ 

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; 

รายละเอยีดแหล่งทรัพยากรป่าไม้ที�ต้องจัดการ, ข้อจํากดัด้านสิ�งแวดล้อม, 

สิทธิการใช้ที�ดนิและสถานะภาพความเป็นเจ้าของ, เงื�อนไขทางเศรษฐกจิสังคมและประวตัทิี�ดนิที�อยู่ตดิกนั 

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

รายละเอยีดระบบการจัดการด้านวนวฒัน์และ/หรือด้านอื�นๆบนพื�นฐานของระบบนิเวศของป่าที�เข้าดาํเนินการและข้อ
มูลที�รวบรวมจากการเกบ็ตวัอย่างจากแหล่งทรัพยากร 

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

เหตุผลที�ใช้กาํหนดอตัราการตดัฟันต่อปีและการเลอืกชนิดพนัธ์ุ 

e) provisions for monitoring of forest growth and dynamics; 

สาระที�กาํหนดการตดิตามตรวจสอบการเจริญเตบิโตและพลวตัของป่า  

f) environmental safeguards based on environmental assessments; 

การป้องกนัความเสียหายต่อสิ�งแวดล้อมบนพื�นฐานของการประเมนิด้านสิ�งแวดล้อม 

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

แผนงานเพื�อใช้ในการจําแนกและคุ้มครองพชืและสัตว์ชนิดพน์ัหายากที�ถูกคุกคามและเสี�ยงต่อการสูญพนัธ์ุ 

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

แผนที�แสดงรายละเอยีดฐานของแหล่งทรัพยากรป่าไม้รวมไปถึงพื�นที�ที�ได้รับการคุ้มครอง, 
กจิกรรมด้านการจัดการที�ได้วางแผนไว้และความเป็นเจ้าของที�ดนิ 

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

รายละเอยีดและเหตุผลการตดัสินใจเกี�ยวกบัเทคนิคการตดัฟันและอุปกรณ์ที�จะใช้ 

Indicator 7.1.1 ตวับ่งชี�ที� 7.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan แผนการจดัการ 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Checking the plan exists and contains all the information 
required. 

ตรวจสอบว่ามีแผนงานและมีเนื�อหาที�กาํหนดครบถว้น 

Field checks that the plan has been implemented in the past and 

There is a management plan (or overview linking 

different planning documents) มีแผนการจดัการ 
(หรือภาพรวมที,เชื,อโยงกบัเอกสารด้านการจดัการตา่งๆ) 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Management plans may consist of brief notes 
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and a map แผนการจดัการที,ประกอบด้วยบนัทกึยอ่และแผนที, is currently still followed. 

การตรวจสอบภาคสนามว่ามีการนาํเอาแผนงานไปใชต้ั&งแต่ในอดีตและยงัคงใชอ้ยูจ่
นถึงปัจจุบนั 

  

Indicator 7.1.2 ตวับ่งชี�ที� 7.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan แผนการจดัการ Management objectives are clearly described 
วตัถปุระสงค์ของการจดัการได้รับการอธิบายอยา่งชดัเจน 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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

โครงร่างที,มีอยูแ่สดงถึงวตัถปุระสงค์และการทําให้สําเร็จตามเป้าห
มาย 

  

Indicator 7.1.3 ตวับ่งชี�ที� 7.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ให้รายละเอียดของแหลง่ทรัพยากรป่าไม้, 
ลกัษณะที,เป็นองค์ประกอบของป่าไม้ที,มีคณุคา่การอนรัุกษ์สงู, 
ข้อจํากดัด้านสิ,งแวดล้อม, ลกัษณะพิเศษของป่าไม้, 
การใช้ประโยชน์ที,ดินและสถานภาพการเป็นเจ้าของ, 
สภาพสงัคมและเศรษฐกิจ และพื �นที,ที,อยูต่ิดกนั 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

The forest is broadly described 
ป่าไม้ได้รับการอธิบายคร่าวๆ 

  

Indicator 7.1.4 ตวับ่งชี�ที� 7.1.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

มีรายละเอียดแหล่งทรัพยากรป่าไมที้�ตอ้งจดัการ, 
ขอ้จาํกดัดา้นสิ�งแวดลอ้ม, 

สิทธิการใชที้�ดินและสถานะภาพความเป็นเจา้ของ, 
เงื�อนไขทางเศรษฐกิจสงัคมและประวติัที�ดินที�อยูติ่ดกนั 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

The forest is broadly described 

ให้รายละเอียดผืนป่าอยา่งกวา้งๆ 

  

Indicator 7.1.5 ตวับ่งชี�ที� 7.1.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 
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Rate of harvest, species selection, management 
prescriptions (for production and conservation 
zones) and operational techniques are 
documented and justified 

มีการจดัทาํเอกสารและแสดงเหตุผลการกาํหนดอตัราการตดัฟัน, 

การคดัเลือกชนิดพนัธ์ุ, แผนกาํหนดการจดัการ 
(สาํหรับการผลิตและเขตอนุรักษ)์ และเทคนิคการปฏฺบติังาน 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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

มีการกาํหนดการจาํกดัการตดัฟันและแผนการปลูกทดแทน 

(ระยะยาว, 
อยา่งนอ้ยตอ้งครบระยะเวลาหนึ�งรอบการตดัฟันสาํหรับหน่วยจดัก
ารป่าไมท้ั&งหน่วย) 

Management plan แผนการจดัการ 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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. 

มีการกาํหนดการจาํกดัการตดัฟันให้อยูใ่นระดบัที�ย ั�งยนืบนพื&นฐานของการประมา
ณการณ์ดา้นการอนุรักษข์องการเจริญเติบโตและผลผลิตต่อปีของตน้ไม ้

  

Indicator 7.1.6 ตวับ่งชี�ที� 7.1.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

มาตรการในการติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตของป่าไม้และก
ารเปลี,ยนแปลงจะต้องได้รับการอธิบาย 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

The plans include provisions for monitoring 
forest regrowth 
แผนรวมถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตของ
ป่าไม้ 

  

Indicator 7.1.7 ตวับ่งชี�ที� 7.1.7 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 
Refer Criterion 6.1 for description of 

environmental safeguards อ้างอิงถึงเกณฑ์ที, 6.1 
สําหรับรายละเอียดการปกป้องสิ,งแวดล้อม 

  

Indicator 7.1.8 ตวับ่งชี�ที� 7.1.8 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 
Refer 6.2 for conservation planning and 

provision for RTE species. อ้างอิงถึง 6.2 
สําหรับแผนการอนรัุกษ์และมาตรการสําหรับสิ,งมีชีวิตหายาก 
ถกูคกุคาม และใกล้สญูพนัธุ์ 

  

Indicator 7.1.9 ตวับ่งชี�ที� 7.1.9 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 
The pest management strategy is documented 
and describes and justifies objectives, control 
methods and precautions. 
ยทุธศาสตร์การจดัการศตัรูพืชจะต้องทําเป็นเอกสรและอธิบายแล
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ะพิจารณาเรื,องวตัถปุระสงค์ วิธีการควบคมุ และการระวงัป้องกนั 

Refer also Criterion 6.6 for chemical use in pest 

management อ้างอิงถึงเกณฑ์ 6.6 
สําหรับการใช้สารเคมีที,ใช้ในการจดัการศตัรูพืช 

  

Indicator 7.1.10 ตวับ่งชี�ที� 7.1.10 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Written strategy and communication with interested and affected 
parties. 

ยทุธศาสตร์ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรและการสื�อสารกบัฝ่ายต่างๆที�ให้ความสนใจและ
ไดรั้บผลกระทบ 

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

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละการปรึกษาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทอ้งถิ�น, 

ผูเ้ชี�ยวชาญและหน่วยงานของรัฐบาล 

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

การควบคุมสตัวป่์าดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ที�ไดเ้ขียนบรรยายรา
ยละเอียดและแสดงเหตุผลของวตัถุประสงค,์ 

เป้าหมายการคดัเลือก, วิธีการควบคุมและการระวงัป้องกนั  

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Refer Criterion 6.2 อา้งถึงหลกัเกณฑที์� 6.2 

  

Indicator 7.1.11 ตวับ่งชี�ที� 7.1.11 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Maps and associated records แผนที�และบนัทึกที�เกี�ยวขอ้ง 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.  

มีแผนที�ที�เหมาะสม 

(โดยมีขนาดที�เหมาะสมสาํหรับกิจกรรมการวางแผนและการควบ
คุมดูแล) แสดงฐานแหล่งทรัพยากรป่ารวมทั&งพื&นที�คุม้ครอง, 
ลาํนํ&า, ถนนและภูมิลกัษณ์อื�นที�จาํเป็นต่อการการจดัการป่าไม ้

 SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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

มีแผนที�ที�เหมาะสมแสดงฐานแหล่งทรัพยากรป่ารวมทั&งพื&นที�คุม้คร
อง, ลาํนํ&า, ถนนและความเป็นเจา้ของ 

  

Indicator 7.1.12 ตวับ่งชี�ที� 7.1.12 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Maps and associated records แผนที�และบนัทึกที�เกี�ยวขอ้ง Maps shall be prepared prior to commencement 
of harvesting and road construction 

ควรจดัเตรียมแผนที�ก่อนเริ�มการตดัฟันและก่อสร้างถนน 

 

  

Indicator 7.1.13 ตวับ่งชี�ที� 7.1.13 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan and operational controls. 

แผนการจดัการและการควบคุมการปฏฺบติังาน 

Harvesting techniques and equipment are 
described and justified  

มีคําอธิบายและเหตผุลในการพิจารณาเทคนิคการเก็บเกี,ยวตดัฟัน
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และอปุกรณ์ 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

The plan describes harvesting methods and 
silviculture to ensure responsible management 
แผนที,อธิบายวิธีการเก็บเกี,ยวตดัฟันและวนวฒัน์วิทยาเพื,อให้มั,นใ
จวา่เป็นแผนการจดัการที,มีความรับผิดชอบ 

Interviews with staff การสมัภาษณ์พนกังาน 

 

  

Indicator 7.1.14 ตวับ่งชี�ที� 7.1.14 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan and operational controls. 

แผนการจดัการและการควบคุมการปฏฺบติังาน 

Interviews with staff การสมัภาษณ์พนกังาน 

 

For large scale operations, planning includes 
short (operational/annual), medium (tactical/3-5 
yearly) and long (strategic, rotation/harvesting 
cycle) term plans covering all operations and 
these shall be documented. 
สําหรับพื �นที,ที,มีการปฏิบตัิการขนาดใหญ่ 
การวางแผนต้องประกอบไปด้วยแผนระยะสั �น 
(ด้านการปฏิบตัิ/รายปี) ระยะกลาง (ด้านกลยทุธ์/ทกุ3-5 ปี) 
และระยะยาว (เชิงยทุธศาสตร์, รอบการปลกู/วงรอบการตดัฟัน) 
ที,ครอบคลมุการปฏิบดัิการทกุประเภทและควรมีการทําเป็นเอกสา
ร 
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. สําหรับพื �นที,ที,มีการปฏิบตัิการขนาดเล็ก 
แผนระยะยาวครอบคลมุการเก็บเกี,ยวตดัฟันจะต้องมีการทําเป็นเอ
กสาร 
ข้อกําหนดสาํหรับการวางที,จดัทําเป็นเอกสารในการปฏิบตัิงานขน
าดเล็กนั �นจะใช้ข้อมลูด้านขนาด, 
ระยะเวลาและความเข้มข้นของการปฏิบตัิงานในการตดัสินใจ 

  SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Only a long term plan as outlined in Indicators 
7.1.2 to 7.1.11 is required. 

มีความจําเป็นต้องใช้เฉพาะแผนระยะยาวที,ร่างไว้ในตวับง่ชี � 7.1.2 
ถึง 7.1.11 เทา่นั �น 

  

Indicator 7.1.15 ตวับ่งชี�ที� 7.1.15 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plan and operational controls. 

แผนการจดัการและการควบคุมการปฏฺบติังาน 

Interviews with staff การสมัภาษณ์พนกังาน 

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

มีการนาํแผนงานไปใช ้

ไดมี้การพิจารณาเหตุผลของการเบี�ยงเบนใดๆจากแผนกาํหนดหรือ
อตัราการกา้วหนา้มากพอ 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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

มีการนาํแผนงานไปใชแ้ละสามารถอธิบายการเบี�ยงเบนต่างๆ 

(ซึ� งยงัคงไวซึ้� งวตัถุประสงคร์ะยะยาว) 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 

หลกัเกณฑ์ที� 7.2 ต้องมกีารทบทวนแผนการจัดการเป็นระยะๆเพื�อผนวกเอาผลการตดิตามตรวจสอบหรือข้อมูลทางวทิยาศาสตร์และเทคนิคใหม่เข้าไว้ด้วย 

นอกจากนี�ยงัเป็นการตอบสนองต่อการเปลี�ยนของสภาพการณ์ด้านสิ�งแวดล้อม, สังคมและเศรษฐกจิ 

Indicator 7.2.1 ตวับ่งชี�ที� 7.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ในองคก์รขนาดใหญ่ 

ตอ้งแต่งตั&งพนกังานที�มีหนา้ที�รับผิดชอบสาํหรับการเก็บรวบรวมแ
ละปรับปรุงขอ้มูลในแผนการจดัการให้เป็นปัจจุบนัเสมอ 

  

Indicator 7.2.2 ตวับ่งชี�ที� 7.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Publications สิ�งพิมพ ์

Interviews with Forest Managers การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม ้

(Not applicable to SLIMF) 

ไม่ไดน้าํมาใชก้บัเอลแอลไอเอม็เอฟ 

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

ที,หน่วยจดัการป่าไม้มีข้อมลูการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และทางเ
ทคนิคใหมใ่นการผลิตด้านป่าไม้และการอนรัุกษ์ความหลายหลาย
ทางชีวภาพหรือผู้จดัการป่าไม้จะต้องเข้าใช้ข้อมลูเหลา่นี �ได้ 

  

Indicator 7.2.3 ตวับ่งชี�ที� 7.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, scientific evidence. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ 

Evidence of revised planning  

หลกัฐานแสดงการวางแผนที�ทาํการทบทวนแลว้ 

There is evidence that scientific and technical 
developments and results of monitoring are 
incorporated into revisions of policies, 
procedures and plans. 
มีหลกัฐานแสดงวา่ได้มีการผนวกการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และ
ทางเทคนิคและผลของการติดตามตรวจสอบเข้าเป็นสว่นหนึ,งของ
การทบทวนนโยบาย, ขั �นตอนและแผนงานตา่งๆ 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

There is evidence that scientific and technical 
developments and results of monitoring are 
incorporated into revisions of plans.  
มีหลกัฐานแสดงวา่ได้มีการผนวกการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และ
ทางเทคนิคและผลของการติดตามตรวจสอบเข้าเป็นสว่นหนึ,งของ
การทบทวนแผนงาน 
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Indicator 7.2.4 ตวับ่งชี�ที� 7.2.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, scientific evidence. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม,้ หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ 

Evidence of revised planning 

หลกัฐานแสดงการวางแผนที�ทาํการทบทวนแลว้ 

There is evidence that changing environmental, 
social and economic considerations have been 
included in the revision of the management plan 
มีหลกัฐานแสดงวา่ในการทบทวนแผนการจดัการนั �นได้รวมเอากา
รพิจารณาการเปลี,ยนแปลงสิ,งแวดล้อม, 
สงัคมและเศรษฐกิจเข้าไว้ด้วย 

  

Indicator 7.2.5 ตวับ่งชี�ที� 7.2.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management revision timetable and status of current 
management plan 

ตารางเวลาการทบทวนการจดัการและสถานะของแผนการจดัการปัจจุบนั 

In large scale operations a timetable for the 
periodic revision of the management plan is 
documented and adhered to 
ในพื �นที,ปฏิบตัิการขนาดใหญ่ 
ต้องจดัทําเอกสารตารางเวลาสําหรับการทบทวนแผนการจดัการเ
ป็นระยะๆไว้ด้วยและต้องยดึถือตามตารางเวลานั �น   

  

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

หลกัเกณฑ์ที� 7.3 

คนงานป่าไม้ต้องได้รับการฝึกอบรมและต้องมกีารควบคุมการทาํงานอย่างเพยีงพอเพื�อให้มั�นใจว่ามกีารนําแผนการจัดการดงักล่าวไปปฏบิัตอิย่างถูกต้องเหมาะสม 

Indicator 7.3.1 ตวับ่งชี�ที� 7.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Training records บนัทึกการฝึกอบรม 

Interviews with workers and management 

การสมัภาษณ์คนงานและฝ่ายจดัการ 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Forest workers at all levels of skill and 
responsibility are appropriately educated and 
trained in the tasks they are assigned to and 
company policy and procedures. 
คนงานป่าไม้ทกุระดบัความสามารถและความรับผิดชอบได้รับการ
ศกึษาที,เหมาะสมและฝึกอบรมในงานที,ได้รับมอบหมายและเหมา
ะสมตอ่นโยบายและขั �นตอนตา่งๆของบริษัท 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Forest workers at all levels of skill and 
responsibility are appropriately trained in the 
tasks they are assigned to. 
คนงานป่าไม้ทกุระดบัความสามารถและความรับผิดชอบ 
จะได้รับและฝึกอบรมที,เหมาะสมในงานที,ได้รับมอบหมาย 

  

Indicator 7.3.2 ตวับ่งชี�ที� 7.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Training records บนัทึกการฝึกอบรม 

Interviews with staff การสมัภาษณ์พนกังาน 

(Not applicable to SLIMF) 

ไม่ไดน้าํมาใชก้บัเอลแอลไอเอม็เอฟ 

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 
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proceduresผู้จดัการและหวัหน้าคนงาน 
(รวมถึงผู้ ได้รับจ้างโดยผู้ รับเหมา) ได้รับการศกึษา,  การฝึกอบรม 
หรือมีประสบการณ์ที,เพียงพอ 
เพื,อให้มั,นใจวา่สามารถจดัทําแผนและจดัให้มีการปฏิบตัิงานด้าน
การป่าไม้ ตามแผนงาน,  นโยบายและขั �นตอนตา่งๆขององค์กรได้  

  

Indicator 7.3.3 ตวับ่งชี�ที� 7.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Operational procedures กระบวนการดา้นการปฏิบติังาน 

Interviews with staff. การสมัภาษณ์พนกังาน 

All activities are supervised and monitored 
sufficiently to ensure that plans, policies, 
procedures and contract specifications (for 
contractors) are adequately implemented 
กิจกรรมทกุประเภทจะได้รับการควบคมุดแูลและติดตามตรวจสอ
บอยา่งเพียงพอเพื,อมั,นใจวา่ได้นําแผน, นโยบาย ขั �นตอน 
และตวักําหนดตา่งในสญัญา (สําหรับคูส่ญัญา) 
ไปปฏิบตัิอยา่งเพียงพอ 

  

Indicator 7.3.4 ตวับ่งชี�ที� 7.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with workers and field observations 

การสมัภาษณ์คนงานและการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Evidence of formal or informal training exists in 
the field 

มีหลกัฐานของการฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการอ
ยูใ่นพื �นที,ภาคสนาม 

  

Indicator 7.3.5 ตวับ่งชี�ที� 7.3.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Strategic training plan แผนฝึกอบรมเชิงยทุธศาสตร์ In large scale organisations a formal long-term 
training plan shall be available 
ในองค์กรขนาดใหญ่จะต้องมีแผนการฝึกอบรมระยะยาวที,เป็นทาง
การไว้ด้วย 

  

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. 

หลกัเกณฑ์ที� 7.4 

แม้จะต้องให้ความเคารพในเรื�องการรักษาความลบัของข้อมูลแต่ผู้จัดการด้านการป่าไม้ต้องจัดทาํบทสรุปขององค์ประกอบเบื�องต้นของแผนการจัดการซึ�งรวมถงึเนื�อหา

ของหลกัเกณฑ์ที� 7.1 ข้างบนไว้สําหรับบุคคลทั�วไปด้วย 

Indicator 7.4.1 ตวับ่งชี�ที� 7.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Public Summary of Management Plan 

บทสรุปแผนการจดัการสาธารณะ 

 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Management Plan is available 

มีการจดัหาแผนการจดัการไวด้ว้ย 

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  

มีแถลงการณ์ที,บคุคลทั,วไปสามารถดไูด้ซึ,งให้ข้อมลูบทสรุปที,เป็นปั
จจบุนัขององค์ประกอบเบื �องต้นของแผนการจดัการตามที,ระบไุว้ใ
นข้อ 7.1 
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SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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

on request. มีการจดัหาแผนการจดัการ หรือ 
บทสรุปของแผนดงักลา่ว 
(ซึ,งประกอบด้วยข้อมลูตามที,กําหนดไว้ในตวับง่ชี � 7.1.2 ถึง 
7.1.11) ไว้ให้บคุคลทั,วไปด้วยหากมีการร้องขอ 

  

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. 

หลกัการที� 8. การตดิตามตรวจสอบและการประเมิน: 

ต้องดําเนินการตดิตามตรวจสอบ – อย่างเหมาะสมกบัขนาดและความเข้มข้นของการจัดการป่าไม้ – เพื�อประเมินสภาพป่า, ผลผลติต่อปี, 

ห่วงโซ่แห่งการพทิกัษ์, กจิกรรมการจัดการและผลกระทบด้านสังคมและสิ�งแวดล้อม 

 

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. 

หลกัเกณฑที์� 8.1 

ตอ้งกาํหนดความถี�และความเขม้ขน้ของการติดตามตรวจสอบตามขนาดและความเขม้ขน้ของการปฏิบติังานดา้นการจดัการป่าไมร้วมทั&งความซบัซอ้นและเปราะบางขอ
งสิ�งแวดลอ้มที�ไดรั้บผลกระทบ 

Indicator 8.1.1 ตวับ่งชี�ที� 8.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Management and environmental 
specialists/stakeholders 

การสมัภาษณ์ฝ่ายจดัการและผูเ้ชี�ยวชาญ/ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

Monitoring programme โปรแกรมการติดตามตรวจสอบ 

Environmental Monitoring includes :  

การติดตามตรวจสอบรวมถึง: 

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

สิ�งมีชีวิตหายาก 
ถูกคกุคามและใกลสู้ญพนัธุ์ที�สําคญัที�ระบโุดยใช้รายกาในเกณฑ์ที� 6.2 

• Condition of natural habitats over time. 

สภาพของถิ�นที�อยู่ตามธรรมชาติในเวลาที�เปลี�ยนไป 

• Monitoring of stream/river health  

         การติดตามตรวจสอบสขุอนามยัของลําธาร/แม่นํAา 

All activities that require monitoring are 
identified. 

ไดร้ะบุกิจกรรมทุกชนิดที�ตอ้งทาํการติดตามตรวจสอบ 

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

สาํหรับองคก์รขนาดใหญ่นั&นตอ้งจดัทาํเป็นเอกสารรวมอยูใ่นโปรแ
กรมการติดตามตรวจสอบดว้ย 

  

Indicator 8.1.2 ตวับ่งชี�ที� 8.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ไดก้าํหนดความถี�, 
ความเขม้ขน้และค่าใชจ่้ายของการติดตามตรวจสอบอยา่งเหมาะสม
กบัขนาดและความเขม้ขน้ของการปฏิบติังานดา้นการจดัการป่าไม้
และความอ่อนไหวของสิ�งแวดลอ้มที�รับผลกระทบ 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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

ตอ้งดาํเนินการติดตามตรวจสอบดว้ยวิธีการเดียวกนัและสามารถ
นาํกลบัมาใชซ้ํ&าไดเ้มื�อเวลาผา่นไปเพื�อให้สามารถเปรียบเทียบผลแ
ละการประเมินการเปลี�ยนแปลงได ้

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Manager’s field notes  การจดบนัทึกภาคสนามของผูจ้ดัการ 

Manager’s description of how monitoring is done. 

รายละเอียดวิธีการทาํติดตามตรวจสอบของผูจ้ดัการ 

  

Indicator 8.1.3 ตวับ่งชี�ที� 8.1.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Monitoring procedures กระบวนการการติดตามตรวจสอบ 

Interviews with Forest Managers and local experts 

สมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญทอ้งถิ�น 

(Not applicable to SLIMF) 

ไม่ไดน้าํมาใชก้บัเอลแอลไอเอม็เอฟ 

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

ความแน่นอนและขั �นตอนการติดตามตรวจสอบซํ �าสาํหรับกิจกรรม
ตา่งๆ ถกูจดัทําเป็นเอกสารในโปรแกรมที,วางไว้และมีการนําไปใช้ 
ทําให้สามารถทาํการเปรียบเทียบและทําการเปลี,ยนแปลงได้ตามเ
วลาที,เปลี,ยนไป 

  

Indicator 8.1.4 ตวับ่งชี�ที� 8.1.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Monitoring records, reports and archival system. 

บนัทึก, รายงานและระบบการจดัเก็บเอกสารการติดตามตรวจสอบ 

Internal audit records บนัทึกการสอบภายใน 

CAR records บนัทึกคาร์ 

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

มีข้อมลูการติดตามตรวจสอบพร้อมใช้งานและอยูใ่นรูปแบบที,เอื �อ
ตอ่การสอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพและการรับรองโดยฝ่ายที,สาม 

  

Indicator 8.1.5 ตวับ่งชี�ที� 8.1.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Corrective action documentation  

การจดัทาํเอกสารการดาํเนินการแกไ้ข 

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

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

หลกัเกณฑ์ที� 8.2 การจัดการป่าไม้ต้องรวมไปถงึการวจิัยและการเกบ็ข้อมูลที�จําเป็นสําหรับตดิตามตรวจสอบตัวบ่งชี�ต่อไปนี�ได้เป็นอย่างน้อย: 

a) yield of all forest products harvested ผลผลิตต่อปีของผลิผลจากปืที�เกบ็เกี�ยวได;้ 

b) growth rates, regeneration and condition of the forest อตัราการเจริญเติบโต, 

การปลูกทดแทนและสภาพของผืนป่า; 

c) composition and observed changes in the flora and fauna 
องคป์ระกอบและการเปลี�ยนแปลงที�สงัเกตพบในพืชและสตัว;์ 

d) environmental and social impacts of harvesting and other operations 
ผลกรทบดา้นสงัคมและสิ�งแวดลอ้มจากการตดัฟันและการปฏิบติังานดา้นอื�นๆ; 

e) costs, productivity, and efficiency of forest management. ตน้ทุนค่าใชจ่้าย, 
ผลิตภาพและประสิทธิภาพของการจดัการป่าไม ้

Indicator 8.2.1 ตวับ่งชี�ที� 8.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Harvesting records บนัทึกการตดัฟัน Yields of all forest products harvested are 

recorded มีการบนัทกึผลผลิตตอ่ปีจากป่าที,เก็บเกี,ยวได้ 

  

Indicator 8.2.2 ตวับ่งชี�ที� 8.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ได้ทาํการเกบ็ข้อมูลอัตราการเจริญเติบโต, 

การปลูกทดแทนและผลผลิตต่อปีจากป่าที�เกบ็เกี�ยวได้รวมทั�งสภาพของป่าไม้ 

(ความเที�ยงตรงของข้อมูลเหมาะสมกับขนาดและความเข้มข้นของการจัดการ) 

Documented inventory เอกสารขอ้มูลจากป่า 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

Discussions with forest manager. 
การพดูคุยถกเถียงกบัผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม ้

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

หลกัฐานความรู้ของผูจ้ดัการเกี�ยวกบัป่าไมแ้ละวิธีการสงัเกตการณ์ภาคสนามเชิงรุก
และการจดบนัทึกภาคสนาม 

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

ทบทวนการบนัทึกภาคสนาม, 

การสงัเกตการณ์หรือรายงานวา่ดว้ยเอชซีวีของผูจ้ดัการ  
Available maps and reports from other sources 

มีแผนที�และรายงานที�ไดจ้ากแหล่งอื�นดว้ย 

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

การทํารายการเรื,องทรัพยากรไม้ซงุจะต้องดําเนินการด้วยความเห
มาะสมกบัขนาดและความเข้มข้นของการจดัการป่าไม้ 

SLIMF เอสแอลไอเอม็เอฟ: 

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

ผูจ้ดัการทราบว่าจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลอะไรเพื�อตดัสินความกา้วหนา้
ไปสู่วตัถุประสงคที์�วางไว ้
มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวและทาํบนัทึกไว ้

In all cases this will include 
สาํหรับทุกกรณีขอ้มูลนี&จะรวมถึง:  

� Amount of products harvested ปริมาณผลผลิตที�เก็บเกี�ยวได ้

� Effects of operations as identified under C6.1 

ผลกระทบต่อภูมิลกัษณ์ตามที�ระบุในหลกัเกณฑที์� 6.1 

� Changes in features identified under C6.2  

การเปลี�ยนแปลงในภูมิลกัษณ์ตามที�ระบุในหลกัเกณฑที์� 6.2 

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

ตอ้งดาํเนินการติดตามตรวจสอบรายปีเป็นเป็นอยา่งนอ้ยสาํหรับคุณค่าดา้น
การอนุรักษสู์งตามที�ระบุไวใ้น หลกัเกณฑที์� 9.1 

� Invasive exotic species สิ�งมีชีวติชนิดพนัธุ์ต่างถิ�นที�รุกราน 

  

Indicator 8.2.3 ตวับ่งชี�ที� 8.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ณ จุดที�ไม่มีการใชผ้ลผลิตที�ไม่ใช่ท่อนไม ้

ไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลแหล่งทรัพยากรตามความเหมาะสมกบัขนา
ดและความเขม้ขน้ของการจดัการป่าไม ้

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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

การเก็บเกี�ยวผลผลิตที�ไม่ใช่ท่อนไมใ้นระดบัที�ย ั�งยนืเป็นที�รับทราบ
โดยทั�วไป 

Documented Inventory เอกสารขอ้มูลจากป่า 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Interviews with the Forest Manager and field observations 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

  

Indicator 8.2.4 ตวับ่งชี�ที� 8.2.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Monitoring data ขอ้มูลการติดตามตรวจสอบ 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Interviews with Forest Managers 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม ้

(Not applicable to SLIMF) 
ไม่ไดน้าํมาใชก้บัเอลแอลไอเอม็เอฟ 

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 

มีการเก็บขอ้มูลองคป์ระกอบและการเปลี�ยนแปลงที�สงัเกตพบในพื
ชและสตัวแ์ละประสิทธิภาพของกิจกรรมเพื�อการอนุรักษต่์างๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสิ�งมีชีวิตหายากที�ถูกคุกคามและเสี�ยงต่อการสูญ
พนัธ์ุ 

  

Indicator 8.2.5 ตวับ่งชี�ที� 8.2.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Monitoring data ขอ้มูลการติดตามตรวจสอบ 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละการปรึกษากบัชุมชนทอ้งถิ�น 

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. 

เจตนารมณ์ของตัวบ่งชี� คือ 

เพื�อให้มั�นใจว่าสามารถวัดแนวโน้มระยะยาวของสิ�งแวดล้อมทางสังคมและทางกาย
ภาพ-ชีวภาพได้ จาํเป็นต้องระบตัุวบ่งชี�เฉพาะที�สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้ 

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 

มีการกาํหนดตวับ่งชี& เพื�อสืบเสาะการเปลี�ยนแปลงระยะยาวดา้นผล
กระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและสงัคมของการจดัการป่าไม ้

รวมไปถึงสุขภาพและความปลอดภยัและไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มู
ลการติดตามตรวจสอบดว้ย 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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

ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมต้ระหนกัถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม
จากการปฏิบติังานและไดด้าํเนินการบรรเทาผลกระทบทางลบ 

  

Indicator 8.2.6 ตวับ่งชี�ที� 8.2.6 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Data ขอ้มูล Data are collected on any wild mammals culled 

มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลสตัวเ์ลี&ยงลูกดว้ยนมที�ถูกคดัมา 
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Indicator 8.2.7 ตวับ่งชี�ที� 8.2.7 Verifiers & Guidanceตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and supervisors. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละหวัหนา้คนงาน 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Post-harvest monitoring record 
บนัทึกการติดตามตรวจสอบหลงัการตดัฟัน 

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

ไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบหลงัการตดัฟันเพื�อประเมินของเสีย
และความเสียหายต่อพื&นที�ทาํงาน 

For large scale operations this monitoring shall 
be documented. 

สาํหรับการปฏิบติังานขนาดใหญ่ตอ้งจดัทาํเอกสารการติดตามตรว
จสอบนี&ไวด้ว้ย 

  

Indicator 8.2.8 ตวับ่งชี�ที� 8.2.8 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

เจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นตน้ทุน, 

ผลิตภาพและประสิทธิภาพของกิจกรรมดา้นการจดัการป่าไมต่้างๆ 

  

Indicator 8.2.9 ตวับ่งชี�ที� 8.2.9 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ผลการวิเคราะห์ดงักล่าว (อา้งถึงขอ้ 8.2.8) 

ถูกผนวกไวใ้นแผนต่างๆดว้ย 

  

Indicator 8.2.10 ตวับ่งชี�ที� 8.2.10 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and contractors. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละผูรั้บเหมา 

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. 

เจตนารมณ์ของตัวบ่งชี�ไม่เพียงแต่เพื�อติดตามตรวจสอบการปฏฺบัติงานในแจ่ละวัน
ของผู้รับเหมาเท่านั�นและยงัตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาํหนดแห่งสัญญา, 
การปฏิบัติตามข้อกาํหนดข้อกาํหนดของกฎหมาย, 
การชาํระค่าธรรมเนียมและภาษีรวมทั�งการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้าง, 
เบี �ยเลี �ยงสาํหรับการลาพักและอื�นๆที�เกี�ยวข้องกับข้อกาํหนดต่างๆ  

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

มีการติดตามตรวจสอบผลการทาํงานของผูรั้บเหมาซึ� งรวมถึงความ
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดแห่งสญัญาและขอ้กาํหนดของกฎหมายดว้
ย 

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

ในองคก์รขนาดใหญ่ตอ้งทาํการสอบผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการอย่
างสมํ�าเสมอและจดบนัทึกขอ้มูลจากการสอบไวด้ว้ย 

  

Indicator 8.2.11 ตวับ่งชี�ที� 8.2.11 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and field observations 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

Waste disposal sites within the FMU are 
regularly checked 

มีการตรวจสอบพื&นที�สาํหรับทิ&งของเสียในหน่วยจดัการป่าไมอ้ยา่ง
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สมํ�าเสมอ 

  

Criterion 8.3 Documentation shall be provided by the forest manager to enable monitoring and 
certifying organisations to trace each forest product from its origin, a process 
known as the “chain of custody.” 

หลกัเกณฑ์ที� 8.3 

ผู้จัดการด้านการป่าไม้ต้องจัดเตรียมเอกสารเพื�อให้ดําเนินการติดตามตรวจสอบและออกใบรับรองให้แก่องค์กรได้โดยที�ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับไ
ปยงัที�มาของผลติภัณฑ์ได้, กระบวนการนี�เป็นที�รู้จักภายใต้หัวข้อ “ห่วงโซ่แห่งการพทิักษ์” 

Indicator 8.3.1 ตวับ่งชี�ที� 8.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ใบรับรองร่วมการจัดการป่าไม้/ห่วงโซ่แห่งการพิทักษ์นั�นครอบคลมุการตัดฟันแล
ะการขนส่งไม้ทรงกลมไปยังจุดจาํหน่ายจุดแรก, การขนลงหรือการแปรรูป 

สาํหรับการแปรรูปในพื�นที�ทาํงาน อาทิ การเผาถ่าน, 

การใช้แท่นเลื�อยเคลื�อนที�หรือการซื�อและการตัดฟันไม้ยืนต้นโดยฝ่ายที�สาม (อาทิ 

โรงเลื�อย, ผู้รับเหมาตัดฟัน, 

พ่อค้าไม้)นั�นต้องมีใบรับรองห่วงโซ่แห่งการพิทักษ์แยกต่างหากหากผลิตภัณฑ์นั�น
ถกูส่งขายในสถานะที�ผ่านการรับรองแล้ว  
Interview with Forest Managers 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม ้

Procedures. กระบวนการต่างๆ 

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. 

กระบวนการนี& เป็นขั&นตอนการบ่งชี&ผลิตภณัฑท์ั&งหมด 

(ทั&งไมท่้อนและที�ไม่ใช่ไม)้ 

ที�ออกจากป่าเพื�อใหผู้รั้บสินคา้สามารถกาํหนดทราบผืนป่าตน้ทางไดโ้ดย
ง่าย 

For large scale organisations this procedure 
shall be documented. 

สาํหรับองคก์รขนาดใหญ่ ตอ้งจดัทาํกระบวนการนี&ไวเ้ป็นเอกสาร 

  

Indicator 8.3.2 ตวับ่งชี�ที� 8.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Delivery notes, receipts and stock records 

ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงินและบนัทึกรายการสินคา้ 
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 

สาํหรับผลิตภณัฑที์�อยูบ่นพื&นดินบริเวณต่างๆ, 

บริเวณที�ตั&งไมแ้ละพื&นที�แปรรูปในหน่วยการจดัการป่าไมน้ั&นมีเอก
สารแสดงที�มาและปลายทางของผลิตภณัฑจ์ากป่าที�ผา่นการรับรอง
แลว้ทุกตวั 

  

Indicator 8.3.3 ตวับ่งชี�ที� 8.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Sales invoices ใบกาํกบัสินคา้ 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%”. 

ใบกาํกบัสินคา้และเอกสารอื�นๆที�เกี�ยวกบัการขายวสัดุที�ผ่านการรับ
รองประกอบไปดว้ยเลขหมายใบรับรองห่วงโซ่แห่งการพิทกัษใ์นรู
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ปแบบที�ถูกตอ้ง (เอสจีเอส-เอฟเอม็/ซีโอซี-XXXXXX) 

และระบุประเภทเป็น “เอฟเอสซี 100%”   

  

Indicator 8.3.4 ตวับ่งชี�ที� 8.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

มีการจดบนัทึกปริมาณรวมของผลิตภณัฑท์ั&งหมดที�ขายไปรวมถึงป
ริมาณที�ขายให้ผูถื้อใบรับรองห่วงโซ่แห่งการพิทกัษด์ว้ย 

  

Indicator 8.3.5 ตวับ่งชี�ที� 8.3.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

 

 

 

 

การใชเ้ครื�องหมายการคา้เอฟเอสซีนั&นเป็นไปตามนโยบายและไดรั้
บอนุมติัจากเอสจีเอส ควอลิฟอร์ แลว้ 

  

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

หลกัเกณฑ์ที� 8.4 ต้องผนวกผลการตดิตามตรวจสอบเข้าไว้ในหัวข้อการนําไปปฏบิัตแิละการทบทวนของแผนการจัดการด้วย 

Indicator 8.4.1 ตวับ่งชี�ที� 8.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with local experts and Forest Managers. 

การสมัภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม ้

Forest planning documents เอกสารการจดัการป่าไม ้

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

มีการวิเคราะห์ผลการวิจยัและติดตามตรวจสอบอยา่งสมํ�าเสมอและ
ไดผ้นวกเขา้ไวใ้นการวางแผนงานเสมอ 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Refer Indicators 7.2.3 and 7.2.4 

อา้งถึงตวับ่งชี& ที� 7.2.3 และ 7.2.4 

  

Indicator 8.4.2 ตวับ่งชี�ที� 8.4.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with local experts and Forest Managers 

การสมัภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม ้

 

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

มีหลกัฐานแสดงวา่ไดน้าํเอาผลการติดตามตรวจสอบไปใชใ้นการป
รับปรุงการจดัการป่าไม ้

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Refer Indicators 7.2.3 and 7.2.4 

อา้งถึงตวับ่งชี& ที� 7.2.3 และ 7.2.4 
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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. 

หลกัเกณฑ์ที� 8.5  

แม้จะต้องให้ความเคารพในเรื�องการรักษาความลบัของข้อมูลแต่ผู้จัดการด้านการป่าไม้ต้องจัดทาํบทสรุปของผลลพัธ์ตวับ่งชี�การตดิตามตรวจสอบรวมทั�งที�อยู่ในรายกา

รของหลกัเกณฑ์ที� 8.2 ด้วย 

Indicator 8.5.1 ตวับ่งชี�ที� 8.5.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

มีการจดัทาํผลและ/หรือบทสรุปของโปรแกรมการติดตามตรวจ 
(รวมถึงที�อยูใ่นรายการของหลกัเกณฑที์� 8.2 ดว้ย) 
ให้แก่สาธารณะภายใตป้ระเพณีปฏิบติัที�ยอมรับไดข้องการรักษาคว
ามลบัของขอ้มูลดา้นการพาณิชย ์ 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Refer Indicator 7.4.1 

อา้งถึงหลกัเกณฑที์� 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. 

หลกัการที� 9. การดูแลรักษาป่าไม้ที�มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง: 

กจิกรรมด้านการจัดการในพื�นที�ป่าทีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงต้องดูแลรักษาหรือเสริมสร้างคุณลกัษณะต่างๆซึ�งบ่งบอกความเป็นผนืป่าประเภทดัง
กล่าว การตดัสินใจต่างๆที�เกี�ยวเนื�องกบัพื�นที�ป่าทีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงต้องทาํในบริบทของวธีิการที�รอบคอบและระมัดระวงั 

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  

หลกัเกณฑ์ที� 9.1 

การประเมนิเพื�อกาํหนดการมอียู่ของคุณลกัษณะที�ตรงกบัป่าที�มคุีณค่าด้านการอนุรักษ์สูงจะเสร็จสมบูรณ์เหมาะสมกบัขนาดและความเข้มข้นของการจัดการป่าไม้ 

Indicator 9.1.1 ตวับ่งชี�ที� 9.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ข้อกาํหนดนี�ต้องนาํไปใช้ปฏิบัติกับป่าทุกผืนที�อยู่ระหว่างการประเมิน 

ป่าเอชซีวีเอฟต้องมีหนึ�งในคุณลักษณะต่อไปนี�หรือมากกว่า: 
� 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; 

พื�นที�ป่ามีคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพอยู่หนาแน่นอย่างมีนัยสาํคัญ
ทั�งในระดับประเทศ, ภูมิภาคและระดับโลก 

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 

มีการประเมินหน่วยป่าปลูกอยา่งเพียงพอ 

(ในการปรึกษากบัองคก์รดา้นการอนุรักษ,์ 

หน่วยงานดา้นการกาํกบัดูแลและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอื�นทั&งในระดั
บทอ้งถิ�นและระดบัชาติ) 

และไดร้ะบุป่าเอชซีวีเอฟรวมทั&งคุณลกัษณะดา้นชีวภาพและ/หรือเ
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ศรษฐกิจ-สงัคมหรือดา้นวฒันธรรมไวด้ว้ย 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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 

มีการประเมินหน่วยป่าปลูกอยา่งเพียงพอ 

(ในการปรึกษากบัองคก์รดา้นการอนุรักษ,์ 

หน่วยงานดา้นการกาํกบัดูแลและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอื�นทั&งในระดั
บทอ้งถิ�นและระดบัประเทศ) 

และไดร้ะบุป่าเอชซีวีเอฟรวมทั&งคุณลกัษณะดา้นชีวภาพและ/หรือเ
ศรษฐกิจ-สงัคมหรือดา้นวฒันธรรมไวด้ว้ย 

และ/หรือมีภูมิประเทศที�เป็นป่าขนาดใหญ่ซึ�งมีสิ�งมีชีวิตที�เกิดขึ�นเองตามธรรม
ชาติปรากฏอยู่ในรูปแบบการกระจายตัวและความอุดมสมบูรณ์ที�เป็นไปตามธ
รรมชาติ 

� Rare, threatened or endangered ecosystems; 

ระบบนิเวศที�หายาก, ถกูคุกคามและเสี�ยงต่อการสูญพันธ์ุ 

� 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); 

เป็นป่าที�ให้บริการด้านนิเวศพื�นฐานในภาวะวิกฤติ (อาทิ 

คุณภาพนํ�าหรือการไหล, การป้องกันการพังทลายหรือภัยธรรมชาติ เช่น 

พายไุซโคลนหรือเฮอริเคน, ตัวแพร่เกษรดอกไม้)  

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

เป็นป่าที�โดยพื�นฐานแล้วสามารถตอบสนองความต้องการพื�นฐานด้านเศรษฐกิ
จหรือด้านชีวภาพ-

กายภาพของชุมชนหรือมีความสาํคัญในแง่ที�เป็นอตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ�น 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

Evidence of assessments. หลกัฐานการประเมิน 

  

Indicator 9.1.2 ตวับ่งชี�ที� 9.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Documented procedures and records  

เอกสารกระบวนการและบนัทึกต่างๆ 

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

สาํหรับองคก์รขนาดใหญ่ 

ตอ้งจดัทาํขั&นตอนการประเมินเป็นเอกสารและจดบนัทึกการปรึกษ
าไวด้ว้ย 

  

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

หลกัเกณฑ์ที� 9.2 

สําหรับขบวนการออกใบรับรองในส่วนที�เป็นการปรึกษานั�นต้องให้ความสําคญักบัคุณลกัษณะด้านการอนุรักษ์ที�ได้รับการบ่งชี�และทางเลอืกสําหรับการดูแลรักษาคุณลกั
ษณะดงักล่าว 

Indicator 9.2.1 ตวับ่งชี�ที� 9.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plans and maps แผนการจดัการและแผนที� 
Consultation with stakeholders and/or government agencies or 
evidence of input by these agents 

การปรึกษากบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหลกัฐานที�ไ
ดจ้ากหน่วยงานเหล่านี&  

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 

เจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการไดบ้ญัญติัแผนกาํหนดการจดัการที�เหมาะส
มสาํหรับป่าเอชซีวีเอฟดว้ยการปรึกษากบั (และเป็นที�ยอมรับของ) 
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องคก์รดา้นการอนุรักษ,์ 

หน่วยงานดา้นการกาํกบัดูแลและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอื�นทั&งในระดั
บทอ้งถิ�นและระดบัประเทศ 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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

เจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการไดบ้ญัญติัแผนกาํหนดการจดัการที�เหมาะส
มสาํหรับป่าเอชซีวีเอฟดว้ยการปรึกษากบั (และเป็นที�ยอมรับของ) 
องคก์รดา้นการอนุรักษ,์ หน่วยงานดา้นการกาํกบัดูแล 

  

Indicator 9.2.2 ตวับ่งชี�ที� 9.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers, local experts and communities. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไม,้ ผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�นและชุมชน 

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

จดบนัทึกรายชื�อชุมชน/บุคคลที�ไดรั้บผลกระทบไวใ้นรายชื�อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(อา้งถึงหลกัเกณฑที์� 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 

เมื�อมีการระบุคุณลกัษณะดา้นเศรษฐกิจสงัคมหรือวฒันธรรมของป่
าเอชซีวีเอฟเกิดขึ&นตอ้งทาํการวิเคราะห์และตดัสินใจร่วมกบัผูมี้ส่ว
นไดส่้วนเสียที�ไดรั้บผลกระทบโดยตรง 

  

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.  

หลกัเกณฑ์ที� 9.3 

แผนการจดัการควรประกอบดว้ยและใชง้านมาตรการพิเศษต่างๆที�สร้างความมั�นใจวา่การดูแลรักษาและ/หรือเสริมสร้างคุณลกัษณะดา้นการอนุรักษที์�เกี�ยวขอ้งนั&นตรงต
ามวิธีการระวงัป้อง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งมาตรการเหล่านี&ตอ้งประกอบดว้ยบทสรุปแผนการจดัการสาํหรับสาธารณะดว้ย 

Indicator 9.3.1 ตวับ่งชี�ที� 9.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

มีการระบุรายละเอียดคุณลกัษณะดา้นชีวภาพและ/หรือดา้นสงัคมข
องป่าเอชซีวีเอฟไวใ้นแผนการจดัการดว้ย 

  

Indicator 9.3.2 ตวับ่งชี�ที� 9.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

แผนดงักล่าวให้รายละเอียดมาตรการพิเศษที�จะใชใ้นการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะที�ไดมี้การบ่งชี& (ดูที�หลกัเกณฑ ์7.1 ประกอบดว้ย)  

  

Indicator 9.3.3 ตวับ่งชี�ที� 9.3.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 
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All measures are described in the public 
summary of the plan 

รายละเอียดของมาตรการทั&งหมดมีอยูใ่นบทสรุปสาธารณะของแผ
นนี&  

Management plan แผนการจดัการ 

  

Indicator 9.3.4 ตวับ่งชี�ที� 9.3.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plans and maps. แผนการจดัการและแผนที� 
Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

Field observations. การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

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

เมื�อมีการระบุวา่มีผืนป่าเอชซีวีเอฟที�มีคุณค่าดา้นชีวภาพ 

ฝ่ายจดัการตอ้ง 

� maintain natural patterns of distribution and 
abundance of species, 

   

ดูแลรักษารูปแบบธรรมชาติของการกระจายตวัและความอุดมสมบู
รณ์ของสิ�งมีชีวิตต่างๆ 

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

รักษาขบวนการวิวฒันาการและนิเวศวิทยา 
(ทั&งที�เป็นสิ�งมีวิตและไม่มีชีวิตรวมถึงสิ�งรบกวนต่างๆ) 

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

หลีกเลี�ยงการแบ่งแยกและปักปันพื&นที�หลกัเพื�อการคุม้ครองอยา่งเข้
มงวด 

  

Indicator 9.3.5 ตวับ่งชี�ที� 9.3.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Management plans and maps. แผนการจดัการ 

Interviews with Forest Managers and local experts 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

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

ภูมิประเทศที�เป็นป่าที�มีความเสี�ยงต่อการสูญพนัธ์ุอยา่งร้ายแรงตอ้ง
ไดรั้บการคุม้ครองอยา่งสมบูรณ์ (อาทิ ห้ามการตดัฟัน) 

  

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

หลกัเกณฑ์ที� 9.4 

ตอ้งทาํการติดตามตรวจสอบทุกปีเพื�อประเมินความมีประสิทธิภาพของมาตรการต่างๆที�ใชใ้นการดูแลรักษาหรือเสริมสร้างคุณลกัษณะดา้นการอนุรักษที์�มีอยู ่

Indicator 9.4.1 ตวับ่งชี�ที� 9.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and local experts 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

 

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 

ไดก้าํหนดตวับ่งชี& เพื�อการติดตามตรวจสอบและความถี�ในการปรึก
ษากบัผูเ้ชี�ยวชาญที�เป็นที�ยอมรับ, 
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ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียระดบัทอ้งถิ�นและระดบัประเทศเพื�อติดตามตรว
จสอบความมีประสิทธิภาพของมาตรการแต่ละอยา่งตามที�บรรยาย
ไวใ้นแผน 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Refer Indicator 8.2.2 อา้งถึงตวับ่งชี& ที� 8.2.2 

  

Indicator 9.4.2 ตวับ่งชี�ที� 9.4.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

มีการทาํบนัทึกการติดตามตรวจสอบและนาํไดไ้ปใช,้ 

ในการปรึกษากบัผูเ้ชี�ยวชาญที�เป็นที�ยอมรับ, 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียระดบัทอ้งถิ�นและระดบัประเทศ, 

เพื�อนาํไปปรับการจดัการในอนาคต  

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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

มีการทาํบนัทึกการติดตามตรวจสอบและนาํไดไ้ปใช,้ 

ในการปรึกษากบัผูเ้ชี�ยวชาญที�เป็นที�ยอมรับ, 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียระดบัทอ้งถิ�นและระดบัประเทศ, 

เพื�อนาํไปปรับการจดัการในอนาคต 

  

Indicator 9.4.3 ตวับ่งชี�ที� 9.4.3  

 

  

Indicator 9.4.4 ตวับ่งชี�ที� 9.4.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Scientific evidence. หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ 

Interviews with Forest Managers and local experts 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการจดัการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

 

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

ผูจ้ดัการทาํการติดตามตรวจสอบพฒันาการดา้นการวิจยัต่างๆซึ� งอา
จเป็นประโยชน์ต่อการจดัการป่าเอชซีวีเอฟอยา่งกระตือรือร้น 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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

ผูจ้ดัการสื�อสารกบัหน่วยงานดา้นการอนุรักษแ์ละหน่วยงานของรัฐ
บาลอยา่งกระตือรือร้นเพื�อประเมินพฒันาการดา้นการวิจยัต่างๆซึ� ง
อาจเป็นประโยชน์ต่อการจดัการป่าเอชซีวีเอฟอยา่งกระตือรือร้น 
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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. 

หลกัการที� 10 สวนป่า :  

สวนป่าควรได้รับการออกแบบและจัดการตามหลกัการและหลกัเกณฑ์ที�  1 – 9 และ หลกัการที�  10 และหลักเกณฑ์ของหลกัการนี�ด้วย 

ขณะที�สวนป่าสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสังคมทั�งยงัช่วยเตมิเตม็ความต้องการผลติผลจากป่าของโลกด้วยนั�นขณะเดียวกนักค็วรทาํใ
ห้การจัดการป่าธรรมชาตสิมบูรณ์ขึ�น รวมทั�งลดแรงกดดันต่อ และส่งเสริมการฟื� นฟูและอนุรักษ์ป่าธรรมชาตด้ิวย 

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. 

หลกัเกณฑที์� 10.1 

วตัถุประสงคก์ารจดัการของสวนป่าทั&งการแปลงสภาพป่าธรรมชาติและวตัถุประสงคก์ารฟื& นฟูนั&นตอ้งถูกระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในแผนการจดัการและแสดงใหเ้ห็นอยา่งชั
ดเจนวา่มีการนาํแผนนั&นไปปฏฺบติัจริง 

Indicator 10.1.1 ตวับ่งชี�ที� 10.1.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

“ป่าธรรมชาติ” สามารถตีความได้ว่าหมายถึงพื�นที�ที�มีพืชปกคลมุ 

Forest Management Plan แผนการจดัการป่าไม ้

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

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) 

แผนการจดัการของสวนป่าระบุวตัถุประสงคก์ารจดัการไวอ้ยา่งชดัเ
จนทั&งสาํหรับสวนป่าเองและสาํหรับการแปลงสถาพและฟื& นฟปู่าธ
รรมชาติดว้ย (ดูที�หลกัเกณฑที์� 7.1ดว้ย) 

  

Indicator 10.1.2 ตวับ่งชี�ที� 10.1.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

The achievement of the objectives can be clearly 
demonstrated 

สามารถแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงค ์

  

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.  

หลกัเกณฑที์� 10.2 การออกแบบและแผนผงัสวนป่าตอ้งส่งเสริมการคุม้ครอง, การฟื& นฟูและการอนุรักษป่์าธรรมชาติ รวมทั&งตอ้งไม่เพิ�มความกดดนัต่อป่าธรรมชาติ 

แผนผงัสวนป่าควรออกแบบใหมี้ทางเดินสตัวป่์า, 
เขตริมลาํธารและการปลูกตน้ไมที้�มีอายุและระยะเวลาของรอบการเติบโตที�ต่างกนัสลบักนัไปตามความเหมาะสมของขนาดของการปฏิบติังาน 

ขนาดและแผนผงัของแต่ละบลอ็คในสวนป่าตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปแบบของป่าไมย้ืนตน้ที�พบภายในภูมิประเทศที�เป็นธรรมชาติ 

Indicator 10.2.1 ตวับ่งชี�ที� 10.2.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Maps แผนที� Natural vegetation areas are considered during 
planning 



AD 33-TH-05 Page 82 of 98 

 

มีการพิจารณาพื&นที�ที�มีพืชปกคลุมในระหวา่งวางแผน 

   

Indicator 10.2.2 ตวับ่งชี�ที� 10.2.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

สาํหรับการคุม้ครอง, 
การฟื& นฟแูละการอนุรักษป่์าธรรมชาติและทางเดินของสตัวป่์าให้อ้
างอิงหลกัเกณฑที์� 6.2 

  

Indicator 10.2.3 ตวับ่งชี�ที� 10.2.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Maps and documentation แผนที�และการจดัทาํเอกสาร 

 

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. 

ไดท้าํการแบ่งเขตกนัชนตลอดแนวลาํนํ&าและโดยรอบแหล่งนํ&าไวใ้
นแผนที�ตามขอ้กาํหนดในแนวทางการปฏิบติัที�ดีที�สุดระดบัประเท
ศและระดบัภูมิภาค อา้งอิงตวับ่งชี& ที� 6.5.3. 

  

Indicator 10.2.4 ตวับ่งชี�ที� 10.2.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Maps and field observations แผนที�และการสังเกตการณ์ภาคสนาม 

 

Buffer zones identified in terms of 10.2.3 are 
maintained  

มีการดูแลรักษาเขตกนัชนตามที�ระบุใบขอ้ 10.2.3 

  

Indicator 10.2.5 ตวับ่งชี�ที� 10.2.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Maps and field observations แผนที�และการสงัเกตการณ์ภาคสนาม The scale and layout of existing and new 
plantation blocks are consistent with the 
patterns of forest stands within the natural 
landscape. 

ขนาดและแผนผงัของบล็อคในสวนป่าทั&งที�มีอยูเ่ดิมและที�เป็นของใ
หม่ตรงตามรูปแบบของป่าไมย้นืตน้ภายในภูมิประเทศที�เป็นธรรม
ชาติ 

  

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. 

หลกัเกณฑ์ที� 10.3 สวนป่าควรจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบที�มีความหลากหลายเพื�อเสริมสร้างความมั�นคงทางเศรษฐกิจ, ระนิเวศและทางสงัคม 

ความหลากหลายดงักล่าวนี&อาจประกอบไปดว้ยขนาดและการกระจายตวัของพื&นที�วา่งของหน่วยจดัการภายในภูมิประเทศ, 

องคป์ระกอบดา้นจาํนวนและพนัธุกรรมของชนิดพนัธุ์พืชและสตัว ์ช่วงชั&นอายแุละโครงสร้าง 

Indicator 10.3.1 ตวับ่งชี�ที� 10.3.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

Field observations การสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

  

Indicator 10.3.2 ตวับ่งชี�ที� 10.3.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการต่างๆ 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Interviews with Forest Managers and field observations 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

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

มีการระบุขนาดการตดัสางที�มากที�สุด 

ตอ้งจดัทาํเอกสารเหตุผลประกอบการตดัสินใจในจุดที�อาจก่อผลก
ระทบเชิงลบต่อสิ�งแวดลอ้มหรือเศรษฐกิจ-สงัคมไวด้ว้ย 

 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Maximum clear-cut size is defined and justified. 

มีการระบุขนาดการตดัสางที�มากที�สุด 

  

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. 

หลกัเกณฑที์� 10.4 การเลือกชนิดพนัธุ์สาํหรับปลูกนั&นควรอิงความเหมาะสมโดยรวมสาํหรับพื&นที�ทาํงานและความเหมาะสมต่อวตัถุประสงคก์ารจดัการ 
เพื�อเป็นการเสริมสร้างการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพควรเลือกใชช้นิดพนัธุ์ประจาํถิ�นแทนชนิดพนัธุ์ต่างถิ�นในการเริ�มสร้างสวนป่าและในการฟื& นฟูระบบนิเว
ศที�เสื�อมโทรม ส่วนชนิดพนัธุ์ต่างถิ�นซึ�งจะใชก้ต็่อเมื�อใหผ้ลผลิตที�ดีกวา่ชนิดพนัธุ์ประจาํถิ�นนั&นตอ้งทาํการติดตามตรวจสอบอยา่งระมดัระวงัเพื�อสืบหาลกัษณะที�ดี, 

การแพร่กระจายของโรคหรือแมลงและผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศ 

Indicator 10.4.1 ตวับ่งชี�ที� 10.4.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Scientific evidence and interviews with local experts 

หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และการสมัภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญทอ้งถิ�น 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Discussions with manager about plantation objectives 

การพดูคุยถกเถียงกบัผูจ้ดัการเกี�ยวกบัวตัถุประสงคข์องสวนป่า 

Plans for future planting แผนงานสาํหรับการวางแผนในอนาคต 

Species approved by Royal Forest Department. 

ชนิดพนัธุ์ได้รับการรับรองจากกรมป่าไม้ 

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

การคดัเลือกชนิดพนัธ์ุ, 

แหล่งที�มาและโคลนทาํโดยอา้งอิงขอ้มูลจากเอกสารการทดลองต่า
งๆที�แสดงถึงความเหมาะสมของชนิดพนัธ์ุต่อพื&นที�และวตัถุประสง
คก์ารจดัการ 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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

ชนิดพนัธ์ุที�เลือกใชใ้นสวนป่าเหมาะสมกบัพื&นที�และตรงตามวตัถุป
ระสงค ์

  

Indicator 10.4.2 ตวับ่งชี�ที� 10.4.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Scientific evidence and interviews with local experts 

หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และการสมัภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญทอ้งถิ�น 

Exotic species are used only where they 
outperform native species in meeting 
management objectives 
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จะนาํชนิดพนัธ์ุต่างถิ�นมาใชก้็ต่อเมื�อให้ผลผลิตที�ดีกวา่ชนิดพนัธ์ุปร
ะจาํถิ�นในแง่ของความตรงตามวตัถุประสงค ์

  

Indicator 10.4.3 ตวับ่งชี�ที� 10.4.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

มีขอ้มูลดา้นแหล่งที�มาของเมล็ดพนัธ์ุและสามารถใชสื้บคน้ไปถึงข้
อมูลไมย้นืตน้ได ้

  

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.  

หลกัเกณฑ์ที� 10.5 

สัดส่วนพื�นที�การจัดการป่าไม้ทั�งหมดซึ�งต้องเหมาะสมกบัขนาดของสวนป่าและจะได้รับการกาํหนดตามมาตรฐานระดบัภูมภิาคนั�นต้องได้รับการจัดการเพื�อให้เกดิการ
ฟื� นฟูพื�นที�ที�ครอบคลุมผนืป่าธรรมชาตด้ิวย  

Indicator 10.5.1 ตวับ่งชี�ที� 10.5.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

Field observations of conservation features  

การสงัเกตการณ์ภาคสนามของภูมิลกัษณ์ดา้นการอนุรักษ ์

Plans for future improvements แผนงานต่างๆเพื�อการปรับปรุงในอนาคต 

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. 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 10 

ของพื&นที�การจดัการป่าไมท้ั&งหมดที�ไดรั้บการจดัการเพื�อฟื& นฟพืู&นที�
ที�ครอบคลุมผืนป่าธรรมชาติและ/หรือระบบนิเวศตามธรรมชาติอื�น
ๆ อา้งถึงหลกัเกณฑที์� 6.2 ในบริเวณที�มีพื&นที�นอ้ยกว่าร้อยละ 10  

ตอ้งเป็นที�ตกลงของหน่วยงานราชการและ/หรือผูเ้ชี�นวชาญในทอ้ง
ถิ�นดว้ย  

SLIMF เอลแอลไอเอม็เอฟ: 

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

มีการดาํเนินการปรับปรุงคุณค่าดา้นิเวศวิทยาของสวนป่าในบริเวณ
ที�มีคุณลกัษณะดา้นการอนุรักษป์รากฏอยู ่

  

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 

หลกัเกณฑ์ที� 10.6 ต้องดาํเนินมาตรดูแลรักษาหรือปรับปรุงโครงสร้างของดนิ, ความอุดมสมบูรณ์และกจิกรรมชีวภาพ 

เทคนิคและอตัราการตดัฟันรวมทั�งการสร้างและซ่อมถนนและเส้นทางเดนิต่างๆต้องไม่เป็นผลให้เกดิการเสื�อมโทรมของดนิในระยะยาวหรือผลด้านลบต่อคุณภาพ, 

ปริมาณของนํ�าหรือการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการไหลของเส้นทางนํ�าในลาํธารอย่างใหญ่หลวง 

Indicator 10.6.1 ตวับ่งชี�ที� 10.6.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 
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There is information on all soil types in the 
plantation area that indicate their susceptibility 
to degradation from forest operations and 
appropriate plantation species; 

มีขอ้มูลชนิดของดินทุกประเภทในพื&นที�สวนป่าซึ� งจะบ่งชี&ขอ้น่าสง
สยัวา่อาจเกิดการเสื�อมโทรมอนัเนื�องมาจากการปฏิบติังานการป่าไ
มร้วมทั&งชนิดพนัธ์ุในสวนป่าที�เหมาะสมดว้ย 

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

ชาวสวนรายยอ่ยและเอลแอลไอเอม็เอฟสามารถแสดงให้เห็นวา่มีค
วามพยายามที�จะเสวะหาขอ้มูลประเภทของดินที�ปรากฏอยูภ่ายใน
พื&นที�การจดัการให้มากพอ 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 

Documented site information. เอกสารขอ้มูลพื&นที�ทาํงาน 

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

หลกัฐานแสดงวา่ไดมี้การนาํขอ้มูลพื&นที�ทาํงานไปใชใ้นการวางแผนการปฏิบติังาน 

  

Indicator 10.6.2 ตวับ่งชี�ที� 10.6.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

ความเสื�อมโทรมของดินอนัเนื�องมาจากการพงัทลาย, 
การหกกระจายของนํ& ามนัและสารเคมี ฯลฯ 

Interviews with Forest Managers and field observations. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละการสงัเกตการณ์ภาคสนาม 

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: หลกัฐานของการตรวจวดัที,เกิดขึ �นเพื,อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
ความอดุมสมบรูณ์ของดิน และกิจกรรมทางชีวภาพ 

  

Indicator 10.6.3 ตวับ่งชี�ที� 10.6.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Maps and interviews with Forest Managers 

แผนที�และการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไม ้

Major water resources within the forest area are 
identified 

มีการระบุแหล่งนํ&าที�สาํคญัในพื&นที�ป่าไม ้

  

Indicator 10.6.4 ตวับ่งชี�ที� 10.6.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

สาํหรับผลกระทบต่อดินและลกัษณะทางชีวภาพกายภาพอื�นๆให้อ้
างอิงหลกัเกณฑที์� 6.1 และ 6.5 ดว้ย 

  

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. 

หลกัเกณฑ์ที� 10.7 ต้องดาํเนินมาตรการป้องกนัและลดการแพร่กระจายของแมลงศัตรูพชื, โรคพชื, ไฟและการนําพชืชนิดรุกรานเข้ามา 

การจัดการแมลงศัตรูพชืแบบบูรณาการต้องเป็นส่วนหนึ�งของแผนการจัดการโดยมคีวามเกี�ยวโยงในเบื�องต้นกบัวธีิการป้องกนัและควบคุมด้วยสิ�งมชีีวติแทนการใช้สารเ
คมกีาํจัดแมลงและปุ๋ ยเคม ีในการจัดการสวนป่านั�นควรพยายามทุกวถิีทางที�จะหนีห่างจากการใช้สารเคมกีาํจัดแมลงและปุ๋ ยเคมรีวมทั�งการนําไปใช้ในเรือนเพาะชําด้วย 

หัวข้อการใช้สารเคมนัี�นมอียู่ในหลกัเกณฑ์ที� 6.6 และ 6.7 ด้วย 

Indicator 10.7.1 ตวับ่งชี�ที� 10.7.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 
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The principle forest pests and diseases are 
identified. 

มีการระบุแมลงศตัรูพืชและโรคพืชหลกัๆ 

For large scale organisations these shall be 
documented. 

สาํหรับองคก์รขนาดใหญ่ตอ้งจดัทาํเป็นเอกสารไวด้ว้ย 

 

  

Indicator 10.7.2 ตวับ่งชี�ที� 10.7.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

 
There is a documented pest and invasive plant 
management strategy. 

มีเอกสารยทุธศาสตร์การจดัการแมลงศตัรูพืชและพืชสายพนัธ์ุรุกรา
น 

(For chemical use, refer to criterion 6.6 
สาํหรับการใชส้ารเคมีให้อา้งถึงหลกัเกณฑที์� 6.6 ดว้ย) 

  

Indicator 10.7.3 ตวับ่งชี�ที� 10.7.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Interview with Forest Managers and staff. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละพนกังาน 

Documentation การจดัทาํเอกสาร 

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

มีการดาํเนินการควบคุมและเยยีวยาที�มีประสิทธิภาพในการจดัการ
กบัปัญหาแมลงศตัรูพืช, โรคพืชหรือพืชที�รุกราน 

For large scale organisations these actions shall 
be documented. 

สาํหรับองคก์รขนาดใหญ่ตอ้งจดัทาํเป็นเอกสารไวด้ว้ย 

  

Indicator 10.7.4 ตวับ่งชี�ที� 10.7.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

มาตรการเหล่านี�จะประกอบไปด้วยขั�นตอนที�เป็นเอกสาร*สาํหรับการควบคุมเพลิง
ซึ�งรวมถึงนิยามของหน้าที�ความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชาด้วย 
Interviews with staff and records of training. 

การสมัภาษณ์พนกังานและบนัทึกการฝึกอบรม 

Fire readiness and control procedures. 

ความพร้อมและกระบวนการควบคุมไฟ 

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

มีการใชม้าตรการป้องกนัสวนป่าจากการเกิดไฟไหมที้�มีประสิทธิภ
าพในบริเวณที�จาํเป็น 

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

สาํหรับองคก์รขนาดใหญ่ 

มีการติดตามตรวจสอบความพร้อมรับมือไฟป่าซึ� งจะทาํการทดสอ
บทุกขั&นตอนอยา่งสมํ�าเสมอ 
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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. 

หลกัเกณฑ์ที� 10.8 ด้วยความเหมาะสมกบัขนาดและความหลากหลายของการปฏฺบัตงิาน 

การตดิตามตรวจสอบสวนป่าต้องประกอบไปด้วยการประเมนิผลกระทบทางระบบนิเวศและสังคมทั�งในและนอกพื�นที�ทาํงานตามปกต ิ(อาท ิ

การงอกใหม่ตามธรรมชาต,ิ ผลต่อแหล่งนํ�าและความอุดมสมบูรณ์ของดนิและผลกระทบต่อสวสัดกิารและความเป็นอยู่ที�ดขีองคนในท้องถิ�น) 

นอกเหนือไปจากองค์ประกอบต่างๆตามกล่าวมาแล้วในหลกัการที� 8, 6 และ 4 

ไม่ควรปลูกพชืชนิดพนัธ์ุใดลงบนพื�นที�ขนาดใหญ่จนกว่าการทดลองและ/หรือประสบการณ์จะแสดงให้เห็นว่าชนิดพนัธ์ุเหล่านั�นสามารถปรับตวัเข้ากบัระบบนิเวศของ
พื�นที�ได้เป็นอย่างด ีและไม่ใช่ชนิดพนัธ์ุรุกรานทั�งต้องไม่มผีลกระทบเชิงลบที�มนัียสําคญัทางนิเวศวทิยาหรือต่อระบบนิเวศอื�นๆ 
ทั�งนี�ต้องให้ความสนใจเป็นพเิศษต่อประเดน็ทางสังคมในการเข้าไปครอบครองที�ดนิเพื�อทาํสวนป่า โดยเฉพาะอย่างยิ�งการคุ้มครองสิทธิการเป็นเจ้าของ, 
การใช้ประโยชน์หรือการเข้าไปในที�ดนิของคนในท้องถิ�น  

Indicator 10.8.1 ตวับ่งชี�ที� 10.8. Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

สาํหรับผลกระทบในพื&นที�ที�อาจเกิดขึ&นนั&นให้ดูที�หลกัเกณฑที์� 6.1  

และ 6.5 

 

  

Indicator 10.8.2 ตวับ่งชี�ที� 10.8.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Off-site impacts may include ผลกระทบนอกพื�นที�อาจประกอบด้วย: 

� Spread of exotic plantation species. 

การแพร่กระจายของชนิดพันธ์ุต่างถิ�นในสวนป่า 
� Unwanted natural regeneration of native plantation species 

การงอกใหม่ตามธรรมชาติของชนิดพันธ์ุประจาํถิ�นซึ�งไม่เป็นที�ต้องการ 

� Effects on water resources 

ผลต่อแหล่งนํ�า 
� Effects on soil fertility 

ผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

� Impacts on the aesthetics of the landscape 

ผลกระทบด้านสุนทรียภาพของภูมิประเทศ 

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

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละชุมชนทอ้งถิ�นและ/หรือผูเ้ชี�ยวชาญ 

Evidence of consultation. หลกัฐานการปรึกษา 

(Not applicable to SLIMF)  
ไม่ไดน้าํมาใชก้บัเอลแอลไอเอม็เอฟ 

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

ตอ้งดาํเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบนอกพื&นที�ดา้นชีวภาพก
ายภาพและดา้นสงัคมอยา่งสมํ�าเสมอ 

  

Indicator 10.8.3 ตวับ่งชี�ที� 10.8.3 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

(Not applicable to SLIMF) 
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ไม่ไดน้าํมาใชก้บัเอลแอลไอเอม็เอฟ 

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

มีหลกัฐานการปรึกษากบัฝ่ายต่างๆที�ไดรั้บผลกระทบวา่ดว้ยผลกระ
ทบตามที�ระบุไวใ้นหวัขอ้ 10.8.2 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละชุมชนทอ้งถิ�นและ/หรือผูเ้ชี�ยวชาญ 

Evidence of consultation. หลกัฐานการปรึกษา 

  

Indicator 10.8.4 ตวับ่งชี�ที� 10.8.4 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

สาํหรับประเด็นเรื�องชนิดพนัธ์ุต่างถิ�นหรือรุกรานนั&นให้ดูที�หลกัเก
ณฑที์� 6.9 และ 10.7 

  

Indicator 10.8.5 ตวับ่งชี�ที� 10.8.5 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

สาํหรับผลกระทบดา้นสงัคมให้ดูที�หลกัเกณฑที์� 2.1, 2.2, 4.2 

และ 4.4.  

  

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. 

หลกัเกณฑ์ที� 10.9 โดยปกตสิวนป่าที�ตั�งอยู่ในพื�นที�ที�เกดิจากแปลงสภาพป่าธรรมชาตภิายหลงัเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 

นั�นต้องถอืว่าไม่มีคุณสมบัตสํิาหรับการออกใบรับรอง 
อย่างไรกต็ามอาจยอมให้มีการดําเนินการออกใบรับรองในกรณีที�ผู้จัดการ/เจ้าของกจิการสามารถนําเสนอหลกัฐานได้อย่างเพยีงพอว่าตนไม่มีส่วนทั�
งโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อการแปลงสภาพดังกล่าว  

Indicator 10.9.1 ตวับ่งชี�ที� 10.9.1 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

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

การตัดถางและการปลูกพืชชนิดพันธ์ุประจาํถิ�นนานาชนิดผสมผสานกันใหม่ในผืน
ป่าธรรมชาติหรือกึ�งธรรมชาติโดยไม่มีการงอกใหม่ตามธรรมชาติอย่างเป็นที�น่าพอ
ใจนั�นไม่ถือว่าเป็นการแปลงสภาพป่าให้เป็นสวนป่า 
แต่การตัดถางและการปลูกพืชชนิดพันธ์ุต่างถิ�นทดแทนในผืนป่าธรรมชาติหรือกึ�งธ
รรมชาติถือว่าเป็นการแปลงสภาพป่า 
Where the requirements of criteria 10.9 are in conflict with 
criterion 6.10, the latter will take precedence. 

กรณีที�ข้อกาํหนดของหลักเกณฑ์ที� 10.9 ขัดแย้งกับหลกัเกณฑ์ที�  6.10 

ให้ยึดอย่างหลังเป็นหลัก 

Interviews with Forest Managers and Government Agencies. 

การสมัภาษณ์ผูจ้ดัการดา้นการป่าไมแ้ละหน่วยงานของรัฐบาล 

 

Accurate data is compiled on all conversions 
since 1994. 

มีการเก็บขอ้มูลที�เที�ยงตรงของการแปลงสภาพป่าทั&งหมดตั&งแต่ปีพ
.ศ. 2537  
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Plantations plans and maps. แผนงานสวนป่าและแผนที� 

  

Indicator 10.9.2  ตวับ่งชี�ที� 10.9.2 Verifiers & Guidance ตวัตรวจสอบ&แนวปฏิบติั: 

Legal evidence of ownership or use-right 

หลกัฐานการเป็นเจา้ของหรือสิทธิการใชป้ระโยชน์ตามกฎหมาย 

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. 

พื&นที�ที�ถูกแปลงสภาพจากป่าธรรมชาติตั&งแต่เดือนพฤศจิกายน 

2537 ไม่ไดรั้บการรับรอง 
ยกเวน้กรณีที�องคก์รมีหลกัฐานที�ชดัเจนและเพียงพอว่าไม่มีส่วนรับ
ผิดชอบทั&งโดยทางตรงและทางออ้มต่อการแปลงสภาพป่า 
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APPENDIX A ภาคผนวก เอ 

REGULATIONS AND STANDARDS APPLICABLE IN THAILAND                                               

กฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆที�ใช้บังคบัในประเทศไทย                                                                              

A. NATIONAL LEGISLATION บทบญัญัติของประเทศ  

 Forestry, Agriculture and Environment: การป่าไม้ การเกษตรกรรม และสิ,งแวดล้อม 

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

พระราชบญัญัติสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ,งแวดล้อมแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2535 

2. Factories Act 1992 

พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

3. Cleanliness and Orderliness of the Country Act 1992 

พระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

4. Hazardous Substances Act 1992 

พระราชบญัญัติวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

5. Poisonous Substances Act 1967, amended in 1973  

6. Energy Conservation Promotion Act 1992 

พรบ.การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ.2535 

7. Wildlife Conservation and Protection Act 1992  

พระราชบญัญัตคิุ้มครองและสงวนสตัว์ป่า พ.ศ 2535 

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

พระราชบญัญัติการอนรัุกษ์ช้างไทย พ.ศ. 2464 (ฉบบัที, 2 2503 ) 

9. Forestry Act 1947, amended in 1989 

พระราชบญัญัตกิารป่าไม้ พ.ศ. 2490 แก้ไข พ.ศ. 2532 

10. Forest Plantation Act 1992  

พระราชบญัญัตสิวนป่า พ.ศ. 2535 

11. Forest Reserve Act 1964 

พระราชบญัญัตป่ิาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

12. National Park Act 1961 

พระราชบญัญัตอิทุยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

13. Logging Ban (1989) 
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ยกเลิกการสมัปทานการทําไม้ซุง (2532) 

14. Fishery Act 1945, amended in 1985  

พระราชบญัญัตกิารประมง พ.ศ. 2488 

15. Land Use and Planning การใช้ประโยชน์ที,ดินและการวางแผน 

• 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 ทรัพยากรนํ �าและสิ,งแวดล้อมทางทะเล 

• Groundwater Act 1977 พระราชบญัญัตนํิ �าบาดาล พ.ศ. 2520 

• Groundwater Act (No. 2) 1992 พระราชบญัญัตนํิ �าบาดาล (ฉบบัที, 2) พ.ศ. 2535 

• Navigation in Thai Waterways Act 1913 พระราชบญัญัตินําทางในไทย พ.ศ.2456 

• Prevention of Ships Collision Act 1979 พระราชบญัญัติเกี�ยวกบัการป้องกนัการชนกนัของเรือ พ.ศ. 2522 

• Regulations on Prevention and Combating of Oil Pollution  

• Watershed Classification Act (1985) พระราชบญัญัตกิารจดัประเภทลุม่นํ �า พ.ศ. 2528 

 Cultural and social: วฒันธรรม ประเพณี และสงัคม 

17. Public Health Act 1992 พระราชบญัญัตสิขุภาพแห่งชาติ 

18. Safety Act (1992) 

พระราชบญัญัตคิวามปลอดภยั พ.ศ. 2535 

19. Labour Protection Law (1998) 

พระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

20. Labour Relations Act (1975) 

พระราชบญัญัตแิรงงานสมัพนัธ์ 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: 
กลไกที,เกี,ยวข้องกบัการป่าไม้และเริ,มมาจากบทบญัญัติกฎหมายของประเทศและบทบญัญัติกฎหมายของสถาบนัอื,นๆ 

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

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

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

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

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

27. Notification Concerning Duty Reduction on Energy Efficiency and Environmental Technology 1988  
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C. INTERNATIONAL AGREEMENTS PERTINENT TO FORESTRY ข้อตกลงนานาชาติที,เกี,ยวข้องกบัการป่าไม้ 

28. Convention on Biological Diversity: The CBD was signed by 150 government leaders at the 1992 Rio Earth Summit 
and entered into force in December 1993. There are currently 188 Parties to the Agreement. The three objectives 
of the Convention are: the conservation of biodiversity, the sustainable use of biological resources and the fair and 
equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources. The principles of the CDB are broad in 
scope and unlike CITES, the CBD does not contain detailed provisions on implementation. Accordingly, 
implementation of the CBD depends on the incorporation of the Convention and associated policies and guidelines 
into the national legislation of Member States. 

อนสุญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) อนสุญัญาได้รับการลงนามโดยผู้ นํารัฐบาล 150 ประเทศ เมื,อปี 2535 ในการประชมุ ริโอ 
เอิร์ธ ซมัมิท และบงัคบัใช้เมื,อเดือนธันวาคม 2534 ปัจจบุนัมีภาคีสมาชิก 188 ประเทศให้สตัยาบนั วตัถปุระสงค์หลกั 3 ข้อของอนสุญัญาฯ คือ 
อนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรชีวภาพอยา่งยั,งยืน และการแบง่ปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพนัธุกรรมอยา่งยตุิธรรม 
หลกัการของอนสุญัญาฯ มีขอบเขตที,กว้างขวาง ไมเ่หมือนกบั CITES ตรงที, CBD ไมไ่ด้บอกถึงรายละเอียดมาตรการในการทําให้บรรลเุป้าหมาย 
อยา่งไรก็ตามการทําให้บรรลตุามกรอบของ CBD ขึ �นอยูก่บัความสอดคล้อของ CBD กบันโยบายและแนวทางในกฎหมายของประเทศสมาชิก 

29. Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES): The Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) was developed in the early 1970’s in response to concerns 
that unregulated international trade in wild species of wild fauna and flora could have a detrimental impact on 
species and their ecosystems. It currently has 167 State Parties and regulates trade in about 30 000 species. Only 
a small number of these are actually endangered, the majority being species for which trade measures have been 
introduced to avoid conservation threat. Parties acceding to CITES agree to place controls on international trade in 
species that are listed in any of the Convention’s three Appendices. 

อนสุญัญาวา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศของสิ,งมีชีวิตใกล้สญูพนัธุ์ (CITES) CITES ได้ถกูพฒันาในชว่งต้นปี 2513 
เพื,อตอบสนองตอ่ความหว่งใยการไมค่วบคมุการค้าขายระหวา่งประเทศของสตัว์ป่าและพืชป่าที,จะมีผลตอ่สิ,งมีชีวิตและระบบนิเวศของมนั 
ปัจจบุนัมีภาคีสมาชิกทั �งหมด 167 ประเทศและมีการควบคมุสิ,งมีชีวิตประมาณ 30000 ชนิด 
มีสีงมีชีวิตจํานวนไมม่ากของทั �งหมดที,อยูใ่นสถานภาพใกล้สญูพนัธุ์ 
สิ,งมีชีวิตหลกัสว่นใหญ่ที,ทาํเป็นการค้าได้รับการบรรจไุว้เพื,อไมใ่ห้คกุคามการอนรัุกษ์ ประเทศที,ยอมรับ CITES 
จะต้องควบคมุการค้าขายระหวา่งประเทศในสิ,งมีชีวิตดงักลา่วที,ขึ �นบญัชีรายชื,อไว้ในภาคผนวกทั �งสามสว่น 

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

� Code of Practice on Safety and Health in Forestry 

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

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

� Convention 138: Minimum Age for Working 

� Guidelines for worker’s health surveillance 

� Guidelines for Labour Inspection in Forestry 2005 

� Guidelines for Occupational Health and Safety 

� Protection of Worker’s personal data 

31. The International Tropical Timber Agreement (ITTA) was adopted on 26 January 1994 (successor agreement to the 
ITTA, 1983).There are currently 58 members, comprising 32 producing and 26 consuming members, including the 
European Community. The agreement is open to any state that produces or consumes tropical timber, and to 
intergovernmental organizations having responsibilities in respect of the negotiation, conclusion, and application of 
international agreements. The members represent 90 per cent of world trade in tropical timber and over 75 per cent 
of the world's tropical forests.  

ข้อตกลงด้านการค้าไม้ซงุเขตร้อนระหวา่งประเทศ (ITTA) ได้รับการยอมรับตั �งแต ่26 มกราคม 2537 (เห็นด้วยตั �งแต ่2526) 
ปัจจบุนัมีประเทศสมาชิกจํานวน 58 ประเทศ ประกอบด้วยผู้ผลติ 32 ราย และผู้ ซื �อ 26 ราย รวมทั �งประเทศกลุม่สหภาพยโุรป 
ข้อตกลงนี �เปิดเผยตอ่ประเทศที,ผลิตหรือบริโภคไม้ซงุเขตร้อน และองค์กรระหวา่งประเทศที,รับผิดขอบตอ่การเจรจาตอ่รอง สรุป 
และใช้ข้อตกลงระหวา่งประเทศ สมาชิกร้อยละ 90 ทั,วโลกที,ค้าขายไม้ซงุเขตร้อนและมากกวา่ร้อยละ 75 ของป่าไม้เขตร้อนของโลก 

The International Tropical Timber Organization (ITTO), established by the ITTA, 1983, administers the provisions 
and supervises the operation of this Agreement. It has the following mission statement: 'The ITTO facilitates 
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discussion, consultation and international co-operation on issues relating to the international trade and utilization of 
tropical timber and the sustainable management of its resource base. Among its objectives are to: 

องค์การค้าไม้ซงุเขตร้อนระหวา่งประเทศ (ITTO) ก่อตั �งโดย ITTA 2526 มีหน้าที,บริหารมาตรการและให้คําปรึกษาการปฏิบตัติามข้อตกลง 
โดยมีพนัธะกิจที,กลา่วไว้ดงันี � ITTO มีหน้าที,อํานวยความสะดวกการปรึกษาหารือ 
ให้คําปรึกษาและร่วมมือระหวา่งประเทศในประเด็นที,เกี,ยวกบัการค้าระหวา่งประเทศและการใช้ประโยชน์ไม้ซงุเขตร้อน 
และการจดัการอยา่งยั,งยืนด้านทรัพยากร โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี � 

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

จดัหากรอบการทํางานที,มีประสทิธิภาพสําหรับการให้คําปรึกษา ร่วมมือระหว่างประเทศ 
และพฒันานโยบายระหว่างประเทศสมาชิกในด้านที,เกี,ยวข้องกบัเศรษฐกิจการค้าไม้ของโลก 

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

จดัหาเวทีสําหรับการให้คําปรึกษาเพื,อสนบัสนนุการปฏิบตัทีิ,ไม่มีการกีดกนัการค้าไม้ซุง 

• Contribute to the process of sustainable development;  

สง่เสริมกระบวนการการพฒันาอย่างยั,งยืน 

• 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, 

ผลกัดนัสมาชิกเพื,อสนบัสนนุและพฬันาการฟื�นฟปู่าไม้เขตร้อนเพื,อทําซุงเป็นการค้าและกิจกรรมการจดัการป่าไม้รวมทั �งการฟื�นฟูพื �นที,ป่าไม้ที,เสื,อมโทรม 
ด้วยความสนใจตอ่ชมุชนท้องถิ,นที,ต้องอาศยัทรัพยากรป่าไม้ 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.  

ผลกัดนัสมาชิกให้พฒันานโยบายระดบัชาตทีิ,มีเป้าหมายเพื,อการใช้ประโยชน์อย่างยั,งยืนและการอนรัุกษ์ป่าไม้เพื,อการทําไม้ซุงและทรัพยากรพนัธุกรรม 
ในระดบัที,ดํารงรักษาความสมดลุของนิเวศวิทยาในภมูิภาค ในบริบทของกาค้าไม้ซุงเขตร้อน 

D. LOCAL STANDARDS AND BEST OPERATING PRACTICES มาตรฐานของท้องถิ,นและการปฏิบติัที,ดีที,สดุ 

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 
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A
. 

NATIONAL LEGISLATION กฎหมายของประเทศ 

 Legal Rights to Harvest สิทธิการตดัฟันตามกฎหมาย: 

• Land tenure and management rights สิทธิการถือครองที�ดนิและสิทธิในการจัดการ 

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. 

กฎหมายที�ครอบคลมุสิทธิการถือครองที�ดินรวมไปถึงสิทธิตามประเพณีและสิทธิในการจัดการอันประกอบไปด้วยวิถีทางตามกฎหมายเพื�อให้ได้มาซึ�งสิ
ทธิการถือครองและสิทธิในการจัดการ 
นอกจากนี�ยังครอบคลมุการจดทะเบียนธุรกิจและภาษีตามกฎหมายอันหมายรวมถึงทะเบียนต่างที�เกี�ยวข้องตามที�กฎหมายกาํหนด 

• Concession licenses ใบอนุญาตสัมปทาน 

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

กฎหมายที�กาํหนดกระบวนการต่างๆสาํหรับการอออกใบอนุญาตสัมปทานรวมถึงการใช้สิทธิEตามกฎหมายเพื�อให้ได้มาซึ�งใบอนุญาตสัมปทาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งการติดสินบน, 

การฉ้อโกงและการเอื�อประโยชน์ต่อพวกพ้องเป็นประเดน็ที�ทราบกันดีว่ามักเข้ามามีส่วนพัวพันกับการออกใบอนุญาตสัมปทาน 

• Management and harvest planning การวางแผนการจัดการและการตดัฟัน 

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. 

ข้อกาํหนดตามกฎหมายใดๆสาํหรับการวางแผนการจัดการรวมถึงการดาํเนินการเกบ็ตัวอย่างจากป่า, 
การจัดทาํแผนการจัดการป่าไม้และการวางแผนและการติดตามตรวจสอบต่างๆที�เกี�ยวข้องนอกเหนือไปจากการผ่านการอนุมัติของแผนต่างๆเหล่านี�โดย
หน่วยงานที�มีความสามารถ  

• Harvesting permits การอนุญาตให้ทาํการตดัฟัน 

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.  

กฎหมายที�กาํหนดการออกใบอนุญาตตัดฟัน, ทะเบียนหรือเอกสารทางกฎหมายอื�นๆที�จาํเป็นสาํหรับการปฏิบัติงานด้านการตัดฟันโดยเฉพาะ 

โดยรวมถึงการใช้วิถีทางตามกฎหมายเพื�อให้ได้มาซึ�งใบอนุญาต เป็นที�ทราบกันดีว่าการฉ้อโกงมักเข้ามามีส่วนพัวพันกับการออกใบอนุญาตตัดฟัน 

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 กจิกรรมการตดัฟันไม้ท่อน 

• Timber harvesting regulations กฎระเบียบว่าด้วยการตดัฟันไม้ท่อน 

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.  

ข้อกาํหนดตามกฎหมายใดๆสาํหรับเทคนิคและเทคโนโลยีการตัดฟันรวมถึงการตัด, การปลกูไม้ให้ร่มเงาทดแทน, การตัดถาง, 
การขนท่อนไม้ออกจากพื�นที�ที�ทาํการโค่นและข้อจาํกัดตามฤดูกาล ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ�งกฎระเบียบว่าด้วยขนาดพื�นที�ที�ทาํการโค่น, 

อายุขั�นตํ�าและ/หรือเส้นผ่าศูนย์กลางสาํหรับกิจกรรมการตัดฟันและองค์ประกอบต่างๆที�ต้องรักษาไว้ระหว่างการโค่น ฯลฯ 

ต้องพิจารณาสร้างเส้นทางลากไม้, ถนน, ระบบระบายนํ�า, สะพานและอื�นๆเช่นเดียวกับการวางแผนและการติดตามตรวจสอบกิจกรรมการตัดฟัน 
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ทั�งนี�ต้องพิจารณาหลกัปฏิบัติในการตัดฟันที�เกี�ยวข้องด้วย 

• Protected sites and species พื�นที�และชนิดพนัธ์ุที�ได้รับการคุ้มครอง 
Covers legislation related to protected areas as well as protected, rare or endangered species, including their habitats and 
potential habitats  

ครอบคลมุกฎหมายที�ว่าด้วยพื�นที�คุ้มครองและการคุ้มครองชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์หายากที�ถกูคุกคามและเสี�ยงต่อการสูญพันธ์ุรวมทั�งแหล่งที�อยู่อาศัยแล
ะพื�นที�ที�จากเป็นแหล่งที�อยู่อาศัยได้ 

• Environmental requirements ข้อกาํหนดด้านสิ�งแวดล้อม 

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.  

ครอบคลมุกฎหมายที�ว่าด้วยการประเมินผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมที�เกี�ยงเนื�องกับการตัดฟัน, ความเสียหายต่อดินในระดับที�ยอมรับได้, 

การสร้างเขตกันชน (อาทิ ตามแนวลาํนํ�า, พื�นที�เปิดโล่ง, แหล่งเพาะพันธ์ุ), การรักษาต้นไม้ที�ขึ �นในพื�นที�ที�ทาํการโค่น, 

ข้อจาํกัดที�เกี�ยวของเวลาในการตัดฟันและข้อกาํหนดด้านสิ�งแวดล้อมสาํหรับเครื�องจักรที�ใช้ในการทาํป่าไม้  

• Health and safety สุขภาพและความปลอดภัย 

Legally required personal protection equipment for persons involved in harvesting activities, use of safe felling and 
transport practice, establishment of protection zones around harvesting sites, and safety requirements to machinery used. 
Legally required safety requirements in relation to chemical usage. The health and safety requirements that shall be 
considered relate to operations in the forest (not office work, or other activities less related to actual forest operations).  

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที�กฎหมายกาํหนดที�ใช้ในกิจกรรมการตัดฟัน, การใช้วิธีปฏิบัติในการโค่นและขนส่งที�ปลอดภัย, 
การสร้างเขตป้องกันรอบพื�นที�ตัดฟันและข้อกาํหนดด้านความปลอดภัยเกี�ยวกับเครื�องจักรที�ใช้งาน 

ข้อกาํหนดด้านความปลอดภัยตามที�กฎหมายกาํหนดที�เกี�ยวกับการใช้สารเคมี 

ทั�งนี�ต้องพิจารณาข้อกาํหนดว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยที�เกี�ยวกับการปฏิบัติงานในป่า 
(ที�ไม่ใช่งานสาํนักงานหรือกิจกรรมอื�นๆที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป่าไม้ในระดับที�น้อยกว่าที�กล่าวมา) 

• Legal employment  การจ้างงานามกฎหมาย 

Legal requirements for employment of personnel involved in harvesting activities including requirement for contracts and 
working permits, requirements for obligatory insurances, requirements for competence certificates and other training 
requirements, and payment of social and income taxes withhold by employer. Furthermore, the points cover observance of 
minimum working age and minimum age for personal involved in hazardous work, legislation against forced and 
compulsory labour, and discrimination and freedom of association  

ข้อกาํหนดทางกฎหมายสาํหรับการจ้างบุคลากรที�เกี�ยวข้องกับกิจกรรมการตัดฟันรวมทั�งข้อกาํหนดสาํหรับสัญญาและใบอนญาตทาํงาน, 

ข้อกาํหนดสาํหรับประกันภัยโดยบังคับ, ข้อกาํหนดสาํหรับใบรับรองความสามารถและข้อกาํหนดด้านการฝึกอบรมอื�นๆ 

การชาํระภาษีเงินได้และภาษีสังคมซึ�งนายจ้างหักไว้ 

ยิ�งไปกว่านั�นยังต้องครอบคลมุประเดน็การสังเกตการณ์อายุการทาํงานขั�นตํ�าและอายุขั�นตํ�าสาํหรับบุคลากรที�ทาํงานที�มีอันตราย, 

กฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานทาสและโดยบังคับรวมไปถึงการเลือกปฏิบัติและเสรีภาพในการวมกลุ่มด้วย  

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) พระราชบญัญัตเิลืGอยโซย่นต ์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) 
พระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิGงแวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 

 Custom regulations กฎระเบียบด้านศุลกากร 

Custom legislation covering areas such as export/import licenses, product classification (codes, quantities, qualities and 
species) 
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กฎหมายตามประเพณีที�ครอบคลมุด้านต่างๆ เช่น ใบอนุญาตนาํเข้า/ส่งออก, การแยกประเภทผลภณัฑ์ (รหัส, ปริมาณ, คุณภาพและชนิดพันธ์ุ) 

51. Custom Act B.E. 2548(2005) พระราชบัญญัตศิลุกากร (ฉบับทีG 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) 

ใบอนุญาตไซเตส (อนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศซึ�งชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ที�เสี�ยงต่อการสูญพันธ์ุ หรือที�รู้จักในชื�ออนุสัญญาวอชิงตนั) 

52. NA 

53. NA 

 Other อื�นๆ 

54. NA 

55. NA 

B
. 

REGULATIONS PERTINENT TO FORESTRY RELATED TO AND EMERGING FROM NATIONAL 
LEGISLATION AND OTHER LEGISLATIVE INSTITUTIONS 
กฎระเบียบวา่ดว้ยการทาํป่าไมโ้ดยตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัและบญัญติัโดยสภานิติบญัญติัแห่งชาติและสถาบนันิติบญัญติัอื�นๆ: 

56. NA 

57. NA 

C
. 

INTERNATIONAL AGREEMENTS PERTINENT TO FORESTRY ขอ้ตกลงนานาชาติวา่ดว้ยการทาํป่าไมโ้ดยตรง 

58. Convention on Biological Diversity อนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 

59. Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES) 
อนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซึ� งชนิดพนัธ์ุสตัวแ์ละพืชป่าใกลสู้ญพนัธ์ุ (ไซเตส) 

60. International Labour Organisation (ILO) องคก์ารแรงงานนานาชาติ (ไอแอลโอ) (insert all ILO conventions relevant to the 

country ผนวกอนุสญัญาไอแอลโอทุกฉบบัที�เกี�ยวขอ้งกบัประเทศไทย) 

61.  

D
. 

LOCAL STANDARDS AND BEST OPERATING PRACTICES มาตรฐานทอ้งถิ�นและหลกัการปฏิบติังานที�ดีที�สุด 

62. NA 

63. NA 
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APPENDIX B ภาคผนวก บี 

LIST OF RARE THREATENED AND ENDANGERED SPECIES LISTED FOR THAILAND            

รายชื�อพชืและสัตว์ชนิดพนัธ์ุหายากที�ถูกคุกคามและเสี�ยงต่อการสูญพนัธ์ุที�จดัทาํขึ�นสําหรับประเทศไทย 

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

หน้าเวบ็ต่างๆข้างล่างนี�ให้ข้อมูลต่างๆเกี�ยวกบัพชืและสัตว์ชนิดพนัธ์ุหายากที�ถูกคุกคามและเสี�ยงต่อการสูญพนัธ์ุของประเทศไทย 

www.iucnredlist.org (IUCN red lists รายชื�อที�มีความเสี�ยงสูงของไอยซีูเอน็) 

www.panda.org  

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

สามารถคน้หารายการชนิดพนัธ์ุพืชและสตัวเ์ป็นรายประเทศได)้ 

www.nationsencyclopedia.com (information per country ขอ้มูลรายประเทศ) 

www.animalinfo.org (information per country ขอ้มูลรายประเทศ) 

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

www.nationalredlist.org (email info@nationalredlists.org) 
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APPENDIX C ภาคผนวก ซี 

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

รายการประเดน็ข้อพพิาทต่างๆที�เกี�ยวกบัมาตรฐานฉบบันี�ซึ�งผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียยกขึ�นมา 

 

 

Issue Nr  

จาํนวนประเด็น 

Issue ประเด็น 

  

 

End of Standard จบมาตรฐาน 

 


