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SGS QUALIFOR 

FOREST MANAGEMENT STANDARD FOR THAILAND  

มาตรฐานการจัดการปาไมสําหรับประเทศไทย 

2011 

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

บัญชีรายการนี้แสดงมาตรฐานของ SGS Qualifor 
สําหรับใชในการรับรองการจัดการปาไมตามเงื่อนไขของหลักการและเกณฑของ FSC 
โดยมีรูปแบบพื้นฐานของมาตรฐานเพื่อ 

� Development of a regional standard พัฒนามาตรฐานสําหรับภูมิภาค 

� Scoping assessment ขอบเขตของการประเมิน 

� Certification assessment การประเมินการใหการรับรอง 

� Surveillance assessment การประเมินตรวจสอบ 

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

รายละเอียดใหแกผูมีสวนไดสวนเสียเร่ืองเกณฑการประเมินท่ีใชโดย SGS Qualifor 

 

PHYSICAL ADDRESS    ที่ทีท่ี่ที่อยูอยูอยูอยู     International นานาชาติ 

SGS QUALIFOR 

58 Melvill Road 

Booysens 

South Africa, 

CONTACT  

ติดตอติดตอติดตอติดตอ    

Person: 

 ผูประสานงาน 

Gerrit Marais 

Telephone: โทรศัพท +27 (0)11 681 2500 

Email: อีเมล forestry@sgs.com 

Web address: เว็บไซท WWW.SGS.COM/FORESTRY 
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CHANGES SINCE THE PREVIOUS VERSION OF THE STANDARD 
การเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานคร้ังที่ผานมา 

Section สวนท่ี Change การเปลี่ยนแปลง Date วันท่ี 

Throughout Changes indicated in grey highligting 5 October 2011 
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ADAPTATION OF STANDARD TO MEET LOCAL REQUIREMENTS AND THRESHOLDS  

การปรับปรุงสําหรับมาตรฐานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของทองที่และความเหม
าะสม 

The objective of local adaptation of the SGS Qualifor 
standard is to:  
วัตถุประสงคของการปรับปรุงมาตรฐาน SGC 

Qualifor เพ่ือที่จะ 
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; 
ระบุเนื้อหาของมาตรฐานท่ีอาจจะขัดแยงกับค
วามตองการของการจัดการของพื้นท่ีท่ีมีอยูใน
พื้นท่ีท่ีจะนําไปใชและถาพบวาถาระบุความขั
ดแยงได 
ก็จะทําการประเมินเพื่อใหการรรับรองดวยกา
รหารือกับผูไดรับผลกระทบหรือผูเกี่ยวของ 
ความขัดแยงจะเกิดในกรณีท่ีกฎหมายท่ีมีบังคั
บใชอยูนั้น 
ขัดแยงกับการนําไปปฏิบัติของเนื้อหาบางเร่ือ
งของมาตรฐาน 
แตจะไมถือวาเปนความขัดแยงถาหากวาควา
มตองการของมาตรฐานนั้นไมขัดตอขอกําหน
ดข้ันตํ่าของการบังคับใชกฎหมายนั้น 

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.  
การระบุเนื้อหาในมาตรฐานท่ีซ่ึงระดับประสิท
ธิภาพท่ีจําเพาะมีตํ่ากวาความตองการตามกฎ
หมายท่ีข้ันตํ่าของประเทศท่ีนําไปใช 
ถาพบวามีความแตกตางกันจะตองมีการปรับเ
ปล่ียนระดับของเนื้อหานั้นเพื่อใหสอดคลองหรื
อไมขัดตอขอกําหนดข้ันตํ่าของตัวบทกฎหมา
ยของชาติ 

iii. add specific indicators (with appropriate means of 

 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:  
SGS QUALIFOR    
ไมมีจุดประสงคท่ีจะคนหาหรือพัฒนาการสําร
วจเร่ืองการดัดแปลงตัวมาตรฐาน แต SGS 

QUALIFOR    
ตองการท่ีจะเพิ่มความสมบูรณของความเขาใ
จในเนื้อหาสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียและไดเ
สนอแนวทางโดย 

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;  
จากองคความรูเร่ืองตัวบงช้ีและวิธีการต
รวจสอบท่ีไดรวมไวในมาตรฐานท่ีสราง
ไวสําหรับภูมิภาค ระดับชาติ 
และทองถิ่นของ FSC ในเนื้อหาท่ียกมา 

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;  
คําแนะนําในบทบัญญัติระดับชาติท่ีเขีย
นโดย FSC เพื่อท่ีจะการปรับปรุงนั้น 
เขากันไดกับสมาชิกท่ีเกี่ยวของกับกลุม
ทํางานของ FSC ในประเทศนั้นๆ 

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.  
คําแนะนําท่ีเขียนโดยสํานักงานภูมิภาค
ของ FSC 
ไดครอบคลุมทุกประเทศท่ีนําไปใช 
เพื่อท่ีจะการปรับปรุงนั้น 
เขากันไดกับสมาชิกท่ีเกี่ยวของกับกลุม
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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. เพิ่มเติมตัวบงช้ีจําเพาะ 
(ท่ีเหมาะสมตอความตองการของตัวตรวจสอบ
) และ/หรือ 
อางอิงตอเนื่องไปยังเอกสารท่ีระบุถึงในการป
ระเมินความสอดคลองกับความตองการหลักข
องการจัดการปาไมระดับชาติและทองถิ่น 
ความตองการของการบริหารจัดการ 
และขอตกลงดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับหลักการของ FSC 1-10 

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

พิจารณาเนื้อหาระดับชาติท่ีเกี่ยวของกับการจั
ดการปาไม 

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

พิจารณามุมมองเนื้อหาดานสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ 

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

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

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

ทํางานของ FSC ในประเทศนั้นๆ 

iv. the scale and intensity of forest management.  
ขนาดและความเครงครัดในการจัดการ
ปาไม 

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.  
SGS QUALIFOR 
ควรจะสามารถแสดงใหเห็นถึงความตองกา
รของการปรับปรุงมาตรฐานสําหรับทองถิ่น 
ที่ครอบคลุมและอยูในเงื่อนไขของการยอม
รับการใชมาตรฐานระดับชาติที่สามารถนํา
ไปใชไดกับปาไมที่คลายกันในภูมิภาค 
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.  
SGS QUALIFOR 
ไมไดมีตองการท่ีจะเปล่ียนแปลงการปรับปรุง
มาตรฐานสําหรับทองถิ่นแคในชวงระยะเวลา
ของการประเมินการรับรอง 
ยกเวนในกรณีท่ีจําเปนท่ีตองใหเขากับนโยบ
ายของ FSC มาตรฐาน 
แนวทางหรือบันทึกขอแนะนําท่ีไดรับการรับร
องจาก FSC ในข้ันตอมา 
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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 to the diagramme on the next page for further 
clarification.  

มาตรฐานนี้ไดยึดตามหลักการและเกณฑของ FSC ของ Forest Stewardship (มกราคม, 2543) 
มาตรฐานไดแบงออกเปน 10 สวน ซ่ึงแตละสวนสอดคลองกับหลักการของ FSC 

ท่ีประกอบไปดวยรายการของเกณฑภายใตหลักการ 
อางอิงไปยังแผนผังในหนาตอไปเพื่อความเขาใจท่ีชัดเจน 
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:  

ในแตละหนาของมาตรฐานแบงออกเปน 3 สดมภ 
มาตรฐานมีไวเพื่อเปนรายการบัญชีท่ีใชในระหวางการประเมินและสําหรับแตละเกณฑ 
จะมีแสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

The Qualifor Requirement: Indicator 

All local adaptations or additions are indicated in 

red. 

ความตองการของ Qualifor: ตัวบงช้ี 

การปรับปรุงระดับทองถิ่นหรือที่เพิ่มเติมจะแสการปรับปรุงระดับทองถิ่นหรือที่เพิ่มเติมจะแสการปรับปรุงระดับทองถิ่นหรือที่เพิ่มเติมจะแสการปรับปรุงระดับทองถิ่นหรือที่เพิ่มเติมจะแส
ดงเปนอักษรสีแดงดงเปนอักษรสีแดงดงเปนอักษรสีแดงดงเปนอักษรสีแดง    

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).  

โครงรางของรูปแบบมาตรฐานหรือตัวช้ีวัด ท่ี 
Qualifor 

ตองการเพื่อใหเขากันไดกับความจําเพาะของเกณ
ฑ FSC  

Verifiers  

ตัวตรวจสอบ 

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

Guidance  

แนวทาง 

Guidance is written in italics and assists the assessor in 
understanding the requirement of the specific indicator. 
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PRINCIPLE 1. COMMUNITY RELATIONS AND WORKER’S RIGHTS:  

หลักการที่ 1 ความสัมพันธชุมชน และสิทธิของคนงาน 
Forest management operations shall maintain or enhance the long-term social and economic well 
being of forest workers and local communities.  

การปฏิบัติในการจัดการปาไมควรจะดํารงและสนับสนุนสังคมและเศรษฐกิจความเปนอยูที่ดีของคน
งานปาไมและชุมชนทองถิ่นในระยะยาว 

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

เกณฑที่ 4.1 ชุมชนที่อยูภายในหรือใกลเคียงพ้ืนที่ปาปลูกควรไดรับโอกาสในการจางงาน 
การฝกอบรมและบริการอ่ืนๆ 

Indicator 4.1.6    ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 4444....1111....6666 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

ไมพบวามีความไมเทาเทียมกันในดาน: เผาพันธุ สีผิว 
วัฒนธรรม เพศ อายุ ศาสนา 
แนวความคิดทางการเมือง การกีดกันทางเช้ือชาติ หรือ 
สังคมตนกําเนิด 
Employment policies and procedures.  

นโนบายการจางงานและกระบวนการ 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives.  

การสัมภาษณผูจัดการปาไม คนทํางาน 
ตัวแทนสหภาพแรงงาน 

SLIMF: 

Interviews with workers and contractors 

 การสัมภาษณคนงานและคูสัญญา 

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 
นโยบายและกระบวนการทํางาน 
และการทําใหเกิดผลท่ีชวยเสริมทักษะการปร
ะเมินและประสบการณท่ีเปนพื้นฐานของการ
รับใหม การทดแทน การฝกอบรม 
และความกาวหนาของพนักงานทุกระดับ 
SLIMF: 

Employees are not discriminated in hiring, 

advancement, dismissal remuneration and 

employment related to social security  

ผูรับจางไดรับความยุติธรรมในดานคาจาง 
คาตอบแทนลวงหนา 
คาชดเชยการใหออกจากงาน 
และการจางงานตามสวัสดิภาพแรงงาน 

  

 

The FSC Principle หลักการของ FSC 

The SGS Qualifor observation i.t.o. the 

indicator ขอสังเกตของ SGS 
Qualifor

An SGS Qualifor Guideline 

(Italics) แนวทางของ SGS 

The FSC Criterion 

เกณฑของ FSC 

The year of the evaluation 
ปท่ีทําการประเมิน 

The SGS Qualifor 
Indicator 
ตัวบงชี้ของ SGS 

The SGS Qualifor verifier 

ตัวตรวจสอบของ SGS 
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THE STANDARD มาตรฐาน 

PRINCIPLE 1. COMPLIANCE WITH LAWS AND FSC PRINCIPLES:  

หลักการที่ 1 ความเขากันไดกับกฎหมายและหลักการของ FSC 

Forest management shall respect all applicable laws of the country in which they occur and international 

treaties and agreements to which the country is a signatory, and comply with all FSC Principles and Criteria  

การจัดการปาไมควรจะสอดคลองกับแนวปฏิบัติของกฎหมายของประเทศที่ซึ่งมีใชกันอยู 
รวมทั้งเอกสารและขอตกลงของนานาชาติที่ซึ่งประเทศนั้นใชปฏิบัติอยู โดยรวมกับหลักการและเกณฑของ FSC 

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

requirements  

เกณฑที่ 1.1 การจัดการปาไมควรจะสอดคลองกับกฎหมายนานาชาติและกฎหมายทองถิ่น 
และความตองการในการบริหารจัดการ 

Indicator 1.1.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 1111....1111....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

การสัมภาษณและขอมูลไดจัดโดยผูมีอํานาจดําเนินการ 
ผูมีสวนไดสวนเสียรายอื่นๆ และผูจัดการปาไม 

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

การดูแลดานขอมูลเอกสารดานกฎหมายที่ตองการ นโยบาย 
กระบวนการปฏิบัติ และมาตรฐาน 
แสดงความสอดคลองกับความตองการ 

SLIMF: 

The forest manager knows what the legislation requires. 

ผูจัดการปาไมรับทราบถึงสิ่งที่กฎหมายตองการ 

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

การสังเกตการณภาคสนามและเอกสารที่มีอยูแสดงใหเห็นวากฎหมายมี
ความสอดคลองกับการทํางานภาคสนาม 

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

ตัวกฎหมายที่ไมสอดคลองจะไดรับการถือวาเปนเร่ืองสําคัญเม่ือ 

i. it has been allowed to persist or remain for a period of time 
that would normally have allowed detection; and/or  

i. ไดคงอยูในชวงระยะเวลาหนึ่งจนทําใหตรวจพบไดไมยากนัก 
และ/หรือ 

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

ii. มีความไมสอดคลองกับกฎหมายอยางตั้งใจหรือชัดเจน 

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

There is no evidence of significant non-

compliance with all national and local laws and 

administrative requirements 

ไมมีสิ่งที่เปนความไมสอดคลองที่เห็นไดชัดกับกฎหมายนา
นาชาติและทองถิ่นและความตองการในการบริหารจัดการ 



AD 33-TH-03 Page 8 of 92 

 

ตัวกฎหมายที่ไมสอดคลองจะไดรับการถือวาเปนเร่ืองไมสําคัญเม่ือปราก
ฏอยูในระยะเวลาสั้นๆ เกิดเพราะความบังเอิญ 
และไมมีผลกระทบเสียหายตอสิ่งแวดลอม 

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

ดูเพ่ิมเติมที่ภาคผนวก A สําหรับรายการกฎหมาย ขอบังคับ 
และแนวทางทุกอยางที่ใชอยู (สิ่งแวดลอมในระดับชาติ ระดับจังหวัด 
และทองถิ่น แรงงาน และกฎหมายปาไม) 

  

Indicator 1.1.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 1111....1111....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and field observations. 

List of applicable laws, regulations and national guidelines.  

การสัมภาษณผูจัดการปาไมและการสังเกตการณภาคสนาม 
รายการกฎหมายที่บังคับใช ขอบังคับ และแนวทางระดับชาติ 

Forest managers shall demonstrate awareness 

and compliance with relevant codes of practice, 

operational guidelines and other accepted 

norms or agreements.  

ผูจัดการปาไมควรจะแสดงถึงความตระหนักและสอดคลอง
กับการปฏิบัติที่เกี่ยวของ แนวทางการปฏิบัติ 
และบรรทัดฐานที่ยอมรับ รวมทั้งขอตกลง 

  

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

เกณฑที่ 1.2 ขอปฏิบัติทั้งหมดและคาธรรมเนียม คาลิขสิทธิ์ คาภาษี และคาปรับอื่นๆ ตามกฎหมาย 
ควรจะไดรับการจาย 

Indicator 1.2.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 1111....2222....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Invoices, tax returns, receipts.  

ใบแจงหนี้ คาคืนเงินภาษี ใบเสร็จรับเงิน 

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

การสัมภาษณและขอมูลที่จัดไวใหโดยผูมีอํานาจจัดการ 
และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 

No evidence of non-payment ไมมีหลักฐานของการไมจายเงิน 

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

การจายเงินคาภาษีทองถิ่น สิทธิเร่ืองไมซุงหรือสัญญาเชา 

There is evidence that required payments have 

been made.  

หลักฐานที่จําเปนในการจายเงินจะตองมีแสดงใหเห็น 

  

Indicator 1.2.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 1111....2222....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Specific provisions in financial planning and long-term budgets. 
มาตรการจําเพาะในดานแผนดานการเงินและงบประมาณระยะยาว 

SLIMF: 

Forest manager can explain how future costs will be provided 

for. ผูจัดการปาไมสามารถอธิบายการลงทุนในอนาคตได 

Provision has been made to meet the costs of 

future fees 

มีมาตรการที่ไดจัดทําไวเกี่ยวของกับคาธรรมเนียมในอนา
คต 
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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.  

เกณฑที่  1.3 ประเทศที่เปนภาคี มาตรการของการเช่ือมตอขอตกลงนานาชาติ ไดแก 
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ 
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองแรงงานและสวัสดิการ สมาคมเทคโนโลยีและการคานานาชาต ิ

และอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

Indicator 1.3.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 1111....3333....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers สัมภาษณผูจัดการปาไม 

Operational documentation เอกสารการปฏิบัติงาน 

Required licenses are in place มีใบอนุญาตเรียบรอย 

Thailand is a signatory to CITES 

Proof of access to lists of CITES plants and animals.  

ประเทศไทยไดเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งช
นิดสัตวปาและพืชปาม่ีใกลจะสูญพันธุ 

การตรวจสอบบัญชีรายช่ือพืชและสัตวตามอนุสัญญา CITES 

 

 

There is awareness and implementation of the 

requirements of the Convention of International 

Trade in Endangered Species (CITES) and 

controls in place to ensure continuing 

compliance with such  

มีความตระหนักและการทําใหเกิดผลตามความตองการขอ
งอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ 
ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุและการควบคุม
ที่จะกอใหเกิดผลดังกลาว 

SLIMF: 

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  

มีความตระหนักในการปกปองชนิดพันธุตามความตองการ
ของอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ 
ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุและการควบคุม
ที่จะกอใหเกิดผลดังกลาว 

 

  

Indicator 1.3.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 1111....3333....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers, workers, contractors, labour 

unions and regulatory authorities. สัมภาษณกับผูจัดการปาไม 
คนงาน และคูสัญญา และสหภาพแรงงาน และผูมีอํานาจควบคุม 

Review of policies, procedures and personnel records. 
ทบทวนเร่ืองนโยบาย กระบวนการและบันทึกสวนตัว 

SLIMF: 

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

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

ประเทศไทยไดใชอนุสัญญาการใชแรงงานเกณฑ (2473) 
อนุสัญญาวาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ (2494) 
อนุสัญญาวาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกันสําหรับลูกจางชายและหญิง
ซึ่งทํางานมีคาเทากัน (2494) 

Proof of access to ILO conventions. Copies of the ILO 
documents 87, 98 and ILO Code of Practice on Safety and 
Health in Forestry Work (ILO1998) should be available. 

Forest Managers are aware of the requirements 

and 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.  

ผูจัดการปาไมมีความตระหนักดานความตองการและมีการ
ควบคุมทําใหเกิดผลเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในความสอด
คลองกับอนุสัญญาวาดวยแรงงานระหวางประเทศที่ยอมรับ
และนํามาใชกับการปฏิบัติงาน ILO 87 และ 98 
เปนเงื่อนไขขั้นต่ําในการใหการรับรอง 

SLIMF: 

Forest Managers are aware of and have 

implemented controls to ensure continuing 

compliance with national legislation relating to 

labour matters  

ผูจัดการปาไมมีความตระหนักดานความตองการและมีการ
ควบคุมทําใหเกิดผลเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องดานความสอ
ดคลองกับพระราชกําหนดของชาติที่เกี่ยวของกับสาระดาน
แรงงาน 
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การรับรองการเขาสูอนุสัญญาวาดวยแรงงานระหวางประเทศ 
สําเนาเอกสารของอนุสัญญา 87 98 
และรหัสในการปฏิบัติดานความปลอดภัยและสุขภาพในดานการปาไม 
(ILO 2551) ควรจัดมีไวใหพรอม 

  

Indicator 1.3.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 1111....3333....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers, regulatory authorities and 

other stakeholders. สัมภาษณกับผูจัดการปาไม คนงาน และคูสัญญา 
และสหภาพแรงงาน และผูมีอํานาจควบคุม 

Review of policies, procedures and records ทบทวนเร่ืองนโยบาย 
กระบวนการและบันทึกสวนตัว 

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 

ประเทศไทยไดลงนามในขอตกลงวาดวยการคาไมซุงปาเขตรอนนานาช
าติ (ITTA) และเปนสมาชิกขององคกร (ITTO) 

โดยสมาชิกจะไดรับการผลักดันใหสนับสนุนและพัฒนาดานการฟนฟูปาเ
พ่ือเศรษฐกิจและกิจกรรมดานการจัดการปาไมรวมทั้งการฟนฟูปาไมเสื่อ
มโทรมเพ่ือชุมชนทองถิ่นที่ตองพ่ึงพาทรัพยากรปาไม 

(Not applicable to SLIMF) 

Forest Managers are aware of the requirements 

and have implemented controls to ensure 

continuing compliance with ITTA. 

ไมสามารถนํามาใชกับ SLIMF 

ผูจัดการปาไมมีความตระหนักถึงความตองการและมีการค
วบคุมการปฏิบัติใหเกิดผลเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องสอดคล
องกับ ITTA 

  

Indicator 1.3.4  Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers, regulatory authorities and 

other stakeholders. สัมภาษณกับผูจัดการปาไม คนงาน และคูสัญญา 
และสหภาพแรงงาน และผูมีอํานาจควบคุม 

Review of policies, procedures and records. ทบทวนเร่ืองนโยบาย 
กระบวนการและบันทึกสวนตัว 

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

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีว
ภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงคคือ เพ่ืออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ือการใชทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน 
และความมีสิทธิประโยชนอยางเทาเทียมกันในการแบงปนผลประโยชนจ
ากการใชทรัพยากรพันธุกรรม พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535 เปนพันธะกรณีที่ทําเพ่ืออนุสัญญาดังกลาว 

(Not applicable to SLIMF) 

Forest Managers are aware of the requirements 

and have implemented controls to ensure 

continuing compliance with the International 

Biodiversity Convention. 

ไมสามารถนํามาใชกับ SLIMF 

ผูจัดการปาไมมีความตระหนักถึงความตองการและมีการค
วบคุมการปฏิบัติใหเกิดผลเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องสอดคล
องกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

  

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  

เกณฑที่  1.4 ความขัดแยงดานกฎหมาย ขอกําหนด และหลักการและเกณฑของ FSC 

ควรไดรับการประเมินสําหรับการใหการรับรองเปนกรณี โดยผูใหการรับรองและกลุมผูเกี่ยวของ 

Indicator 1.4.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 1111....4444....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 
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Any identified conflicts are brought to the 

attention of SGS and involved or affected 

parties.  

ความขัดแยงใดๆ ที่ตรวจพบจะตองนําเสนอตอ SGS 

หรือกลุมคณะที่เกี่ยวของ 

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

SGS  

จะประเมินความขัดแยงและแนะนําการแกไขเม่ือมันเกิดขึ้น 

Interviews with Forest Managers and other stakeholders. 

การสัมภาษณผูจัดการปาไมและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น 

  

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

other unauthorised activities  

เกณฑที่ 1.5 พ้ืนที่การจัดการปาไมควรจะไมมีการทําไม การตั้งถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมอื่นๆ 
ที่ไมไดรับการยินยอม 

Indicator 1.5.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 1111....5555....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Field observations show no damage from unauthorised or illegal 
activities 
การสังเกตุการณภาคสนามไมพบวามีความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมที่ไ
มไดรับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย 

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

คําอธิบายของผูจัดการเร่ืองการปองกันกิจกรรมตางๆ ไดแก ปาย ประตู 
และกั้นแนวร้ัว เปนตน 

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.  

สําเนาของรายงานทําเพ่ือใหการอนุญาตตอกิจกรรมที่มีปญหา 

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

ทําการแสดงแนวเขตในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงตอการลักลอบ 

Forest Managers have taken reasonable 

measures to monitor, identify and control illegal 

harvesting, settlement and other unauthorised 

activities. 

ผูจัดการปาไมจะตองเปนผูรับผิดชอบตอการวัดการติดตาม 
การจําแนกและควบคุมการเก็บเกี่ยว การตั้งถิ่นฐาน 
ที่ผิดกฎหมาย และกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมไดรับการยินยอม 

  

Indicator 1.5.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 1111....5555....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Field observations provide no evidence of ongoing illegal 
activities  

การสังเกตุการณภาคสนามพบวาไมมีกิจกรรมผิดกฎหมายที่ดําเนินอยู 

There are adequate personnel and surveillance 

resources to control such activities 

มีบุคลากรหรือทรัพยากรในการตรวจสอบที่เพียงพอตอกา
รควบคุมกิจกรรมดังกลาว 

  

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

Principles and Criteria เกณฑที่ 1.6 
ผูจัดการปาไมควรจะแสดงพันธะสัญญาระยะยาวที่จะใชหลักการและเกณฑของ FSC 

Indicator 1.6.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 1111....6666....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Written policy with appropriate statement is available  

เอกสารดานนโยบายหรือคํากลาวที่เหมาะสมไดจัดทําไว 

SLIMF: 

The management plan 

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

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  

มีนโยบายสาธารณะที่ยอมรับนําไปใชโดยเจาของหรือการ
จัดการกอนหนาที่ชัดเจนถึงการจัดการปาไมระยะยาวที่สอ
ดคลองกับหลักการและเกณฑของ FSC อยางเครงครัด 
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SLIMF: 

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 

ผูจัดการปาไมไดวางแผนการจัดการปาไมระยะยาวในทิศ
ทางที่สอดคลองกับหลักการและเกณฑของ FSC 

Past management has been compatible with the P&C 

แผนการจัดการ 

แผน (ที่เปนการเขียนหรือที่ไมเปนทางการ) สําหรับการลงทุน 
การฝกอบรม การแบงปนรายไดหรือผลกําไรอื่นๆ 

การจัดการที่ผานมาสอดคลองกับหลักการและเกณฑ 

  

Indicator 1.6.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 1111....6666....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers, workers and stakeholders. 

Evidence of distribution of policy to stakeholders. 

สัมภาษณผูจัดการปาไม คนงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

หลักฐานการเผยแพรนโยบายไปสูผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Not applicable to SLIMF) 

The policy is communicated throughout the 

organisation (including to contractors) and to 

external stakeholders 

ไมสามารถนํามาใชกับ SLIMF 

นโยบายนี้ไดรับการสื่อสารไปทั่วองคกรณ 
(รวมทั้งคูสัญญา) และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

 

  

Indicator 1.6.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 1111....6666....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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. 

ผูขอรับการรับรองจะตองเปดเผยพ้ืนที่ปาไมที่อยูในความดูแลไมวาจะอยู
ในฐานะเจาของ (รวมหรือเปนหุนสวน) ผูจัดการ 
ที่ปรึกษาหรือความรับผิดชอบอื่นๆ 
การแสดงเปดเผยเร่ืองดังกลาวควรมีเอกสารไวแสดงในรายงานการประเ
มินหลัก จะตองมีการบันทึกรายละเอียดอยางสมบูรณเร่ือง เจาของ 
ช่ือปาไม ประเภทปาไม พ้ืนที่และสถานที่ตั้งของแตละพ้ืนที่ปาไมที่มี 
ขอมูลเหลานี้ควรมีใหกับผูมีสวนไดสวนเสียถือเปนสวนหนึ่งของกระบวน
การใหการปรึกษา 

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. 

เม่ือการประเมินไมไดทําในทุกพ้ืนที่ปาไมที่ไมเกี่ยวของกับผูขอรับการปร
ะเมิน ผูรับการประเมินจะตองอธิบายเหตุผล 
และจะตองมีการทําเปนเอกสารในรายงานการประเมินหลัก 

Evidence of such other forest lands. 

หลักฐานของพ้ืนที่ปาไมอื่นๆ ดังกลาว 

Policies 

นโยบาย 

Interviews with Forest Managers. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 

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 

เจาของหรือผูจัดการที่มีพ้ืนที่ปาไมที่แตไมไดอยูภายใตเงื่อ
นไขของการรับรอง 
จะตองมีพันธะสัญญาระยะยาวในการจัดการปาไมทั้งหมด
ในความรับผิดชอบตามหลักการและเกณฑของ FSC 
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Indicator 1.6.4 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 1111....6666....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

สัมภาณษกับผูจัดการปาไม นโยบาย 
กระบวนการและการสังเกตุการณในภาคสนาม 

Management of forest areas identified under 

1.6.4 complies with the latest FSC Partial 

Certification Policy 

การจัดการพ้ืนที่ปาไมที่ระบุไวในตัวบงช้ี 1.6.4 
สอดคลองกับนโยบายการใหการรับรองบางสวนของ FSC 

ลาสุด 

  

PRINCIPLE 2. TENURE AND RIGHTS RESPONSIBILITIES: 

หลักการที่ 2 ผูถือครองที่ดินและสิทธิการรับผิดชอบ 

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

legally established.  

ผูถือครองที่ดินระยะยาวและสิทธิการใชประโยชนบนที่ดินและทรัพยากรปาไมควรจะระบุมใหชัดเจน 
มีเอกสารสิทธิและถูกตองตามกฎหมาย 

 

Criterion 2.1 Clear, long-term tenure and forest use rights to the land (e.g. land title, customary rights or 

lease agreements) shall be demonstrated 

เกณฑที่ 2.1 ความชัดเจน สิทธิความเปนเจาของที่ดินและการใชประโยชนจากปาไมและที่ดิน (โฉนดที่ดิน 
มรดก หรือ สัญญาเชา) ควรจะมีแสดงไว 

Indicator 2.1.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 2222....1111....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Documentation with appropriate legal status. 

เอกสารที่แสดงสถานภาพที่เหมาะสมตามกฎหมาย 

Maps clearly indicating the boundaries of the FMU. 

 แผนที่แสดงขอบเขตของพ้ืนที่ปาปลูกอยางชัดเจน 

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  

ในกรณีที่ปลูกปาเพ่ือการปาไม 
ตองมีการแสดงหลักฐานที่แสดงความถูกตองตามกฎหมายการปลูกปา 
(2535) แผนที่แสดงการสํารวจมีความจําเปนตองใช หมายเหตุ 1 
เฮกแตร เทากับ 6.25 ไร หรือ 10,000 ตารางเมตร 

There is documentation showing the 

owner/manager’s legal rights to manage the 

land and/or utilise forest resources 

เอกสารเหลานี้แสดงถึงสิทธิที่ถูกตองของความเปนเจาของ
/ผูจัดการในการจัดการที่ดิน และ/หรือ 
เก็บเกี่ยวทรัพยากรปาไม 

  

Indicator 2.1.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 2222....1111....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

แผนนโยบายและการจัดการเปนการแสดงถึงการอางอิงที่ชัดเจนของวัต
ถุประสงคและสนับสนุนตัวบงช้ีขอนี้ 

The FMU is committed to long-term forest 

management of at least one rotation length or 

harvest cycle. 

พ้ืนที่ปาปลูกไดมีพันธะสัญญากับการจัดการปาไมในระยะ
ยาวอยางนอย 1 รอบการตัดฟน 

  

Indicator 2.1.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 2222....1111....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Provisions in agreement for tenure. 

มาตรการในขอตกลงของสิทธิความเปนเจาของ 

Where the Forest Manager does not have legal 

title, the owner/government does not impose 

constraints that prevent compliance with the 
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SGS Qualifor standard or the objectives of the 

management plan. 

ถาผูจัดการปาไมไมมีเอกสารสิทธิที่ถูกตองตามกฎหมาย 
เจาของ/รัฐบาลไมไดกําหนดขอจํากัดที่ปองกันความสอดค
ลองกับมาตรฐาน SGS Qualifor  หรือ 
วัตถุประสงคของแผนการจัดการ 

FMU management plans. 

แผนการจัดการพ้ืนที่ปาปลูก 

FMU long term strategies. 

ยุทธศาสตรการจัดการปาไมในระยะยาว 

  

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. 

เกณฑที่ 2.2 
ชุมชนทองถิ่นที่มีความถูกตองตามกฎหมายหรือเจาของตามมรดกหรือสิทธิการใชประโยชนควรจะรักษาการค
วบคุม ในระดับที่ปกปองสิทธิของตนเองหรือทรัพยากร 
ระหวางการทําปาไมไมเชนนั้นพวกเขาจะตองมอบหมายการควบคุมดูแลใหแกตัวแทนอื่นๆ 
โดยไมคิดคาใชจายและมีเอกสารรับรอง 

Indicator 2.2.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 2222....2222....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

เอกสารที่แสดงการตอบรับจากการจัดการปาไมที่เปนขอตกลงและแผนที่ 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
community representatives. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการปรึกษาหารือกับตัวแทนชุมชนท
องถิ่น 

All existing legal or customary tenure or use 

rights that local communities have within the 

FMU shall be documented and mapped 

เจาของที่ดินที่ถูกตองตามกฎหมายหรือมรดกหรือสิทธิการ
ใชประโยชนทุกอยางที่ชุมชนทองถิ่นมี 
ภายในพ้ืนที่ปาปลูกควรจะมีเอกสารหรือทําแผนที่ไวแลว 

  

Indicator 2.2.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 2222....2222....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Forest management plans 

แผนการจัดการปาไม 

Field observations 

การสังเกตการณภาคสนาม 

Forest planning and operations will be subject 

to these tenure or use rights unless such have 

been delegated to other agencies. 

แผนการจัดการและการปฏิบัติดานปาไมเพ่ือเจาของที่ดินแ
ละสิทธิการใชประโยชน หรือ เพ่ือตัวแทนอื่นๆ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

  

Indicator 2.2.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 2222....2222....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Written agreements. 

เอกสารขอตกลง 

Free and informed consent communicated by representatives of 
local communities. 

เอกสารแสดงความยินยอมการใชประโยชนโดยไมคิดคาใชจาย 
ที่สื่อสารโดยตัวแทนของชุมชนทองถิ่น 

Clear evidence of payment for tenure or use rights. 

หลักฐานที่ชัดเจนดานการจายเงินเพ่ือความเปนเจาของหรือการใชประโ
ยชน 

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 

เม่ือชุมชนไดมอบหมายสิทธิการดูแลที่ดินหรือสิทธิการใช
ประโยชนที่ถูกกฎหมายและจากมรดก หรือ 
สวนหนึ่งของสิ่งเหลานั้น จะตองมีเอกสารขอตกลงยืนยัน 
และ/หรือ การสัมภาษณกับตัวแทนของชุมชนทองถิ่น 

  

Indicator 2.2.4     ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 2222....2222....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with local communities. Allocation, by local communities, of duly 
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recognized legal or customary tenure or use 

rights to other parties is documented, with 

evidence of free and informed consent 

การจัดสรรโดยชุมชนทองถิ่นดานขอตกลงเร่ืองที่ดินทํากิน
ตามกฎหมาย มรดก หรือสิทธิการใชประโยชน 
ที่จะมอบหมายใหกับผูอื่นตองมีเอกสารยืนยันพรอมทั้งหลัก
ฐานที่มีรายละเอียดการยินยอมและไมคิดคาใชจาย 

การสัมภาษณกับชุมชนทองถิ่น 

Written agreements. 

เอกสารขอตกลง 

Free and informed consent communicated by representatives of 
local communities. 

เอกสารแสดงความยินยอมการใชประโยชนโดยไมคิดคาใชจาย 
ที่สื่อสารโดยตัวแทนของชุมชนทองถิ่น 

  

Indicator 2.2.5 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 2222....2222....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with local communities. 

การสัมภาษณกับชุมชนทองถิ่น 

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

ตองมีการตรวจสอบพ้ืนที่/ทรัพยากรที่เขาถึง และ/หรือ ใชประโยชน  

The forest is accessible to local rights holders 

to the extent that the forest’s ecological 

function is not jeopardised. 

พ้ืนที่ปาไมสามารถเขาใชประโยชนโดยสิทธิชุมชนที่ถือคร
องในระดับที่ไมทําใหเปนอันตรายตอหนาที่การทํางานขอ
งระบบนิเวศปาไม 

  

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 

เกณฑที่ 2.3 
กลไกที่เหมาะสมควรจะนําไปใชเพ่ือแกปญหาความขัดแยงดานการรองเรียนความเปนเจาของที่ดินและสิทธิปร
ะโยชน สถานภาพ 
เหตุการณแวดลอมของความขัดแยงที่ชัดเจนควรจะนํามาพิจารณาในกระบวนการประเมินเพ่ือการรรับรอง 
ความขัดแยงที่เปนสาระสําคัญมากๆ 
เกี่ยวของกับความสนใจของหลายฝายจะมีผลตอการตัดสิทธิในการปฏิบัติจากการไดรับการรับรอง 

Indicator 2.3.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 2222....3333....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Documented procedures. 

กระบวนการทําเอกสาร 

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

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการปรึกษาหารือกับตัวแทนชุมชนท
องถิ่น 

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. 

กระบวนการทางเอกสารจะตองมีไวเพ่ือเปนขั้นตอนที่โปรงใสและยอมรับ
ไดสําหรับทุกฝาย 
ภายใตวัตถุประสงคที่ตองการไดรับขอตกลงและการใหคําปรึกษาที่ยุติธ
รรม ขั้นตอนควรจะยินยอมใหเกิดความยุติธรรมและการแกปญหา 

SLIMF: 

Interviews with Forest Manager and local community groups 

Compliance with the Labour Relations Act 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและกลุมของชุมชนทองถิ่น 

Appropriate documented procedures to resolve 

tenure claims and use right disputes are in 

place where any potential for such conflicts 

does exist 

กระบวนการทําเอกสารที่เหมาะสมเพ่ือแกปญหาขอรองเรีย
นของเจาของที่ดินและสิทธิประโยชนที่ขัดแยงจะตองจัด
ทําในรูปแบบที่มีศักยภาพที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

SLIMF: 

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. 

ไมพบวามีขอขัดแยงที่เปนปญหาหลักที่ยังไมไดรับการแก
ไขในเร่ืองที่เกี่ยวของกับเจาของที่ดินและสิทธิประโยชนใ
นปาไม 
ขอขัดแยงหรือความคับของใจจะตองไดรับการแกไขในแ
บบที่ชุมชนยอมรับในกลไกและสถาบัน 

Measures are taken to avoid damage to other 

peoples’ use rights or property, resources, or 

livelihoods.  Where accidental damage occurs, 

fair compensation is provided. 
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การตรวจวัดตองทําขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายตอสิทธิ
ประโยชน หรือ สมบัติ ทรัพยสิน หรือ 
ความเปนอยูของผูอื่น 
กรณีที่เกิดความเสียหายที่ไมไดตั้งใจจะตองมีการจัดการแ
กไขอยางยุติธรรม 

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

2.3.1.1:    
มีกลไกที่ทําใหมันใจไดวามีการสื่อสารติดตอที่มีประสิทธิภ
าพระหวางผูจัดการปาไมและคนงาน/ชาวบานเกิดขึ้น 

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

2.3.1.2: 
การลงทะเบียนตองทําเพ่ือรักษาหลักฐานเหตุการณความขั
ดแยง 
(ระหวางผูจัดการปาไมและเจาของและผูคนที่ฝกฝนการดู
และสิทธิประโยชนของตน) 
รวมทั้งเร่ืองขอรองเรียนและขอคัดคาน 

สอดคลองกับ พรบ. แรงงาน 

  

Indicator 2.3.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 2222....3333....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Documented records of disputes 

เอกสารบันทึกขอโตแยง 

The Forest Manager shall maintain a record of 

disputes and the status of their resolution, 

including evidence related to the dispute and 

documentation of steps taken to resolve the 

dispute. 

ผูจัดการปาไมควรจะเก็บและบันทึกขอโตแยงและสถานภา
พการแกปญหา 
รวมทั้งเหตุการณที่เกี่ยวของกับขอโตแยงและเอกสารขั้นต
อนการแกปญหาขอโตแยงนั้นอยางสมํ่าเสมอ 

  

Indicator 2.3.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 2222....3333....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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 

ขนาดของขอโตแยงอาจจะไดรับการประเมินดวยการพิจารณาขนาดใน
ระดับภูมิทัศนประกอบกับความเห็นของตัวแทนของชุมชน และ/หรือ 
ชวงเวลาที่เกิดขอโตแยงนั้น 

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

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการปรึกษาหารือกับตัวแทนของชุมช
นทองถิ่น 

Complete record of a history of disputes. 

บันทึกที่สมบูรณของประวัติของขอโตแยง 

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. 

ความเปนเจาของที่ดินหรือสิทธิการใชประโยชนที่ยังไมได
รับการแกปญหาขอโตแยงที่นับเปนเร่ืองสําคัญและเกี่ยวข
องกับขนาดและจํานวนการไดรับความสนใจที่มาก 
ควรจะถูกตัดสิทธิการจัดการจากการไดรับการรับรอง 

  

Indicator 2.3.4 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 2222....3333....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 
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(Not applicable to SLIMF) 

ไมสามารถนํามาใชไดกับ SLIMF 

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. 

ขั้นตอนการแกปญหาขอโตแยงควรจะทํามาตรการสําหรับ
ความตองการในอนาคตเร่ืองความเปนเจาของที่ดินและสิท
ธิการใชประโยชนของชุมชนจะตองไดรับการประณีประณ
อม 
การปฏิบัติการดานปาไมที่อาจจะเปนสาเหตุโดยตรงของข
อโตแยงจะไมเกิดขึ้นอีกหรือจะตองไดรับการแกไข 

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

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการปรึกษาหารือกับตัวแทนของชุมช
นทองถิ่น 

Complete record of a history of disputes. 

บันทึกที่สมบูรณของประวัติของขอโตแยง 

  

PRINCIPLE 3. INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS: 

หลักการที่ 3 สิทธิของชนพ้ืนเมือง 

The legal and customary rights of indigenous peoples to own, use and manage their lands, territories, and 

resources shall be recognised and respected. 

สิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามมรดกของชนพ้ืนเมืองในการเปนเจาของ การใชประโยชน และการจัดการที่ดินของตัวเอง แนวเขต 
และทรัพยากรควรจะตระหนักและใหความนับถือ 

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. 

เกณฑที่ 3.1 ชนพ้ืนเมืองควรจะไดควบคุมดูแลการจัดการปาไมในพ้ืนที่ดินและแนวเขตของตนเอง 
ยกเวนกรณีที่ไดยินยอมการดูแลใหกับตัวแทนอื่นๆ ดวยการมีเอกสารตกลงชัดเจน 

Indicator 3.1.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....1111....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plans and maps. 

แผนการจัดการและแผนที ่

Consultation with representatives of indigenous peoples. 

ปรึกษาหารือกับตัวแทนชนพ้ืนเมือง 

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

ILO 169 (อนุสัญญาวาดวยชนพ้ืนเมืองและชนเผา 1999) 

 

Indigenous people who have customary or legal 

title to land and resources are identified and 

their entitlements recognised in management 

plans  and the areas concerned demarcated on 

maps 

ชนพ้ืนเมืองที่ไดรับมรดกหรือเอกสารสิทธิในที่ดินและทรัพ
ยากรจะถูกระบุใหชัดเจนและจะตองไดรับสิทธิอยูในแผนก
ารจัดการและพ้ืนที่นั้นๆ จะตองไดรับการพิกัดลงในแผนที่ 

  

Indicator 3.1.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....1111....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Consultation with representatives of indigenous peoples. 

ปรึกษาหารือกับตัวแทนชนพ้ืนเมือง 

Rights identified in terms of Indicator 3.1.1 are 

respected. 

สิทธิที่ถูกระบุในตัวบงช้ีที่ 3.1.1 จะตองไดรับความเช่ือถือ 

  

Indicator 3.1.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....1111....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

There is documented evidence that free and 

informed consent has been given by affected 

communities to allow forest management 
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activities that may affect their use rights of the 

FMU. 

มีเอกสารแสดงหลักฐานเร่ืองการยินยอมการมอบหมายคว
ามรับผิดชอบดูแลที่ไดมาจากชุมชนที่ไดรับผลกระทบเพ่ือ
จะใหยอมใหมีการจัดการปาไมที่จะมีผลตอสิทธิการใชประ
โยชนของพ้ืนที่ปาปลูก 

ชุมชนที่ไดรับผลกระทบควรมีงบประมาณ 
เทคนิคและตรรกในศักยภาพเพ่ือการจัดการในเร่ืองการยกเวนและเอกส
ารการยินยอม 

Consultation with representatives of indigenous peoples. 

ปรึกษาหารือกับตัวแทนชนพ้ืนเมือง 

No evidence of disputes. 

ไมมีเหตุการณหรือหลักฐานของการโตแยง 

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

หลักฐานที่แสดงขอตกลงการจายเงินสําหรับสิทธิประโยชน และ/หรือ 
ทรัพยาการจะตองทําไว 

  

Criterion 3.2 Forest management shall not threaten or diminish, either directly or indirectly, the 

resources or tenure rights of indigenous peoples 

เกณฑที่ 3.2 
การจัดการปาไมควรจะไมคุกคามหรือทําลายทั้งทางตรงและทางอมตอทรัพยากรหรือสิทธิการเปนเจาของของ
ชนพ้ืนเมือง 

Indicator 3.2.1 ตัวบตัวบตัวบตัวบงชี้ที่ งชี้ที่ งชี้ที่ งชี้ที่ 3333....2222....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Records or impact assessments. 

บันทึกหรือประเมินผลกระทบ 

Consultation with representatives of indigenous peoples 

ปรึกษาหารือกับตัวแทนของชนพ้ืนเมือง 

Any impacts of forest management on 

indigenous communities’ resources or tenure 

rights are identified and recorded 

ผลกระทบใดๆ 
ของการจัดการปาไมตอทรัพยากรของชุมชนพ้ืนเมืองหรือ
สิทธิประโยชนจะตองถูกระบุและบันทึกไว 

SLIMF: 

Any impacts of forest management on 

indigenous communities’ resources or tenure 

rights are identified and known by the Forest 

Manager 

ผลกระทบใดๆ 
ของการจัดการปาไมตอทรัพยากรของชุมชนพ้ืนเมืองหรือ
สิทธิประโยชนจะตองถูกระบุและผูจัดการปาไมตองรับทรา
บ 

  

Indicator 3.2.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....2222....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Records of meetings. 

บันทึกการประชุม 

Consultation with indigenous peoples 

ปรึกษาหารือกับองชนพ้ืนเมือง 

Indigenous peoples are explicitly informed of 

any impacts that forest management may have 

on their resources or tenure tights 

ชนพ้ืนเมืองไดรับขอมูลที่ชัดเจนเร่ืองผลกระทบเร่ืองการจั
ดการปาไมอาจจะมีผลกระทบตอทรัพยากรและสิทธิของพ
วกเขา 

  

Indicator 3.2.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....2222....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Consultation with representatives of indigenous peoples. 

ปรึกษาหารือกับตัวแทนของชนพ้ืนเมือง 

Forest Management will not proceed without 

clear evidence of the free and informed consent 

of the indigenous peoples claiming such land, 
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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 

การจัดการปาไมจะไมดําเนินการโดยปราศจากหลักฐานที่
ชัดเจนของเอกสารการยกเวนคาใชจายและการยินยอมข
องชนพ้ืนเมืองเร่ืองการรองเรียนเขตที่ดินหรือสิทธิมรกด 
การยอมรับผลกระทบที่ระบุไดจากตัวบงช้ีที่ 3.2.1 
เม่ือเกิดขอโตแยงขึ้นมาตามขอเท็จจริง การปฏิบัติใดๆ 
ที่มีผลตอสิทธิจะตองนําขึ้นมาพิจารณาและจะตองแกไขให
แลวเสร็จ 

Records of dispute resolution 

บันทึกการแกไขขอโตแยง 

  

Indicator 3.2.4 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....2222....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Field inspections and records of corrective actions 

การตรวจสอบภาคสนามและการบันทึกเร่ืองการดําเนินการปฏิบัติแกไขใ
หถูกตอง 

Actions are taken to prevent or mitigate adverse 

impacts 

การดําเนินการจะตองกระทําเพ่ือปองกันหรือบรรเทาผลกร
ะทบที่เปนผลเสียหาย 

  

Criterion 3.3 Sites of special cultural, ecological, economic or religious significance to indigenous 

peoples [and other sections of the community] shall be clearly identified in co-operation 

with such peoples, and recognised and protected by forest managers. 

เกณฑที่ 3.3 พ้ืนที่ที่มีความพิเศษสําหรับประเพณี นิเวศวิทยา เศรษฐกิจ หรือ 
ศาสนาที่มีความสําคัญตอชนพ้ืนเมือง และภาคสวนอื่นๆ ของชุมชน 
ควรจะไดรับการระบุอยางชัดเจนดวยความรวมมือกับชุมขนและรับรู ปกปองจากผูจัดการปาไม 

Indicator 3.3.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....3333....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and consultation with 
stakeholders. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและปรึกษากับผูมีสวนไดสวนเสีย 

Records and maps. 

บันทึกและแผนที ่

Refer also to Indicator 7.1.1 

เช่ือมโยงกับตัวบงช้ีที่ 7.1.1 

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

สอดคลองกับ พรบ.พิพิธภัณฑแหงชาติ 1961 (ไดแก 
พ้ืนที่ทางโบราณคดี ของเกา หรือศิลปะดั้งเดิม) 

 

Sites of special cultural, historical, ecological, 

economic or religious significance are 

identified, described and mapped in co-

operation with affected or interested 

stakeholders. 

พ้ืนที่ที่มีความพิเศษในดานประเพณี ประวัติศาสตร 
นิเวศวิทยา 
เศรษฐกิจหรือศาสนาที่มีความสําคัญจะตองถูกระบุ 
อธิบายและทําแผนที่ดวยความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเ
สียที่ไดรับผลกระทบหรือสนใจ 

SLIMF: 

Sites of special cultural, historical, ecological, 

economic or religious significance have been 

identified and any special requirements are 

known. 

พ้ืนที่ที่มีความพิเศษในดานประเพณี ประวัติศาสตร 
นิเวศวิทยา 
เศรษฐกิจหรือศาสนาที่มีความสําคัญจะตองถูกระบุและสิ่งที่
จําเปนที่ตองการจะตองรับทราบ 

  

Indicator 3.3.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....3333....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plans and documents. Management objectives and prescriptions are 

developed (and documented) in co-operation 
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with affected or interested stakeholders 

วัตถุประสงคของการจัดการและระเบียบบัญญัติจะถูกพัฒน
า (เปนเอกสาร) 
ดวยความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบ
หรือสนใจ 

SLIMF: 

Clear management objectives have been 

identified. 

วัตถุประสงคของการจัดการที่ชัดเจนจะตองถูกระบุ 

แผนการจัดการและเอกสาร 

Consultation with stakeholders 

การปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

SLIMF: 

Interviews with the Forest Manager and field observations 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและผูสังเกตุการณภาคสนาม 

  

Indicator 3.3.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....3333....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Operational plans and maps and field observation 

แผนการดําเนินงานและแผนที่ และการสังเกตุการณภาคสนาม 

Such areas are identified in working plans and 

demarcated in the field where this is considered 

appropriate 

พ้ืนที่นั้นจะตองถูกระบุไวในแผนการทํางานและระบุตําแห
นงในภาคสนาม 

  

Indicator 3.3.4 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....3333....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with operators and field observations. 

สัมภาษณผูดําเนินงานและการสังเกตุการณภาคสนาม 

Consultation with stakeholders 

การปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

All operators and contractors can identify such 

sites in the field and measures are in place to 

prevent any form of damage or disturbance, 

other than such agreed with stakeholders. 

ผูดําเนินงานและคูสัญญาทุกฝายสามารถระบุพ้ืนที่นั้นไดใ
นภาคสนามและมีการตรวจวัดเพ่ือปองกันความเสียหายหรื
อการรบกวนทุกรูปแบบ 
ตามขอตกลงกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

  

Indicator 3.3.5 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....3333....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Consultation with stakeholders 

การปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

r Rights of access to these areas is permitted 

สิทธิของการเขาถึงพ้ืนที่จะไดรับการยินยอม 

  

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. 

เกณฑที่ 3.4 
ชนพ้ืนเมืองควรจะไดรับการชดเชยสําหรับการใชความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการใชชนิดพันธุในป
า หรือ ระบบการจัดการในการดําเนินการดานปาไม 
การชดเชยนี้ควรจะเปนขอตกลงอยางเปนทางการดวยการยกเวนและเอกสารการยินยอมกอนที่จะมีการดําเนิน
การปฏิบัติใดๆ ดานปาไม 

Indicator 3.4.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....4444....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Documented records. 

เอกสารบันทึก 

Consultation with indigenous peoples. 

ปรึกษาหารือกับองชนพ้ืนเมือง 

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 
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ความรูหรือภูมิปญญาของชนพ้ืนเมืองที่เกี่ยวของกับการใ
ชชนิดพันธุในปาหรือระบบการจัดการในการดําเนินการด
านปาไม 
ที่อาจจะเปนการใชในทางการคาโดยชุมชนปาไมจะตองมี
การทําเปนเอกสาร 

SLIMF: 

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 

ความรูหรือภูมิปญญาของชนพ้ืนเมืองที่เกี่ยวของกับการใ
ชชนิดพันธุในปาหรือระบบการจัดการในการดําเนินการด
านปาไม 
ที่อาจจะเปนการใชในทางการคาโดยชุมชนปาไมจะตองมี
การระบุไว 

SLIMF: 

Interviews with Forest Manager and indigenous peoples/local 
communities 

สัมภาษณกับผูจัดการปาไมหรือชนพ้ืนเมือง/ชุมชนทองถิ่น 

  

Indicator 3.4.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....4444....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Records of meetings with representatives of indigenous peoples. 

บันทึกการประชุมกับตัวแทนของชนพ้ืนเมือง 

Consultation with representatives of indigenous peoples. 

การปรึกษาหารือกับตัวแทนของชนพ้ืนเมือง 

Agreements. 

ขอตกลง 

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 

ชนพ้ืนเมืองควรจะไดรับขอมูลความตั้งใจและธรรมชาติกา
รใชภูมิปญญาจากองคกรที่ประเมิน 
การใชดังกลาวจะดําเนินไปไมไดถาไมไดรับการยินยอมเป
นเอกสารยินยอม 

  

Indicator 3.4.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....4444....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Agreements. 

ขอตกลง 

Consultation with representatives of indigenous peoples 

การปรึกษาหารือกับตัวแทนของชนพ้ืนเมือง 

 

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 

ถาการใชภูมิปญญาดังกลาวเปนการใชในทางการคาโดย
องคกรที่ประเมิน (หรือองคกรอื่นๆ 
ที่ทําขอตกลงไวกับองคกรที่ประเมิน) 
การจายคาชดเชยตอบแทนจะตองตกลงใหแลวเสร็จกอนที่
จะทําการใชภูมิปญญานั้นๆ 

  

Indicator 3.4.4 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 3333....4444....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Financial records 

บันทึกงบประมาณ 

SLIMF: 

Interviews with indigenous peoples/local communities 

การสัมภาษณกับชนพ้ืนเมือง/ชุมชนทองถิ่น 

All agreed compensation is paid 

ขอตกลงเร่ืองคาชดเชยหรือคาตอบแทนจะตองไดรับการจ
าย 
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PRINCIPLE 4. COMMUNITY RELATIONS AND WORKER’S RIGHTS: 

หลักการที่ 4 ความสัมพันธกับชุมขนและสิทธิประโยชนของคนงาน 

Forest management operations shall maintain or enhance the long-term social and economic well being of 

forest workers and local communities.     

การดําเนินการในการจัดการปาไมควรจะดํารงรักษาหรือเพ่ิมความกินดีอยูดีของสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวของคนงานปาไมและ
ชุมชนทองถิ่น 

Criterion 4.1 The communities within, or adjacent to, the forest management area should be given 

opportunities for employment, training, and other services 

เกณฑที่ 4.1 ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยูภายในหรือติดกับพ้ืนที่การจัดการปาไมควรจะไดรับโอกาสในการจางงาน 
การฝกอบรม และบริการอื่นๆ 

Indicator 4.1.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....1111....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและคนงาน 

Consultation with representatives of local communities and 
labour unions. 

การปรึกษาหารือกับตัวแทนของชุมชนทองถิ่นและสหภาพแรงงาน 

Training strategies. 

ยุทธศาสตรการฝกอบรม 

Job advertisements in local publications 

การโฆษณาในสิ่งพิมพของทองถิ่น 

People in local communities are given 

opportunities in employment, training and 

contracting 

คนในชุมชนทองถิ่นจะไดรับโอกาสการจางงาน 
การฝกอบรมและการทําสัญญา 

SLIMF: 

Local workers and contractors should be used 

wherever possible 

แรงงานทองถิ่นและคูสัญญาควรจะไดรับการทํางานเม่ือได
มีโอกาส 

  

Indicator 4.1.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....1111....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with contractors. 

การสัมภาษณกับคูสัญญา 

Policies and procedures of the assessed organisation. 

นโยบายและขั้นตอนขององคกรที่ประเมิน 

Documentation on contracting of services. 

เอกสารดานการสัญญาการใหบริการ 

In large scale organisations, contracts are 

awarded through a transparent process on the 

basis of clear criteria; justification for final 

selections is documented 

ในองคกรขนาดใหญ 
คูสัญญาจะไดรับรางวัลผานกระบวนการที่โปรงใสบนพ้ืนฐ
านของความชัดเจนเร่ืองเกณฑ 
คําตัดสินสุดทายในการคัดเลือกจะตองมีเปนเอกสาร 

  

Indicator 4.1.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....1111....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

คนงานหมายถึง ผูรับจาง คูสัญญา คูสัญญารายยอย และอื่นๆ 
ที่ทํางานเกี่ยวของกับหนวยการจัดการปาไม 

Long-term training plans. 

แผนการฝกอบรมระยะยาว 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสัมภาษณผูจัดการปาไมและคนงาน 

In large scale organisations training and/or 

other appropriate forms of assistance to local 

people and workers to meet the organisation’s 

long-term staffing requirements are developed 

and supported   

ในองคกรขนาดใหญ การฝกอบรม และ/หรือ รูปแบบอื่นๆ 
ที่เหมาะสมในการชวยเหลือสนับสนุนคนทองถิ่นและแรงงา
นเพ่ือใหนําไปสูการพัฒนาสนับสนุนบุคลากรตามเงื่อนไข
ความตองการ 
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Indicator 4.1.4 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....1111....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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. 

Consultation with representatives of local communities 

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

(Not applicable to SLIMF) 

Support is provided for local infrastructure and 

facilities at a level appropriate to the scale of 

the forest resources 

ไมสามารถนําไปใชกับ SLIMF 

การสนับสนุนจัดไวสําหรับการทําสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใ
นทองถิ่นและอํานวยความสะดวกในระดับที่เหมาะสมของท
รัพยากรปาไม 

  

Indicator 4.1.5 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....1111....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and local communities. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและชุมชนทองถิ่น 

Evidence of controlled harvesting activities 

หลักฐานของการควบคุมกิจกรรมการเก็บเกี่ยว 

Where practicable, communities are given 

controlled access to forest and non-forest 

products on the FMU  

ในกรณีที่นําไปใชได 
ชุมชนจะไดรับการอนุญาตใหเขาถึงพ้ืนที่ปาและใชประโย
ชนจากผลิตภัณฑจากปาที่ไมใชเนื้อไมไดในพ้ืนที่ปาปลูก 

  

Indicator 4.1.6 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....1111....6666 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

ไมปรากฏหลักฐานของการกีดกันในเร่ือง เผาพันธุ สีผิว 
ประเพณีวัฒนธรรม เพศ อายุ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง 
การกีดกันทางเช้ือชาติหรือสังคมตนกําเนิ 

Employment policies and procedures. 

นโยบายการจางงานและขั้นตอน 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม คนงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน 

SLIMF: 

Interviews with workers and contractors 

การสัมภาษณกับคนงานและคูสัญญา 

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 

นโยบายและขั้นตอนและการทําใหประสบความสําเร็จ 
จะชวยใหการคัดเลือก 
ทักษะและประสบการณที่เปนพ้ืนฐานในการสรรหา 
การกําหนดตําแหนง การฝกฝน 
และการเลื่อนตําแหนงของเจาหนาที่ในทุกระดับ 

SLIMF: 

Employees are not discriminated in hiring, 

advancement, dismissal remuneration and 

employment related to social security 

ผูรับจางจะไมถูกกีดกันเร่ืองการจางงาน 
การเลื่อนตําแหนง 
คาชดเชยการปลดออกจากงานและการวาจางที่เกี่ยวของกั
บประกันสังคม 

  

Indicator 4.1.7 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....1111....7777 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

ผลตอบแทนอาจจะรวมถึงคาประกันสังคม เงินบํานาญ 
คาอํานวยความสะดวก คาอาหาร และอื่นๆ 

Records of payment 

บันทึกการจายเงิน 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives. 

All employees, contractors and sub-contractors 

must be paid a fair wage and other benefits, 

which meet or exceed all legal requirements 

and those provided in comparable occupations 

in the same region 

ผูรับจาง คูสัญญา และคูสัญญารายยอยทุกราย 
จะตองไดรับคาจางที่ยุติธรรมและผลกําไรอื่นๆ ที่สมควร 
ซึ่งจะตองสอดคลองหรือเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไวและเ
ม่ือเปรียบเทียบกับการวาจางอื่นๆ ในภูมิภาค 
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การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม คนงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน 

Check 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country 
for minimum wages 

ตรวจสอบคาแรงขั้นต่ําไดที่ 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country 

  

Indicator 4.1.8 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....1111....8888 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม คนงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน 

No workers should be engaged in debt bondage 

or other forms of forced labour 

ไมมีคนงานที่ทํางานเพราะภาระผูกพันดานหนี้สินหรือรูปแ
บบอื่นๆที่เปนแรงงานบังคับ 

  

Indicator 4.1.9 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....1111....9999 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

กฎหมายของชาติอาจจะกําหนดอายุขึ้นต่ําที่มากกวา 
แตขั้นต่ําที่อางไวกอนนี้เปนไปตาม อนุสัญญษา ILO 138 บทที่ 3 

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union 
representatives 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม คนงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน 

Observations in the work place. 

การสังเกตการณที่สถานทํางาน 

Persons under 15 years are not employed in any 

forestry work 

ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป 
จะไมถูกวาจางใหทํางานในงานดานปาไมใดๆ 

  

Indicator 4.1.10 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....1111....10101010 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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. 

เด็กและเยาวชนจะไดรับการปลดออกจากการวาจางเพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการนี้ เกณฑที่ 4.4 
ในเร่ืองการประเมินผลกระทบตอสังคมและการบรรเทาที่จะนําไปใช 
องคกรคาดหมายที่จะดําเนินการประเมินผลกระทบตอสังคมของการปลด
เยาวชนออกจากสถานที่ทํางานและการบรรเทาที่ไดมีประสิทธิภาพที่มีผ
ลกระทบ ไดแก 
จัดหาแหลงรายไดอื่นที่เหมาะสมตอครอบครัวและทําใหเยาวชนไดมีโอก
าสในการไดรับการศึกษาที่เพียงพอ 

Persons under 18 years should 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 

บุคคลที่อายุต่ํากวา 18 ป 
ไมควรจะไดรับการวาจางทํางานในชวงกลางคืนหรืองาน
ที่หนักเกินกําลังหรืองานอันตราย ไดแก 
การใชสารเคมีปราบศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว 
ยกเวนในกรณีที่ผานการฝกฝนอบรมมาแลว 
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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 

เกณฑที่ 4.2 การจัดการปาไมควรอยูภายใตหรือไมต่ํากวาขั้นต่ําที่กฎหมาย และ/หรือ 
บทบัญญัติที่ใชอยูกําหนดไว ที่ครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ และความปลอดภัยของผูรับจางและครอบครัว 

Indicator 4.2.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....2222....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

การดําเนินการดานปาไมควรสอดคลองตามขอกําหนดดานดานการทําไ
มเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยที่กําหนดไวโดย ILO  

Interviews with Forest Managers, workers and union 
representatives. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม คนงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน 

Guidelines/regulations are readily available. 

แนวทาง/บทบัญญัติจะตองมีจัดไวใหพรอมใช 

Labour directives and inspection reports. 

รายงานคําแนะนําและการตรวจสอบดานแรงงาน 

Company OHS records 

Compliance with Public Health and Safety Acts 1992 

บันทึก OHS ของบริษัท 

สอดคลองกับ พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1992 

Forest Managers are aware of laws and/or 

regulations covering heath and safety of 

employees and their families and comply with 

such. 

ผูจัดการปาไมจะตองตระหนักตอกฎหมายหรือบทบัญญัติที่
ครอบคลุมเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยของผูรับจางและ
ครอบครัวและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

For large scale organisations a written safety 

and health policy and management system are 

in place 

สําหรับองคกรขนาดใหญ 
นโยบายดานความปลอดภัยและสุขภาพและระบบการจัดก
ารตองเขียนและมีใช 

  

Indicator 4.2.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....2222....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers, workers and union 
representatives. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม คนงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน 

Documented risk assessments. 

เอกสารการประเมินความเสี่ยง 

SLIMF: 

Equipment is available to workers 

อุปกรณมีจัดหาไวใหคนงาน 

Interviews with Forest Managers and workers 

การสัมภาษณผูจัดการปาไมและคนงาน 

Field observations 

การสังเกตการณภาคสนาม 

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

โปรดดูเพ่ิมเติมที่ 
เทคนิคแนวทางเพ่ือควาปลอดภัยและสุขภาพที่พ้ืนที่ทํางานดานปาไม 
บทบัญญัติทั่วไป 12 บทบัญญัติและบทเฉพาะกาล 243-276 

Risk assessment should include risks of exposure of workers to 
excessive UV radiation (ILO CoP on S&H in Forestry Work, 
1998) 

Forest Managers have systematically assessed 

the risk associated with all tasks and equipment 

and prescribed appropriate safe procedures, the 

use of personal protective equipment (PPE), 

emergency procedures and, key 

responsibilities. 

ผูจัดการปาไมมีการประเมินความเสี่ยงอยางเปนระบบในด
านการทํางานและอุปกรณทุกอยางและอธิบายขั้นตอนการ
ทํางานเพ่ือความปลอดภัยที่เหมาะสม 
การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนตัว 
ขั้นตอนและหลักการการปฏิบัติเม่ือฉุกเฉิน 

In large scale organisations, compliance with 

this requirement shall be supported by 

documentation 

ในองคกรขนาดใหญ 
ถาจะใหสอดคลองกับเงื่อนไขนี้ตองมีการทําเปนเอกสาร 

SLIMF: 

All work done in the forest must comply with 

health and safety laws and regulations 
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การประเมินความเสี่ยงควรจะรวมถึงความเสี่ยงที่ทําใหคนงานไดรับปริมา
ณรังสีอุลตราไวโอเล็ตที่มากเกินไป (ILO CoP on S&H in Forestry 

Work, 1998) 

  

Indicator 4.2.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....2222....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและคนงาน 

Training schedules and records 

ตารางการอบรมและบันทึก 

Copies of skills certificates. 

สําเนาของใบประกาศการรับรองทักษะ 

All workers have had relevant training in safe 

working practice and where required, hold the 

necessary skills certificates. 

คนงานทุกรายตองไดรับการอบรมดานความปลอดภัยดาน
การทํางานที่ซึ่งมีทักษะการทํางานที่จําเปน 

  

Indicator 4.2.4 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....2222....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and workers 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและคนงาน 

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

พ้ืนที่ปาปลูกควรจะไดพิสูจนวาไดมีการใชรหัส ILO 

ดานการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยและสุขภาพในการปาไม (ILO 

1998) 

Forestry operations comply as a minimum, with 

the ILO Code of Practice on Safety and Health in 

Forestry 

การดําเนินการดานปาไมอยางนอยจะตองสอดคลองกับรหั
ส ILO 

ดานการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยและสุขภาพในการป
าไม 

  

Indicator 4.2.5 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....2222....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและคนงาน 

Field observations. 

การสังเกตการณภาคสนาม 

UV Protection provided for workers based on risk assessment. 

การปองกันรังสี UV 

ไดมีการเตรียมไวสําหรับคนงานตามเงื่อนไขของการประเมินความเสี่ยง 

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. 

การมีน้ําดื่มที่พอเพียงในพ้ืนที่ทํางาน 
สําหรับพ้ืนที่ที่อยูในเขตภูมิอากาศรอน จะตองการน้ําในปริมาณ 
จํานวนน้ํา 1 ลิตร/คน/ชม. 

First Aid kits must be available on site and adequately equipped 

ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองตนจะตองมีจัดไวในพ้ืนที่และในจํานวนที่เพียงพอ 

All necessary tools, machines, substances and 

equipment, including appropriate PPE, are 

available at the worksite and are in safe and 

serviceable condition 

เคร่ืองมือ เคร่ืองยนต สิ่งของและอุปกรณที่จําเปนทั้งหมด 
รวมทั้งอุปกรณปองกันสวนตัว 
จะตองมีจัดหาไวที่พ้ืนที่ทํางานและอยูในสภาพที่ปลอดภัย
และพรอมใช 

  

Indicator 4.2.6 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....2222....6666 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและคนงาน 

Field observations 

Managers take measures to ensure that workers 

use the PPE that is provided 

ผูจัดการตองมีการตรวจวัดเพ่ือม่ันใจวาคนงานไดใชอุปกร
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ณปองกันตัวเองที่จัดหาไวให การสังเกตการณภาคสนาม 

  

Indicator 4.2.7 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....2222....7777 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Records of accidents, incidents, instructions to supervisors and 
workers 

บันทึกอุบัติเหตุ เหตุการณ ขอแนะนําตอผูใหคําปรึกษาและคนงาน 

SLIMF: 

Records 

บันทึก 

Interviews with Forest Manager and workers 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและคนงาน 

Health and safety records (including risk 

evaluations, accident records) are maintained 

and up-to-date 

บันทึกดานลุขภาพและความปลอดภัย 
(รวมทั้งการประเมินความเสียง บันทึกอุบัติเหตุ) 
จะตองดํารงไวและตองปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 

SLIMF: 

Basic record is kept of health and safety related 

incidents 

การบันทึกพ้ืนฐานจะเก็บขอมูลดานสุขภาพและความปลอด
ภัยที่เกิดขึ้น 

  

Indicator 4.2.8 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....2222....8888 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and workers 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและคนงาน 

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

การรักษาพยาบาลควรจะจัดหาไวเผื่อวาการบริการดานสุขภาพไมเพียง
พอในพ้ืนที่ที่คนงานและครอบครัวอยูอาศัย 

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. 

ชุดปฐมพยาบาลสําหรับพ้ืนที่ทํางานควรจะดูแลรักษาเปนอยางดี 
และมีสัญลักษณใหเห็นชัดเจนและปองกันความช้ืนกับความเสียหายที่จะเ
กิดขึ้น ควรจะมีการอบรมการปฐมพยาบาลบุคคลเบ้ืองตนที่พ้ืนที่ทํางาน   

All employees and contractors and their 

families have access to adequate local medical 

facilities while working on the FMU. 

ผูรับการจางงานและคูสัญญาทุกรายรวมทั้งครอบครัว 
ไดรับการอํานวยความสะดวกเร่ืองการรักษาพยาบาลในข
ณะที่ทํางานในพ้ืนที่ปาปลูก 

  

Indicator 4.2.9 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....2222....9999 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Managers and workers 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและคนงาน 

Inspection of facilities 

ตรวจสอบการเอื้ออํานวยหรือเคร่ืองอํานวยความสะดวก 

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. 

มีที่ตั้งและความพรอมของการอํานวยความสะดวกและอาห
ารของคนงานปาไมพอเพียงตอความตองการขั้นต่ําที่สอด
คลองกับรหัส ILO 

ของการปฏิบัติดานความปลอดภัยและสุขภาพในงานปาไม 

  

Indicator 4.2.10 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....2222....10101010 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and workers. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและคนงาน 

Interviews with social NGOs. 

การสัมภาษณกับองคกรเอกชนดานสังคม 

Records of support. 

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. 

มีหลักฐานของโปรแกรมในพ้ืนที่ปาปลูกที่กระตุนความตื่น
ตัวเร่ืองความเจ็บปวยและโรคประจําถิ่นในพ้ืนที่ที่มีผลตอค
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นงานปาไมหรือครอบครัว 

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 

สําหรับองคกรขนาดใหญจะมีคาทดแทนหรือมาตรการใน
การปองกันและโปรแกรมการควบคุมสําหรับการเจ็บปวยแ
ละโรคประจําถิ่นในพ้ืนที่ที่มีผลตอคนงานหรือครอบครัว 

SLIMF: 

There is evidence of a basic programme on the 

FMU that raises awareness of illnesses and 

diseases endemic to the area that affect 

workers or their families 

มีหลักฐานการจัดโปรแกรมพ้ืนฐานในพ้ืนที่ปาปลูกที่กระตุ
นความตื่นตัวตอการเจ็บปวยและโรคประจําถิ่นในพ้ืนที่ที่มี
ผลตอคนงานหรือครอบครัว 

บันทึกการสนับสนุน 

Health statistics for the region. 

สถิติดานสุขภาพของภูมิภาค 

SLIMF: 

Interviews with forest manager and workers 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและคนงาน 

  

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). 

เกณฑที่ 4.3 
สิทธิของคนงานในการจัดองคกรและอาสาสมัครในการเจรจากับผูวาจางควรจะไดรับการรับรองตามที่เงื่อนไข
ของอนุสัญญา 87 และ 98 ขององคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 

Indicator 4.3.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....3333....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers, workers and labour union 
representatives. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม คนงาน และตัวแทนสหภาพแรงงาน 

Proof of access to ILO Convention No. 87. 

การพิสูจนการเขาใช อนุสัญญา ILO ขอ 87 

Check that labour unions are included on the stakeholder’s list 
(see 4.4.3). 

ตรวจสอบวาสภาพแรงงานจัดอยูในรายการบัญชีของผูมีสวนไดสวนเสีย 

Compliance with Labour Relations Act of 1975 

สอดคลองกับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 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 

คนงานมีอิสระในการรวมกลุมหรือเขารวมสหภาพการคาต
ามที่ตองการโดยไมตองเกรงการชมขูหรือการตอบโต 
ซึ่งเปนขอกําหนดขั้นต่ําของอนุสัญญา ILO ขอ 87 
อนุสัญญาใหความคุมครองเสรีภาพของการจัดตั้งกลุมและ
ปกปองสิทธิในการรวมกลุม 

  

Indicator 4.3.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....3333....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers, workers and labour union 
representatives 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม คนงาน และตัวแทนสหภาพแรงงาน 

Proof of access to ILO Convention No. 98. 

การพิสูจนการเขาใช อนุสัญญา ILO ขอ 98 

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 

 

  

Indicator 4.3.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....3333....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 
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There is an effective mechanism in place to 

provide information to, and enable the 

participation of workers in decision-making 

where this directly affects their working terms 

and conditions 

มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหาขอมูลเพ่ือเพ่ิมการรว
มมือของคนงานในการรวมตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลโดยตรง
ตอลักษณะและรูปแบบการทํางานของพวกเขา 

SLIMF: 

Workers or their representatives are accepted 

as participants in decision making 

คนงานหรือตัวแทนคนงานจะไดรับการยอมรับในฐานะคน
รวมทํางานในการรวมตัดสินใจ 

Interviews with Forest Managers, workers and labour union 
representatives 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม คนงาน และตัวแทนสหภาพแรงงาน 

  

Criterion 4.4 Management planning and operations shall incorporate the results of evaluations of social 

impact.  Consultations shall be maintained with people and groups directly affected by 

management operations. 

เกณฑที่ 4.4 แผนการจัดการและการปฏิบัติควรจะสอดคลองกับผลการประเมินดานผลกระทบตอสังคม 
การใหคําปรึกษาควรจะกระทําสมํ่าเสมอโดยรวมกับผูคนและกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงตอการจัดการ 

Indicator 4.4.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....4444....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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 

การปฏิบัติเร่ืองใหมควรจะตองมุงเนนไปที่การประเมินผลกระทบอยางเป
นทางการและการประเมินตองรวมถึงสภาพแวดลอมของสังคม 
สําหรับการปฎิบัติที่กําลังดําเนินการจําเปนจะตองมีการสื่อสารติดตอกับผู
มีสวนไดสวนเสียและเพ่ือใหม่ันใจวาผูจัดการปาไมมีความตระหนักตอผ
ลกระทบที่สําคัญและ/หรือที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
แผนการจัดการควรจัดหาการวัดการบรรเทาเพ่ือระบุผลกระทบดังกลาว 
ไดแก 
ปญหาเร่ืองฝุนหรือเสียงที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ทราบกันและแผนควร
จะปรับเพ่ือลดหรือบรรเทาสิ่งเหลานั้น 

Interviews with Forest Managers and local communities. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและชุมชนทองถิ่น 

SLIMF (Small Forests): SLIMF (พ้ืนที่ปาขนาดเล็ก) 

Discussions with neighbours and forest manager 

อภิปรายหารือกับผูอาศัยรอบบริเวณและผูจัดการปาไม 

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

สําเนาหนาโฆษณาในหนังสือพิมพ จดหมาย โปสเตอร และสัญลักษณ 
ที่ใหขอมูลแกผูคนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

SLIMF (Low Intensity Forests): SLIMF 

(พ้ืนที่ปาที่มีการใชไมมากนัก) 

In conjunction with the local stakeholders 

affected and in accordance with the scale and 

intensity of management, the social, socio-

economic, spiritual and cultural impacts of 

forest operations are evaluated. 

เม่ือคํานึงถึงการมีผลตอผูมีสวนไดสวนเสียและใหสอดคลอ
งกับขนาดและความเขมขนของการจัดการ 
ดังนั้นผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ ความเช่ือและประเพณี 
ของการทําปาไมจะตองไดรับการประเมิน 

For large scale organisations, these impacts 

shall be documented 

สําหรับองคกรขนาดใหญผลกระทบดังกลาวควรจะบันทึกเ
ปนเอกสาร 

SLIMF (Small Forests): SLIMP (พ้ืนที่ปาขนาดเล็ก) 

Anyone who is likely to be directly affected by 

an operation is informed and has an opportunity 

to comment. 

ผูใดที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิบัติจะไดรับขอมู
ลและไดรับโอกาสที่จะใหขอคิดเห็น 

The forest manager must try to avoid negative 

impacts of operations.  

ผูจัดการปาไมตองพยายามที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบ
ของการปฏิบัติ 

SLIMF (Low Intensity Forests): SLIMP 

(พ้ืนที่ปาที่มีการใชไมมากนัก) 

The forest manager proactively seeks 

assistance from external organizations to carry 

out an assessment of social impacts and/or 

social impact monitoring and uses the results 
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to plan future management. 

ผูจัดการปาไมควรจะตองจัดหาผูชวยจากองคกรภายนอกเ
พ่ือจะดําเนินการประเมินผลกระทบตอสังคม และ/หรือ 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสังคม 
และใชผลการประเมินในการวางแผนการจัดการในอนาค
ต 

Copies of Social Impact Assessment reports 

สําเนาของรายงานการประเมินผลกระทบตอสังคม 

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

หลักฐานของการเปลี่ยนแปลงการจัดการตามที่ผลที่ไดจากการประเมินผ
ลกระทบตอสังคม หรือ การติดตามตรวจสอบของผลกระทบตอสังคม 

  

Indicator 4.4.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....4444....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and local communities. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและชุมชนทองถิ่น 

Management plans 

แผนการจัดการ 

(Not applicable to SLIMF) 

ไมสามารถนําไปใชกับ SLIMF 

Adverse impacts, opportunities for positive 

impact and areas of potential conflict identified 

by evaluations are adequately addressed in 

plans 

ผลกระทบที่เปนผลเสีย โอกาสในการมีผลกระทบที่ดี และ 
พ้ืนที่ที่จะทําใหเกิดความขัดแยงที่ถูกระบุโดยการประเมินจ
ะตองระบุไวใหพอเพียงในแผน 

  

Indicator 4.4.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....4444....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Records. Consultation with stakeholders 

บันทึก การปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

Including list of surrounding landowners. 

บัญชีรายการรวมถึงเจาของที่ดินที่อยูโดยรอบ 

An up-to-date list of stakeholders is maintained 

บัญชีรายการที่ปรับปรุงลาสุดของผูมีสวนไดสวนเสียจะตอ
งทําอยูเสมอ 

  

Indicator 4.4.4 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....4444....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Records 

บันทึก 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียและการสัมภาษณกับผูจัดการปาไ
ม 

(Not applicable to SLIMF) 

ไมสามารถนําไปใชกับ SLIMF 

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 

มีการใหคําปรึกษาและหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
(คนทองถิ่น คนงาน และ องคกรที่เกี่ยวของ) 
อยางตอเนื่องและพอเพียง 
โดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสียที่ตระหนักวาแผนการจัดการ
ปาไมและผลการประเมินการติดตามตรวจสอบไดจัดหาไว
อสําหรับการตรวจสอบ 
ในกรณีที่แผนมีการจัดการมีการปฏิบัติที่มีผลกระทบสูง 
และพ้ืนที่ปาปลูกนั้นจะตองถูกประเมิน/ติดตามตรวจสอบเพ่ื
อการใหการรับรอง 

  

Indicator 4.4.5 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....4444....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 
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Issues raised by stakeholders are treated 

constructively and objectively 

ขอประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาโดยผูมีสวนไดสวนเสียจะตองไดรั
บการดูแลอยางมีหลักการและมีความชัดเจน 

Records 

บันทึก 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียและการสัมภาษณกับผูจัดการปาไ
ม 

  

Indicator 4.4.6 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....4444....6666 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Documentation of communication 

เอกสารของการติดตอสื่อสาร 

In large scale operations, communications with 

stakeholders on issues that require action and 

follow-up should be documented 

ในพ้ืนที่ปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ 
การติดตอสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียในประเด็นที่ตองกา
รการปฏิบัติจริงและการติดตามผลจะตองมีการทําเอกสารไ
ว 

  

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 

เกณฑที่ 4.5 
กลไกที่เหมาะสมควรจะนําไปใชสําหรับแกปญหาความคับของใจและสําหรับจัดหาการชดเชยที่ยุติธรรมในกร
ณีที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายตอสิทธิตามกฎหมายและมรดก ทรัพยสมบัติ หรือ 
ความเปนอยูของชุมชนทองถิ่น การวัดควรจะกระทําเพ่ือหลีกเลี่ยงการสูญเสียหรือความเสียหาย 

Indicator 4.5.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....5555....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Records 

บันทึก 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียและการสัมภาษณกับผูจัดการปาไ
ม 

Every effort is made to resolve disputes through 

fair consultation aimed at achieving agreement 

and consent 

ความพยายามทุกอยางเพ่ือการแกปญหาขอโตแยงเพ่ือการ
ใหคําปรึกษาที่ยุติธรรมดวยความมุงหมายที่จะมีขอตกลงแ
ละการยินยอม 

  

Indicator 4.5.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 4444....5555....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Records 

บันทึก 

Consultation with stakeholders and interviews with Forest 
Managers 

การปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียและการสัมภาษณกับผูจัดการปาไ
ม 

(Not applicable to SLIMF) 

ไมสามารถนําไปใชกับ SLIMF 

Dispute resolution is clearly defined.  System 

for resolving disputes includes legal 

requirements and is documented for large scale 

operations. 

การแกปญหาขอโตแยงจะตองระบุใหชัดเจน 
ระบบในการแกปญหาขอโตแยงจะรวมถึงเงื่อนไขตามกฎ
หมายและจะตองทําเปนเอกสารสําหรับการปฏิบัติในพ้ืนที่ข
นาดใหญ 
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PRINCIPLE 5. BENEFITS FROM THE FOREST: 

หลักการที่ 5 ผลประโยชนจากปาไม 

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.  

การปฏิบัติเพ่ือการจัดการปาไมควรจะสนับสนุนการใชประโยชนจากผลผลิตหลายอยางจากปาอยางมีประสิทธิภาพและการบริการจาก
ปา เพ่ือดํารงเศรษฐกิจรวมทั้งสภาพแวดลอมและผลตอบแทนสูสังคม 

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 

เกณฑที่ 5.1 การจัดการปาไมควรมีความพยายามใหบรรลุถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิน 
โดยที่ยังคงตองดูแลสิ่งแวดลอม สังคม และคาตนทุนการผลิต 
และสนับสนุนการลงทุนที่จําเปนตอการดํารงรักษาผลผลิตทางนิเวศวิทยาของปาไม 

Indicator 5.1.1 ตัวบงชี้ตัวบงชี้ตัวบงชี้ตัวบงชี้ที่ที่ที่ที่    5555....1111....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Annual plan of operations, budgets and financial statements. 

Yield estimates 

Optimal use is made of the potential annual 

yield of forest products 

  

Indicator 5.1.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....1111....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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. 

รายไดอาจจะมีความหมายกวางรวมถึงรายไดโดยตรงจากการขายผลผ
ลิตจากปาไม และรายไดทางออมจากการพักผอน/การทองเที่ยว 
การกุศล รายไดจากการบริการทางสิ่งแวดลอมและเงินชวยเหลือ 

Financial planning records and statements. 

บันทึกแผนการใชงบประมาณและใบแจงคาใชจาย 

Interviews with Forest Managers 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 

Current and future budgets include specific 

provision for environmental and social, as well 

as all operational costs 

งบประมาณในปจจุบันและอนาคตจะรวมถึงมาตรการเฉพา
ะสําหรับสิ่งแวดลอมและสังคม รวมทั้งตนทุนการปฏิบัติ 

SLIMF 

The Forest Manager is aiming to be in an 

economically viable situation which permits 

long term forest management 

ผูจัดการปาไมตองตั้งเปาไวใหมีการอยูรอดของเศรษฐกิจ
ที่ยินยอมรับการจัดการปาไมในระยะยาว 

  

Indicator 5.1.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....1111....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and environmental NGOs. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม 

Plans and maps. 

แผนและแผนที ่

Observation of ecosystems. 

การสังเกตการณระบบนิเวศ 

Where necessary, investments are made to 

maintain the ecological productivity of the 

forest 

การลงทุนควรทําเพ่ือดํารงรักษาผลผลิตทางนิเวศวิทยาขอ
งปาไมเม่ือมีความจําเปน 
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Criterion 5.2 Forest management and marketing operations should encourage the optimal use and local 

processing of the forest’s diversity of products. 

เกณฑที่ 5.2 
การจัดการปาไมและการปฏิบัติการทางการตลาดควรจะสนับสนุนการใชที่เหมาะสมและกระบวนการของทองถิ่
นในการจัดการดานความหลากหลายของผลผลิตปาไม 

Indicator 5.2.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....2222....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการปรึกษาหารือกับชุมชนทองถิ่น 

(Not applicable to SLIMF) 

ไมสามารถนําไปใชกับ SLIMF 

The owner/manager promotes the development 

of markets for and sustainable harvesting of 

common, lesser known plantation-grown or 

natural forest species and non-timber forest 

products 

เจาของ/ผูจัดการสนับสนุกการพัฒนาระบบการตลาดสําหรั
บการเก็บเกี่ยวที่ย่ังยืนรวมกันของการเจริญของพ้ืนที่ปลูก
ปา หรือชนิดพันธุในปาธรรมชาติ 
และผลผลิตจากปาที่ไมใชเนื้อไม 

  

Indicator 5.2.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....2222....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการปรึกษาหารือกับชุมชนทองถิ่น 

Evidence of opportunities to support local processing and 
markets. 

หลักฐานของโอกาสในการสนับสนุนกระบวนการทองถิ่นและการตลาด 

SLIMF: 

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

รายละเอียดการขายไมซุงและขอมูลดานตัวเลือกของกระบวนการการผ
ลิต 

Local processing and markets are provided 

access to forest products available from the 

FMU, unless there is a justifiable reason for not 

doing so 

กระบวนการทองถิ่นและการตลาดจะถูกจัดการใหการเขา
ถึงผลผลิตจากปาไมที่มีในพ้ืนที่ปาปลูก 
ไมเชนนั้นก็จะไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะทําเชนนั้น 

SLIMF 

Local processing is used where it is viable. 

กระบวนการทางทองถิ่นจะถูกนํามาใชในที่ที่เปนไปได 

  

Criterion 5.3 Forest management should minimise waste associated with harvesting and on-site 

processing operations and avoid damage to other forest resources. 

เกณฑที่ 5.3 การจัดการปาไมควรจะลดของเสียที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวตัดฟนและขั้นตอนการปฏิบัติ 
และหลีกเลี่ยงความเสียหายตอทรัพยากรปาไมอื่นๆ ใหนอยที่สุด 

Indicator 5.3.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....3333....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Harvest plans 

แผนการการเก็บเกี่ยวตัดฟน 

Forest Managers’ knowledge of local BOPs 

ความรูของผูจัดการปาไมดานทองถิ่น BOPs 

SLIMF: 

Field inspections 

การตรวจสอบภาคสนาม 

Strategic and tactical/operational harvest 

planning and harvest operations should 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) 

ยุทธศาสตรและกลวิธี/การปฏิบัติ 
ดานแผนการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติเพ่ือการเก็บเกี่ยวควร
จะดําเนินการใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติระดับชาติ 
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(ถาหากไมพบวามีอยูหรือไมเพียงพอ 
ควรจะใชรหัสแบบจําลองของ FAO 

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวดานปาไม) 

SLIMF: 

Wood waste and damage to the remaining 

forest during harvesting and on site processing 

are minimised. 

เศษของเสียจากช้ินไมและความเสียหายตอปาไมที่เหลืออยู
ระหวางการเก็บเกี่ยวตัดฟน 
และกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานในพ้ืนที่งานจะตอ
งใหเกิดนอยที่สุด 

Harvest records and sales volumes 

การบันทึกการเก็บเกี่ยวและปริมาตรไมที่ขาย 

  

Indicator 5.3.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....3333....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers, supervisors and workers. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม ที่ปรึกษาและคนงาน 

Observation of harvesting operations 

การสังเกตการณของการปฏิบัติการเก็บเกี่ยวตัดฟน 

Harvesting techniques are designed to avoid log 

breakage, timber degrade and damage to the 

forest stand 

เทคนิคการเก็บเกี่ยวตัดฟนจะตองออกแบบเพ่ือลดความเสีย
หายตอแตกหักของไมซุง การลดคุณภาพไมซุง 
และความเสียหายตอหมูไมที่ปลูกไว 

  

Indicator 5.3.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....3333....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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. 

เม่ือมีการชักลากไมออกจากพ้ืนที่ปลูก เศษซากตางๆ จากเรือนยอด 
กิ่งกาน และไมควรจะปลอยไวเพ่ืออนุรักษวงจรสารอาหารตามธรรมชาต ิ

Observation of harvesting and on-site processing operations. 

การสังเกตุการณการเก็บเกี่ยวและกระบวนการการปฏิบัติในพ้ืนที่งาน 

Waste generated through  harvesting 

operations, is minimised whilst leaving 

adequate organic material on the forest floor for 

soil conservation 

ของเสียที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการเก็บเกี่ยวตัดฟน 
จะตองนอยที่สุด 
แตก็ตองเหลือเศษซากอินทรียวัตถุที่พอเหมาะบนพ้ืนปาเพ่ื
อเปนการอนุรักษปาไม 

  

Indicator 5.3.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....3333....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Observation of harvesting operations. 

การสังเกตุการณการปฏิบัติการเก็บเกี่ยว 

Records of timber deliveries 

บันทึกการสงไมซุง 

Harvested and processed wood and/or products 

processed on-site are transported from the 

forest before any deterioration occurs 

การเก็บเกี่ยและขั้นตอนการทําไมและ/หรือผลผลิตในพ้ืนที่
งานจะตองถูกสงออกจากพ้ืนที่กอนที่จะเกิดการยอยเสียหา
ย 

  

Criterion 5.4 Forest management should strive to strengthen and diversify the local economy, avoiding 

dependence on a single forest product. 

เกณฑที่ 5.4 
การจัดการปาไมควรพยายามที่จะกอใหเกิดความม่ันคงและความหลากหลายดานเศรษฐกิจทองถิ่น 
หลีกเลี่ยงการพ่ึงพาผลผลิตจากปาอยางใดอยางหนึ่ง 

Indicator 5.4.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....4444....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 

The forest is managed for more than one 

product, considering both timber and non-

timber forest products, . Local initiatives 
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involving the use, processing and/or marketing 

of forest products are encouraged. 

ปาไมไดรับการจัดการมากกวาผลิตผลอยางเดียว 
โดยคํานึงถึงทั้งไมซุงและผลผลิตที่ไมใชเนื้อไม 
ควรใหการสนับสนุนการริเร่ิมใหทองถิ่นมีสวนรวมในการใ
ช การดําเนินการดานการตลาดของผลผลิตจากปาไม 

SLIMF (Small Forests): SLIMF (พ้ืนที่ปาขนาดเล็ก) 

Not applicable 

ไมสามารถนําไปใช 

SLIMF (Low Intensity Forests): SLIMF 

(พ้ืนที่ปาไมที่มีการใชงานไมมากนัก) 

Forest management should aim to avoid 

dependence on a single forest product. Local 

initiatives involving the use, processing and or 

marketing of forest products are encouraged. 

การจัดการปาไมควรมุงที่จะหลีกเลี่ยงการพ่ึงพาผลผลิตจา
กปาชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ควรใหการสนับสนุนการริเร่ิมใหทองถิ่นมีสวนรวมในการใ
ช การดําเนินการดานการตลาดของผลผลิตจากปาไม 

Forest management planning 

แผนการจัดการปาไม 

SLIMF (Low Intensity Forests): SLIMF 
(พ้ืนที่ปาที่มีการใชงานไมมากนัก) 

Sales records. 

บันทึกการขาย 

Discussions with local communities and the forest manager 

การหารือกับชุมชนทองถิ่นและผูจัดการปาไม 

  

Indicator 5.4.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....4444....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities. 

Evidence of NTFP sales or licenses or permits issued. 

The utilisation of non-timber forest products by 

local community enterprises is encouraged 

ใหการสนับสนุนการใชประโยชนจากผลผลิตจากปาที่ไมใ
ชเนื้อไมโดยชุมชนทองถิ่น 

  

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. 

เกณฑที่ 5.5 การปฏิบัติเพ่ือการจัดการปาไมควรตระหนัก ดํารงรักษา 
และถาเปนไปไดควรจะเพ่ิมคุณคาใหกับบริการจากปาไมและทรัพยากร ไดแก ลุมน้ําและการประมง 

Indicator 5.5.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....5555....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 

Forest managers are aware of the range of 

forest services and resources 

ผูจัดการปาไมควรตระหนักถึงการบริการของปาไมและทรั
พยากร 

  

Indicator 5.5.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....5555....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 

Forest management practices minimise 

negative impacts on services and other forest 

resources 

การปฏิบัติในการจัดการปาไมจะตองลดผลกระทบทางลบ
ตอบริการและทรัพยากรปาไมอื่นๆ ใหนอยที่สุด 

  

Indicator 5.5.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....5555....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

services and resources: 

การปฏิบัติในการจัดการปาไมจะตองดํารงรักษาและถาเปน
ไปไดจะตองเพ่ิมคุณคาของบริการจากปาไมและทรัพยากร 

� Monitoring evidence that services and 

resources are maintained 

หลักฐานการติดตามตรวจสอบบริการและทรัพยากรปาไม
ตองมีอยางตอเนื่อง 

� Practices to enhance services and 

resources are evident. 

การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมบริการและทรัพยากรปไมจะตองชัดเจน 

Interviews with Forest Managers 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 

  

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

sustained. 

เกณฑที่  5.6 
อัตราการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากปาไมควรจะไมเกินระดับที่ตั้งไวสําหรับการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

Indicator 5.6.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....6666....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Evidence of enumerations, yield calculations and harvesting 
planning 

หลักฐานของการแจงนับ การคํานวณผลผลิต 
และแผนการจัดการการตัดฟน 

SLIMF: 

Management plan 

แผนการจัดการ 

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

การสังเกตการณภาคสนามของพ้ืนที่ตัดฟนเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ที่วางแผ
นไวสําหรับการตัดฟน 

Maps of tree location 

แผนที่ตําแหนงของไม 

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

บันทึกการตัดฟนและการขาย และแผนที่ครอบคลุมระยะเวลาการทํางาน 

Data on likely or actual growth rates of species harvested. 

ขอมูลที่ใกลเคียงกับอัตราการเจริญเติบโตจริงของชนิดพันธุที่ตัดฟน 

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) 

ขอมูลดานการเจริญเติบโตของปาไม การงอกใหม 
และปริมาตรที่ตัดฟนและสางระยะจะตองทํารายงานสมํ่าเส
มอรวมทั้งวิเคราะหเปรียบเทียบกับปริมาตรและการเจริญเติ
บโตที่คาดการณไว 
(ความถูกตองของขอมูลจะเหมาะสมกับขนาดและความเข
มขนของการจัดการ) 

SLIMF (Small Forests): SLIMF (พ้ืนที่ปาขนาดเล็ก) 

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. 

ระดับการตัดฟนจะตองย่ังยืนในระยะยาว 
(ชวงเวลาที่เหมาะสมคือ 3 รอบการตัดฟน) 
ขอสังเกตคือระดับการตัดฟนประจําปอาจจะแตกตางกันอย
างมาก 

SLIMF (Low Intensity Forests): 
(พ้ืนที่ปาที่มีการใชไมมากนัก) 

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. 

ขอจํากัดของการตัดฟนจะตองอยูในระดับที่ย่ังยืนบนพ้ืนฐ
ายของการอนุรักษการเจริญเติบโตของไมและอัตราผลผลิ
ต ขอจํากัดของการตัดฟนจะตองมีไวในแผนการจัดการ 
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Indicator 5.6.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....6666....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Timber resource planning 

แผนการจัดการทรัพยากรซุง 

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

การผลิตไมยูคาลิปตัสที่ย่ังยืนตองอยูบนพ้ืนฐานของการปลูกใหมภายใต
เกณฑการปลูกใหมของกรมปาไม ตามพระราชบัญญัติปาปลูก 

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. 

การเก็บเกี่ยวที่ย่ังยืนและความเขมขนและความถี่ของการตั
ดสางระยะจะตองถูกคํานวณไวสําหรับพ้ืนที่ปาปลูกบนพ้ืน
ฐานของขอมูลที่เปนปจจุบันและไมเกินอัตราการทดแทนที่
คํานวณไวในระยะยาว 

  

Indicator 5.6.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    5555....6666....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plans 

แผนการจัดการ 

Authorised harvesting of non-timber forest 

products does not exceed calculated 

replenishment rates over the long term 

การอนุญาตใหทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากปาที่ไมใชเนื้อไ
มจะตองไมเกินคาอัตราการทดแทนที่คํานวณไวในระยะยา
ว 

  

PRINCIPLE 6. ENVIRONMENTAL IMPACT: 

หลักการที่ 6 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

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. 

การจัดการปาไมควรอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและคุณคาที่เกี่ยวของ ทรัพยากรน้ํา ดิน 
และระบบนิเวศและภูมิทัศนที่จําเพาะเปราะบาง  และในการนี้ ดํารงไวซึ่งหนาที่ทางนิเวศวิทยาและความสมบูรณของปาไม 

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. 

เกณฑที่  6.1 การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมควรจะสมบูรณ เหมาะสมตอขนาด 
ความเขมขนของการจัดการปาไม และความจําเพาะตอทรัพยากรที่จะไดรับผลกระทบ 
รวมทั้งนําไปใชกับระบบการจัดการอยางพอดี การประเมินควรรวมถึงระดับภูมิทัศน 
อีกทั้งผลกระทบตอขั้นตอนการอํานวนความสะดวกในพ้ืนที่งาน 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมควรจะประเมินกอนที่จะดําเนินการปฏิบัติที่มีการรบกวนพ้ืนที ่

Indicator 6.1.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....1111....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

(Not applicable to SLIMF) 

ไมสามารถนําไปใชสําหรับ SLIMF 

The owner/manager has systematically 

identified and 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 
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assessments shall be documented. 

เจาของ/ผูจัดการตองมีการระบุและประเมินศักยภาพของผ
ลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 
ของกิจกรรมทุกประเภท 
(รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในพ้ืนที่งาน) 
ที่ดําเนินในพ้ืนที่ปาไม 
ผลกระทบของแผนการปาไมจะตองถูกพิจารณาในระดับภู
มิทัศน 
พิจารณาปฏิสัมพันธกับพ้ืนที่และถิ่นที่อยูอาศัยอื่นที่ใกลเคี
ยง สําหรับองคกรที่มีขนาดใหญ 
ผลการประเมินผลกระทบควรจะทําไวเปนเอกสาร 

สําหรับการปฏิบัติและกิจกรรมทุกประเภทที่ดําเนินการในพ้ืนที่ปาปลูกคว
รจะมีการประเมินความเปนไปไดของผลกระทบทางลบที่สําคัญที่จะเกิดขึ้
นตามมา ดังนี้ การพังทะลายและการอัดตัวแนนของดิน 
การเปลี่ยนแปลงผลผลิตของดิน การรุกรานของสิ่งมีชีวิตตางถิ่น 
ความชุกชุมของพืชและสัตวในธรรมชาติ 
ความหลากชนิดและการกระจาย การแตกแยกของถิ่นที่อยู 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สารหลอลื่น มลพิษจากสารอาหารหรือปุย 
(จากการไหลบา การพน) และ การตกตะกอนในทางน้ําหรือแหลงน้ํา 
การเปลี่ยนแปลงการไหลและการระบายน้ํา การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน 
ขอแนะนําการทํางาน 01 ที่เกี่ยวของกับขั้นตอนของโรงงานหรืออะไร 
???ในพ้ืนที่ จะนําไวเปนการอางอิง 

Interviews with Forest Managers, environmental NGOs and 
government conservation agencies. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม 
และหนวยงานดานอนุรักษของรัฐบาล 

  

Indicator 6.1.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....1111....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

A “significant activity is an activity that has the potential to cause 
environmental impacts that are: 

กิจกรรมที่มีความสําคัญคือกิจกรรมที่มีศักยภาพกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่
งแวดลอมดังนี้: 

� Permanent or long term; or 

� มีผลตลอดไปหรือระยะยาว หรือ 

� Affects a wide environment 

� มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนวงกวาง 

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. 

การทํา EIA เปนกระบวนการที่เปนทางการที่ดําเนินการเก็บ รวบรวม 
วิเคราะห ตีความ และสื่อสาร ขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
ขั้นตอนสามารถที่จะดําเนินการประเมินอยางไมเปนทางการสําหรับโครง
การวางแผนการปฏิบัติการเก็บเกี่ยว เปาประสงคของการทํา EIA 

ก็เพ่ือลดผลกระทบทางลบใหมากที่สุด 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาเปนการอนุรักษสิ่งที่จําเปนและเพ่ิมภาพในทางบวกขอ
งโครงการ 

Principles that a formal EIA should comply with are: 

หลักการสําหรับการทํา EIA อยางเปนทางการควรจะตองสอดคลองกับ: 

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

การไดรับขอมูลในการตัดการตัดสินใจ: 

กระบวนการตัดสินใจควรจะพิจารณาจากขอมูลที่นาเช่ือถือ 

Accountability: Responsibilities must be clearly defined. 

ผูรับผิดชอบ: การรับผิดชอบตองระบุใหชัดเจน 

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

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: 

การประเมินความจําเพาะของพ้ืนที่ในดานศักยภาพของผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมของกิจกรรมทางปาไมทุกประเภทจะ
ตองดําเนินการกอนที่จะตกลงเร่ิมทําการปฏิบัติที่มีการรบก
วน 
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับขนาดของการปฏิบัติและความออ
นไหวของพ้ืนที่ เม่ือมีกานปฏิบัติใดที่พบวา มีความสําคัญ 
การประเมินความจําเพาะตอพ้ืนที่จะตองทําเปนเอกสาร 
กิจกรรมที่ระบุวามีความสําคัญจะตองรวมไว 
ทั้งนี้ไมไดถูกควบคุมในเร่ืองตอไปนี้ 
� The building of new roads or substantial 

rerouting of existing roads; 

� การทําถนนใหมหรือการบูรณะถนนเดิม; 

� Any form of flow restriction in streams and 

rivers; 

� รูปแบบของขอจํากัดการไหลในลําธารและแมน้ํา; 

� Aforestation; 

� การปลูกทดแทน; 

� 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; 

� การเปลี่ยนแปลงสกุลของการปลูกทดแทนในพ้ืนที่ที่ม
ากกวา 100 เฮกแตร 
ระหวางฤดูกาลปลูกภายในพ้ืนที่ปฏิบัติการ/จัดการ 
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โดยที่พ้ืนที่ปลูกมีมากกวา 1 พ้ืนที;่ 

� Recreational activities and associated 

infrastructure 

� กิจกรรมสันทนาการและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เกี่ย
วของ 

� Communication masts and associated 

infrastructure 

� ระบบการสื่อสารและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เกี่ยวขอ
ง 

� Power lines 

� สายไฟฟา 

� Water lines 

� ระบบน้ํา 

� Change of natural vegetation to commercial 

or any other use. 

� การเปลี่ยนแปลงของพรรณไมธรรมชาติสําหรับการค
าหรือการใชในรูปแบบอื่นๆ 

� Erection of new fences 

� การเพ่ิมใหมของร้ัว 

� Use of natural areas and products for 

commercial gain or any other purpose 

� การใชพ้ืนที่ธรรมชาติและผลผลิตสําหรับผลทางการ
คาหรือจุดประสงคอื่นๆ 

� New waste disposal sites; 

� พ้ืนที่ใหมสําหรับทิ้งของเสีย; 

� Implementation of new/modified 

activities/products that may have 

significant impacts on the environment. 

� การเติมแตงเพ่ิมเติมกิจกรรมใหม/ปรับปรุง/ผลผลิต 
ที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญดานสิ่งแวดลอม 

SLIMF (Small Forests): SLIMF(พ้ืนที่ปาขนาดเล็ก) 

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 

กอนที่จะทําการเร่ิมการปฏิบัติการใดๆ 
จะตองระบุผลกระทบทางลบที่จะเกิดตอสิ่งแวดลอม 
และการปฏิบัติการนั้นจะตองออกแบบใหมีผลกระทบนอยที่
สุด 
การประเมินไมจําเปนตองทําเอกสารถาไมมีขอบังคับตามก
ฎหมาย 

SLIMF (Low Intensity Forests): 

SLIMF(พ้ืนที่ปาที่ใชงานไมมากนัก) 

Before starting any operation, the possible 

negative environmental impacts at the site and 

landscape levels are identified and the 

visual). 

สิ่งแวดลอมเปนเร่ืองที่กวางมีหลายเร่ืองที่เกี่ยวของ: 

สิ่งแวดลอมรวมถึงสิ่งตางๆ ทุกอยาง ทุกเร่ืองราว (ไดแก กายภาพ สังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ และมุมมอง) 

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

การปรึกษาหารือแบบเปดเผย: 

การปรึกษากับกลุมที่สนใจทุกกลุมและกลุมที่มีผลกระทบจะตองทําแบบโ
ปรงใส 

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

การมีผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน: 

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานในเฉพาะสาขาจะทําใหการทําการประเมินนาเช่ือ
ถือมากขึ้น 

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

ทางเลือก: 

พิจารณาทางเลือกที่มีความเปนไปไดทุกอยางในรูปแบบของสถานที่และ
กิจกรรมตางๆ 

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

การวัดการบรรเทา: 

การประเมินการวัดการบรรเทาจะทําใหลดหรือหักลางผลกระทบทางลบแ
ละเพ่ิมผลดีตอกิจกรรมที่วางแผนไว 

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

พิจารณาในทุกระดับ: 

การประเมินควรจะพิจารณาทุกระดับของการพัฒนา 
ตั้งแตระยะการวางแผนจนถึงการปดโครงการ 

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

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและทดสอบระดับความรูพ้ืนฐานดาน EIA 

Records of assessments and decisions. 

บันทึกการประเมินและการดําเนินการตัดสินใจ 

Environmental management plans. 

แผนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

SLIMF: 

Manager’s knowledge of the site and impacts of operations 

ความรูของผูจัดการของพ้ืนที่งานและผลกระทบของการปฏิบัติ 

Field observations 

การสังเกตการณภาคสนาม 

Management plan 

แผนการจัดการ 

Documented environmental statement or assessment where 
legally required 
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operation is designed to minimise them.  

Assessments do not need to be documented 

unless legally required 

กอนที่จะทําการเร่ิมการปฏิบัติการใดๆ 
จะตองระบุผลกระทบทางลบที่จะเกิดตอสิ่งแวดลอม 
และการปฏิบัติการนั้นจะตองออกแบบใหมีผลกระทบนอยที่
สุด 
การประเมินไมจําเปนตองทําเอกสารถาไมมีขอบังคับตามก
ฎหมาย 

เอกสารขัอบัญญัติของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมาย
ตองการ 

  

Indicator 6.1.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....13131313 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

See also requirements 6.5.1 and 6.5.2. 

ดูขอเงื่อนไข 6.5.1 และ 6.5.2 

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

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม ที่ปรึกษา 
และคนงานและทําการทดสอบระดับความรูตามความตองการขั้นต่ํา 

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

การสังเกตการณภาคสนามและแผนการปฏิบัติงาน 
สําหรับการปฏิบัติงานขนาดใหญ 
มาตรการนี้และการควบคุมควรจะทําเปนเอกสารไวในแผน 

See National Environmental Quality Act. 

ดูพระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดลอม  

All potential environmental impacts identified 

during assessments are considered during 

operations and planning and ensure that 

adverse impacts are avoided or mitigated 

ผลกระทบที่มีศักยภาพตอสิ่งแวดลอมทุกประเภทจะถูกระบุ
ระหวางการประเมินและถูกพิจารณาระหวางปฏิบัติการและ
วางแผน และม่ันใจวาผลกระทบอื่นๆ 
จะไมเกิดขึ้นและบรรเทาลง 

  

Indicator 6.1.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....1111....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Corrective Actions: 

การปฏิบัติแกไข 

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

วัตถุประสงคแรกที่นับเปนความไมสอดคลองคือ: 

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

� การปฏิบัติที่ทําขึ้นเพ่ือแกไขความเสียหายใดๆ 
ตอสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น (การปฏิบัติแกไข); และ 

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

� การวัดมุงที่จะปองกันความไมสอดคลองที่จะเกิดขึ้นมาอีก 
(การปฏิบัติปองกัน) 

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). 

วัตถุประสงคขอสองคือเพ่ือม่ันใจไดวาการปฏิบัติปองกันจะเกิดขึ้นเม่ือพบ
วามีศักยภาพที่ชัดเจนสําหรับกิจกรรมที่พัฒนาไปสูความไมสอดคลองที่จ
ะกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมตอไป 

The third objective is to ensure that CARs are reviewed 

Timely corrective actions are considered and 

implemented to address both past and potential 

non-conformances. 

การปฏิบัติแกไขเร่ืองเวลาจะถูกพิจารณษและทําใหสําเร็จเ
พ่ือระบุความไมสอดคลองในอดีต 
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periodically to identify persistent problem areas and to ensure 
that such problem areas are appropriately addressed, in either a 
corrective or a preventative manner. 

วัตถุประสงคขอสามคือม่ันใจวาไดมีการทบทวน CARs เปนชวงๆ 
เพ่ือระบุพ้ืนที่ปญหาที่ยังคงอยู 
และเพ่ือใหม่ันใจวาพ้ืนที่ปญหาดังกลาวจะไดรับการแกไขในลักษณะที่เ
ปนการแกไขใหถูกตองหรือปองกันไวกอน 

Interviews with managers. 

การสัมภาษณกับผูจัดการ 

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

การเปรียบเทียบคุณภาพของการดําเนินการปฏิบัติและสิ่งที่เกี่ยวของกับก
ารบันทึกเร่ือง CARs ที่ผานมา 

  

Indicator 6.1.5 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....1111....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Records of CARs 

บันทึกเร่ือง CARs 

SLIMF: 

Interviews with the forest Manager and workers and field 
observations 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและคนงานและการสังเกตการณภาคสนา
ม 

Corrective action requests (CARs) are recorded 

and closed out appropriately 

ขอรองขอใหแกไขใหปฏิบัติใหถูกตอง (CARs) 

จะตองถูกบันทึกและแกไขอยางเหมาะสม 

SLIMF: 

Timeous corrective actions are taken 

การปฏิบัติแกไขเร่ืองเวลาจะตองดําเนินการ 

  

Indicator 6.1.6 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....1111....6666 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers, environmental NGOs and 
government agencies. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 
องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมและหนวยงานรัฐบาล 

Research briefs. 

บทสรุปจากงานวิจัย 

Licences and permits. 

ใบอนุญาตและการยินยอม 

Non-native plant (non-tree) and animal species 

are introduced and/or native species re-

introduced only if consultation with 

acknowledged experts and regulatory 

authorities establishes that they are non-

invasive and will bring environmental benefits;, 

local stakeholders are consulted prior to any 

introduction; all introductions are closely 

monitored 

พืชตางถิ่น (ไมใชไมตน) และสัตวตางถิ่นที่นําเขามา 
และ/หรือ สิ่งมีชีวิตพ้ืนเมืองที่ถูกปลอยคืน 
จะตองมีการปรึกษากับผูเช่ียวชาญและตองอยูภายใตขอบั
งคับยินยอมใหชัดเจนวาจะเปนทําการรุกรานและจะสงเสริ
มผลประโยชนตอสิ่งแวดลอม 
ผูมีสวนไดสวนเสียทองถิ่นจะตองทําการปรึกษากอนที่จะ
ทําการปลอยกลับสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ 
และตองมีการติดตามตรวจสอบอยางใกลชิด 
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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. 

เกณฑที่ 6.2 การปกปองควรจะมีไวเพ่ือคุมครองสิ่งมีชีวิตที่จัดอยูในสถานะหายาก 
ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุรวมทั้งถิ่นที่อยูอาศัย (ไดแก รังและพ้ืนที่หากิน) 
ควรจะมีพ้ืนที่สําหรับการอนุรักษและคุมครอง 
ที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดและความเขมขนของการจัดการปาไมและความจําเพาะของพ้ืนที่ที่จะไดรับผลกระ
ทบ การลา การตกปลา การดักจับและการเก็บหาที่ไมเหมาะสมควรมีการควบคุม 

Indicator 6.2.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....2222....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

ถาขอมูลจากการสํารวจยังไมครบถวนใหถือวาสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวของดังกล
าวมีปรากฏอยู 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสัมภาษณผูจัดการปาไม ผูเช่ียวชาญทองถิ่น และหนวยงานของรัฐ 

Refer also to 7.1.7 

อางอิงไปยัง 7.1.7 

SLIMF (Small Forests): SLIMF (พ้ืนที่ปาไมขนาดเล็ก) 

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

ความรูของผูจัดการเกี่ยวกับสถานภาพของสิ่งมีชีวิตหายาก 
ถูกคุกคามและใกลสูญพันธในพ้ืนที่ 

Records from other sources of species found on the site. 

บันทึกจากแหลงของชนิดพันธุอื่นที่พบในพ้ืนที ่

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

การสังเกตการณภาคสนามดานพ้ืนที่ทํารังและหากินของสิ่งมีชีวิตที่หาย
าก ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ 

SLIMF (Low Intensity Forests): SLIMF 

(พ้ืนที่ปาไมที่มีการใชงานไมมากนัก) 

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

ความรูของผูจัดการและคนงานเกี่ยวกับสถานภาพของสิ่งมีชีวิตหายาก 
ถูกคุกคามและใกลสูญพันธในพ้ืนที่ 

Reports of training for forest workers on protection issues. 

รายงานของการฝกฝนสําหรับคนงานปาไมในประเด็นการคุมครอง 

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

การสังเกตการณภาคสนามดานพ้ืนที่ทํารังและหากินของสิ่งมีชีวิตที่หาย
าก ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ 

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

รายงานของสถานภาพการอนุรักษของพ้ืนที่ปาปลูกจากแหลงอื่น 

Rare, threatened and endangered species and 

their habitats present (or likely to be present) on 

the FMU have been identified and documented 

ชนิดพันธุที่หายาก ถูกคุกคาม และใกลสูญพันธุ 
รวมทั้งถิ่นที่อยูที่มีอยู (หรือใกลเคียง) 
ในพ้ืนที่ปาปลูกจะตองถูกระบุและทําเปนเอกสาร 

SLIMF (Small Forests): SLIMF (พ้ืนที่ปาขนาดเล็ก) 

Where known, rare, threatened and endangered 

species and their habitats are protected. 

สิ่งมีชีวิตที่จัดอยูในสถานะหายาก 
ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ 
รวมทั้งถิ่นที่อยูอาศัยตองไดรับการคุมครอง 

SLIMF (Low Intensity Forests): SLIMF 

(พ้ืนที่ปาไมมที่มีการใชงานไมมากนัก) 

Where known, rare, threatened and endangered 

species and their habitats are mapped and 

protected. 

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

ดูเพ่ิมเติมที่ http://www.iucnredlist.org/ 
บัญชีรายการชนิดพันธุดังกลาว และดูเพ่ิมเติมที่ภาคผนวก B 

สําหรับการอางอิงรายช่ือชนิดพันธุดังกลาวในประเทศไทย 

  

Indicator 6.2.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....2222....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Records and maps. 

บันทึกและแผนที ่

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสัมภาษณผูจัดการปาไม ผูเช่ียวชาญทองถิ่น และหนวยงานของรัฐ 

SLIMF: 

Maps showing conservation features 

แผนที่แสดงลักษณะของการอนุรักษ 

Field observations and interviews with forest manager 

การสังเกตการณภาคสนามและการสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 

Check stakeholder’s list for environmental representation. 

ตรวจสอบรายการของผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับเร่ืองการรับรองสิ่งแวดล
อม 

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. 

ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาแรมซารทั้งที่มีพ้ืนที่ชุมน้ํา
ที่มีความสําคัญและถูกคุกคาม 
การคุมครองพ้ืนที่ชุมน้ําตองไดรับการจัดใหมีความสําคัญลําดับแรกๆ 
นาจะไมถูกตอง เพราะไทยมีพ้ืนที่แรมซาร 12 แหงแลว 

Where appropriate, there is co-operation with 

acknowledged experts, conservation 

organisations and regulatory authorities in 

identifying conservation zones and protection 

areas for rare, threatened and endangered 

species present; these habitats are demarcated 

on maps, and, where necessary, on the ground 

มีการรวมมือกับผูเช่ียวชาญ องคกรอนุรักษ 
และหนวยงานที่มีอํานาจในการระบุพ้ืนที่อนุรักษและคุมคร
องสําหรับชนิดพันธุที่หายาก ถูกคุกคาม 
และใกลสูญพันธุที่มีอยู 
และถิ่นที่อยูควรจะถูกกําหนดบนแผนที่และในพ้ืนที่จริง 

SLIMF: 

Other features which are important for 

conservation are identified and protected. 

ลักษณะอื่นๆ 
ที่จําเปนตอการอนุรักษจะตองถูกระบุและคุมครอง 

  

Indicator 6.2.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....2222....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Operational plans. 

แผนการปฏิบัติการ 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสัมภาษณผูจัดการปาไม ผูเช่ียวชาญทองถิ่น และหนวยงานของรัฐ 

Rare, threatened and endangered species are 

protected during operations 

สิ่งมีชีวิตที่จัดอยูในสถานะหายาก 
ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุจะตองไดรับการคุมครองระหว
างการปฏิบัติงาน 

  

Indicator 6.2.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....2222....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Where less than 10% of the total area of large FMUs 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. 

มีการจัดพ้ืนที่รอยละ 10 
ของพ้ืนที่ทั้งหมดของพ้ืนที่ปาปลูกขนาดใหญไวสําหรับพ้ืนที่อนุรักษและ
คุมครอง 
จะตองคํานึงถึงการปรึกษาหารือกับผูเช่ียวชาญทองถิ่นและ/หรือ 
หนวยงานของรัฐ 

(Not applicable to SLIMF) 

ไมสามารถนําไปใชไดกับ SLIMF 

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  
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พ้ืนที่อนุรักษและพ้ืนที่คุมครอง 
พ้ืนที่ตัวแทนของระบบนิเวศที่คงอยู 
จะตองไดรับการคุมครองใหอยูในสภาพธรรมชาติ 
โดยคํานึงถึงการระบุพ้ืนที่ทางชีวภาพที่สําคัญ 
และความจําเปนของแนวเช่ือมตอธรรมชาติ 
(ที่ตอเนื่องกับพ้ืนที่ปาปลูก) และ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผูเช่ียวชาญทองถิ่นและหนวยงานของ
รัฐ 

Landscape scale conservation considerations 

are evident in field activities, staff/contractor 

actions and/or in coordination with adjoining 

landowners, conservation organizations or 

government conservation agencies. 

การพิจารณาการอนุรักษระดับภูมิทัศนเปนหลักฐานใน 
กิจกรรมภาคสนาม 
การกระทําหรือการปฏิบัติของเจาหนาที่/คูสัญญา 
และ/หรือ เจาของที่ดินที่มีสวนรวม 
องคกรอนุรักษหรือหนวยงานอนุรักษของรัฐ 

For smaller FMUs the conservation zones and protection areas 
should exist within the FMU or in nearby landscapes. 

สําหรับพ้ืนที่ปาปลูกขนาดเล็ก 
พ้ืนที่อนุรักษและคุมครองควรอยูภายในพ้ืนที่ปาปลูกหรือไมก็บริเวณรอบ
ๆ 

Plans and maps and records of completed work. 

แผนและแผนที่ และบันทึกของงานที่สมบูรณ 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 
ผูเช่ียวชาญทองถิ่นและหนวยงานของรัฐ 

  

Indicator 6.2.5 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....2222....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Plans and maps, including annual plan of operations. 

แผนและแผนที่ รวมถึงแผนประจําปของการปฏิบัต ิ

Field observations 

การสังเกตการณภาคสนาม 

Conservation management and protection 

activities are demarcated on maps, 

implemented and their impact monitored. 

การจัดการการอนุรักษและกิจกรรมการคุมครองปกปองจะ
ตองระบุไวบนแผนที่ 
ทําใหเสร็จสิ้นสมบูรณและผลกระทบทั้งหลายตองมีการติด
ตามตรวจสอบ 

For large scale organisations these will be also 

be documented in plans. 

สําหรับองคกรณขนาดใหญจะตองมีการทําเอกสารไวในแ
ผน 

SLIMF: 

Conservation management and protection 

activities have been determined and are 

demarcated on maps 

การจัดการการอนุรักษและกิจกรรมการคุมครองปกปองจะ
ตองระบุไวและทําพิกัดไวบนแผนที ่

  

Indicator 6.2.6 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....2222....6666 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Policies and procedures. 

นโยบายและขั้นตอน 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 
ผูเช่ียวชาญทองถิ่นและหนวยงานของรัฐ 

Field observations and records of collection. 

การสังเกตการณภาคสนามและบันทึกการเก็บหาของปา 

Authorised hunting, fishing, grazing and 

collecting activities are managed to ensure they 

do not exceed sustainable levels and 

inappropriate activities are prevented 

การอนุญาตยินยอมใหมีการลาสัตว ตกปลา 
เลี้ยงปศุสัตวและการเก็บหาของปา 
จะตองไดรับการจัดการเพ่ือไมใหเกินระดับของความย่ังยืน
และกิจกรรมที่ไมเหมาะสมตองมีการหามและควบคุม 
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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. 

เกณฑที่ 6.3 หนาที่ทางนิเวศวิทยาและคุณคาควรจะไดรับการอนุรักษ ดํารง เพ่ิมพูน หรือ ฟนฟู รวมทั้ง:::: 

� การฟนฟูงอกใหมและการทดแทน 

� ความหลากหลายทางพันธุกรรม ชนิดพันธุ และระบบนิเวศ 

� วัฏจักรธรรมชาติที่มีผลตอผลผลิตของระบบนิเวศปาไม 

Indicator 6.3.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....3333....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

ความตองการนี้ตองนําไปใชสําหรับองคกรการจัดการปาธรรมชาติและป
าปลูก 
ความสอดคลองควรจะเกี่ยวของกับการเร่ิมตนการประเมินและการติดตา
มในเร่ืองตางๆ ดังตอไปนี:้ 

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

� การงอกใหมทดแทนของพ้ืนที่ปาไมธรรมชาติที่เก็บเกี่ยว 
พ้ืนที่เสื่อมโทรม พ้ืนที่แตกแยก พ้ืนที่ที่เสียหายจากไฟปา 
พ้ืนที่อนุรักษ และพ้ืนที่คุมครอง; 

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

� ผลกระทบของการจัดการในอดีต ไดแก การทําไม 
การเก็บหาของปาที่ไมใชเนื้อไม และการพังทะลายของดิน; 

� Distribution and status of plant communities; 

� การกระจายและสถานภาพของสังคมพืช; 

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

� สถานภาพการอนุรักษของสังคมพรรณไมและสัตวทองถิ่น 
รวมทั้งถิ่นที่อยู; 

� Spread of invasive species 

� การแพรระบาดของชนิดพันธุตางถิ่น; 

� Ongoing soil erosion 

� การเกิดการพังทะลายของดิน; 

� Water quality 

� คุณภาพน้ํา; 

Records and maps 

บันทึกและแผนที ่

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

The status of the FMU with regard to: 

� regeneration and succession 

� genetic, species and ecosystem diversity 

� natural cycles 

is known or estimated. 

สถานภาพของพ้ืนที่ปาปลูกจะเกี่ยวของกับ 

� การงอกใหมและการทดแทน 

� ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
ชนิดพันธุและระบบนิเวศ 

� วัฎจักรธรรมชาติ 

เปนที่รูจักและเขาใจด ี

6.3.1.1: The alien invasive species on the FMU are 
identified 

6.3.1.1  ระบุชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานในพ้ืนที่ปาปลูก 
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Indicator 6.3.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....3333....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and local experts 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

Silvicultural and/or other management systems 

are appropriate for the ecology of the forest and 

resources available 

วนวัฒวิทยา และ/หรือ ระบบการจัดการแบบอื่น 
จะตองเหมาะสามตอนิเวศวิทยาของปาไมและทรัพยากรที่มี
อยู 

  

Indicator 6.3.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....3333....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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. 

กิจกรรมการเพ่ิมพูน การดํารงรักษาและการฟนฟู 
ควรจะเตรียมจัดไวเพ่ือการฟนฟูของพ้ืนที่ธรรมชาติที่เสื่อมโทรม 
ถูกรุกรานดวยวัชพืช พังทะลายของดิน ผานการไถพรวน พ้ืนที่ทิ้งขยะ 
ทําเหมือง ฯลฯ 

Interviews with Forest Managers, local experts. 

การสัมภาณกับผูจัดการปาไม และผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

Plans and maps and field observations. 

แผนและแผนที่ และการสังเกตการณภาคสนาม 

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

สมาชิกของ ITTO 

จะไดรับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการปลูกปาทดแทนเพ่ือการอุตส
าหกรรมและกิจกรรมการจัดการปาไม รวมทั้งการฟนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรม 

Ecological functions (regeneration, succession, 

diversity, natural cycles) are maintained and 

where appropriate, there is a programme for 

restoration of degraded sites 

หนาที่ของระบบนิเวศ (การงอกใหม การทดแทน 
ความหลากหลาย และวัฏจักรธรรมชาติ) 
จะตองคงอยูและมีโปรแกรมการฟนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรมเม่ือมี
โอกาส 

  

Indicator 6.3.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    6666....3333....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Plans and maps 

แผนและแผนที ่

Interviews with Forest Managers, local experts 

การสัมภาณกับผูจัดการปาไม และผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

In natural and semi-natural forest, natural 

regeneration is preferred where adequate for 

the meeting of management objectives; where 

artificial regeneration is planned, environmental 

impact has been assessed (refer Criterion 6.1) 

ในพ้ืนที่ปาธรรมชาติและปากึ่งธรรมชาติ 
มักจะใหมีการงอกใหมตามธรรมชาติเพ่ือใหสอดคลองกับวั
ตถุประสงคของการจัดการ 
แตก็มีการวางแผนการเกิดหรืองอกใหมดวยการชวยเหลือ
ของคนดวย 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมควรจะไดรับการประเมิน 
(อางถึงเกณฑที่ 6.1) 
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Criterion 6.4 Representative samples of existing ecosystems within landscapes shall be protected in 

their natural state and recorded on maps, appropriate to the scale of operations and the 

uniqueness of the resource. 

เกณฑที่ 6.4 
พ้ืนที่ตัวแทนของระบบนิเวศที่ยังคงอยูในภูมิทัศนควรไดรับการคุมครองใหอยูในสภาพธรรมชาติและบันทึกไว
บนแผนที่ มีความเหมาะสมกับขนาดของการปฏิบัติการและความจําเพาะของทรัพยากร 

Indicator 6.4.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....4444....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

 For the protection and recording of 

representative samples of existing ecosystems 

in the landscape, refer to Criterion 6.2. 

สําหรับการคุมครองและการบันทึกพ้ืนที่ตัวแทนของระบบนิ
เวศที่ยังคงอยูในภูมิทัศน อางอิงไปถึง เกณฑที่ 6.2 

  

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. 

เกณฑที่ 6.5 ขอเขียนแนวทางขอแนะนําควรจะจัดเตรียมและทําใหสมบูรณเพ่ือ ควบคุมการพังทะลาย 
ลดความเสียหายตอปาไมระหวางการตัดฟนเก็บเกี่ยว การกอสรางถนน และกลไกการรบกวนอื่นๆ 
และการปกปองทรัพยากรน้ํา 

Indicator 6.5.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....5555....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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. 

การปฏิบัติดานการปาไมรวมถึง: การเตรียมพ้ืนที่ การจัดการแนวกันไฟ 
การวางแผน การควบคุมวัชพืช การจัดการหมูไม การเก็บเกี่ยวตัดฟน 
และการขนสงออก การขุดลอกผิวถนน การปดเหมือง 
การออกแบบเครือขายถนน การออกแบบถนน การกอสราง 
การดูแลและการยกเลิก 

Records, plans and maps. 

บันทึก แผน และแผนที ่

Interviews with Forest Managers and field observations. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการสังเกตการณภาคสนาม 

SLIMF: 

Interviews with Forest Managers and field observations 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการสังเกตการณภาคสนาม 

Maps showing new roads and locations of new and ongoing 
operations 

แผนที่แสดงถนนใหม 
และสถานที่ของการดําเนินการใหมและที่กําลังดําเนินการ 

Harvesting agreements, Code of Practice for Forest Harvesting 
regional standards 

ขอตกลงการเก็บเกี่ยว 
รหัสการปฏิบัติสําหรับการเก็บเกี่ยวจากปาไมมาตรฐานระดับภูมิภาค 

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 

การปฏิบัติทุกเร่ืองในดานการปาไมที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทุ
กประเภทจะตองถูกระบุ (ดู 6.1) 
และขอเขียนแนะนําแนวทางที่ระบุขอปฏิบัติที่ยอมรับไดมีจั
ดใหไวสําหรับผูจัดการปาไมและที่ปรึกษา 
แนวทางการปฏิบัติตองสอดคลองและอยูไมต่ํากวาเงื่อนไข
ความตองการที่ระบุไวในการปฏิบัติในระดับชาติหรือระดับ
ภูมิภาค 

SLIMF: 

All forest management operations that may 

damage soil (e.g. compaction, erosion) and 

methods to mitigate or avoid such are known. 

การปฏิบัติทุกเร่ืองในดานการปาไมที่มีผลเสียหายตอดิน 
(เชน การอัดตัวแนน การพังทะลาย) และ 
วิธีในการบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงผลดังกลาวจะตองเปนที่รับ
ทราบ 
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Indicator 6.5.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....5555....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

รายงานการประเมินหลักควรมีการอางอิงที่ชัดเจนกับแนวทางแนะนํากา
รปฏิบัติระกับชาติหรือระดับภูมิภาคที่ใชสําหรับการอางอิง 

Operational plans, interviews with staff and field observations. 

แผนการปฏิบัติการ 
การสัมภาษณกับเจาหนาที่และการสังเกตการณภาคสนาม 

Guidelines developed in terms of indicator 6.5.1 

are implemented during operations and 

planning 

การพัฒนาแนวทางแนะนําตามแบบของตัวบงช้ีที่ 6.5.1 
จะตองทําใหสําเร็จระหวางการปฏิบัติการและการวางแผน 

  

Indicator 6.5.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....5555....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

รายงานการประเมินหลักควรมีการอางอิงที่ชัดเจนกับแนวทางแนะนํากา
รปฏิบัติระกับชาติหรือระดับภูมิภาคที่ใชสําหรับการอางอิง 

Operational plans, interviews with staff and field observations. 

แผนการปฏิบัติการ 
การสัมภาษณกับเจาหนาที่และการสังเกตการณภาคสนาม 

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

�����������	
ก 
รหัสการปฏิบัติสําหรับการเก็บเกี่ยวจากปาไมมาตรฐานระดับภูมิภาค-

FAO สํานักงานระดับภูมิภาคในเอเซียแปซิฟก กรุงเทพฯ 

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

SOP’s/แนวทางแนะนํานโยบายของพ้ืนที่ปาปลูก (รวมถึงลําธาร รองน้ํา 
และทางน้ํา) ผลกระทบของถนนจะตองไดรับการตรวจตรา 

 

Buffer zones are maintained along watercourses 

and around water bodies.  These buffer zones 

are demarcated on maps and comply with 

specifications made in national and regional 

best practice guidelines 

SLIMF: 

Buffer zones are maintained along watercourses 

and around water bodies and comply with 

national and regional best practice guidelines 

  

Indicator 6.5.4 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....5555....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Operational plans, interviews with staff and field observations. 

แผนการปฏิบัติการ 
การสัมภาษณกับเจาหนาที่และการสังเกตการณภาคสนาม 

No evidence of significant spillages. 

ไมพบหลักฐานของของเสียที่หกเลอะเทอะที่เดนชัด 

Operators are aware of and able to implement 

adequate emergency procedures for clean up 

following accidental oil and chemical spillages 

ผูปฏิบัติการจะตองตระหนักและสามารถที่จะทําใหครบถว
นเพียงพอในขั้นตอนเรงดวนสําหรับการทําความสะอาดคร
าบน้ํามันและสารเคมีที่ไมไดตั้งใจใหเกิด 
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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 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. 

เกณฑที่ 6.6 
ระบบการจัดการควรจะสนับสนุนการพัฒนาและยอมรับในการใชวิธีการจัดการกับแมลงศัตรูพืชดวยการไมใช
สารเคมีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และตองหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช องคการอนามัยโลกประเภท 
1A    และ1B สารเคมีกําจัดศัตรูพืชคลอริเนทไฮโดรคารบอน 
สารเคมีกลุมที่ตกคางเปนระยะเวลานานหรือตลอดไป สารพิษ หรือ 
กลุมอนุพันธที่มีผลในการสะสมในหวงโซอาหารและมีผลตอสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากเปาหมาย 
รวมทั้งกลุมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่โดนระงับการใชในขอตกลงของนานาชาติ ไมควรนํามาใช 
ถาหากมีการใชควรจะตองมีอุปกรณหรือการฝกอบรมเพ่ือจะลดความเสี่ยงตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

Indicator 6.6.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....6666....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชรวมถึงยากําจัดวัชพืช ยาฆาแมลง ยาฆารา 
และยาฆาหนู ที่ใชในภาคสนาม (รวมถึงสารลดแรงตึงผิว 
สารชวยใหกระจายตัว หรือสารทําละลายที่ใช ) 

Records of chemicals in use. 

บันทึกการใชสารเคมีที่ใช 

Receipts and invoices. 

ใบเสร็จและใบแจงหนี ้

Procedures for the safe and appropriate use of chemicals 

ขั้นตอนสําหรับความปลอดภัยและการใชสารเคมีที่เหมาะสม 

Compliance with Hazardous Substance Act 1992 

สอดคลองกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

There is an up-to-date list of all pesticides used 

in the organisation that documents trade name, 

and active ingredient.  Where not provided by 

the product label, authorised applications, 

application methods and rates will also be 

documented. 

มีการปรับปรุงรายช่ือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทั้งหมดที่ใชใน
องคกรใหทันสมัยอยูเสมอและทําบันทึกช่ือการคา 
และองคประกอบของสารออกฤทธิ์ ถาไมมีระบุไวที่ฉลาก 
การอนุญาตใหใช 
วิธีการใชและอัตราที่ใชควรจะทําบันทึกเปนเอกสาร 

  

Indicator 6.6.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....6666....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Refer SGS Qualifor Work Instruction 16 for: 

อางถึง SGS Qualifor Work Instruction 16 เพ่ือ 
� Current list of prohibited pesticides; 

� รายช่ือปจจุบันของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตองหาม 
� Derogations; 

� การยกเลิก 
� Temporary derogations; and 

� การยกเลิกช่ัวคราว และ 
� Use of prohibited chemicals for emergency situations. 

� การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตองหามสําหรับกรณีฉุกเฉิน 

Chemical records 

Prohibited pesticides are not used except 

where: 

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตองหามจะไมมีการนําไปใชยกเวน: 

� a derogation of policy has been obtained 

from the FSC Secretariat; or 

� การยกเลิกในนโยบายที่ไดรับการแจงจากเลขานุการ 
FSC FSC FSC FSC หรือ 

� a temporary  exemption has been authorised 

in terms of FSC-POL-30-001, and its 

associated documents , prior to use. 

� การละเวนช่ัวคราวที่ไดรับการอนุญาตในเร่ืองของ 
FSCFSCFSCFSC----POLPOLPOLPOL----30303030----001 001 001 001 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
กอนจะนําไปใช    
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Indicator 6.6.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....6666....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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 

การใชและเปาหมายการลดการใชควรจะแสดงตอพ้ืนที่เปนเฮกแตรและ
ขนาดยอยกวานั้นขึ้นอยูกับการปฏิบัติการและพ้ืนที่รับน้ํา/ระบายน้ํา 
เปาหมายควรจะแสดงเปนเชิงปริมาณ 

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. 

ในบางองคกรอาจจะยินยอมใหเพ่ิมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางชนิด
ในระยะสั้นและระยะกลาง แตการใชก็ตองคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม 
ดูที่ 6.6 

This requirement applies to nurseries located on the certified 
FMU. 

ความจําเปนที่ตองใชสําหรับเรือนเพาะชําที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ปาปลูกที่ไดรับ
การรับรอง 

Documented long term strategy 

เอกสารยุทธศาสตรระยะยาว 

Chemical use records. 

การบันทึกการใชสารเคมี 

Where chemicals are used on an ongoing basis 

the owner/manager must prepare and 

implement a strategy that will have at least the 

following components: 

ถามีการใชสารเคมีในการดําเนินการปกติ 
เจาของ/ผูจัดการตองเตรียมและมีความพรอมสําหรับยุทธศ
าสตรที่จะตองใหมีสิ่งตอไปนี้นอยที่สุด: 

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

objective; 

� ลดปริมาณการใชโดยนํามาเปนวัตถุประสงคระยะยาว; 

� a range of methods for pesticide control 

providing justification for chemical-use as 

an option; 

� ชวงของวิธีการในการควบคุมการใชสารเคมีกําจัดศัต
รูพืชที่จะตองพิจารณาการใชสารเคมีเปนทางเลือก;;;;    

� procedures that promote the optimal use of 

chemicals (timing, follow-up, equipment, etc 

� ขั้นตอนที่สนับสนุนการใชสารเคมีที่เหมาะสม (เวลา 
การติดตามผล อุปกรณ และอื่นๆ) 

� clear measurable targets for long term 

chemical use; with reduction as the 

objective; 

� การวัดผลเปาหมายที่ชัดเจนสําหรับการใชสารเคมีในร
ะยะยาว 
พรอมทั้งการลดการใชที่ตองเปนวัตถุประสงค;;;;    

Usage is expressed per product, on a per 

hectare basis and sub-divided according to 

catchment or drainage basin. 

การใชจะแสดงปริมาณตอผลผลิตตอขนาดพ้ืนที่เปนเฮกแ
ตรและขนาดยอยกวานั้นขึ้นอยูกับขนาดของพ้ืนที่รับน้ําหรื
อระบายน้ํา    

SLIMF: 

Record is kept of the amount of chemicals used 

on the FMU and there is indication that 

alternative methods are being considered 

leading to a reduction in use of the long term 

เก็บการบันทึกปริมาณการใชสารเคมีที่ใชในพ้ืนที่ปาปลูกแ
ละมีตัวบงช้ีที่แสดงวิธีทางอื่นที่แสดงถึงการพิจารณาการ
นําไปสูการลดปริมาณการใชในระยะยาว 

  

Indicator 6.6.4 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....6666....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชอาจจะเปนสารบางชนิด ไดแก 

(Not applicable to SLIMF) 

ไมสามารถนํามาใชที่ SLIMF 

Where pesticides are the preferred method of 
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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 

 

พวกกําจัดวัชพืชรุกราน ควบคุมพาหะนําโรคสูมนุษย 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

Documented justification. 

เอกสารแสดงการพิจารณาการใช 

  

Indicator 6.6.5 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....6666....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Procedures and records. 

ขั้นตอนและการบันทึก 

Interviews with staff 

การสัมภาษณกับเจาหนาที่ 

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’ 

  

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. 

เกณฑที่ 6.7 สารเคมี บรรจุภัณฑ ของเสียที่ไมใชสารอินทรียที่เปนของเหลวและของแข็ง 
รวมทั้งน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันควรจะทิ้งโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมในที่ที่จัดไวใหเหมาะสม 

Indicator 6.7.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....7777....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Field observations and interviews with staff 

การสังเกตการณภาคสนามและการสัมภาษณกับเจาหนาที่ 

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

เจาหนาที่ของพ้ืนที่ปาปลูกมีความตระหนักการริเร่ิมการนํากลับมาใชให
มในทองถิ่นและมีการสงเสริมเหลานี้หรือไม? 

The owner/manager should 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 

เจาของ/ผูจัดการควรจะม่ันใจวาของเสียที่ไมใชสารอินทรี
ย (เชน น้ํามัน ยาง บรรจุภัณฑ อื่นๆ) 
รวมทั้งสิ่งที่เกิดจากคูสัญญาที่ทํางานในพ้ืนที่ปาปลูกจะได
รับการนํากลับมาใชใหมถาสามารถทําได 

  

Indicator 6.7.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....7777....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Waste includes: 

ขยะหรือของเสีย: 

� Surplus chemicals 

� สารเคมีสวนเกิน 

� Chemical containers 

� บรรจุภัณฑของสารเคมี 

� Plastic waste 

� ของเสียพลาสติค 

� Fuels and lubricants 

� น้ํามันเช้ือเพลิงและสารหลอลื่น 

� Worn vehicle tyres 

� ยางรถเกา 

The owner/manager should ensure that waste 

that cannot be re-cycled, including that 

generated by contractors working on the FMU, 

is disposed of in environmentally appropriate 

ways. 

เจาของ/ผูจัดการควรจะม่ันใจวาของเสียที่ไมสามารถนําก
ลับมาใชใหมได 
รวมทั้งสิ่งที่เกิดจากคูสัญญาที่ทํางานในพ้ืนที่ปาปลูกจะได
รับการจัดการดวยวิธีการที่เหมาะสมกับสิ่งแวดลอม 

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

chemicals and their containers) 

6.7.2.1 ขยะอันตรายจะตองถูกระบุ 
แยกและกําจัดอยางเหมาะสม (พวกแบตเตอร่ีเกา หลอดยูวี 
กรองน้ํามัน น้ํามันเกาและสารเคมีและบรรจุภัณฑ) 
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� Used vehicle batteries 

� แบตเตอร่ีรถเกา 

� Waste produced from processing operations 

� ของเสียที่เกิดจากการกระบวนการปฏิบัติการ 

� Domestic 

� ขยะจากบานเรือน 

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

หลักฐานที่แสดงของเสียที่ไดรับการกําจัดดวยวิธีการที่เหมาะสม 

  

Indicator 6.7.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....7777....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with staff 

การสัมภาษณกับเจาหนาที่ 

The owner/manager should ensure that the 

handling and disposal of chemicals and 

chemical containers, including that generated 

by contractors working on the FMU, should 

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’ 

เจาของ/ผูจัดการควรจะม่ันใจวาการควบคุมและการกําจัด
สารเคมีและบรรจุภัณฑรวมทั้งสิ่งที่เกิดจากคูสัญญาที่ทํางา
นในพ้ืนที่ปาปลูกจะใหเกิดขึ้นนอยที่สุดภายใตขอบังคับขอ
ง ILO 

สุขภาพและความปลอดภัยในการใชสารเคมีในการเกษตร
: แนวทาง และ 
ความปลอดภัยในการใชสารเคมีในการทํางาน 

  

Indicator 6.7.4 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....7777....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Presence of waste receptacles or other 

การพบหรือการมีที่ทิ้งของเสียหรือรองรับขยะ 

On-site facilities for easy collection of waste are 

provided 

การอํานวยความสะดวกในพ้ืนที่ทํางานในการเก็บรวบรวม
ของเสียที่จัดมีไว 

  

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. 

เกณฑที่ 6.8 การใชตัวควบคุมทางขีวภาพควรจะไดรับการทําเอกสาร การลดลง 
การติดตามตรวจสอบและการควบคุมอยางเครงครัด 
โดยใหสอดคลองกับกฎหมายของประเทศและเปนที่ยอมรับในทางวิชาการระดับสากล 
การใชสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมเปนเร่ืองตองหาม 

Indicator 6.8.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....8888....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 

Policies and procedures. 

นโยบายและขั้นตอน 

The use of biological control agents is avoided 

or minimised by making use of best available 

alternative control methods not entailing 

excessive cost 

การใชตัวควบคุมทางชีวภาพควรไดรับการหลีกเลี่ยงหรือล
ดลง 



AD 33-TH-03 Page 53 of 92 

 

โดยคํานึงถึงทางเลือกทางอื่นที่ดีที่สุดที่ไมใหคาใชจายมา
กเกินไป 

  

Indicator 6.8.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....8888....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Documentation 

การทําเอกสาร 

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 

การใชตัวควบคุมทางชีวภาพตองมีเอกสารรับรองเพ่ือพิจา
รณารายละเอียดในดาน 
วิธีการทางเลือกในการควบคุมแมลงและโรค 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
องคกรที่เกี่ยวของและที่ปรึกษาที่ไดรับอนุญาต 

  

Indicator 6.8.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....8888....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Documentation 

การทําเอกสาร 

All activities where biological control agents are 

used are documented and monitored 

กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการใชตัวควบคุมทางชีวภา
พจะตองมีการทําเอกสารและติดตามตรวจสอบ 

  

Indicator 6.8.4 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....8888....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with staff. 

การสัมภาษณกับเจาหนาที่ 

Records of biological material sources and supplies 

บันทึกของแหลงที่มาและปริมาณของวัสดุทางชีวภาพและ 

No genetically modified organisms are used in 

management, production or research 

programmes within the FMU. 

ไมมีการใชสิ่งมีชีวิตตกแตงพันธุกรรมในการจัดการปาไม 
การผลิต หรือ การวิจัยภายใจพ้ืนที่ปาปลูก 

  

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

ecological impacts 

เกณฑที่ 6.9 
การใชสิ่งมีชีวิตตางถิ่นควรจะไดรับการควบคุมและติดตามตรวจสอบอยางใกลชิดเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบตอนิเ
วศวิทยา 

Indicator 6.9.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....9999....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Records of scientific studies. 

บันทึกของการศึกษาทางวิทยาศาสตร 

Interviews with Forest Managers 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 

Exotic species are assessed for adverse 

ecological impacts and such impacts avoided 

ชนิดพันธุตางถิ่นจะไดรับการประเมินดานผลกระทบดานล
บตอนิเวศวิทยาและผลกระทบดังกลาวควรหลีกเลี่ยง 

  

Indicator 6.9.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....9999....2222 Verifiers & Guidance: 

Monitoring records 

บันทึกการติดตามตรวจสอบ 

Unwanted regeneration is monitored, and if 

necessary controlled 

การเจริญงอกใหมที่ไมตองการจะตองไดรับการติดตามตร
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วจสอบและถาจําเปนก็ตองควบคุม 

  

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. 

เกณฑที่ 6.10 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่ปลูกปาหรือพ้ืนที่ที่ไมใชปาไมไมควรเกิดขึ้น 
ยกเวนในเหตุการณการเปลี่ยนแปลงดังนี:้ 

a) มีขอจํากัดเร่ืองพ้ืนที่สวนที่จัดการปาไม และ 

b) ไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ปาไมที่มีคุณคาการอนุรักษสูง และ 

c) ตองมีผลประโยชนที่มีความชัดเจน สําคัญ เพ่ิมพูน ปลอดภัย 
และอนุรักษในระยะยาวตอพ้ืนที่การจัดการปาไม 

Indicator 6.10.1 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....10101010....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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. 

การตัดฟนทั้งหมดและการปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่ปาธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติ
ดวยพืชพ้ืนเมืองผสมผสาน 
ในกรณีที่การงอกเจริญตามธรรมชาติไมเพียงพอไมถือวาเปนการเปลี่ยน
แปลงพ้ืนที่ปาไปเปนสวนปา 
การตัดฟนทั้งหมดและการปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่ปาธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติ
ดวยพืชตางถิ่นถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไม 

The clearance of isolated single trees or pockets of natural 
vegetation less than 0.001 ha to consolidate plantation blocks or 
for essential infrastructure development is only permitted where 
acknowledged experts and regulatory authorities have been 
consulted and find it acceptable. 

การตัดฟนทั้งหมดของไมชนิดเดียวหรือพ้ืนที่พืชธรรมชาติที่มีขนาดนอย
กวา 0.001 
เฮกแตรไปเปนแปลงปลูกปาหรือเพ่ือการทําสาธารูปโภคพ้ืนฐานจะไดรับ
อนุญาตใหทําไดแตตองผานการรับรองและมีคําปรึกษาและการยอมรับข
องผูเช่ียวชาญและผูมีอํานาจอนุมัต ิ

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม ผูเช่ียวชาญทองถิ่น 
และตัวแทนหนวยงานของรัฐ 

Plans and maps. 

แผนและแผนที ่

Field observations. 

การสังเกตการณภาคสนาม 

Forest conversion, if any, is limited to small 

areas (and its extent is acceptable to 

conservation organisations, regulatory 

authorities) and/or is of negligible 

environmental impact 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมในกรณีใดๆ 
จะตองจํากัดใหนอยที่สุด 
(มีขนาดจํานวนที่ยอมรับขององคกรการอนุรักษ 
ผูควบคุมที่ไดรับอนุญาต) และ/หรือ 
มีผลกระทบที่ไมรุนแรงตอสิ่งแวดลอม 

  

Indicator 6.10.2 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....10101010....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม ผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

Conversion and aforestation do not occur in 

conservation zones, protection areas (see 6.2) 

or areas retained as representative of existing 
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ecosystems (see 6.2) 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาและการปลูกปาเพ่ิมไมใหเกิดขึ้นใ
นพ้ืนที่อนุรักษ พ้ืนที่ปกปอง (ดู 6.2) หรือ 
พ้ืนที่ที่ไดรับการยกใหเปนพ้ืนที่ตัวแทนของระบบนิเวศดั้งเ
ดิม (ดู 6.2) 

และตัวแทนหนวยงานของรัฐ 

Plans and maps. 

แผนและแผนที ่

Field observations. 

การสังเกตการณภาคสนาม 

  

Indicator 6.10.3 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....10101010....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาอาจจะไดรับผลดีตอการอนุรักษในภาพรวมใน
พ้ืนที่ที่ไดรับการเปลี่ยนกลับไปเปนปาดั้งเดิมธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติ 
ไดแก พ้ืนที่ชุมน้ําหรือ ทุงหญา 

Interviews with Forest Managers, local experts and government 
agencies. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม ผูเช่ียวชาญทองถิ่น 
และตัวแทนหนวยงานของรัฐ 

 

Conservation benefits of conversion to non-

forest land use or aforestation or compensatory 

conservation activities planned have been 

identified and assessed in cooperation with 

acknowledged experts; in the case of 

compensatory conservation activities, their 

extent is acceptable to conservation 

organisations, regulatory authorities 

ผลดีของการอนุรักษของการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมไปเป
นพ้ืนที่อื่นๆ ที่ไมใชปา หรือ การปลูกปา หรือ 
แผนกิจกรรมการอนุรักษทดแทน 
จะตองไดรับการระบุและประเมินดวยความรวมมือกับผูเช่ีย
วชาญ 
ในกรณีของกิจกรรมการอนุรักษเพ่ือทดแทนจะตองเปนที่ย
อมรับไดขององคกรอนุรักษ และผูมีอํานาจอนุญาต 

  

Indicator 6.10.4 ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่ 6666....10101010....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Scientific evidence and interviews with Forest Managers and 
local experts 

หลักฐานทางวิชาการและการสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและผูเช่ียวชา
ญทองถิ่น 

Conservation benefits are substantial, 

additional, secure, and long term 

ผลดีของการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมจะตองสําคัญ เพ่ิมพูน 
ปลอดภัยและมีระยะยาว 
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PRINCIPLE 7. MANAGEMENT PLAN: 

หลักการที่ 7 แผนการจัดการ 

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. 

แผนการจัดการ ตองเหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ และความเขมขนของการปฏิบัติการ ควรจะตองเขียน ทําใหสมบูรณ 
และปรับปรุงใหทันสมัย วัตถุประสงคของการจัดการระยะยาว และวิธีการจะไปสูเปาหมายนั้นจะตองกลาวไวใหชัดเจน 

Criterion 7.1 The management plan and supporting documents shall provide: 

เกณฑที่ 7.1 แผนการจัดการและเอกสารสนับสนุนควรจัดไวใหพรอม: 

a) management objectives; 

b) description of the forest resources to be managed, environmental limitations, 

land use and ownership status, socio-economic conditions, and a profile of 

adjacent lands; 

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

d) provisions for monitoring of forest growth and dynamics; 

e) environmental safeguards based on environmental assessments; 

f) plans for the identification and protection of rare, threatened and endangered 

species; 

g) maps describing the forest resource base including protected areas, planned 

management activities and land ownership; 

h) description and justification of harvesting techniques and equipment to be 

used. 

a) วัตถุประสงคของการจัดการ 

b) คําอธิบายทรัพยากรปาไมที่จะตองไดรับการจัดการ ขอจํากัดของสิ่งแวดลอม 
การใชประโยชนที่ดินและสถานภาพความเปนเจาของ สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
และลักษณะของพ้ืนที่ที่อยูใกลชิดโดยรอบ 

c) เหตุผลสําหรับอัตราการตัดฟนประจําปและการคัดเลือกชนิดพันธุ 

d) มาตรการในการติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 

e) การปองกันทางสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานของการประเมินสิ่งแวดลอม 

f) แผนสําหรับการระบุและการปองกันสิ่งมีชีวิตที่จัดอยูในสถานะหายาก ถูกคุกคาม 
และใกลสูญพันธุ 

g) แผนที่อธิบายทรัพยากรปาไมรวมทั้งพ้ืนที่อนุรักษ 
และแผนกิจกรรมการจัดการและความเปนเจาของที่ดิน 

h) คําอธิบายและการพิจารณาเทคนิคการตัดฟนเก็บเกี่ยวและอุปกรณที่จะตองใช 

Indicator 7.1.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....1111....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plan 

แผนการจัดการ 

SLIMF: 

Checking the plan exists and contains all the information 
required. 

ตรวจสอบแผนที่มีอยูและประกอบไปดวยขอมูลทุกอยางที่จําเปน 

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

There is a management plan (or overview 

linking different planning documents) 

มีแผนการจัดการ 
(หรือภาพรวมที่เกี่ยวของเอกสารดานการจัดการ) 

SLIMF: 

Management plans may consist of brief notes 

and a map 

แผนการจัดการที่ประกอบดวยบันทึกยอและแผนที ่
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การตรวจทางภาคสนามที่แผนถูกดําเนินการใหสําเร็จในอดีตที่ผานมาแ
ละในปจจุบัน 

  

Indicator 7.1.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....1111....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plan 

แผนการจัดการ 

Management objectives are clearly described 

วัตถุประสงคของการจัดการไดรับการอธิบายอยางชัดเจน 

SLIMF: 

An outline is provided of objectives and how 

these will be achieved 

โครงรางที่มีอยูแสดงถึงวัตถุประสงคและการทําใหสําเร็จต
ามเปาหมาย 

  

Indicator 7.1.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....1111....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plan 

แผนการจัดการ 

Forest resources, attributes of any high 

conservation value forest, environmental 

limitations, special characteristics of the forest, 

land use and ownership status, socio-economic 

conditions, and adjacent lands are described 

ทรัพยากรปาไม 
ที่เปนองคประกอบของปาไมที่มีคุณคาการอนุรักษสูง 
ขอจํากัดของสิ่งแวดลอม ลักษณะพิเศษของปาไม 
การใชประโยชนที่ดิน และสถานภาพการเปนเจาของ 
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
และพ้ืนที่รอบขางไดรับการอธิบาย 

SLIMF: 

The forest is broadly described 

ปาไมไดรับการอธิบายคราวๆ 

  

Indicator 7.1.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....1111....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plan 

แผนการจัดการ 

SLIMF: 

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. 

Rate of harvest, species selection, management 

prescriptions (for production and conservation 

zones) and operational techniques are 

documented and justified 

อัตราการตัดฟน การเลือกชนิดพันธุ 
การกําหนดการจัดการ (สําหรับการผลิต 
และพ้ืนที่อนุรักษ) 
และเทคนิคการปฏิบัติจะไดตองรับการทําเปนเอกสารและพิ
จารณา 

SLIMF: 

Sustainable harvest limits and regeneration 

plans (long term, at least one full rotation 

period for the whole of the FMU) are provided 

ระดับจํากัดในการเก็บเกี่ยวตัดฟนอยางย่ังยืนและแผนการ
ปลูกเพ่ิม (ระยะยาว อยางนอย 1 
รอบการตัดฟนสําหรับพ้ืนที่ทั้งหมดของพ้ืนที่ปาปลูก) 
จะตองจัดเตรียมไว 
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Indicator 7.1.5 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....1111....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plan 

แผนการจัดการ 

Provisions for monitoring forest growth and 

dynamics are described 

มาตรการในการติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตของปา
ไมและการเปลี่ยนแปลงจะตองไดรับการอธิบาย 

SLIMF: 

The plans include provisions for monitoring 

forest regrowth 

แผนรวมถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบการเจริญเติ
บโตของปาไม 

  

Indicator 7.1.6 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....1111....6666 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

 Refer Criterion 6.1 for description of 

environmental safeguards 

อางอิงถึงเกณฑที่ 6.1 
สําหรับการอธิบายเพ่ือการปกปองสิ่งแวดลอม 

  

Indicator 7.1.7 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่7777....1111....7777 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

 Refer 6.2 for conservation planning and 

provision for RTE species. 

อางอิงถึง 6.2 
สําหรับแผนการอนุรักษและมาตรการสําหรับสิ่งมีชีวิตหาย
าก ถูกคุกคาม และใกลสูญพันธุ 

  

Indicator 7.1.8 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....1111....8888 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

 The pest management strategy is documented 

and describes and justifies objectives, control 

methods and precautions. 

ยุทธศาสตรการจัดการศัตรูพืชจะตองทําเปนเอกสรและอธิ
บายและพิจารณาเร่ืองวัตถุประสงค วิธีการควบคุม 
และการเตือนภัย 

Refer also Criterion 6.6 for chemical use in pest 

management 

อางอิงถึงเกณฑ 6.6 
สําหรับการใชสารเคมีที่ใชในการจัดการศัตรูพืช 

  

Indicator 7.1.9 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....1111....9999 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Written strategy and communication with interested and 
affected parties. 

ยุทธศาสตรที่เขียนไวและการติดตอสื่อสารกับผูสนใจและผูที่ไดรับผลกร
ะทบ 

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

Any control of wild animals is based on a 

written strategy, which describes and justifies 

objectives, cull targets, control methods and 

precautions; control is carried out in 

consultation with all relevant stakeholders. 

การควบคุมตางๆ 
เร่ืองสัตวปาตองอยูในพ้ืนฐานของยุทธศาสตรที่เขียนไว 
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ซึ่งมีวัตถุประสงคที่มีคําอธิบายและการพิจารณาแลว 
สิ่งที่ตองกําจัด วิธีการควบคุม และการเตือนภัย 
การควบคุมจะตองอยูภายใตการปรึกษากับผูมีสวนไดสวนเ
สียทุกระดับ 

SLIMF: 

Refer Criterion 6.2 

อางอิงถึงเกณฑ 6.2 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสี
ยทองถิ่น ผูเช่ียวชาญและหนวยงานของรัฐบาล 

  

Indicator 7.1.10 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....1111....10101010 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Maps and associated records 

แผนที่และบันทึกที่เกี่ยวของ 

There are appropriate maps (at a scale 

appropriate for planning and supervision 

activities) showing the forest resource base 

including protected areas, watercourses, roads 

and other features important for forest 

management.  Maps should be prepared prior to 

commencement of harvesting and road 

construction 

SLIMF: 

There are appropriate maps showing the forest 

resource base including protected areas, 

watercourses, roads and ownership. 

  

Indicator 7.1.11 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....1111....11111111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plan and operational controls. 

แผนการจัดการและการควบคุมการปฏิบัติ 

Interviews with staff 

การสัมภาษณกับเจาหนาที่ 

Harvesting techniques and equipment are 

described and justified 

เทคนิคการเก็บเกี่ยวตัดฟนและอุปกรณจะตองมีคําอธิบายแ
ละการพิจารณา 

SLIMF: 

The plan describes harvesting methods and 

silviculture to ensure responsible management 

แผนที่อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวตัดฟนและดานวนวัฒวิทยาเ
พ่ือใหม่ันใจวาสอดคลองกับการจัดการ 

  

Indicator 7.1.12 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....1111....12121212 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plan and operational controls. 

แผนการจัดการและการควบคุมการปฏิบัติ 

Interviews with staff 

การสัมภาษณกับเจาหนาที่ 

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. 

สําหรับพ้ืนที่ที่มีการปฏิบัติการขนาดใหญ 
แผนจะรวมถึงแผนระยะสั้น (การปฏิบัติ/รอบป) ระยะกลาง 
(เทคนิค/3-5 ป) และระยะยาว (ยุทธศาสตร 
การหมุนเวียน/วงรอบการตัดฟน) 
ที่ครอบคลุมการปฏิบัดิการทุกประเภทและควรมีการทําเปน
เอกสาร 

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 
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decided by the scale, duration and intensity of 

the operation. 

สําหรับพ้ืนที่ที่มีการปฏิบัติการขนาดเล็ก 
แผนระยะยาวครอบคลุมการเก็บเกี่ยวตัดฟนจะตองมีการ
ทําเปนเอกสาร 
ความจําเปนของแผนที่เปนเอกสารในพ้ืนที่ขนาดเล็กจะขึ้น
อยูกับขนาด ระยะเวลาและความเขมขนของการปฏิบัติการ 

SLIMF: 

Only a long term plan as outlined in Indicators 

7.1.2 to 7.1.11 is required. 

เฉพาะแผนระยะยาวที่รางไวในตัวบงช้ี 7.1.2 ถึง 7.1.11 
มีความจําเปนตองใช 

  

Indicator 7.1.13 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....1111....13131313 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plan and operational controls. 

แผนการจัดการและการควบคุมการปฏิบัติ 

Interviews with staff 

การสัมภาษณกับเจาหนาที่ 

Plans are being implemented and any deviation 

from prescription or rate of progress is 

adequately justified; overall objectives will still 

be achieved and the ecological integrity of the 

forest maintained 

แผนจะตองไดรับการทําใหสําเร็จและความผิดเพ้ียนจากก
ารกําหนด หรือ 
อัตราความกาวหนาจะตองไดรับการพิจารณาที่เหมาะสม 
วัตถุประสงคทั้งหมดจะยังตองทําใหบรรลุและความสมบูร
ณของปาไมจะตองดํารงไว 

SLIMF: 

Plans are being implemented and deviations 

(whilst maintaining long term objectives) can be 

explained 

แผนจะตองไดรับการทําใหสมบูรณและความผิดเพ้ียนไป 
(ยังตองรักษาไวใหเปนวัตถุประสงคระยะยาว) 
จะตองสามารถอธิบายได 

  

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 considerations. 

เกณฑที่ 7.2 
แผนการจัดการควรไดรับการปรับปรุงอยูเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับผลการติดตามตรวจสอบหรือวิทยาการใหม
และเทคโนโลยีใหม รวมทั้งเพ่ือใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจแวดลอม 

Indicator 7.2.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....2222....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Company procedures In large scale organisations, staff members with 

responsibility for the overall compilation and 

updating of the management plan are identified 

ในองคกรขนาดใหญ 
จะตองระบุเจาหนาที่ที่ทําหนาที่รวบรวมและปรับปรุงแผนก
ารจัดการ 

  

Indicator 7.2.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....2222....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 
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(Not applicable to SLIMF) 

ไมสามารถนํามาใชสําหรับ SLIMF 

New scientific and technical developments in 

production forestry and biodiversity 

conservation are available at the FMU or Forest 

Managers have access to this information 

วิทยาการใหมและการพัฒนาเทคนิคในการผลิตดานปาไม
และการอนุรักษความหลายหลายทางชีวภาพจะตองจัดไว
ที่พ้ืนที่ปาปลูกหรือผูจัดการปาไมจะตองเขาใชขอมูลเหลา
นี้ 

Publications 

เอกสารตีพิมพ 

Interviews with Forest Managers 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 

  

Indicator 7.2.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....2222....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers, scientific evidence. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม และหลักฐานทางวิชาการ 

Evidence of revised planning 

หลักฐานการปรับปรุงแผน 

There is evidence that scientific and technical 

developments and results of monitoring are 

incorporated into revisions of policies, 

procedures and plans. 

หลักฐานที่แสดงวิชาการและการพัฒนาเทคนิคและผลของ
การติดตามตรวจสอบ 
ที่จะตองสอดคลองกับการปรับปรุงของนโยบาย 
ขั้นตอนและแผน 

SLIMF: 

There is evidence that scientific and technical 

developments and results of monitoring are 

incorporated into revisions of plans. 

หลักฐานที่แสดงวิชาการและการพัฒนาเทคนิคและผลของ
การติดตามตรวจสอบ 
ที่จะตองสอดคลองกับการปรับปรุงของแผน 

  

Indicator 7.2.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....2222....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers, scientific evidence. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม และหลักฐานทางวิชาการ 

Evidence of revised planning 

หลักฐานการปรับปรุงแผน 

There is evidence that changing environmental, 

social and economic considerations have been 

included in the revision of the management plan 

หลักฐานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
การคํานึงถึงสังคมและเศรษฐกิจไดถูกรวมไวในการปรับป
รุงแผนการจัดการ 

  

Indicator 7.2.5 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....2222....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management revision timetable and status of current 
management plan 

ตารางเวลาของการปรับปรุงการจัดการและสถานภาพของแผนการจัดก
ารในปจจุบัน 

In large scale operations a timetable for the 

periodic revision of the management plan is 

documented and adhered to 

ในองคกรที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติการขนาดใหญ 
ตารางเวลาสําหรับการปรับปรุงแผนเปนระยะจะตองทําเปน
เอกสารและแสดงไว 

  



AD 33-TH-03 Page 62 of 92 

 

Criterion 7.3 Forest workers shall receive adequate training and supervision to ensure proper 

implementation of the management plan 

เกณฑที่ 7.3 คนงานปาไมควรไดรับการฝกอบรมและการควบคุมดูแลที่เพียงพอ 
เพ่ือใหม่ันใจไดวามีการทําใหสําเร็จตามแผนการจัดการ 

Indicator 7.3.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....3333....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Training records 

บันทึกการฝกอบรม 

Interviews with workers and management 

การสัมภาษณกับคนงานและการจัดการ 

Field observations 

การสังเกตการณภาคสนาม 

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. 

คนงานปาไมทุกระดับความสามารถและความรับผิดชอบ 
จะไดรับการศึกษาที่เหมาะสมและฝกอบรมในงานที่ไดรับม
อบหมายและนโยบายและขั้นตอน 

SLIMF: 

Forest workers at all levels of skill and 

responsibility are appropriately trained in the 

tasks they are assigned to. 

คนงานปาไมทุกระดับความสามารถและความรับผิดชอบ 
จะไดรับและฝกอบรมที่เหมาะสมในงานที่ไดรับมอบหมาย 

  

Indicator 7.3.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....3333....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Training records 

บันทึกการฝกอบรม 

Interviews with staff 

การสัมภาษณกับเจาหนาที่ 

(Not applicable to SLIMF) 

ไมสามารถนํามาใชกับ SLIMF 

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 procedures 

ผูจัดการและผูใหคําปรึกษษ 
(รวมถึงผูไดรับจางโดยคูสัญญา) 
ไดรับการศึกษาที่เพียงพอ การฝกอบรม 
หรือประสบการณเพ่ือใหม่ันใจวาสามารถที่จะทําแผนและ
ปฏิบัติการองคกรปาไม ใหสอดคลองกับแผนขององคกร 
นโยบายและขั้นตอน 

  

Indicator 7.3.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....3333....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Operational procedures 

ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

Interviews with staff. 

การสัมภาษณกับเจาหนาที่ 

All activities are supervised and monitored 

sufficiently to ensure that plans, policies, 

procedures and contract specifications (for 

contractors) are adequately implemented 

กิจกรรมทุกประเภทจะไดรับคําปรึกาและติดตามอยางเพียง
พอเพ่ือม่ันใจวาแผน นโยบาย ขั้นตอน และเนื้อหาสัญญา 
(สําหรับคูสัญญา) ไดรับการทําใหสําเร็จอยางเพียงพอ 

  

Indicator 7.3.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....3333....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with workers and field observations Evidence of formal or informal training exists in 

the field 
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หลักฐานของการฝกอบรมอยางเปนทางการและไมเปนทา
งการที่มีอยูในพ้ืนที่ภาคสนาม 

การสัมภาษณกับคนงานและการสังเกตการณภาคสนาม 

  

Indicator 7.3.5 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....3333....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Strategic training plan 

แผนยุทธศาสตรการฝกอบรม 

In large scale organisations a formal long-term 

training plan should be available 

ในองคกรขนาดใหญจะตองมีแผนการฝกอบรมอยางเปนท
างการระยะยาวไว 

  

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. 

เกณฑที่ 7.4 สําหรับขอมูลที่เปนขอมูลความลับ 
ผูจัดการปาไมควรทําบทสรุปเนื้อหาพ้ืนฐานของแผนการจัดการจัดแสดงใหเปนที่เปดเผย 
รวมถึงรายการที่ทําเปนบัญชีไวในเกณฑที่ 7.1 ขางตน 

Indicator 7.4.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    7777....4444....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Public Summary of Management Plan 

บทสรุปแผนการจัดการสําหรับสาธารณะ 

SLIMF: 

Management Plan is available 

แผนการจัดการที่มีจัดไว 

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 

การประกาศที่เปดเผยตอสาธารณะที่เกี่ยวกับเนื้อหาพ้ืนฐา
นของแผนการจัดการที่ปรับปรุงทันสมัยดังรายการใน 7.1 
ไวที่บริษัท 

SLIMF: 

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. 

แผนการจัดการ หรือ บทสรุป 
(รวมถึงขอมูลที่จําเปนดังที่กลาวไวในตัวบงช้ี 7.1.2 ถึง 
7.1.11 มีจัดไวใหเปดเผยตอสาธารณะเม่ือรองขอ) 
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PRINCIPLE 8. MONITORING AND ASSESSMENT: 

หลักการที่ 8 การติดตามตรวจสอบและการประเมิน 

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. 

ควรมีการดําเนินการติดตามตรวจสอบ ที่เหมาะสมกับขนาดและความเขมขนของการจัดการปาไม เพ่ือประเมินสภาพของปาไม 
ผลผลิตจากปาไม ความตอเนื่อง กิจกรรมการจัดการ และผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

Criterion 8.1 The scale and intensity of forest management operations as well as the relative complexity 

and fragility of the affected environment should determine the frequency and intensity of 

monitoring. Monitoring procedures should be consistent and replicable over time to allow 

comparison of results and assessments of change. 

เกณฑที่ 8.1 ขนาดและความเขมขนของการปฏิบัติการจัดการปาไม 
รวมทั้งความซับซอนและความเปราะบางของสิ่งแวดลอมที่จะมีผลกระทบ 
ควรจะไดกําหนดความถี่และความเขมขนของการติดตามตรวจสอบ 
ขั้นตอนการตรวจสอบควรจะคงแนนอนและทําซ้ําตลอดระยะเวลา 
เพ่ือทําการเปรียบเทียบกับผลและการประเมินความเปลี่ยนแปลง 

Indicator 8.1.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....1111....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Management and environmental 
specialists/stakeholders 

การสัมภาษณการจัดการและผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

Monitoring programme 

โปรแกรมการติดตามตรวจสอบ 

Environmental Monitoring includes:  

การติดตามตรวจสอบรวมถึง: 

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

• รายช่ือสิ่งมีชีวิตหายาก ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ 
จากรายการที่ระบุในเกณฑที่ 6.2 

• Condition of natural habitats over time. 

• สภาพของถิ่นที่อยูตามธรรมชาติในเวลาที่เปลี่ยนไป 

• Monitoring of stream/river health  

• การติดตามตรวจสอบสุขภาพของลําธาร/แมน้ํา 

All activities that require monitoring are 

identified. 

กิจกรรมทุกประเภทที่ตองการการติดตามตรวจสอบจะตอง
ถูกระบุไว 

For large scale organisations these shall be 

documented in a monitoring programme. 

สําหรับองคกรขนาดใหญควรจะไดรับการทําเปนเอกสารใ
นโปรแกรมการติดตามตรวจสอบ 

  

Indicator 8.1.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....1111....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Monitoring programmes 

โปรแกรมการติดตามตรวจสอบ 

SLIMF: 

Manager’s field notes  

บันทึกภาคสนามของผูจัดการ 

Manager’s description of how monitoring is done. 

คําอธิบายของผูจัดการเร่ืองการติดตามตรวจสอบ 

The frequency, intensity and expense of 

monitoring are defined and is appropriate to the 

scale and intensity of the forest management 

operations and the sensitivity of the receiving 

environment 

ความถี่ ความเขมขน 
และคาใชจายในการตรวจสอบติดตามจะตองระบุและใหเ
หมาะสมตอขนาดและความเขมขนของการปฏิบัติการการ
จัดการปาไม 
และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 

SLIMF: 

Monitoring should be done in a consistent and 

replicable way over time to allow comparison of 



AD 33-TH-03 Page 65 of 92 

 

results and assessment of change. 

การติดตามตรวจสอบควรจะทําใหเรียบรอยใหแนนอนและ
ทําซ้ําตลอดระยะเวลาเพ่ือจะเปรียบเทียบกับผลและการประ
เมินการเปลี่ยนแปลง 

  

Indicator 8.1.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....1111....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Monitoring procedures 

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ 

Interviews with Forest Managers and local experts 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

(Not applicable to SLIMF) 

ไมสามารถนํามาใชกับ SLIMF 

Consistent and replicable monitoring 

procedures for each activity are documented in 

the programme and implemented, allowing for 

comparison and change over time. 

ความแนนอนและขั้นตอนการติดตามตรวจสอบซ้ําสําหรับ
กิจกรรมตางๆ 
จะตองทําเปนเอกสารในโปรแกรมที่วางไวและในการทําใ
หสมบูรณ 
สําหรับการเปรียบเทียบและการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวล
า 

  

Indicator 8.1.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....1111....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Monitoring records, reports and archival system. 

บันทึกการติดตามตรวจสอบ รายงานและระบบการนําสูเปาหมาย 

Internal audit records 

บันทึกการตรวจสอบภายใน 

CAR records 

บันทึก CAR 

Monitoring information is readily available and 

in a format that facilitates effective auditing and 

certification by third parties 

ขอมูลการติดตามตรวจสอบจะตองพรอมและในรูปแบบที่เอื้
อตอการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพและการรับรอง 
โดยกลุมอื่นๆ 

  

Indicator 8.1.5 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....1111....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Corrective action documentation 

เอกสารการดําเนินการแกไขใหถูกตอง 

Corrective actions identified through the 

monitoring process are appropriately 

implemented and closed out 

การดําเนินการแกไขใหถูกตองที่ระบุผานกระบวนการติด
ตามตรวจสอบจะตองดําเนินการใหสมบูรณดวยความเหมา
ะสมและแกไขใหแลวเสร็จ 
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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: 

เกณฑที่ 5.2 การจัดการปาไมควรมีการวิจัยและขอมูลที่เก็บที่จําเปนตอการติดตามตรวจสอบ 
อยางนอยตองภายใตตัวบงช้ีตอไปนี้: 

� yield of all forest products harvested; 

� growth rates, regeneration and condition of the forest; 

� composition and observed changes in the flora and fauna; 

� environmental and social impacts of harvesting and other operations; 

� costs, productivity, and efficiency of forest management. 

� ผลผลิตจากปาไมทุกประเภทที่เก็บเกี่ยว 

� อัตราการเจริญเติบโต การงอกใหม และสภาพของปาไม 

� องคประกอบและการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไดสําหรับพืชและสัตว 

� ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมของการเก็บเกี่ยวและปฏิบัติการอื่นๆ 

� ตนทุน ผลผลิต และประสิทธิภาพของการจัดการปาไม 

Indicator 8.2.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....2222....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Harvesting records 

การบันทึกการเก็บเกี่ยว 

Yields of all forest products harvested are 

recorded 

ผลผลิตของผลิตผลจากปาที่เก็บเกี่ยวจะตองบันทึกไว 

  

Indicator 8.2.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....2222....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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) 

ขอมูลที่เก็บดานอัตราการเจริญเติบโต การงอกใหม 
และผลผลิตของผลผลิตจากปาไมที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งสภาพของปาไม 
(ความแมนยําของขอมูลจะตองเหมาะสมกับขนาดและความเขมขนของก
ารจัดการ) 

Documented inventory 

เอกสารการทํารายการปาไม 

SLIMF: 

Discussions with forest manager. 

อภิปรายหารือกับผูจัดการปาไม 

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

หลักฐานดานความรูของผูจัดการในดานปาไมและวิธีการเชิงรุกในการสั
งเกตการณภาคสนามและการบันทึกภาคสนาม 

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

การทบทวนบันทึกภาคสนามของผูจัดการ การสังเกต หรือ รายงานดาน 
HCVs 

Available maps and reports from other sources 

แผนที่ที่จัดหาไดและรายงานจากแหลงอื่นๆ 

A timber resource inventory is conducted, 

appropriate to the scale and intensity of forest 

management 

การทํารายการเร่ืองทรัพยากรไมซุงจะตองดําเนินการดวย
ความเหมาะสมกับขนาดและความเขมขนของการจัดการป
าไม 

SLIMF: 

The manager knows what information they need 

in order to judge progress towards their 

objectives. The information is collected and 

recorded. 

ผูจัดการตองรูวาขอมูลประเภทไหนที่ตองการและจําเปน
สําหรับการพิจารณาความมุงหมายไปสูวัตถุประสงค 
ขอมูลนั้นคือการเก็บขอมูลและการบันทึก 

In all cases this will include: 

ทั้งหมดนี้รวมถึงสิ่งตอไปนี้ 

� Amount of products harvested 

� Effects of operations as identified under 

C6.1 

� Changes in features identified under C6.2 

� At least annual monitoring of high 

conservation values identified under C 9.1 

� Invasive exotic species 

� จํานวนของผลผลิตที่เก็บเกี่ยว 
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� ผลกระทบอของปฏิบัติการดังที่ระบุไวในเกณฑที่ 6.1 

� การเปลี่ยนแปลงลักษณะดังที่ระบุไวในเกณฑที่ 6.2 

� การติดตามตรวจสอบรายปเปนอยางนอยของสิ่งที่มีคุ
ณคาการอนุรักษที่สูง ดังที่ระบุไวในเกณฑที่ 9.1 

  

Indicator 8.2.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....2222....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Documented Inventory 

เอกสารการทํารายการปาไม 

SLIMF: 

Interviews with the Forest Manager and field observations 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการสังเกตการณภาคสนาม 

Where non-timber products are used, a 

resource inventory is conducted, appropriate to 

the scale and intensity of forest management 

 

SLIMF: 

The sustainable harvest levels of non-timber 

forest products is known 

  

Indicator 8.2.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....2222....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Data 

ขอมูล 

SLIMF: 

Interviews with Forest Managers 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 

(Not applicable to SLIMF) 

ไมสามารถนํามาใชไดกับ SLIMF 

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 

ขอมูลจะถูกเก็บในดานองคประกอบและการเปลี่ยนแปลงที่
สังเกตไดเร่ืองพืชและสัตว 
และประสิทธิภาพของกิจกรรมการอนุรักษ 
โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่หายาก ถูกคุมคามและใกลสูญพันธุ 

  

Indicator 8.2.5 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....2222....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Data 

ขอมูล 

Interviews with Forest Managers and consultation with local 
communities 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการหารือกับชุมชนทองถิ่น 

Indicators of environmental and social impacts 

of forest operations, including health and 

safety, are determined and monitoring data 

collected 

ตัวบงช้ีผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคมของปฏิบัติการ
ปาไม รวมทั้งสุขภาพและความปลอดภัยที่จะตอง 

SLIMF: 

The forest manager is aware of the social 

impacts of operations and mitigate these where 

they are negative 

ผูจัดการปาไมตองมีความตระหนักดานผลกระทบตอสังคม
ที่เกิดจากปฏิบัติการปาไม 
และตองหาทางบรรเทาเร่ืองนี้เม่ือเกิดผลกระทบทางลบ 

  

Indicator 8.2.6 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....2222....6666 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Data 

ขอมูล 

Data are collected on any wild mammals culled 

ขอมูลเร่ืองการกําจัดสัตวปาตองถูกบันทึก 
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Indicator 8.2.7 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....2222....7777 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and supervisors. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและที่ปรึกษา 

Field observations 

การสังเกตการณภาคสนาม 

Post-harvest monitoring record 

บันทึกการติดตามตรวจสอบหลังการเก็บเกี่ยว 

Post-harvest monitoring is carried out to assess 

waste and damage to the site. 

การติดตามตรวจสอบหลังการเก็บเกี่ยวจถะถูกดําเนินการเ
พ่ือประเมินของเสียและความเสียหาตอพ้ืนที ่

For large scale operations this monitoring shall 

be documented. 

สําหรับพ้ืนที่ที่มีการปฏิบัติขนาดใหญการติดตามตรวจสอบ
นี้ควรจะตองทําเปนเอกสาร 

  

Indicator 8.2.8 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....2222....8888 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Data and records 

ขอมูลและบันทึก 

The owner/manager records and analyses data 

on the costs, productivity and efficiency of 

forest management activities; the results of 

such analyses are incorporated into plans 

บันทึกของเจาของ/ผูจัดการและขอมูลการวิเคราะหดานกา
รลงทุน 
ผลผลิตและประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการปาไม 
ผลการวิเคราะหเหลานั้นจะตองนํามาไวในแผน 

  

Indicator 8.2.9 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....2222....9999 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and contractors. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและคูสัญญา 

Audit documents 

เอกสารการตรวจสอบ 

Contractors’ performance is monitored, 

including compliance with contract 

specifications. 

ประสิทธิภาพของคูสัญญาจะตองถูกติดตามตรวจสอบรวม
ทั้งการยินยอมดวยขอมูลจําเพาะของสัญญา 

In large scale organisations, formal auditing of 

contractors shall be carried out on a regular 

basis and records thereof maintained 

สําหรับพ้ืนที่ที่มีการปฏิบัติขนาดใหญ 
การตรวจอสอบอยางเปนทางการของคูสัญญาควรจะดําเนิ
นใหแลวเสร็จเปนกิจวัตรและเก็บรักษาไวในบันทึก 

  

Indicator 8.2.10 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....2222....10101010 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and field observations 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการสังเกตการณภาคสนาม 

Waste disposal sites within the FMU are 

regularly checked 

พ้ืนที่สําหรับการทิ้งและกําจัดของเสียภายในพ้ืนที่ปาปลูกจ
ะตองมีการตรวจสอบเปนระยะ 
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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.” 

เกณฑที่ 8.3 การทําเอกสารควรจะจัดทําโดยผูจัดการปาไม 
เพ่ือกอใหเกิดการติดตามตรวจสอบและการรับรององคกรจะไดติดตามผลผลิตแตละประเภทของปาไมจากแหล
งที่มา ซึ่งเรียกกระบวนการนี้วา หวงโซผลิตภัณฑ 

Indicator 8.3.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....3333....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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. 

ขอบเขตของการเขารวมการรับรองของ FM/CoC 

ครอบคลุมการเก็บเกี่ยวและการขนสงไมไปยังจุดขายจุดแรก 
ขั้นตอนการถายออก กระบวนการในพ้ืนที่งาน ไดแก การเผาถาน 
การใชเลื่อยยนต หรือ การซื้อและตัดฟนหมูไม โดยกลุมอื่นๆ (ไดแก 
โรงเลื่อย คูสัญญาการตัดฟน พอคาไม) 
จะตองอยูภายใตขั้นตอนยอยของการรับรอง หวงโซผลิตภัณฑ 
ถาผลผลิตที่ถูกขายภายใตการรับรอง 

Interview with Forest Managers 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 

Procedures. 

ขั้นตอน 

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. 

มีขั้นตอนสําหรับการระบุการขนยายผลผลิตทุกประเภท 
(ไมซุง และผลผลิตที่ไมใชเนื้อไม) 
ออกจากปาเพ่ือใหติดตามแหลงที่มาได 

For large scale organisations this procedure 

shall be documented. 

สําหรับองคกรขนาดใหญ ขั้นตอนนี้ควรจะทําเปนเอกสาร 

  

Indicator 8.3.2 ตัวบตัวบตัวบตัวบงชี้ที่งชี้ที่งชี้ที่งชี้ที่    8888....3333....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Delivery notes, receipts and stock records 

บันทึกการขนสง ใบเสร็จรับเงินและบันทึกปริมาณกักตุน 

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 

เอกสารของแหลงที่มาและปลายทางของผลผลิตปาไมที่ได
รับการรับรองจะตองจัดไวสําหรับผลผลิตที่รักษาไวที่ผองถ
าย ที่กองไมหมอน และพ้ืนที่ดําเนินการในพ้ืนที่ปาปลูก 

  

Indicator 8.3.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....3333....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Sales invoices 

ใบแจงหนี้การขาย 

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-XXXX) 

ใบแจงหนี้และเอกสารอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับการขายสินคาที่ผานการรับรอง 
รวมทั้งหมายเลขการรับรองหวงโซผลิตภัณฑจะตองถูกตอ
งตามรูปแบบ (SGS-FM/CoC-XXXX) 

  

Indicator 8.3.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....3333....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Sales records, invoices Records are kept of the total quantities of all 

products sold, as well as of quantities sold to 
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any chain-of-custody certificate holders 

บันทึกจะถูกเก็บไวในดานปริมาณทั้งหมดของผลผลิตที่ขา
ยออกไป 
รวมทั้งปริมาณที่ขายตอไปยังผูถือใบรับรองภายใต 
ลูกโซของการติดตาม 

บันทึกการขายและใบแจงหนี ้

  

Indicator 8.3.5 ตัตัตัตัวบงชี้ที่วบงชี้ที่วบงชี้ที่วบงชี้ที่    8888....3333....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Samples of trademark use 

ตัวอยางของเคร่ืองหมายการคาที่ใช 

Use of the FSC trademark is in accordance with 

policy and has been approved by SGS Qualifor 

การใชเคร่ืองหมายการคาภายใต FSC 

จะตองสอดคลองกับนโยบายและผานการรับรองจาก SGS 

Qualifor 

  

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

management plan. 

Indicator 8.4.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....4444....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with local experts and Forest Managers. 

การสัมภาษณกับผูเช่ียวชาญทองถิ่นและผูจัดการปาไม 

Forest planning documents 

เอกสารการวางแผนปาไม 

The results of research and monitoring 

programmes are regularly analysed and 

incorporated into planning on a regular basis 

ผลการทําวิจัยและการติดตามตรวจสอบจะตองมีการวิเครา
ะหอยางสมํ่าเสมอและปกติจะรวมไวเขาไปในกับการวางแ
ผน 

SLIMF: 

Refer Indicators 7.2.3 and 7.2.4 

อางอิงถึงตัวบงช้ีที่ 7.2.3 และ 7.2.4 

  

Indicator 8.4.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....4444....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with local experts and Forest Managers 

การสัมภาษณกับผูเช่ียวชาญทองถิ่นและผูจัดการปาไม 

There is evidence that monitoring results are 

used to improve forest management 

หลักฐานดานผลการติดตามตรวจสอบจะถูกใชเพ่ือพัฒนา
การจัดการปาไม 

SLIMF: 

Refer Indicators 7.2.3 and 7.2.4 

อางอิงถึงตัวบงช้ีที่ 7.2.3 และ 7.2.4 

  

Criterion 8.5 While respecting the confidentiality of information, forest managers shall make publicly 

available a summary of the results of monitoring indicators, including those listed in 

Criterion 8.2. 

เกณฑที่ 8.5 เนื่องดวยความเกี่ยวของกับการรักษาความลับของรายละเอียดและขอมูล 
ผูจัดการจะตองเปดเผยบทสรุปของผลการติดตามตรวจสอบตัวบงช้ีสูสาธารณะ 
รวมทั้งบัญชีรายช่ือที่อยูในเกณฑที่ 8.2 

Indicator 8.5.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    8888....5555....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Public summary Results and/or summaries of monitoring 

programmes (including those listed in Criterion 
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8.2) are available to the public within the 

accepted norms of commercial confidentiality.  

 

ผลและ/หรือบทสรุปของการติดตามตรวจสอบ 
(รวมถึงรายการในเกณฑที่ 8.2) 
จะตองมีจัดไวสําหรับเผยแพรสาธารณะในมาตรฐานที่ยอม
รับของความม่ันใจในดานการคา 

SLIMF: 

Refer Indicator 7.4.1 

อางอิงถึงตัวบงช้ีที่ 7.4.1 

บทสรุปสาธารณะ 

  

PRINCIPLE 9. MAINTENANCE OF HIGH CONSERVATION VALUE FORESTS: 

หลักการที่ 9 การดํารงรักษาปาที่มีคุณคาการอนุรักษสูง 

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. 

กิจกรรมการจัดการในปาที่มีคุณคาการอนุรักษสูงควรจะรักษาหรือเพ่ิมพูนองคประกอบที่บงบอกปานั้น 
การตัดสินใจดานปาไมที่มีคุณคาการอนุรักษสูงควรพิจารณาบริบทของแนวทางการเตือนภัย 

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  

เกณฑที่ 9.1 
การประเมินการระบุการพบองคประกอบที่บงบอกการเปนปาไมที่มีคุณคาการอนุรักษสูงจะตองทําใหสมบูรณ 
เหมาะสมกับขนาดและความเขมขนของการจัดการปาไม 

Indicator 9.1.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    9999....1111....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

ความตองการนี้จําเปนตองนําไปใชกับปาไมที่ดําเนินการประเมิน 
ปาไมที่มีคุณคาการอนุรักษสูงจะตองมีลักษณะใดๆ ดังตอไปนี้ 

� 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; 

� พ้ืนที่ปาไมที่อยูในระดับโลก ภูมิภาค หรือ 
ระดับชาติใหความสําคัญตอคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและ/
หรือปาไมที่มีขนาดภูมิทัศนขนาดใหญที่ซึ่งมีขนาดประชากรที่จะอยู
รอดเหมาะสมไดสําหรับสิ่งมีชีวิตสวนใหญหรือทั้งหมดในธรรมชาติ 
ที่มีรูปแบบการกระจายและความชุกชุมเปนธรรมชาติ 

� Rare, threatened or endangered ecosystems; 

� ระบบนิเวศที่หายาก ถูกคุกคาม หรือ ใกลสูญพันธุ 

� 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); 

� ปาไมที่มีบริการทางระบบนิเวศพ้ืนฐานในสถานการณที่สําคัญ 
(ไดแก คุณภาพน้ํา หรือการไหลของน้ํา การปองกันการพังทะลาย 

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 

พ้ืนที่ปาปลูกไดรับการประเมินที่เพียงพอ 
(พรอมกับการปรึกษาหารือกับองคกรอนุรักษ 
ผูมีอํานาจดําเนินการ และผูที่มีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 
ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ) 

SLIMF: 

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 

พ้ืนที่ปาปลูกไดรับการประเมินที่เพียงพอ 
(ดวยการปรึกษากับองคกรอนุรักษและผูมีอํานาจในการดํา
เนินการ) และ 
ปาไมที่มีคุณคาการอนุรักษสูงและองคประกอบทางชีวภาพ 
และ/หรือ 
องคประกอบทางสังคมและเศรษฐกิจจะตองถูกระบุไว 
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หรือ ภัยธรรมชาติ เชน ไซโคลน หรือ เฮอริเคน 
พาหะในการสืบขยายพันธุพืช) 

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

� ปาไมเปนพ้ืนฐานตอความตองการทางเศรษฐกิจหรือชีวฟสิกตของชุ
มชนทองถิ่นหรือสําคัญตอเอกลักษณดานวัฒนธรรมประเพณีของทอ
งถิ่น 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมมและผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

Evidence of assessments. 

หลักฐานการประเมิน 

  

Indicator 9.1.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    9999....1111....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Documented procedures and records 

เอกสารแสดงขั้นตอนและบันทึก 

For large scale organisations the assessment 

procedure should be documented and records 

of consultation maintained 

สําหรับองคกรที่มีขนาดใหญ 
ขั้นตอนการประเมินควรจะทําเปนเอกสารและมีบันทึกการ
ปรึกษา 

  

Criterion 9.2 The consultative portion of the certification process must place emphasis on the identified 

conservation attributes, and options for the maintenance thereof. 

เกณฑที่ 9.2 

ภาคการขอคําปรึกษาของกระบวนการใหการรับรองจะตองเนนยํ้าดานการระบุองคประกอบดานการอนุรักษ 
และทางเลือกสําหรับการดูแลสิ่งเหลานั้น 

Indicator 9.2.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    9999....2222....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plans and maps 

แผนการจัดการและแผนที่ 

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

การปรึกษหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย และ/หรือ ตัวแทนรัฐบาล หรือ 
หลักฐานของการนําเขาโดยตัวแทนเหลานี ้

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 

เจาของ/ผูจัดการ 
ตองระบุคําอธิบายการจัดการที่เหมาะสมสําหรับปาไมที่มีคุ
ณคาการอนุรักษสูง ดวยการปรึกษาหารือกับ 
(ดวยการยอมรับจาก) องคกรอนุรักษ 
ผูมีอํานาจดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 
ในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 

SLIMF: 

The owner/manager has determined appropriate 

management prescriptions for the HCVF in 

consultation with (and acceptable to) 

conservation organisations and regulatory 

authorities. 

เจาของ/ผูจัดการ 
ตองระบุคําอธิบายการจัดการที่เหมาะสมสําหรับปาไมที่มีคุ
ณคาการอนุรักษสูง ดวยการปรึกษาหารือกับ 
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(ดวยการยอมรับจาก) องคกรอนุรักษ 
ผูมีอํานาจดําเนินการ 

  

Indicator 9.2.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    9999....2222....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers, local experts and 
communities. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไม ผูเช่ียวชาญทองถิ่นและชุมชน 

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

บุคคล/ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจะตองไดรับการทําบัญชีรายช่ือไวในราย
ช่ือของผูมีสวนไดสวนเสีย (อางอิงถึงเกณฑที่ 4.4) 

When an HCVF has been identified for its socio-

economic or cultural attributes, there should be 

joint analysis and decision-making with the 

stakeholders directly affected; all efforts should 

be made to establish co-management 

agreements with these stakeholders 

เม่ือปาไมที่มีคุณคาการอนุรักษสูงไดถูกระบุเร่ืองความสําคั
ญตอองคประกอบดานสังคม เศรษฐกิจ หรือ วัฒนธรรม 
ควรจะมีการรวมมือวิเคราะหและตัดสินใจรวมกับผูมีสวนไ
ดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบ 
และควรจะตองทําขอตกลงรวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสียนั้
น 

  

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.  

เกณฑที่ 9.3 แผนการจัดการควรรวมถึงการวัดเฉพาะเพ่ิมเติมที่จะทําใหม่ันใจไดวาไดดูแล และ/หรือ 
เพ่ิมพูนองคประกอบดานการอนุรักษที่นําไปใชไดโดยสอดคลองกับแนวทางการเตือนภัย 
การวัดเหลานี้ควรจะตองรวมไวเปนพิเศษในบทสรุปสาธารณะของการจัดการที่จัดไว 

Indicator 9.3.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    9999....3333....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plan 

แผนการจัดการ 

All biological and/or social attributes of any 

HCVF identified are described in the 

management plan 

องคประกอบดานชีวภาพและ/หรือสังคมทั้งหมดของปาไม
ที่มีคุณคาการอนุรักษสูงที่ถูกระบุไวจะตองไดรับการอธิบา
ยในแผนการจัดการ 

  

Indicator 9.3.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    9999....3333....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plan 

แผนการจัดการ 

The plan describes the specific measures to be 

taken to enhance the identified attributes (see 

also Criterion 7.1) 

แผนอธิบายถึงการวัดเฉพาะ 
ที่จะตองทําเพ่ือเพ่ิมพูนองคประกอบที่ระบุไว (ดูเกณฑที่ 
7.1) 

  

Indicator 9.3.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    9999....3333....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plan 

แผนการจัดการ 

All measures are described in the public 

summary of the plan 

การตรวจวัดทั้งหมดจะมีคําอธิบายในบทสรุปสาธารณะขอ
งแผน 

  



AD 33-TH-03 Page 74 of 92 

 

Indicator 9.3.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    9999....3333....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plans and maps. 

แผนการจัดการและแผนที ่

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

Field observations. 

การสังเกตการณภาคสนาม 

When an HCVF has been identified for biological 

values, management should: 

เม่ือปาไมที่มีคุณคาการอนุรักษสูงไดถูกระบุสําหรับคุณคา
ทางชีวภาพ การจัดการควรจะ 

� maintain natural patterns of distribution and 

abundance of species, 

� ดํารงรักษารูปแบบธรรมชาติของการกระจายและความ
ชุมชมของสิ่งมีชีวิต 

� maintain natural evolutionary and ecological 

processes (biotic and abiotic, including 

disturbance) , 

� ดํารงรักษาวิวัฒนาการและกระบวนการทางนิเวศวิทยา
ทางธรรมชาติ (ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต 
รวมทั้งการรบกวน) 

� avoid fragmentation, and set aside core 

areas for strict protection 

� หลีกเลี่ยงการทําใหแตกเปนสวนๆ 
และกําหนดพ้ืนที่แกนกลางสําหรับการปกปองที่เขมงว
ด 

  

Indicator 9.3.5 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    9999....3333....5555 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Management plans and maps. 

แผนการจัดการและแผนที ่

Interviews with Forest Managers and local experts 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

Critically endangered forest landscapes must 

be subject to complete protection (i.e. no 

harvesting) 

ภูมิทัศนปาไมที่อยูในสถานะใกลสูญพันธุอยางย่ิงจะตองตั้ง
ใจที่จะปกปองอยางสมบูรณ (เชน ไมใหมีการเก็บเกี่ยว) 

  

Criterion 9.4 Annual monitoring shall be conducted to assess the effectiveness of the measures 

employed to maintain or enhance the applicable conservation attributes.  

เกณฑที่ 9.4 

การติดตามตรวจสอบรายปควรจะดําเนินเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการวัดที่นําไปใชกับการดํารงรักษาและเ
พ่ิมพูนองคประกอบการอนุรักษที่นําไปใชได 

Indicator 9.4.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    9999....4444....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and local experts 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

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 

ตัวบงช้ีสําหรับการติดตามตรวจสอบและความถี่ในการประ
เมินจะตองถูกระบุดวยการปรึกษาหารือกับผูสวนไดสวนเสี
ย 
เพ่ือการติดตามตรวนสอบประสิทธิภาพของการวัดที่อธิบา
ยไวในแผน 

SLIMF: 

Refer Indicator 8.2.2 
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อางอิงถึงตัวบงช้ี 8.2.2 

  

Indicator 9.4.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    9999....4444....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Records of monitoring 

บันทึการติดตามตรวจสอบ 

  

Records of monitoring are kept and used, in 

consultation with acknowledged experts, local 

and national stakeholders, to adapt future 

management 

บันทึกการติดตามตรวจสอบจะถูกเก็บไวและนําไปใช 
ดวยการปรึกษาหารือกับผูเช่ียงชาญที่ไดรับการยอมรับ 
ผูเช่ียวชาญระดับทองถิ่นและระดับชาติ 
เพ่ือยอมรับการจัดการในอนาคต 

SLIMF: 

Records of monitoring are kept and used, in 

consultation with conservation and government 

agencies, to adapt future management 

บันทึกการติดตามตรวจสอบจะถูกเก็บไวและนําไปใช 
ดวยการปรึกษาหารือกับตัวแทนการอนุรักษและหนวยงาน
รัฐบาล เพ่ือยอมรับการจัดการในอนาคต 

  

Indicator 9.4.3 ตัวบงชี้ตัวบงชี้ตัวบงชี้ตัวบงชี้ที่ที่ที่ที่    9999....4444....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Scientific evidence. 

หลักฐานทางวิชาการ 

Interviews with Forest Managers and local experts 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

Managers are aware of research developments 

which might contribute to management of 

HCVFs 

ผูจัดการจะตองตระหนักเร่ืองการพัฒนาการวิจัยที่อาจจะเป
นองคประกอบของการจัดการปาไมที่มีคุณคาการอนุรักษสู
ง 

  

Indicator 9.4.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    9999....4444....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Scientific evidence. 

หลักฐานทางวิชาการ 

Interviews with Forest Managers and local experts 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

Managers are actively monitoring research 

developments which might contribute to 

management of HCVFs 

ผูจัดการจะตองหม่ันติดตามตรวจสอบพัฒนาการวิจัยอาจจ
ะเปนองคประกอบของการจัดการปาไมที่มีคุณคาการอนุรัก
ษสูง 

SLIMF: 

Managers are actively communicating with 

conservation and government agencies to 

access research developments which might 

contribute to management of HCVFs 

ผูจัดการจะตองหม่ันติดตอสื่อสารกับตัวแทนการอนุรักษแล
ะหนวยงานรัฐบาลเพ่ือเขาถึงการพัฒนาการวิจัยอาจจะเปน
องคประกอบของการจัดการปาไมที่มีคุณคาการอนุรักษสูง 
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PRINCIPLE 10. PLANTATIONS: 

หลักการที่ 10 สวนปาหรือพ้ืนที่ปลูกปา 

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. 

สวนปาหรือพ้ืนที่ปลูกปาควรจะไดรับการวางแผนและจัดการใหสอดคลองกับหลักการและเกณฑ 1-9    และ หลักการที่ 10    และเกณฑ 
สวนปาสามารถใหประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจและสามารถเปนสวนหนึ่งที่สนับสนุนความตองการของโลกในดานผลผลิตปาไม 
ซึ่งจะตองทําใหเกิดความสมบูรณตอการจัดการของการลดแรงกดดัน และสนับสนุนการฟนฟูและการอนุรักษปาไมธรรมชาติ    

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. 

เกณฑที่ 10.1 วัตถุประสงคของการจัดการสวนปา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไม 
และวัตถุประสงคการฟนฟู 
ควรจะกลาวไวอยางชัดเจนในแผนการจัดการและมีการสาธิตที่ชัดเจนในการการทําใหแผนครบถวนสมบูรณ 

Indicator 10.1.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....1111....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

ปาไมธรรมชาติ หมายถึงพืชพรรณที่อยูในธรรมชาติ 

Forest Management Plan 

แผนการจัดการปาไม 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

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) 

แผนการจัดการของสวนปากลาวถึงวัตถุประสงคของการจั
ดการอยางชัดเจนสําหรับการทําสวนปา 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมธรรมชาติและการฟนฟู 
(ดูเกณฑที่ 7.1) 

  

Indicator 10.1.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....1111....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and local experts. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

Field observations 

การสังเกตการณภาคสนาม 

The achievement of the objectives can be 

clearly demonstrated 

การบรรลุตามวัตถุประสงคสามารถแสดงใหเห็นไดชัดเจน 

  

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 

within the natural landscape. 

เกณฑที่ 10.2 การออกแบบและแบบโครงรางของสวนปาควรสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู 
และการอนุรักษปาไมธรรมชาติ และไมเพ่ิมแรงกดดันตอปาไมธรรมชาติ ทางเขื่อมโยงทางเดินของสัตวปา 
พ้ืนที่ริมน้ํา และหยอมของหมูไมที่มีอายุตางๆ กัน และระยะเวลาการหมุนเวีน 
ควรจะนําไปใชในแบบโครงรางของสวนปา ใหสอดคลองกับขนาดของการปฏิบัติการ 
ขนาดและแบบโครงรางของแปลงสวนปา ควรสอดคลองกับรูปแบบของหมูไมภายในภูมิทัศนธรรมชาติ 

Indicator 10.2.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....2222....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Maps Natural vegetation areas within the FMU are 

identified and demarcated on maps and such 
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areas within the landscape are known and 

considered during planning 

พ้ืนที่พืชพรรณธรรมชาติภายในพ้ืนที่ปาปลูกจะถูกระบุและ
ทําแนวเขตในแผนที่และพ้ืนที่นั้นในภูมิทัศนจะตองเปนที่รั
บรูและพิจารณาไวระหวางการวางแผน 

แผนที ่

  

Indicator 10.2.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....2222....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

 For protection, restoration and conservation of 

natural forest and wildlife corridors, refer to 

Criteria 6.2 

เพ่ือการปองกันรักษา การฟนฟู 
และการอนุรักษปาไมธรรมชาติและแนวทางเช่ือมเสนทางเ
ดินของสัตวปา อางอิงถึงเกณฑที่ 6.2 

  

Indicator 10.2.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....2222....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

 Buffer zones are maintained along watercourses 

and around water bodies; these buffer zones are 

demarcated on maps and comply with 

specifications made in national and regional 

best practice guidelines.  Refer indicator 6.5.3. 

แนวกันชนจะตองไดรับการดูแลรักษาตามแนวเสนทางน้ํา
และรอบพ้ืนที่แหลงน้ํา 
แนวกันชนนี้จะตองระบุและทําแนวเขตไวในแผนที่ 
และตองมีลักษณะสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด
ระดับชาติและระดับภูมิภาค 

  

Indicator 10.2.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....2222....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Maps and field observations 

แผนที่และการสังเกตการณภาคสนาม 

The scale and layout of existing and new 

plantation blocks are consistent with the 

patterns of forest stands within the natural 

landscape. 

ขนาดและแบบโครงรางของแปลงสวนปาที่มีอยูและแหงให
มจะตองสอดคลองกับหมูไมที่เปนภูมิทัศนตามธรรมชาติ 

  

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. 

เกณฑที่ 10.3 ความหลากหลายในองคประกอบของสวนปาจะเปนที่ตองการ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความคงทนทางเศรษฐกิจ นิเวศวิทยาและสังคม 
ความหลากหลายดังกลาวอาจรวมถึงขนาดและการกระจายในพ้ืนที่ของหนวยการจัดการที่อยูในภูมิทัศน 
จํานวนและองคประกอบทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การจําแนกช้ันอายุ และโครงสราง 

Indicator 10.3.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....3333....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Forest plans and maps 

แผนปาไมและแผนที ่

Field observations 

Plantation planning and reestablishment make 

provision for diversity in species and/or 

provenances and/or clones to achieve optimal 

economic, ecological and social stability; 

restructuring of even-aged and/or stands low in 
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diversity is carried out where necessary 

การวางแผนการปลูกปาและการปลูกใหมตองมีมาตรการเ
พ่ือความหลากหลายในดานสิ่งมีชีวิต และ/หรือ แหลงที่มา 
และ/หรือ การทําเพ่ือใหไดรับความคงทนทางเศรษฐกิจ 
นิเวศวิทยา และสังคมที่เหมาะสม 
การจัดโครงสรางปาไมที่อายุเดียวกัน 
และ/หรือที่มีความหลากหลายต่ําใหมจะตองดําเนินการเม่ือ
มีความจําเปน 

การสังเกตการณภาคสนาม 

  

Indicator 10.3.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....3333....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Policies and procedures. 

นโยบายและขั้นตอน 

SLIMF: 

Interviews with Forest Managers and field observations 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการสังเกตการณภาคสนาม 

Maximum clear-cut size is defined.  

Documented justification should be provided 

where there are potential adverse environmental 

or socio-economic impacts 

ขนาดไมที่มีขนาดใหญที่สุดสําหรับการตัดฟนทั้งหมดจะต
องถูกระบุไว 
เอกสารที่แสดงการตัดสินใจควรจะมีไวใหในที่ที่มีโอกาสสู
งที่จะกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมหรือเศรษฐกิจ 

SLIMF: 

Maximum clear-cut size is defined and justified. 

ขนาดไมที่มีขนาดใหญที่สุดสําหรับการตัดฟนทั้งหมดจะต
องถูกระบุไวและตองตัดสินใจ 

  

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. 

เกณฑที่ 10.4 
การคัดเลือกชนิดพันธุสําหรับการปลูกควรจะอยูบนพ้ืนฐานความเหมาะสมทั้งปวงในดานพ้ืนที่ปลูกและความเห
มาะสมกับวัตถุประสงคของการจัดการ เพ่ือที่จะเพ่ิมพูนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
ชนิดพันธุทองถิ่นมักจะไดรับเลือกมากกวาชนิดพันธุตางถิ่นในการปลูกปา และการฟนฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม 
ชนิดพันธุตางถิ่นอาจจะใชไดในกรณีที่มีศักยภาพมากกวาชนิดพันธุพ้ืนเมือง 
และควรมีการติดตามตรวจสอบอยางเครงครัดเพ่ือตรวจหาอัตราการตายที่ผิดปกติ โรค หรือ 
การระบาดของแมลง และผลกระทบสิ่งแวดลอมทางลบ 

Indicator 10.4.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....4444....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Scientific evidence and interviews with local experts 

หลักฐานทางวิชาการและการสัมภาษณกับผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

SLIMF: 

Discussions with manager about plantation objectives 

ปรึกษาหารือกับผูจัดการเกี่ยวกับวัตถุประสงคของสวนปา 

Plans for future planting 

แผนสําหรับการปลูกในอนาคต 

Species approved by Royal Forest Departmen. 

ชนิดพันธุไดรับการรับรองจากกรมปาไม 

Selection of species,  provenances and clones 

is based on documented trials that demonstrate 

their suitability to the site and management 

objectives 

การคัดเลือกชนิดพันธุ 
แหลงที่มาและการทําสําเนาจะตองอยูมีเอกสารที่แสดงไดว
ามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และวัตถุประสงคของการจัดการ 

SLIMF: 

The species chosen for plantations are suited to 

the site and matched to the objectives. 

ชนิดพันธุที่คัดเลือกไวสําหรับสวนปาปลูกจะตองเหมาะสม
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ตอพ้ืนที่และเขากันไดกับวัตถุประสงค 

  

Indicator 10.4.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....4444....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Scientific evidence and interviews with local experts 

หลักฐานทางวิชาการและการสัมภาษณกับผูเช่ียวชาญทองถิ่น 

Exotic species are used only where they 

outperform native species in meeting 

management objectives 

ชนิดพันธุตางถิ่นจะถูกใชก็ตอเม่ือมีประสิทธิภาพที่ดีกวาพั
นธุพ้ืนเมืองตามวัตถุประสงคของการจัดการ 

  

Indicator 10.4.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....4444....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Plant records 

บันทึกพืชพรรณ 

Information is available on seed sources and 

these can be traced to the stand data 

ขอมูลมีจัดไวใหดานแหลงที่มาของเมล็ดและสามารถติดต
ามไปถึงเม่ือปลูกเปนหมูไม 

  

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.  

Indicator 10.5.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....5555....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

SLIMF: 

Field observations of conservation features 

การสังเกตการณภาคสนามของลักษณะการอนุรักษ 

Plans for future improvements 

แผนสําหรับการพัฒนาในอนาคต 

There is sufficient evidence that an appropriate 

proportion of the overall forest management 

area is managed so as to restore the site to a 

natural forest cover.  Refer Criterion 6.2 

มีขอมูลที่เพียงพอในสัดสวนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่การจัดการ
ปาไมที่จัดการเพ่ือที่จะฟนฟูพ้ืนที่ไปสูการปกคลุมดวยปาไม
ธรรมชาติ อางอิงถึงเกณฑที่ 6.2 

SLIMF: 

Improvements to the ecological value of the 

plantation are made where conservation 

features exist. 

การพัฒนาเพ่ือคุณคาทางนิเวศวิทยาของสวนปาจะตองดําเ
นินการเม่ือมีเร่ืองการอนุรักษอยูดวย 

  

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 

เกณฑที่ 10.6 การตรวจวัดควรจะดําเนินการเพ่ือดํารงไวหรือพัฒนาโครงสรางของดิน 
ความอุดมสมบูรณดินและกิจกรรมทางชีวภาพ เทคนิคและอัตราการเก็บเกี่ยวตัดฟน 
การกอสรางถนนและเสนทาง และการบํารงรักษา 
และการเลือกชนิดพันธุไมควรจะกอใหเกิดการสูญเสียคุณภาพดินในระยะยาว หรือ 
เกิดผลกระทบทางลบตอคุณภาพน้ํา ปริมาณหรือการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของรูปแบบเสนทางน้ํา 
การระบายน้ํา 

Indicator 10.6.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....6666....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interviews with Forest Managers and local experts. There is information on all soil types in the 
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plantation area that indicate their susceptibility 

to degradation from forest operations and 

appropriate plantation species; 

มีขอมูลเร่ืองประเภทของดินในพ้ืนที่ปลูกปาที่จะช้ีใหเห็นค
วามออนไหวของดินตอการเสื่อมคุณภาพจากการปฏิบัติกา
รปาไมและการเลือกใชชนิดพันธุที่เหมาะสม 

Small growers and SLIMF can demonstrate their 

efforts to get access to adequate information on 

soil types occurring within the managed area. 

พ้ืนที่ปลูกขนาดเล็ก และ SLIMF 

สามารถแสดงความพยายามที่จะเขาถึงขอมูลที่เพียงพอดา
นประเภทของดินที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่การจัดการ 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการสังเกตการณภาคสนาม 

Documented site information. 

ขอมูลเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดของพ้ืนที ่

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

หลักฐานที่แสดงถึงรายละเอียดของพ้ืนที่ที่ใชในการวางแผนการปฏิบัติก
าร 

  

Indicator 10.6.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....6666....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

ความเสื่อมโทรมของดินเนื่องจากการพังทะลาย น้ํามันและหยดน้ํามัน 
และอื่นๆ 

Interviews with Forest Managers and field observations. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและการสังเกตการณภาคสนาม 

 

Where soils are degraded from previous 

activities, there are plans to restore them 

ถาดินเสื่อมโทรมมาจากกิจกรรรมคร้ังกอนจะตองมีแผนกา
รฟนฟู 

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

10.6.2.1: 
หลักฐานของการตรวจวัดที่เกิดขึ้นเพ่ือปรับปรุงโครงสราง
ดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และกิจกรรมทางชีวภาพ 

  

Indicator 10.6.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....6666....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Maps and interviews with Forest Managers 

แผนที่และการสัมภาษณกับผูจัดการปาไม 

Major water resources within the forest area are 

identified 

ทรัพยากรน้ําแหลงสําคัญภายในพ้ืนที่ปาไมจะตองถูกระบุไ
ว 

  

Indicator 10.6.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....6666....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

 For impacts on soil and other biophysical 

aspects, refer also to Criteria 6.1 and 6.5 

สําหรับผลกระทบตอดินและเร่ืองชีวฟสิกส 
อางอิงถึงเกณฑที่ 6.1 และ 6.5 
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Criterion 10.7 Measures shall be taken to prevent and minimise outbreaks of pests, diseases, fire and 

invasive plant introductions. Integrated pest management shall form an essential part of 

the management plan, with primary reliance on prevention and biological control methods 

rather than chemical pesticides and fertilisers.  Plantation management should make every 

effort to move away from chemical pesticides and fertilisers, including their use in 

nurseries. The use of chemicals is also covered in Criteria 6.6 and 6.7. 

เกณฑที่  10.7 การตรวจวัดควรจะดําเนินการเพ่ือปองกันและลดการเกิดการระบาดของศัตรูพืช โรค ไป 
และการนําเขาสิ่งมีชีวิตตางถิ่น 
การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการควรจะเปนสวนสําคัญของแผนการจัดการโดยมีความสําคัญเกี่ยวเนื่องกับการ
ปองกันและวิธีการควบคุมทางชีวภาพมากกวาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และการใชปุย 
การจัดการสวนปาควรใชความพยายามทุกดานที่จะไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและปุย 
รวมทั้งในโรงเรือนเพาะชํา การใชสารเคมีรวมไวอยูเกณฑที่ 6.6 และ 6.7 

Indicator 10.7.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....7777....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

 The principle forest pests and diseases are 

identified. 

หลักการเร่ืองศัตรูและโรคปาไมจะตองถูกระบุไว 

For large scale organisations these shall be 

documented. 

สําหรับองคกรขนาดใหญจะตองทําเปนเอกสาร 

  

Indicator 10.7.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....7777....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

 There is a documented pest and invasive plant 

management strategy. 

มีเอกสารเกี่ยวกับยุทธศาสตรการจัดการศัตรูพืชและพืชรุก
ราน 

(For chemical use refer criterion 6.6)   

สําหรับการใชสารเคมีอางอิงถึงเกณฑที่ 6.6 

  

Indicator 10.7.3 ตัวบตัวบตัวบตัวบงชี้ที่งชี้ที่งชี้ที่งชี้ที่    10101010....7777....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Interview with Forest Managers and staff. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและเจาหนาที่ 

Documentation 

เอกสาร 

Effective control and remedial action is taken in 

the event of a pest or disease or invasive plant 

problem. 

การควบคุมอยางมีประสิทธิภาพและการดําเนินการแกไขจ
ะตองดําเนินการเม่ือเกิดปญหาดเร่ืองศัตรูพืช หรือ โรค 
หรือ พืชรุกราน 

For large scale organisations these actions 

shall be documented. 

สําหรับองคกรขนาดใหญ 
การดําเนินการควรจะทําเปนเอกสาร 

  

Indicator 10.7.4 ตัตัตัตัวบงชี้ที่วบงชี้ที่วบงชี้ที่วบงชี้ที่    10101010....7777....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

การตรวจวัดจะรวมถึงเอกสารขั้นตอนสําหรับการยับย้ังไฟ 
ที่รวมถึงความหมายของการรรับผิดชอบและรายงานผล 

Where, required,  effective measures are taken 

to protect the forest from fire. 

For large scale organisations there is regular 

monitoring of fire readiness that test all 

procedures 
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สําหรับองคกรขนาดใหญ 
จะตองมีการติดตามตรวจสอบเร่ืองความพรอมในการปอง
กันไฟและทดสอบขั้นตอนอยางสมํ่าเสมอ 

Interviews with staff and records of training. 

สัมภาษณกับเจาหนาที่และบันทึกการฝกอบรม 

Fire readiness and control procedures. 

ความพรอมในการปองกันไฟและขั้นตอนการควบคุม 

  

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 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. 

เกณฑที่ 10.8 ความเหมาะสมกับขนาดและความหลากหลายของการปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบของสวนปา 
ควรจะรวมถึงการประเมินผลกระทบที่สําคัญตอพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่อยางสมํ่าเสมอ (ไดแก 
การงอกใหมตามธรรมชาติ ผลกระทบตอทรัพยากรน้ําและความอุดมสมบูรณของดิน 
และผลกระทบตอสวัสดิการความเปนอยูของทองถิ่นและความกินดีอยูดีของสังคม) 
และรวมถึงสิ่งที่กลาวไวในหลักการที่ 8 6 และ 4 
ไมมีสิ่งมีชีวิตใดควรจะปลูกในพ้ืนที่ขนาดใหญจนกวาจะไดมีการทดลอง และ/หรือ ประสบการณ 
ที่แสดงใหเห็นวามีความสอดคลองกับระบบนิเวศในพ้ืนที่ไดเปนอยางดีและไมเปนพืชรุกราน 
และไมมีผลกระทบทางลบที่สําคัญทางนิเวศวิทยาตอระบบนิเวศอื่นๆ 
จะตองมีความตั้งใจพิเศษในตอประเด็นของสังคมดานการใชที่ดินในการปลูกสวนปา 
โดยเฉพาะการปกปองสิทธิของทองถิ่นในความเปนเจาของ การใชและการเขาถึง 

Indicator 10.8.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....8888....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

 For potential on-site impacts, see Criteria 6.1 

and 6.5 

สําหรับผลกระทบที่สําคัญตอพ้ืนที่ ดูเกณฑที่ 6.1 

  

Indicator 10.8.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....8888....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Off-site impacts may include: 

ผลกระทบตอพ้ืนที่อื่นๆ อาจจะรวมถึง 

� Spread of exotic plantation species. 

� Unwanted natural regeneration of native plantation species 

� Effects on water resources 

� Effects on soil fertility 

� Impacts on the aesthetics of the landscape 

� การกระจายของพืชตางถิ่นที่ปลูกในสวนปา 

� การงอกตามธรรมชาติที่ไมไดพึงประสงคของพืชทองถิ่นที่ปลูก 

� ผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา 

� ผลกระทบตอความอุดมสมบูรณดิน 

� ผลกระทบตอทัศนียภาพของภูมิทัศน 

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

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและชุมชนทองถิ่น และ/หรือผูเช่ียวชาญ 

(Not applicable to SLIMF) 

ไมสามารถนําไปใชไดกับ SLIMF 

Potential biophysical off-site impacts shall be 

monitored on a regular basis.  Evidence of 

consultation with affected parties in terms of 

these impacts should be available 

ผลกระทบทางชีวฟสิกสที่สําคัญตอพ้ืนที่อื่นๆ 
ควรจะติดตามเปนปกติเสมอ 
หลักบานของการปรึกษาหารือกับกลุมที่ไดรับผลกระทบใ
นดานผลกระทบที่เกิขึ้นควรจะจัดใหมีขึ้น 
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Evidence of consultation. 

หลักฐานของการปรึกษาหารือ 

  

Indicator 10.8.3 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....8888....3333 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

 For exotic or invasive species issues, see 

Criterion 6.9 and 10.7.  

สําหรับประเด็นเร่ืองสิ่งมีชีวิตตางถิ่น หรือ สิ่งมีชีวิตรุกราน 
ดูเกณฑที่ 6.9 และ 10.7 

  

Indicator 10.8.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....8888....4444 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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

4.4  

สําหรับผลกระทบตอสังคม ดูเกณฑที่ 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 for such conversion. 

เกณฑที่ 10.9 การปลูกสวนปาในพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนที่ปาไมธรรมชาติหลังจากเดือนพฤษจิกายน 
2537 ไมควรนํามาประเมินเพ่ือการรับรอง 
การใหการรับรองอาจจะยอมในเหตุการณที่มีหลักฐานเพียงพอที่จะนําเสนอตอการใหการรับรองวาผูจัดการ/เจ
าของไมไดเปนผูรับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางออมตอการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่นั้น 

Indicator 10.9.1 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....9999....1111 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

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. 

การตัดฟนทั้งหมดและการปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่ปาธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติ
ดวยพืชพ้ืนเมืองผสมผสาน 
ในกรณีที่การงอกเจริญตามธรรมชาติไมเพียงพอไมถือวาเปนการเปลี่ยน
แปลงพ้ืนที่ปาไปเปนสวนปา 
การตัดฟนทั้งหมดและการปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่ปาธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติ
ดวยพืชตางถิ่นถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไม 

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

เม่ือความตองการของเกณฑ 10.9 มีความขัดแยงกับเกณฑที่ 6.10 
ใหยึดถือเกณฑในลําดับหลัง 

Interviews with Forest Managers and Government Agencies. 

การสัมภาษณกับผูจัดการปาไมและหนวยงานรัฐบาล 

Plantations plans and maps. 

แผนการปลูกปาและแผนที ่

The plantation does not occupy land converted 

from natural forest since November 1994 

สวนปาไมไดปลูกในพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ปาไมธร
รมชาติตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 

  

Indicator 10.9.2 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่    10101010....9999....2222 Verifiers & Guidance: ตัวตรวจสอบและแนวทาง 

Legal evidence of ownership or use-right If the plantation was converted since November 
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1994, there is adequate evidence that the 

current manager/owner was not responsible 

ถาหากมีการปลูกในพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงจากปาธรรมชาติตั้
งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2537และมีหลักฐานวาผูจัดการ/เจาของคนปจจุบันไมไดเป
นผูรับผิดชอบ 

หลักฐานตามกฎหมายของความเปนเจาของหรือสิทธิการใชประโยชน 
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APPENDIX A   ภาคผนวก A 

REGULATIONS AND STANDARDS APPLICABLE IN THAILAND กลไกและมาตรฐานที่นํามาใชในประเทศไทย 

A. NATIONAL LEGISLATION บทบัญญัติของประเทศ  

 Forestry, Agriculture and Environment: การปาไม การเกษตรกรรม และสิ่งแวดลอม    

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

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535 

2. Factories Act 1992 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535    

3. Cleanliness and Orderliness of the Country Act 1992 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 

4. Hazardous Substances Act 1992 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

5. Poisonous Substances Act 1967, amended in 1973  

6. Energy Conservation Promotion Act 1992 
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พรบ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 

7. Wildlife Conservation and Protection Act 1992  

พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนสัตวปา พ.ศ 2535 

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

พระราชบัญญัติการอนุรักษชางไทย พ.ศ. 2464 (ฉบับที่ 2 2503 ) 

9. Forestry Act 1947, amended in 1989 

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

พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 

11. Forest Reserve Act 1964 

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

12. National Park Act 1961 

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

13. Logging Ban (1989) 

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

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2488 

15. Land Use and Planning การใชประโยชนที่ดินและการวางแผน 
• Construction Building Control Act 1979  
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• City Planning Act 1975  

• Land Reform for Agriculture Act 1975  

• Investment Promotion Act 1977  

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

16. Water Resources and Marine Environment ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมทางทะเล 

• Groundwater Act 1977 พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 

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

• Navigation in Thai Waterways Act 1913 พระราชบัญญัตินําทางในไทย พ.ศ.2456 

• Prevention of Ships Collision Act 1979 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันการชนกันของเรือ พ.ศ. 2522 

• Regulations on Prevention and Combating of Oil Pollution  

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

 Cultural and social: วัฒนธรรม ประเพณี และสังคม 

17. 
Public Health Act 1992 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

18. Safety Act (1992) 

พระราชบัญญัติความปลอดภัย พ.ศ. 2535 

19. Labour Protection Law (1998) 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

20. Labour Relations Act (1975) 
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พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 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: กลไกที่เกี่ยวของกับการปาไมและเริ่มมาจากบทบัญญัติกฎหมายของประเทศและบทบัญญัติกฎหมายของสถาบันอื่นๆ 

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  

C. INTERNATIONAL AGREEMENTS PERTINENT TO FORESTRY ขอตกลงนานาชาติที่เกี่ยวของกับการปาไม 
28. Convention on Biological Diversity: The CBD was signed by 150 government leaders at the 1992 Rio Earth Summit and entered into force in December 1993. There are 

currently 188 Parties to the Agreement. The three objectives of the Convention are: the conservation of biodiversity, the sustainable use of biological resources and the 
fair and equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources. The principles of the CDB are broad in scope and unlike CITES, the CBD does not 
contain detailed provisions on implementation. Accordingly, implementation of the CBD depends on the incorporation of the Convention and associated policies and 
guidelines into the national legislation of Member States. 

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) อนุสัญญาไดรับการลงนามโดยผูนํารัฐบาล 150 ประเทศ เมื่อป 2535 ในการประชุม ริโอ 
เอิรธ ซัมมิท และบังคับใชเมื่อเดือนธันวาคม 2534 ปจจุบันมีภาคีสมาชิก 188 ประเทศใหสัตยาบัน วัตถุประสงคหลัก 3 ขอของอนุสัญญาฯ คือ 
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การใชทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรม 
หลักการของอนุสัญญาฯ มีขอบเขตที่กวางขวาง ไมเหมือนกับ CITES ตรงที่ CBD 
ไมไดบอกถึงรายละเอียดมาตรการในการทําใหบรรลุเปาหมาย อยางไรก็ตามการทําใหบรรลุตามกรอบของ CBD ขึ้นอยูกับความสอดคลอของ 
CBD กับนโยบายและแนวทางในกฎหมายของประเทศสมาชิก 

29. Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES): The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 
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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. 

อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศของสิ่งมีชีวิตใกลสูญพันธุ (CITES) CITES ไดถูกพัฒนาในชวงตนป 2513 
เพื่อตอบสนองตอความหวงใยการไมควบคุมการคาขายระหวางประเทศของสัตวปาและพืชปาที่จะมีผลตอสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของมัน 
ปจจุบันมีภาคีสมาชิกทั้งหมด 167 ประเทศและมีการควบคุมสิ่งมีชีวิตประมาณ 30000 ชนิด 
มีสีงมีชีวิตจํานวนไมมากของทั้งหมดที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ 
สิ่งมีชีวิตหลักสวนใหญที่ทําเปนการคาไดรับการบรรจุไวเพื่อไมใหคุกคามการอนุรักษ ประเทศที่ยอมรับ CITES 
จะตองควบคุมการคาขายระหวางประเทศในสิ่งมีชีวิตดังกลาวที่ขึ้นบัญชีรายชื่อไวในภาคผนวกทั้งสามสวน 

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

� Code of Practice on Safety and Health in Forestry 

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

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

� Convention 138: Minimum Age for Working 

� Guidelines for worker’s health surveillance 

� Guidelines for Labour Inspection in Forestry 2005 

� Guidelines for Occupational Health and Safety 

� Protection of Worker’s personal data 

31. The International Tropical Timber Agreement (ITTA) was adopted on 26 January 1994 (successor agreement to the ITTA, 1983).There are currently 58 members, 
comprising 32 producing and 26 consuming members, including the European Community. The agreement is open to any state that produces or consumes tropical 
timber, and to intergovernmental organizations having responsibilities in respect of the negotiation, conclusion, and application of international agreements. The 
members represent 90 per cent of world trade in tropical timber and over 75 per cent of the world's tropical forests.  

ขอตกลงดานการคาไมซุงเขตรอนระหวางประเทศ (ITTA) ไดรับการยอมรับตั้งแต 26 มกราคม 2537 (เห็นดวยตั้งแต 2526) 
ปจจุบันมีประเทศสมาชิกจํานวน 58 ประเทศ ประกอบดวยผูผลิต 32 ราย และผูซื้อ 26 ราย รวมทั้งประเทศกลุมสหภาพยุโรป 
ขอตกลงนี้เปดเผยตอประเทศที่ผลิตหรือบริโภคไมซุงเขตรอน และองคกรระหวางประเทศที่รับผิดขอบตอการเจรจาตอรอง สรุป 
และใชขอตกลงระหวางประเทศ สมาชิกรอยละ 90 ทั่วโลกที่คาขายไมซุงเขตรอนและมากกวารอยละ 75 ของปาไมเขตรอนของโลก 

The International Tropical Timber Organization (ITTO), established by the ITTA, 1983, administers the provisions and supervises the operation of this Agreement. It has 
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the following mission statement: 'The ITTO facilitates discussion, consultation and international co-operation on issues relating to the international trade and utilization 
of tropical timber and the sustainable management of its resource base. Among its objectives are to: 

องคการคาไมซุงเขตรอนระหวางประเทศ (ITTO) กอตั้งโดย ITTA 2526 มีหนาที่บริหารมาตรการและใหคําปรึกษาการปฏิบัติตามขอตกลง 
โดยมีพันธะกิจที่กลาวไวดังนี้ ITTO มีหนาที่อํานวยความสะดวกการปรึกษาหารือ 
ใหคําปรึกษาและรวมมือระหวางประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศและการใชประโยชนไมซุงเขตรอน 
และการจัดการอยางยั่งยืนดานทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

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

จัดหากรอบการทํางานที่มีประสิทธิภาพสําหรับการใหคําปรึกษา รวมมือระหวางประเทศ 
และพัฒนานโยบายระหวางประเทศสมาชิกในดานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจการคาไมของโลก 

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

จัดหาเวทีสําหรับการใหคําปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติที่ไมมีการกีดกันการคาไมซุง 

• Contribute to the process of sustainable development;  

สงเสริมกระบวนการการพัฒนาอยางยั่งยืน 

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

ผลักดันสมาชิกเพื่อสนับสนุนและพัฬนาการฟนฟูปาไมเขตรอนเพื่อทําซุงเปนการคาและกิจกรรมการจัดการปาไมรวมทั้งการฟนฟูพื้นที่ปาไมที่เสื่อมโทรม 
ดวยความสนใจตอชุมชนทองถิ่นที่ตองอาศัยทรัพยากรปาไม 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.  

ผลักดันสมาชิกใหพัฒนานโยบายระดับชาติที่มีเปาหมายเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืนและการอนุรักษปาไมเพื่อการทําไมซุงและทรัพยากรพันธุกรรม 
ในระดับที่ดํารงรักษาความสมดุลของนิเวศวิทยาในภูมิภาค ในบริบทของกาคาไมซุงเขตรอน 

D. LOCAL STANDARDS AND BEST OPERATING PRACTICES มาตรฐานของทองถิ่นและการปฏิบัติที่ดีที่สุด 

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

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

LIST OF RARE THREATENED AND ENDANGERED SPECIES LISTED FOR THAILAND รายชื่อสิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพหายาก 
ถูกคุกคาม และใกลสูญพันธุ สําหรับประเทศไทย 

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

เว็บไซทตอไปนี้มีขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อสิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพหายาก ถูกคุกคาม และใกลสูญพันธุ 

www.iucnredlist.org (IUCN red lists บัญชีรายชื่อสีแดงของ IUCN) 

www.panda.org  

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

www.nationsencyclopedia.com (information per country ขอมูลของประเทศ) 

www.animalinfo.org (information per country ขอมูลของประเทศ) 

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

www.nationalredlist.org (email info@nationalredlists.org) 
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