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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ระบบการจัดการปาไมอยางยัง่ยืน 
เลม 1  ขอกําหนด 

1.  ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดขอกําหนดระบบการจัดการปาไมอยางยั่งยืน เพื่อเปนแนวทางใน

การจัดระบบการจัดการปาไมสําหรับผูประกอบการตาง ๆ และเพื่อใหหนวยจดทะเบียนหรือหนวยรับรอง 

ใชเปนเกณฑในการพิจารณารับรองระบบการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมการจัดการสวนปาในที่ดินของผูประกอบการในพื้นที่ 

ที่กําหนด 

2.  บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนดังตอไปนี้ 

2.1 การจัดการปาไมอยางยั่งยืน (sustainable forest management, SFM) หมายถึง การจัดการเพื่อรักษาและ

สงเสริมสภาพความสมบูรณของปาไม (health of forest) ในระยะยาวของระบบนิเวศปาไม ในขณะเดียวกัน

ก็สามารถอํานวยประโยชนแกประชาชนในดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และเชิงนิเวศทั้งในปจจุบันและ

อนาคต 

2.2 ระบบการจัดการปาไมอยางยั่งยืน (sustainable forest management system, SFM system) หมายถึง ระบบ

ของการจัดการปาไมอยางยั่งยืนและการจัดการที่รวมถึงโครงสราง (structure) หนาที่ความรับผิดชอบ 

(responsibility) วิธีปฏิบัติ (practice) ขั้นตอนการดําเนินงาน (procedure) กรรมวิธี (process) และทรัพยากร

ของผูประกอบการในการนําไปปฏิบัติ  การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล การคงไว และ 

การปรับปรุงการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 

2.3 พื้นที่ที่กําหนด หมายถึง พื้นที่ที่ขอรับการรับรองที่ผูประกอบการระบุไว 

2.4 พื้นที่แปลงใหญ (ตามความหมายในขอ 3.3.1.5) หมายถึง ขนาดของพื้นที่ที่สามารถตัดไมไดตามความ

เพิ่มพูนของไมรายป 

2.5 สิ่งแวดลอม (environment) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ซึ่งเกิดโดย

ธรรมชาติหรือเปนส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น 
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2.6 สิทธิถือครอง (tenure) หมายถึง สิทธิที่แสดงความเปนเจาของ หรือผูมีสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายในการ

ใชประโยชน เก็บเกี่ยว หรือจัดการทรัพยากรปาไมที่ระบุในรูปของเวลาและพื้นที่ 

2.7 ผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) หมายถึง บุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของซึ่งไดรับผลจากการดําเนินกิจกรรม

การจัดการปาไมในพื้นที่ที่กําหนด 

2.8 ปาไม (forest) หมายถึง สังคมพืชที่ประกอบดวยไมยืนตนเปนหลักและพรรณไมอื่น ๆ รวมถึงพืชชั้นลาง 

สัตวและจุลินทรีย รวมทั้งคุณคาที่เกิดจากสังคมพืชนั้น 

2.9 ปาธรรมชาติ (natural forest) หมายถึง พื้นที่ที่อุดมสมบูรณหรือพื้นที่ที่มีคุณคาแกการอนุรักษ เพื่อให 

คงสภาพปาไมไว 

2.10 สวนปา (woodlot or plantation) หมายถึง พื้นที่ปาไมที่ผูประกอบการปลูกขึ้นทั้งในที่ดินสวนบุคคลหรือ

กลุมบุคคล และที่ดินของรัฐซ่ึงจัดใหเชาซ้ือหรือออกใบอนุญาต  ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการพิทักษหรือ

เพื่อธุรกิจ 

2.11 ทรัพยากรปาไม (forest resource) หมายถึง ทรัพยากรและคุณคาที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศปาไม ไมวาเปน 

ชีวนะ (biotic) หรืออชีวนะ (abiotic) สังคมหรือเศรษฐกิจ ประกอบดวย ตนไม พืชตาง ๆ สัตวปา พื้นดิน น้ํา 

อากาศ กับคุณคาดานพักผอนหยอนใจ (recreational) ดานจิตวิญญาณ (spiritual) และดานมรดก (heritage) 

2.12 ระบบวนวัฒน (silvicultural system) หมายถึง ระบบการปฏิบัติกับหมูไม ตลอดชวงชีวิตของตนไมในหมูไม

นั้น ซึ่งรวมถึง การคัดเลือกพันธุ การปรับปรุงพันธุ การเพาะ การปลูก การบํารุงรักษา การตัดสางขยายระยะ 

การตัดฟนไมแก การตัดฟนไมที่ไดขนาดตามแผนการจัดการ การทําใหมีหมูไมใหมเกิดทดแทนและ 

การปฏิบัติอ่ืนใดที่ชวยเสริมใหเกิดสภาพท่ีเหมาะสม เอ้ืออํานวยตอการสืบพันธุและเติบโตของหมูไมใหม 

2.13 ระบบนิเวศ (ecosystem) หมายถึง ระบบที่มีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาของพืช สัตว และ 

จุลินทรีย (micro-organisms) และสิ่งแวดลอมไมมีชีวิต ที่มีความสัมพันธกันเปนหนวยที่สามารถทํางานได 

ทั้งนี้ ใหรวมถึงหนวยเล็ก ๆ เชน หยดน้ํา ไปจนถึงหนวยใหญ ๆ เชน ชีวมณฑล (biosphere) 

2.14 ชนิดใกลสูญพันธุ (endangered species) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตชนิดพันธุใด ๆ ที่อยูในอันตรายใกลสาบสูญ หรือ

มีแนวโนมวาเหลือนอย 

2.15 สารเคมี (chemical) หมายถึง สารสังเคราะหซึ่งนํามาใชในการจัดการปาไม เชน ปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช 

และฮอรโมน 

2.16  ตัวควบคุมทางชีวภาพ (biological control agent) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ใชกําจัดหรือปรับสภาพประชากรของ

สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ 
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2.17 ชนิดตางถิ่น (exotic species) หมายถึง สิ่งที่มีชีวิตชนิดพันธุที่นําเขามาใหมท่ีไมใชชนิดพันธุของทองถิ่นนั้น 

หรือไมชัดเจนวาเปนชนิดพันธุทองถ่ิน 

2.18 ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีกิจการและการบริหารเปนของตนเอง เชน บุคคล บริษัท 

หางหุนสวน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน สมาคม ที่ดําเนินการในเรื่องปาไม 

2.19 การประเมินปจจัยที่เกี่ยวของทางสังคม (initial social assessment) หมายถึง การชี้บงสิ่งที่อาจกอใหเกิด

ผลกระทบดานวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนภายในหรือพื้นที่รายรอบพื้นที่ที่กําหนด จากการดําเนิน

กิจกรรมของผูประกอบการ พรอมทั้งจัดระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 

2.20 การประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ (initial environmental assessment) หมายถึง การชี้บงสิ่งที่อาจ

กอใหเกิดผลกระทบดานสภาพแวดลอมของพื้นที่ภายในหรือรายรอบพ้ืนที่ที่กําหนด จากการดําเนนิกจิกรรม

ของผูประกอบการ พรอมทั้งจัดระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 

2.21 พื้นที่รายรอบ หมายถึง พื้นที่ที่ไดจากการวิเคราะหการมีสวนรวมหรืออาจไดรับผลกระทบจากการดําเนิน

กิจกรรมของผูประกอบการ 

3.  ขอกําหนด 

ผูประกอบการตองจัดทําและแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามระบบการจัดการปาไมอยางยั่งยืนตามขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

สําหรับตัวอยางตัวชี้วัดที่ใชในการพิจารณาความเปนไปตามขอกําหนด สําหรับสวนปาที่ปลูกในพื้นที่ดินของรัฐที่

ไดรับอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อทําประโยชน ซ่ึงอาจยังมีระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ มีรายละเอียดดัง

ภาคผนวก ก  สวนสวนปาที่ปลูกขึ้นมาใหมในพื้นที่ของเอกชนโดยทั่วไป มีรายละเอียดดังภาคผนวก  ข 

3.1 การปฏิบัติตามขอกฎหมายและขอบังคับ 

3.1.1 ผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของรวมทั้งภาระผูกพันตาง ๆ ดานการจัดการ

ปาไมท่ีประเทศไทยลงนามในขอตกลงระหวางประเทศหรือภูมิภาค ที่เกี่ยวของ 

3.1.2 ผูประกอบการตองมีหลักฐานเปนเอกสารแสดงสิทธิถือครองอยางชัดเจนในที่ดินพื้นที่ที่กําหนด 

3.1.3 พื้นที่ที่กําหนดตองไมเปนพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการตัดไมอยางผิดกฎหมาย 

3.1.4 ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวางขอกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ  กับขอกําหนดตามมาตรฐานนี้ ใหพิจารณา

วัตถุประสงคเปนแตละกรณีไป 

3.2 การปฏิบัติตอชุมชนและผูใชแรงงาน 

3.2.1 ผูประกอบการตองระบุผูมีสวนไดสวนเสีย ผูที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่ที่กําหนด โดยจัดทําเปนบัญชี

รายชื่อมีการติดตอส่ือสารและใหโอกาสในการเขามามีสวนรวมในการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 
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3.2.2 ผูประกอบการตองจัดทํากระบวนการในการจัดการเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวม มีการขอความคิดเห็น

และตอบสนองตอขอคิดเห็นนั้น รวมถึงเคารพตอสิทธิอันชอบธรรมของชุมชนในทองถิ่นทั้งตาม

กฎหมายและตามประเพณี 

3.2.3 ผูประกอบการตองใหโอกาสการจางงาน การฝกอบรม และรวมถึงบริการอื่น ๆ แกชุมชนที่อยูภายใน

บริเวณสวนปาที่กําหนดหรือบริเวณใกลเคียง 

3.2.4 ผูประกอบการตองใหความคุมครองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ในเรื่องสุขภาพและความ

ปลอดภัยของลูกจางและครอบครัวที่อยูในระบบการจัดการปาไม และตองยอมรับสิทธิในการรวมตัวและ

การตอรองของลูกจาง 

3.2.5 ผูประกอบการตองมีมาตรการปองกันความสูญเสียและความเสียหายตอการกระทําที่มีผลกระทบตอ 

กฎหมาย สิทธิ ทรัพยสิน การสูญเสียโอกาสและทรัพยากรของผูคนในชุมชนทองถิ่น หรือการกระทําที่

เปนอุปสรรคตอการดําเนินการตามประเพณีที่เกี่ยวของ 

 ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ผูประกอบการตองชดเชยความสูญเสียหรือความเสียหาย 

โดยผูประกอบการตองกําหนดกระบวนการในการแกไขขอขัดแยงตาง ๆ โดยสันติวิธี 

3.2.6 ผูประกอบการตองมีการประเมินปจจัยที่เกี่ยวของทางสังคม และใหมีมาตรการในการแกไขและบรรเทา

แกผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินกิจการ 

3.3 แผนการจัดการ 

3.3.1 ผูประกอบการตองจัดทําแผนการจัดการที่มีความเหมาะสมกับขนาด และความซับซอนของการดําเนินการ 

โดยแผนการจัดการตองจัดทําไวเปนเอกสาร มีการนําไปปฏิบัติและปรับปรุงใหทันสมัย อยูเสมอ  

พรอมทั้งพิจารณาจากผลการประเมินปจจัยที่เกี่ยวของทางสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งตองกําหนด

วัตถุประสงคระยะยาวของการจัดการ และวิธีที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน แผนการจัดการ

และเอกสารสนับสนุนตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

3.3.1.1 วัตถุประสงคของการจัดการ 

 ในกรณีของสวนปา ใหระบุสาระสําคัญในการอนุรักษและการบูรณะสวนที่จะใหคงสภาพปาไมไว

อยางชัดเจน 

3.3.1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผลผลิตจากสวนปาที่ตองการจัดการ รวมทั้งขอจํากัดทางสภาพสิ่งแวดลอม  

การใชประโยชนที่ดินและสิทธิถือครอง เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและลักษณะพื้นที่ขางเคียง 
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3.3.1.3 รายละเอียดการออกแบบและการวางผัง (lay out) ของสวนปา  ตองเปนการปองกันและสรางเสริมการ

อนุรักษปาไม ไมเปนการทําลายหรือกอใหเกิดความเส่ือมโทรมตอปาไม และตองระบุไวในผังของ

สวนปาใหเหมาะสมกับขนาดกิจกรรมและสอดคลองกับสภาพปาไมในบริเวณนั้น เชน เสนทางเดนิ

ของสัตวปา ทางน้ําไหล 

3.3.1.4 รายละเอียดระบบวนวัฒนหรือระบบการจัดการอื่น ๆ ที่อยูบนพื้นฐานระบบนิเวศเดิมท่ีมีอยู 

3.3.1.5 การเลือกชนิดและกําหนดสัดสวนของการทําไมออกรายป (annual cut) อยางมีเหตุผล ในกรณีที่มี

การทําไมออกหมดทั้งแปลง (clear cut) ตองมีพื้นที่ไมเกิน 25 ไร (4 hectares) หรือในกรณีเปน

พื้นที่แปลงใหญใหพิจารณาตามขอ 3.5.3 

3.3.1.6 การติดตามการเจริญเติบโตของตนไมและการเปลี่ยนแปลงของปาไม 

3.3.1.7 การอนุรักษและปองกันพันธุพืชและสัตวที่หายากและใกลสูญพันธุ 

3.3.1.8 พื้นที่ปาไมตองไมมีการแปรสภาพไปเปนสวนปา ยกเวน 

(1) เปนพื้นที่สวนนอยของปาไม และ 

(2) การแปรสภาพไมไดเกิดบนพื้นที่สวนที่มีคุณคาในการอนุรักษสูง และ 

(3) มีความชัดเจนในการคงไวซึ่งประโยชนระยะยาวในดานการอนุรักษของการจัดการปาไม 

 การเปลี่ยนสภาพของปาธรรมชาติไปสูสวนปาตั้งแตเดือนธันวาคม 2537 (1994) จะไมไดรับการ

รับรอง เวนแตจะมีหลักฐานยืนยันวา การเปลี่ยนสภาพไมไดเกิดจากผูจัดการหรือเจาของ 

ทั้งทางตรงและทางออม 

3.3.1.9 แผนการจัดการรวมทั้งมาตรการเฉพาะตองทําใหมั่นใจในการรักษาและเพิ่มสภาพปาเพื่อการ

อนุรักษ  ทั้งนี้ โดยตองดําเนินการอยางระมัดระวัง มาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งภาพรวม

แผนการจัดการตองสามารถเปดเผยตอสาธารณชนได 

3.3.1.10 สัดสวนของพื้นที่อนุรักษเปนปาธรรมชาติ ตองเหมาะสมกับสัดสวนของสวนปา และมีการฟนฟูให  

ปกคลุมดวยปาธรรมชาติตามมาตรฐานภูมิภาคอาเซียน 

 ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานของประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวของ ใหมีพื้นที่ไมนอยกวารอยละ 5 ของ

พื้นที่ที่กําหนด 

3.3.1.11 ตองมีมาตรการในการดูแลรักษา ปรับปรุงสภาพโครงสราง ความสมบูรณและกิจกรรมของสิ่งมี 

ชีวิตในดิน รูปแบบ วิธีการและอัตราการทําไม การสรางตลอดจนการบํารุงรักษาเสนทาง รวมทั้ง

การเลือกชนิดพันธุ ตองไมกอใหเกิดความเสื่อมสภาพของดินในระยะยาว หรือสงผลกระทบตอ

คุณภาพน้ํา ปริมาณน้ําและการเปลี่ยนเสนทางการไหลของน้ําจากปกติ 
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3.3.1.12 ตองมีแผนที่แสดงพื้นที่ที่สําคัญของทรัพยากรปาไม รวมทั้งพื้นที่อนุรักษ กิจกรรมการจัดการที่

วางแผนไว และแสดงถึงสิทธิถือครอง 

3.3.1.13 เทคนิคการทําไม (harvesting technique) และเครื่องมือที่ใช 

3.3.2 ผูประกอบการตองทบทวนแผนการจัดการเปนระยะ ๆ พรอมกับนําผลที่ไดจากการเฝาระวังหรือขอมูล

ขาวสารทางดานวิชาการ และวิทยาศาสตรใหม ๆ มาประกอบการพิจารณา รวมทั้งตอบสนองตอการ

เปล่ียนแปลงดานสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ 

3.3.3 ผูประกอบการตองจัดฝกอบรมและชี้แนะลูกจาง เพื่อใหมั่นใจในการนําแผนการจัดการไปปฏิบัติอยาง

พอเพียง 

3.3.4 ผูประกอบการตองมีแผนการจัดการโดยสังเขปไว เพื่อเผยแพรสูสาธารณชน  

3.4 การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

3.4.1 ผูประกอบการตองประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ใหเหมาะสมกับขนาดและพ้ืนที่ของการจัดการ

ปาไมอยางยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึงทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบแตละประเภท รวมทั้งปาธรรมชาติ  ทั้งนี้ 

ตองพิจารณาผลกระทบระดับภูมิทัศน รวมถึงผลกระทบอันเกิดจากการใชสิ่งอํานวยความสะดวก  

การประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของตองดําเนินการกอนจะเริ่มปฏิบัติการ 

3.4.2 การใชสารเคมีที่เปนพิษตอส่ิงแวดลอม ตองเปนไปตามที่องคการหรือขอตกลงระหวางประเทศกําหนด 

ในกรณีที่มีการใชสารเคมีดังกลาว ตองมีหลักฐานแสดงวาไมมีการปนเปอนหรือตกคางของสารเคมนีัน้  ๆ  

เกินมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอหวงโซอาหาร สารเคมี ภาชนะบรรจุ รวมทั้งของเสียอินทรีย

ทั้งของแข็งและของเหลว เชื้อเพลิงและน้ํามัน ตองมีการกําจัดดวยวิธีที่ถูกตองเหมาะสมดานสิ่งแวดลอม 

การใชตัวควบคุมทางชีวภาพตองมีการจัดทํารายละเอียดวิธีการเปนเอกสารและใชใหนอยที่สุด เฝาระวัง

และควบคุมอยางเขมงวดตามกฎ ระเบียบ ทั้งระดับประเทศและระดับสากลที่เปนที่ยอมรับ รวมทั้ง

สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุกรรม (genetically modified organism) 

3.4.3 ผูประกอบการตองมีระบบในการคุมครองปองกันชนิดพันธุพืชและสัตวที่หายาก หรือชนิดใกลสูญพันธุ

รวมทั้งถิ่นที่อยูของสัตวเหลานั้น ตองมีการกําหนดเขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองใหเหมาะสมกับขนาด

และพื้นที่ของการจัดการปาไม โดยมีการควบคุมการทําลายสภาพปาไม การลาสัตว จับสัตวน้ํา และวาง

กับดัก  

 ผูประกอบการตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบจากสัตวรบกวน เชื้อโรค ไฟ และพืชรุกราน 

(invasive plant introduction) โดยอยูบนพื้นฐานของการปองกันและควบคุมโดยวิธีชีวภาพมากกวา 

การใชสารเคม ี
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3.4.4 ผูประกอบการตองมีการรักษาไวซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศใหคงอยูและเพิ่มความสมบูรณโดยวิธี

ธรรมชาติ ซึ่งรวมถึง 

3.4.4.1 การเกิดและขยายพันธุของปาไม ควรเลือกพันธุไมประจําถิ่นมากกวาพันธุไมตางถ่ินในการปลูกปา

หรือการบูรณะระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม ในกรณีที่มีการใชชนิดตางถิ่น ตองมีการควบคุมและปองกัน

เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบระบบนิเวศ และมีการติดตามเฝาระวังอยางสม่ําเสมอ 

3.4.4.2 ความหลากหลายของชนิดพันธุ และระบบนิเวศ 

 ความหลากหลายขององคประกอบของปา ตองไดรับการยอมรับในการเพิ่มพูนดานเศรษฐกิจ นิเวศ 

และสังคม ความหลากหลายนี้ อาจรวมถึงขนาดและการกระจายของพื้นที่ปาที่เกี่ยวกับภูมิทัศน 

จํานวน และองคประกอบของชนิดพันธุ ตลอดจนชั้นอายุและโครงสรางระบบนิเวศ 

3.4.4.3 การปกปองวัฏจักรธรรมชาติ ที่มีผลตอการผลิตของระบบนิเวศ 

3.4.5 ผูประกอบการตองมีการปกปองตัวอยางที่เปนตัวแทนของระบบนิเวศที่มีอยูภายในภูมิทัศนนั้น และ

บันทึกไวในแผนที ่

3.4.6 ผูประกอบการตองจัดทําและปฏิบัติตามคําแนะนําที่เขียนไว เพื่อควบคุมการกัดเซาะ ลดความเสียหาย

จากการทําไม การสรางถนนและการรบกวนใด ๆ จากการใชเครื่องมือกล รวมถึงตองปกปองแหลงน้ํา 

3.4.7 ผูประกอบการตองระบุถึงความสําคัญหรือคุณคาของพื้นที่ที่มีคุณคาสูงควรแกการอนุรักษ และวิธีการ

ดูแลรักษา 

3.5 การใชประโยชนจากปาไม 

3.5.1 การจัดการปาไมตองกอใหเกิดประโยชนทางดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคม ที่ไดจากผลผลิตจาก

ปาหรือการบริการในรูปแบบตาง ๆ 

 ผูประกอบการตองสามารถอยูรอดไดทางเศรษฐกิจ แมมีคาใชจายในการรับผิดชอบอยางเต็มรูปแบบ

ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

3.5.2 ผูประกอบการตองพยายามหาจุดแข็งและสรางความหลากหลายของผลผลิตในเชิงเศรษฐกิจ โดย

หลีกเลี่ยงการพึ่งพาผลผลิตเพียงชนิดเดียว 

3.5.3 ผูประกอบการตองวางแผนการตัดไม การเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากปาไมไมเกินระดับที่สามารถผลิต

และดํารงอยูอยางยั่งยืน 

3.5.4  ผูประกอบการตองรักษาไวและสงเสริมคุณคาของทรัพยากรปาไม และบริการตาง ๆ เชน คุณคาและ

ความสําคัญในการเปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร และการนันทนาการ 
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3.5.5 ผูประกอบการตองลดการสูญเสียที่เกี่ยวกับการทําไม การทําถนน หรือการเก็บเกี่ยวผลประโยชนจาก 

ปาไมใหนอยท่ีสุด 

3.5.6 ผูประกอบการตองสงเสริมใหมีการใชประโยชนผลผลิตจากปาไม โดยชุมชนในทองถ่ินอยางเหมาะสม 

3.6 การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล 

3.6.1 การประเมินเพื่อพิจารณาวาเปนปาที่มีคุณคาในดานการอนุรักษ ผูประกอบการตองทําอยางครบถวน

เหมาะสมกับขนาดและความเขมขนของการจัดการปาไม 

3.6.2 ในกรณีที่มีการใหคําแนะนําโดยผู เชี่ยวชาญดานการอนุรักษ  และทางเลือกในการดูแลรักษา 

ผูประกอบการตองพิจารณาสัดสวนการปฏิบัติตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และเหตุผลของการไม

ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

3.6.3 แผนการจัดการของผูประกอบการ ตองมีการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่

ของการจัดการปาไม เพื่อประเมินสภาพปาไม ผลท่ีไดของผลิตผลปาไม การตรวจสอบยอนกลับ (chain 

of custody) กิจกรรมดานบริหาร และผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

 การติดตามตรวจสอบสวนปา รวมถึงการประเมินแนวโนมปจจัยที่เกี่ยวของทางสังคมและนิเวศ ทั้งใน

บริเวณสวนปาและภายนอกสวนปา (เชน การสืบพันธุตามธรรมชาติ ผลกระทบตอแหลงน้ําและความ

อุดมสมบูรณของดิน ผลกระทบตอสภาพความเปนอยูที่ดีของชุมชนในทองถิ่น) ใหเหมาะสมกับขนาด

และความหลากหลายของการดําเนินกิจกรรมตามที่ระบุใน ขอ 3.2 และ 3.4 

 ผูประกอบการตองไมปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเปนแปลงขนาดใหญ เวนแตไดมีการทดลองหรือทราบ

จากประสบการณวา พืชดังกลาวไมเปนพืชรุกราน สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมในพื้นที่และ 

ไมกอใหเกิดผลกระทบทางลบอยางมีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษในการ

ใชที่ดินเพื่อการปลูกสวนปา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชประโยชนและการเขาถึงของคนในทองถ่ิน 

3.6.4 ผูประกอบการตองมีการกําหนดความถ่ีและความเขมของกระบวนการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังให

เหมาะกับขนาด ความซับซอนและความเปราะบางของสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบ กระบวนการ

ติดตามตรวจสอบและเฝาระวังควรทําอยางสม่ําเสมอ ในชวงเวลาท่ีสามารถเปรียบเทียบผลและประเมิน

การเปลี่ยนแปลงได 

 การติดตามตรวจสอบและเฝาระวังตองดําเนินการทุกป เพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการตาง ๆ 

3.6.5 การจัดการปาไมอยางยั่งยืนตองรวมถึงการรวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่จําเปนตอการเฝาระวัง  

ซึ่งอยางนอยผูประกอบการตองมีตัวชี้บง ดังตอไปนี ้

3.6.5.1 ผลที่ไดจากการเก็บเกี่ยวผลิตผลปาไมท้ังหมด 
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3.6.5.2 อัตราการเติบโต การฟนฟู และสภาพปาไม 

3.6.5.3 องคประกอบและการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไดของพันธุพืชและสัตว 

3.6.5.4 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมจากปฏิบัติการเก็บเกี่ยว และอ่ืน ๆ 

3.6.5.5 คาใชจาย ผลผลิต และประสิทธิภาพของการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 

3.6.6 ผูประกอบการตองจัดทําเอกสาร ที่สามารถใชตรวจสอบและเฝาระวังผลผลิตจากปาไม ตั้งแตจุดเริ่มตน 

ตามกระบวนการตรวจสอบยอนกลับ 

3.6.7 ผูประกอบการตองนําผลที่ไดจากการเฝาระวังไปใชและแกไขปรับปรุงแผนการจัดการ รวมทั้งตองมีไว

เพื่อเผยแพร (ถาไมเปนความลับ) 

3.7 การบันทึกผล 

3.7.1 ผูประกอบการตองบันทึกผลการดําเนินการ ตามแผนการจัดการและการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อแสดงถึงความ

สอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานนี้ โดยผูที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ 

3.7.2 บันทึกตองสามารถชี้บง อานได และสามารถสอบกลับถึงกิจกรรม มีวิธีการในการจัดเก็บและรักษาไว

เพื่อที่จะสามารถเรียกใชไดโดยงาย มีการปองกันจากการทําลายหรือสูญหาย และตองกําหนดระยะเวลา

การจัดเก็บบันทึก 
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ภาคผนวก ก 

ขอกําหนดและตัวอยางตัวชี้วัดสําหรบัสวนปาที่ยงัมีระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3. ขอกําหนดทั่วไป     

3.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับ 

3.1.1 ผูประกอบการตองปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

รวมทั้งภาระผูกพันตาง ๆ ดานการ

จัดการปาไมที่ประเทศไทยลงนาม

ในขอตกลงระหวางประเทศหรือ

ภูมิภาคที่เกี่ยวของ 

มีการชี้บงรายการกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ทั้งกฎหมายระดับชาติและระดับทองถิ่น 

ขอกําหนด ขอบังคับ กฎ ระเบียบ  

• พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484* 

• พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 * 

• พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 * 

• พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 

  สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535* 

• พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535* 

• พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545* 

• พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา   

   พ.ศ. 2535* 

• พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2551* 

• พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535* 

• ขอกําหนด กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

  ที่เกี่ยวของ 

• มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

• กฎระเบียบทางการบริหารขององคกรปกครอง  

  สวนทองถิ่น 

• กฎระเบียบการใชประโยชนที่ดินและการปลูก

สรางสวนปา 

 

 

 

 

 

 

 

มีการชี้บงรายการกฎหมายตามขอตกลง

ระหวางประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวของ 

• ขอตกลงการจัดการปาไมของอาเซียน  

• ขอกําหนดและตัวชี้วัดของ ITTO (International 

Tropical Timber Organization) 

• กฎหมายปาไมของสหภาพยุโรป  (European 

Union Forest Law Enforcement, Governance & 

Trade, EU FLEGT) 

• The Lacey Act ของสหรัฐอเมริกา 

หมายเหตุ * ในกรณีที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎระเบียบที่ระบุไวเปนตัวอยาง หลักฐานที่ใชใน 

การทวนสอบ ใหใชกฎหมาย กฎระเบียบฉบับที่มีผลบังคับใช ณ เวลานั้น ๆ 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

 

 

• อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

• กฎหมายขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

(International Labour Organization, ILO) 

• อนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวาง

ประเทศ (International Plant Protection 

Convention, IPPC) 

• อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง  

 ชนิดสัตวปาและพืชปาใกลสูญพันธุ (The   

 Convention on International Trade in  

 Endangered Species of Wild Fauna and  

 Flora , CITES ) 

 มีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมาย • ใบเสร็จรับเงินการชําระคาบํารุง คาธรรมเนียม

ตามที่กฎหมายกําหนด 

• ใบอนุญาต 

• บันทึก รายงาน 

• หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนสวนปา

หรือหนังสือรับรองแหลงกําเนิด (certificate 

of origin) 

• ใบเบิกทาง 

3.1.2 ผูประกอบการตองมี

หลักฐานเปนเอกสารแสดงสิทธิถือ

ครองอยางชัดเจนในพื้นที่ที่กําหนด 

 

มีเอกสารแสดงสิทธิถือครองในพื้นที่ที่

กําหนด 

 

• โฉนดที่ดิน (น.ส.4)  

• หนังสืออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูป

ที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)  

• หนังสือรับรองสิทธิทํากิน (ส.ท.ก.) 

• หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3 หรือ  

   น.ส.3 ก) 

• สัญญาเชา 

• หนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน 

• หนังสือหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใดตาม  

  กฎหมาย 

3.1.3 พื้นที่ที่กําหนดตองไมเปน

พื้นที่ที่มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง

รวมถึงการตัดไมอยางผิดกฎหมาย 

ไมมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

 

• รายงานการตรวจสอบการกระทําที่ผิดกฎหมาย 

เชน การตัดไมหวงหาม การลาสัตวสงวน 

• บันทึกการแจงความดําเนินคดี 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.1.4 ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง 

ขอกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ 

กับขอกําหนดตามมาตรฐานนี้ให

พิจารณาวัตถุประสงคเปนแตละ

กรณีไป 

มีการชี้บงขอขัดแยงระหวางกฎหมาย และ

ขอบังคับตาง ๆ กับขอกําหนดตามมาตรฐาน

นี้ 

• บันทึกรายละเอียดขอขัดแยงระหวางกฎหมาย 

และขอบังคับตาง ๆ กับขอกําหนดตาม

มาตรฐานนี้ 

• บันทึกการประเมินขอขัดแยงระหวางขอ

กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงคของขอกําหนดตามมาตรฐาน  

มีกระบวนการแกปญหาในกรณีมีขอขัดแยง • รายงานหรือบันทึกผลการดําเนินการตามผล

การประเมินที่เกิดจากความเห็นชอบของผูมี

สวนไดสวนเสีย 

3.2 การปฏิบัติตอชุมชนและผูใชแรงงาน  

3.2.1 ผูประกอบการตองระบุผูมี

สวนไดสวนเสีย ผูที่ไดรับ

ผลกระทบในพื้นที่ที่กําหนด โดย

จัดทําเปนบัญชีรายชื่อ มีการติดตอ 

สื่อสารและใหโอกาสในการเขามา 

มีสวนรวมในการจัดการปาไมอยาง

ยั่งยืน 

มีกระบวนการในการชี้บงผูมีสวนได 

สวนเสีย ผูไดรับผลกระทบ 

• บัญชีรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสีย ที่อยูที่ติดตอ

ได วิธีการติดตอสื่อสาร 

• รายงานหรือบันทึกขอมูลการไดรับผลกระทบ 

หรือการมีสวนไดสวนเสียของผูมีสวนได 

สวนเสีย 

• บันทึกการทบทวน การตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงของผูมีสวนไดสวนเสีย 

• บันทึกการติดตอสื่อสารกับผูมีสวนได 

สวนเสีย 

 

มีการติดตอสื่อสารและใหโอกาสในการ 

เขามามีสวนรวมในการจัดการปาไม 

• แผนการสื่อสาร  

• แผนการการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ใหชุมชน 

เขามามีสวนรวม 

• บันทึกการติดตอสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

• บันทึกผลการดําเนินการตามแผน 

• หนังสือชมเชย ขอรองเรียนและขอเสนอแนะ 

• บันทึกหรือประกาศการเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดการ 

ปาไม 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.2.2 ผูประกอบการตองจัดทํา

กระบวนการในการจัดการ เพื่อให

ชุมชนเขามามีสวนรวม มีการขอ

ความคิดเห็น และตอบสนองตอ

ขอคิดเห็นนั้น รวมถึงเคารพตอ

สิทธิอันชอบธรรมของชุมชนใน

ทองถิ่นทั้งตามกฎหมาย ตาม

ประเพณี 

มีกระบวนการในการจัดการใหชุมชนมี

สวนรวม การขอความคิดเห็น และ

ตอบสนองตอขอคิดเห็น 

• แผนการการจัดการเพื่อใหชุมชนเขามามี 

 สวนรวม 

• บันทึกหรือประกาศการเปดโอกาสใหชุมชน

เขามามีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นตาง ๆ 

• บันทึกหรือรายงานการประชุมความคิดเห็น

จากชุมชน และผลการพิจารณา 

• บันทึกการดําเนินการตอบสนองตอขอคิดเห็น 

 

อนุญาตชุมชนในทองถิ่นเขามาปฏิบัติ

ภารกิจทั้งตามกฎหมาย ตามประเพณี และ

เปนไปตามระบบวนวัฒนที่เหมาะสม มี

การศึกษา เก็บขอมูลวัฒนธรรม ประเพณี

ทองถิ่น 

• รายงานผลการศึกษา เก็บขอมูลวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น เชน เอกสาร รูปถาย เกี่ยวกับ

วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 

• บันทึกการอนุญาตใหเขามาในพื้นที่ ภาพถาย

การเขามาใชพื้นที่ตามวัฒนธรรม ประเพณี

ทองถิ่น 

 

3.2.3 ผูประกอบการตองใหโอกาส

การจางงาน การฝกอบรม และ

รวมถึงบริการอื่น ๆ แกชุมชนที่อยู

ภายในบริเวณสวนปาที่กําหนด 

หรือบริเวณใกลเคียง 

ผูประกอบการสวนปาเปดโอกาสให

ชุมชนที่อยูภายในบริเวณสวนปาที่กําหนด 

หรือบริเวณใกลเคียงไดรับการจางงานเปน

ลําดับแรก 

• ประกาศ นโยบายการจางงาน 

• ทะเบียนบัญชีรายชื่อคนงาน 

• ทะเบียนประวัติคนงาน 

• บัญชีรายชื่อชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียงสวนปา 

• บันทึกเหตุผลการไมจางงานชุมชนที่อาศัยอยู

ใกลเคียงสวนปา 

 

ผูประกอบการสวนปาใหการสนับสนุน

สําหรับการฝกอบรม การบริการสาํหรับ

โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก

แกชุมชนที่อยูภายในบริเวณสวนปาที่

กําหนด หรือบริเวณใกลเคียงเปน 

ลําดับแรก  

• แบบสอบถามความตองการการฝกอบรม 

• แผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

• บันทึกการฝกอบรม 

• บันทึกการประเมินผลการฝกอบรม 

• ประกาศหรือบันทึกแสดงหลักฐานการให  

  สวสัดิการและบริการอื่น ๆ 
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3.2.4 ผูประกอบการตองใหความ

คุมครองตามกฎหมายและระเบียบ

ที่เกี่ยวของ ในเรื่องสุขภาพและ

ความปลอดภัยของลูกจาง และ

ครอบครัวที่อยูในระบบการจัดการ

ปาไมและตองยอมรับสิทธิในการ

รวมตัวและตอรองของลูกจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการชี้บงและรวบรวมขอมูลกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของกับแรงงาน สุขภาพและ 

ความปลอดภัย 

• พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2551* 

• พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2550* 

• พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535* 

• กฎระเบียบทางการบริหารขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

• แผนการฝกอบรมการปฏิบัติงานอยาง 

  ปลอดภัย 

• บันทึกผลการฝกอบรมฯ 

• บันทึกการประเมินผลการฝกอบรมฯ 

มีการติดตามและปรับปรุงขอมูลกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับแรงงาน สุขภาพและความ

ปลอดภัยใหเปนปจจุบัน 

• บันทึกการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน สุขภาพและ

ความปลอดภัย 

มีการเผยแพรขอมูลดานกฎหมายที่

เกี่ยวของกับแรงงาน สุขภาพและความ

ปลอดภัย นโยบาย วิธีการปฏิบัติงานที่

ปลอดภัยใหลูกจางและครอบครัวรับทราบ 

• บันทึกการฝกอบรมดานความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน และการทํางานกับสารเคมี

อันตราย 

• บันทึกประเมินผลการฝกอบรมฯ 

มีการแบงขอบเขตพื้นที่อันตราย ขอหาม 

ขอแนะนําสําหรับการจัดเก็บและการ

จัดการสารเคมีอันตราย (ถามี) 

• สัญลักษณบงบอกพื้นที่อันตราย 

• เอกสารขอแนะนําในการจัดเก็บ จัดการสาร 

เคมีอันตราย, ขอมูลรายละเอียดคุณสมบัติของ

สารเคมี (MSDS) 

• บันทึกการฝกอบรมดานความปลอดภัยในการ

ทํางานกับสารเคมีอันตราย 

การเตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน • รายการอุปกรณ ความปลอดภัย (เชน  

หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเทา แวนนิรภัย ที่อุดหู) 

• บันทึกการเบิก-จายอุปกรณความปลอดภัย 

• บันทึกการบํารุงรักษาอุปกรณ 

• บันทึกประวัติการฝกอบรมการปฐมพยาบาล

ของผูเกี่ยวของ 

มีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนเพียงพอ

และพรอมใชงาน 

• รายการอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน 

• บันทึกการเบิก-จายอุปกรณปฐมพยาบาล  

• รายงานอุบัติเหตุ การตรวจสอบหลักฐาน 

หมายเหตุ  *ในกรณีที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎระเบียบที่ระบุไวเปนตัวอยางหลักฐานที่ใชในการ 

                ทวนสอบ ใหใชกฎหมาย กฎระเบียบฉบับที่มีผลบังคับใช ณ เวลานั้น ๆ 
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 มีสิทธิในการรวมตัวและตอรองของ

ลูกจางตามกฎหมายแรงงาน 

• รายงานการประชุมรวมระหวางลูกจางและ

นายจางเพื่อตกลงแกไขขอขัดแยงรวมกัน 

• บันทึกขอตกลงระหวางลูกจางและนายจาง 

 

3.2.5 ผูประกอบการตองมีมาตรการ

ปองกันความสูญเสีย และความ

เสียหายตอการกระทําที่มีผลกระทบ

ตอกฎหมาย สิทธิ ทรัพยสิน การ

สูญเสียโอกาสและทรัพยากรของ

ผูคนในชุมชนทองถิ่น หรือการ

กระทําที่เปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินการตามประเพณีที่เกี่ยวของ 

ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือ 

ความเสียหาย ผูประกอบการตอง

ชดเชยความสูญเสียหรือความ

เสียหาย โดยผูประกอบการตอง

กําหนดกระบวนการในการแกไข

ขอขัดแยงตาง ๆ โดยสันติวิธี 

มีการชี้บงการกระทําที่มีผลกระทบตอ

กฎหมาย สิทธิ ทรัพยสิน การสูญเสีย

โอกาสและทรัพยากรของผูคนในชุมชน

ทองถิ่น 

• รายการและแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีการกระทําที่

มีผลกระทบตอกฎหมาย สิทธิ ทรัพยสิน  

การสูญเสียโอกาสและทรัพยากรของผูคนใน

ชุมชนทองถิ่น 

• รายงานการดําเนินการและมาตรการปองกัน

ผลกระทบตอกฎหมาย สิทธิ ทรัพยสิน การ

สูญเสียโอกาสและทรัพยากร 

• บันทึกการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

• บันทึกขอตกลง 

 

มีการชดเชยความสูญเสีย หรือความ

เสียหายจากการกระทําที่มีผลกระทบตอ

กฎหมาย สิทธิ ทรัพยสิน การสูญเสีย

โอกาสและทรัพยากรของผูคนในชุมชน

ทองถิ่น 

• รายงานการกระทําที่มีผลกระทบตอกฎหมาย 

สิทธิ ทรัพยสิน การสูญเสียโอกาสและ

ทรัพยากรของผูคนในชุมชนทองถิ่น 

• รายงานความเสียหายตอกฎหมาย สิทธิ 

ทรัพยสิน การสูญเสียโอกาสและทรัพยากร

ของผูคนในชุมชนทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบ 

• บันทึกการสนทนาหรือการประชุมช้ีแจง  

การชดเชย ความเสียหาย ของชุมชนใน

ทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบ และรายชื่อเขารวม

ประชุม 

• หลักฐานการจายคาชดเชยแกชุมชนในทองถิ่น 

ที่ไดรับผลกระทบ 

 

มีกระบวนการการแกปญหาความขัดแยง

โดยสันติวิธี 

• บันทึกการประชุมรวมกันกับชุมชนในทองถิ่น

ที่ไดรับผลกระทบ และแนวทางการแกไขขอ

ขัดแยง 

• รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

• ขอตกลงรวมกันระหวางผูประกอบการกับ

ชุมชนในทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบ 
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มีการชี้บงพื้นที่ที่ใชในการดําเนินการ 

ตามประเพณีและสิทธิของการเขาถึงพื้นที่

ของคนในชุมชนในการดําเนินการ 

ตามประเพณีที่เกี่ยวของ โดยระบุชวงเวลา

ที่มีการดําเนินการดังกลาว 

• รายการและแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีวัฒนธรรม 

แหลงนิเวศวิทยา หรือความเช่ือทางศาสนาที่

สําคัญภายในพื้นที่ที่ขอรับการรับรอง 

• บันทึกการอนุญาตหรือการเขามาในพื้นที่ของ 

  ผูคนในชุมชนทองถิ่น พรอมทั้งบันทึกวันเวลา 

3.2.6 ผูประกอบการตองมีการ

ประเมินปจจัยที่เกี่ยวของทางสังคม 

และใหมีมาตรการในการแกไข

และบรรเทาแกผูไดรับผลกระทบ

โดยตรงจากการดําเนินกิจการ 

การประเมินปจจัยที่เกี่ยวของทางสังคม • เกณฑที่ใชในการประเมินปจจัยที่เกี่ยวของ

ทางสังคม 

• บันทึกการประเมินปจจัยที่เกี่ยวของทางสังคม

ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมของสวนปา 

• บันทึกขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะของชุมชน 

มาตรการแกไขและบรรเทาแกผูไดรับ

ผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินกิจการ 

• แผนการจัดการเพื่อลดปจจัยที่เกี่ยวของทาง

สังคม ที่สอดคลองกับผลการประเมินปจจัยที่

เกี่ยวของทางสังคม 

• บันทึกขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะของ

ชุมชน 

• บันทึกผลการดําเนินการลดปจจัยที่เกี่ยวของ

ทางสังคมตามแผนการจัดการ 

3.3 แผนการจัดการ 

3.3.1 ผูประกอบการตองจัดทํา

แผนการจัดการที่มีความเหมาะสม

กับขนาด และความซับซอนของ

การดําเนินการ โดยแผนการจัดการ

ตองจัดทําไวเปนเอกสาร มีการนํา 

ไปปฏิบัติและปรับปรุงใหทันสมัย

อยูเสมอ พรอมทั้งพิจารณาจากผล

การประเมินปจจัยที่เกี่ยวของทาง

สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งตอง

กําหนดวัตถุประสงคระยะยาวของ

การจัดการ และวิธีที่จะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคไวอยางชัดเจน 

แผนการจัดการและเอกสาร

สนับสนุนตองมีสาระสําคัญ 

ดังตอไปนี้ 

มีการจัดทําแผนการจัดการสวนปาเปน

เอกสาร ที่มีความเหมาะสมกับขนาด และ

ความซับซอนของการดําเนินการของ

สถานประกอบการและมีการปรับปรุงให

ทันสมัยอยูเสมอ พรอมทั้งพิจารณาจาก 

ผลการประเมินปจจัยที่เกี่ยวของทางสังคม

และสิ่งแวดลอม 

• แผนการจัดการที่เปนเอกสาร และความ

เหมาะสมกับขนาดและความซับซอนของการ

ดําเนินการของสถานประกอบการ 

• หลักฐานการปรับปรุงแผนการจัดการตาม

ความเหมาะสมของสภาพขอเท็จจริงที่

เปลี่ยนแปลงไป 

• บันทึกหรือรายงานผลการประเมินปจจัยที่

เกี่ยวของทางสังคม 

• บันทึกหรือรายงานผลการประเมินปจจัย

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ  

• แผนการจัดการเพื่อลดผลกระทบที่สอดคลอง

กับผลการประเมินปจจัยที่เกี่ยวของทางสังคม

และสิ่งแวดลอม 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

  

• บันทึกผลการดําเนินการและการติดตามผล

การดําเนินการ ลดผลกระทบที่เกี่ยวของทาง

สังคมและสิ่งแวดลอมตามแผนการจัดการ 

 มีการกําหนดวัตถุประสงคระยะสั้นและ

ระยะยาวของการจัดการ และวิธีที่จะทําให

บรรลุวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน 

• แผนการจัดการสวนปามีการกําหนด

วัตถุประสงคทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว 

• แผนปฏิบัติการการจัดการสวนปาเปนรายป 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคระยะยาวที่ได

กําหนดไว 

• หลักฐานการปรับปรุงแผนปฏิบัติการการจัด 

การสวนปา ตามความเหมาะสมของสภาพ

ขอเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

3.3.1.1 วัตถุประสงคของ 

การจัดการ  

                     ในกรณีของสวนปา

ใหระบุสาระสําคัญในการอนุรักษ

และการบูรณะสวนที่จะใหคง

สภาพปาไมไวอยางชัดเจน 

มีการระบุสาระสําคัญในการอนุรักษและ

การบูรณะเพื่อจะใหคงสภาพปาไมไว 

ในแผนการจัดการ (ถามี) 

• แผนการจัดการสวนปาตองระบุสาระสาํคัญใน

การอนุรักษและการบูรณะ  เพื่อจะใหคงสภาพ

ปาไมไวในแผนการจัดการ พรอมทั้งกําหนด

ผูรับผิดชอบและระยะเวลาดําเนินการ 

• หลักฐานการระบุพื้นที่อนุรักษและพื้นที่ที่มี 

แผนการบูรณะ เพื่อจะใหคงสภาพปาไมไว 

หรือแสดงไวบนแผนที่ 

 

3.3.1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับ

ผลผลิตจากสวนปาที่ตองการ

จัดการ รวมทั้งขอจํากัดทาง 

สภาพสิ่งแวดลอม การใช

ประโยชนที่ดินและสิทธิถือครอง 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ลักษณะพื้นที่ขางเคียง 

มีการระบุผลผลิตจากสวนปา  • บันทึกประมาณการผลผลิตไมเปนรายป ตาม

แผนการจัดการ พรอมผลผลิตอื่น ๆ เชน พืช 

สมุนไพร เห็ด ฯลฯ (ถามี) 

• บันทึกผลผลิตไมเปนรายป ตามแผนการ

จัดการพรอมผลผลิตอื่น ๆ เชน พืช สมุนไพร 

เห็ด ฯลฯ (ถามี) 

 

มีการระบุขอจํากัดทางสภาพสิ่งแวดลอม 

การใชประโยชนที่ดินและสิทธิถือครอง 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และลักษณะ

พื้นที่ขางเคียง (ตามความเหมาะสม) 

• บันทึกขอจํากัดทางสภาพสิ่งแวดลอม 

• บันทึกขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน 

• บันทึกขอจํากัดในสิทธิการถือครองที่ดิน 

• บันทึกขอจํากัดของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ  

  สังคม 

• บันทึกขอจํากัดตามลักษณะพื้นที่ขางเคียง 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.3.1.3 รายละเอียดการ

ออกแบบและการวางผัง (lay out) 

ของสวนปา ตองเปนการปองกัน

และสรางเสริม การอนุรักษปาไม 

ไมเปนการทําลายหรือกอใหเกิด

ความเสื่อมโทรมตอปาไม และตอง

ระบุไวในผังของสวนปาให

เหมาะสมกับขนาดกิจกรรมและ

สอดคลองกับสภาพปาไมใน

บริเวณนั้น เชน เสนทางเดินของ

สัตวปาทางน้ําไหล 

มีการออกแบบและการวางผังของสวนปา

ในรูปแบบการปองกันและสรางเสริมการ

อนุรักษปาไม ไมเปนการทําลายหรือ

กอใหเกิดความเสื่อมโทรมตอปาไม และ

ตองระบุไวในผังของสวนปาใหเหมาะสม

กับขนาดกิจกรรมและสอดคลองกับสภาพ

ปาไมในบริเวณนั้น เชน เสนทางเดินของ

สัตวปา ทางน้ําไหล 

• เอกสารการออกแบบการจัดการพื้นที่สวนปา

โดยระบุไวในแผนผังสวนปา ทั้งพื้นที่ที่มีการ

จัดการปาไมและพื้นที่อนุรักษ 

• แผนการจัดการสวนปาตองเปนการปองกัน

และสรางเสริมการอนุรักษปาไม 

• บันทึกรายละเอียดแผนปฏิบัติการและ

กิจกรรมตาง ๆ ในสวนปา ในแตละพื้นที ่

พรอมทั้งระบุพื้นที่อนุรักษตาง ๆ 

3.3.1.4 รายละเอียดระบบ

วนวัฒน หรือระบบการจัดการ 

อื่น ๆ ที่อยูบนพื้นฐานระบบนิเวศ

เดิมที่มีอยู 

ระบุระบบวนวัฒน หรือระบบการจัดการ

อื่น ๆ ที่อยูบนพื้นฐานระบบนิเวศเดิมที่ 

มีอยู 

• เอกสารแผนการจัดการสวนปาในสวนของ

ระบบวนวัฒนและระบบการจัดการอื่น ๆ ที่มี

อยูเดิม 

• บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติตามระบบ

วนวัฒนและระบบการจัดการอื่น ๆ 

3.3.1.5 การเลือกชนิดและ

กําหนดสัดสวนของการทําไมออก 

รายป (annual cut ) อยางมีเหตุผลใน

กรณีที่มีการทําไมออกหมดทั้งแปลง 

(clear cut) ตองมีพื้นที่ไมเกิน 25 ไร 

(4 hectares)  หรือในกรณีเปนพื้นที่

แปลงใหญใหพิจารณาตามขอ 3.5.3 

มีการเลือกชนิดและกําหนดสัดสวนของ

การทําไมออกรายป อยางมีเหตุผล 

• แผนการทําไมออกรายป 

• ขอมูลการสํารวจปริมาณไม 

• บันทึกการทําไมออก 

ในกรณีที่มีการทําไมออกหมดทั้งแปลง 

ตองมีพื้นที่ไมเกิน 25 ไร หรือในกรณีเปน

พื้นที่แปลงใหญใหพิจารณาตามขอ 3.5.3 

• ขนาดพื้นที่ที่ทําไมออก 

• แผนการทําไมออก 

• แผนที่พื้นที่ที่ทําไมออก 

3.3.1.6 การตดิตาม 

การเจริญเติบโตของตนไมและ 

การเปลี่ยนแปลงของปาไม 

มีการติดตามการเจริญเติบโตของตนไม

และการเปลี่ยนแปลงของปาไม 

• แผนการติดตามการเจริญเติบโตของตนไม

และการเปลี่ยนแปลงของปาไมตามความ

เหมาะสมแตไมเกิน 5 ป 

• บันทึกแสดงการตรวจวัดการเจริญเติบโต 

  ของตนไมและการเปลี่ยนแปลงตามแผนที่ 

  กําหนดไว 

 

3.3.1.7 การอนุรักษและ

ปองกันพันธุพืชและสัตวที่หายาก

และใกลสูญพันธุ 

มีการสํารวจเพื่อชี้บงพันธุพืชและสัตว 

ที่หายากและใกลสูญพันธุ 

• แผนการสํารวจพันธุพืชและสัตวหายาก 

• บันทึกรายการพันธุพืชและสัตวหายาก 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

 

 

• หลักฐานการระบุตําแหนงที่สํารวจพบพันธุ

พืชและสัตวที่หายากลงบนผังแสดงพื้นที่การ

จัดการสวนปา 

 

มีการจัดทําแผนการอนุรักษและปองกัน

พันธุพืชและสัตวที่หายากและใกล 

สูญพันธุ 

• แผนการอนุรักษพันธุพืชและสัตวหายาก 

• บันทึกผลการดําเนินการตามแผนการอนุรักษ

พันธุพืชและสัตวหายาก 

 

3.3.1.8 พื้นที่ปาไมตองไมมี

การแปลงสภาพไปเปนสวนปา 

ยกเวน 

(1) เปนพื้นที่สวนนอย

ของปาไม และ 

(2) การแปลงสภาพ

ไมไดเกิดบนพื้นที่

สวนที่มีคุณคาใน

การอนุรักษสูง และ 

(3) มีความชัดเจนในการ

คงไวซึ่งประโยชน

ระยะยาวในดานการ

อนุรักษของการ

จัดการปาไม 

การเปลี่ยนสภาพของปา

ธรรมชาติไปสูสวนปาตั้งแตเดือน

ธันวาคม 2537 (1994) จะไมไดรับ

การรับรอง เวนแตจะมีหลักฐาน

ยืนยันวา การเปลี่ยนสภาพไมไดเกิด

จากผูจัดการหรือเจาของทั้งทางตรง

และทางออม 

ไมมีการแปลงสภาพปาไมไปเปนสวนปา

ตั้งแตเดือนธันวาคม 2537 (1994)  โดย

ผูจัดการหรือเจาของทั้งทางตรงและ

ทางออม 

• แผนการจัดการปาไม 

• รายงานหรือบันทึกผลการดําเนินงาน 

• ขอมูลจากการสัมภาษณพนักงาน การสอบถาม

ชาวบานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ขอยกเวนการแปลงสภาพปาไมไปเปน

สวนปา  มีไดในกรณีตอไปนี้ 

(1) เปนพื้นที่สวนนอยของปาไม 

และ 

(2) การแปลงสภาพไมไดเกิดบน

พื้นที่สวนที่มีคุณคาในการ

อนุรักษสูง และ 

(3) มีความชัดเจนในการคงไวซึ่ง

ประโยชนระยะยาวในดานการ

อนุรักษของการจัดการปาไม 

• เหตุผลความจําเปนในการแปลงสภาพจาก 

ปาไมไปเปนสวนปา 

• แผนการจัดการปาไมทั้งในปจจุบันและอดีต 

• เงื่อนไขทายใบอนุญาตที่เกี่ยวของ 

• ผังแสดงพื้นที่การจัดการปาไม และผังแสดง

พื้นที่ที่มีการแปลงสภาพไปเปนสวนปาทั้งใน

ปจจุบันและอดีต 

• ผังแสดงพื้นที่การอนุรักษที่มีอยูเดิมกอนการ

แปลงสภาพไปเปนสวนปา 

3.3.1.9 แผนการจัดการ

รวมทั้งมาตรการเฉพาะ ตองทําให

มั่นใจในการรักษาและเพิ่มสภาพ

ปาเพื่อการอนุรักษ  ทั้งนี้ โดยตอง

ดําเนินการอยางระมัดระวัง 

แผนการจัดการตองรวมถึงการรักษาและ

เพิ่มสภาพปาเพื่อการอนุรักษ และสามารถ

เปดเผยตอสาธารณชนได 

• แผนการจัดการปาไมโดยเฉพาะในดานการดูแล

รักษาและเพิ่มสภาพปาไม 

• รายงานหรอืบันทึกผลการดําเนินงานการดแูล

รักษาและเพิ่มสภาพปาไม 

• สภาพขอเท็จจริงในพื้นที ่
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มาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง

ภาพรวมแผนการจัดการตอง

สามารถเปดเผยตอสาธารณชนได  

• บันทึกการเปดเผยแผนการรักษาและการเพิ่ม

สภาพปาไม 

• การสัมภาษณประชาชนในทองถิ่น ในดาน 

  การดูแลรักษาและเพิ่มสภาพปาไม 

 

3.3.1.10 สัดสวนของพื้นที่

อนุรักษเปนปาธรรมชาติตอง

เหมาะสมกับสัดสวนของสวนปา

และมีการฟนฟูใหปกคลุมดวยปา

ธรรมชาติตามมาตรฐานภูมิภาค

อาเซียน 

ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานของ

ประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวของ ให

มีพื้นที่ไมนอยกวารอยละ 5 ของ

พื้นที่ที่กําหนด 

มีพื้นที่ที่มีการฟนฟูใหปกคลุมดวยปา

ธรรมชาติตามมาตรฐานภูมิภาคอาเซียน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5% ของพื้นที่ 

ที่กําหนด 

• มีการกําหนดสัดสวนขนาดพื้นที่ที่กําหนดใหมี

การฟนฟูใหปกคลุมดวยปาธรรมชาติ 

• แผนฟนฟูพื้นที่ใหปกคลุมดวยปาธรรมชาติ 

• ผังแสดงพื้นที่การฟนฟูใหปกคลุมดวย 

 ปาธรรมชาติ 

• รายงานหรือบันทึกผลการดําเนินงานในการ

ฟนฟูพื้นที่ใหปกคลุมดวยปาธรรมชาติ 

• สภาพขอเท็จจริงในพื้นที ่

3.3.1.11 ตองมีมาตรการ

ในการดูแลรักษา ปรับปรุง

สภาพโครงสราง ความสมบูรณ

และกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตใน

ดิน รูปแบบวิธีการและอัตรา

การทําไม การสรางตลอดจน

การบํารุงรักษาเสนทาง รวมทั้ง

การเลือกชนิดพันธุ ตองไม

กอใหเกิดความเสื่อมสภาพของ

ดินในระยะยาว หรือสงผล

กระทบตอคุณภาพน้ํา ปริมาณ

น้ําและการเปลี่ยนเสนทางการ

ไหลของน้ําจากปกต ิ

ตองมีมาตรการในการดูแลรักษา ปรับปรุง

สภาพโครงสราง ความสมบูรณและ

กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน รวมทั้งการ

เลือกชนิดพันธุโดยไมกอใหเกิดความ

เสื่อมสภาพของดินในระยะยาว หรือสงผล

กระทบตอคุณภาพน้ํา ปริมาณน้ําและการ

เปลี่ยนเสนทางการไหลของน้ําจากปกติ  

ในสวนของรูปแบบ วิธีการและอัตราการ

ทําไม การสราง ตลอดจนการบํารุงรักษา

เสนทาง 

• แผนการจัดการปาไมในการดูแลรักษา  

ปรับปรุงสภาพโครงสราง ความสมบูรณและ

กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน และการเลือก 

ชนิดพันธุ 

• แผนการจัดการขางตนครอบคลุมถึงรูปแบบ 

วิธีการและอัตราการทําไม การสราง ตลอดจน

การบํารุงรักษาเสนทาง 

• รายงานหรือบันทึกผลการดําเนินงานในการ

ดูแลรักษา ปรับปรุงสภาพโครงสราง  

ความสมบูรณและกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน

และการเลือกชนิดพันธุ 

• ขั้นตอนการทําไม การสราง ตลอดจนการ  

  บํารุงรักษาเสนทาง 

3.3.1.12 ตองมีแผนที่แสดง

พื้นที่ที่สําคัญของทรัพยากรปาไม 

รวมทั้งพื้นที่อนุรักษ กิจกรรมการ

จัดการที่วางแผนไว และแสดงถึง

สิทธิถือครอง 

มีแผนที่แสดงอาณาเขตที่มีสิทธิถือครอง 

และพื้นที่ที่จัดระบบการจัดการปาไมอยาง

ยั่งยืน 

• แผนที่แสดงอาณาเขตพื้นที่มีสิทธิถือครอง  

ที่สอดคลองกับเอกสารแสดงสิทธิถือครอง  

และแสดงอาณาเขตพื้นที่ที่จัดระบบการ

จัดการปาไมอยางยั่งยืน 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

 

มีแผนที่แสดงพื้นที่ที่สําคัญของทรัพยากร

ปาไม รวมทั้งพื้นที่อนุรักษ (ถามี) 

 

• แผนที่แสดงพื้นที่มีการชี้บงพื้นที่ที่สําคัญ เชน 

พื้นที่ที่มีคุณคาที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศปาไม 

พื้นที่ที่สํารวจพบพันธุพืชและสัตวหายาก 

พื้นที่อนุรักษ พื้นที่แปลงปลูกตาง ๆ เปนตน 

 

3.3.1.13 เทคนิคการทําไม 

(harvesting technique) และ

เครื่องมือที่ใช 

 

 

 

 

มีขอมูลแผนการทําไม และเทคนิคที่ใชใน

การทําไม 

 

 

 

 

 

• บันทึกผลการประเมินปจจัยสิ่งแวดลอม 

ที่เกี่ยวของจากการทําไม 

• เอกสารแสดงเทคนิคและวิธีการทําไม โดยไม

กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

• แผนการจัดการสวนปาในสวนของการทําไม 

การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนปา 

• บันทึกผลการทําไมตามแผนการจัดการ 

มีขอมูลเครื่องมือที่ใชในการทําไม • บันทึกรายการเครื่องมือที่ใชในการทําไม 

• แผนการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการ 

  ทําไม 

• บันทึกผลการซอม บํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช 

  ในการทาํไม 

3.3.2 ผูประกอบการตอง

ทบทวนแผนการจัดการเปน 

ระยะ ๆ พรอมกับนําผลที่ไดจาก

การเฝาระวังหรือขอมูลขาวสาร

ทางดานวิชาการ และวิทยาศาสตร

ใหม ๆ มาประกอบการพิจารณา 

รวมทั้งตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม 

สังคมและเศรษฐกิจ 

มีการทบทวนแผนการจัดการตามระยะ 

เวลาที่กําหนดไว พรอมกับนําผลที่ไดจาก

การเฝาระวังหรือขอมูลขาวสารทางดาน

วิชาการ และวิทยาศาสตรใหม ๆ มา

ประกอบการพิจารณา รวมทั้งตอบสนอง

ตอการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม 

สังคมและเศรษฐกิจ 

• แผนการทบทวนการจัดการ 

• หลักฐานการนําขอมูลจากการเฝาระวังหรือ

ขอมูลขาวสารทางดานวิชาการ และ

วิทยาศาสตรใหม ๆ มาประกอบการพิจารณา

ทบทวนการจัดการ 

• หลักฐานการนําขอมูลการเปลี่ยนแปลงดาน

สิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจมา

ประกอบการพิจารณาทบทวนการจัดการ 

• หลักฐานการทบทวนแผนการจัดการจาก

ขอมูลขางตน ตามระยะเวลาที่กําหนดไว  

• บันทึกผลการทบทวนแผนการจัดการ 

• บันทึกการปฏิบัติการแกไข และการปองกัน 

3.3.3  ผูประกอบการตอง

จัดฝกอบรมและชี้แนะลูกจาง 

เพื่อใหมั่นใจในการนําแผนการ

จัดการไปปฏิบัติอยางพอเพียง 

มีแผนการฝกอบรมลูกจางใหเขาใจ

บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานตาม

แผนการจัดการปาไม 

• หลักฐานการชี้บงความจําเปนในการฝกอบรม

ลูกจางใหเขาใจบทบาทหนาที่ในการ

ปฏิบัติงานตามแผนการจัดการปาไม 

• บันทึกการฝกอบรมลูกจางตามความจําเปนที่

ไดระบุไว 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.3.4 ผูประกอบการตองมี

แผนการจัดการโดยสังเขปไว 

เพื่อเผยแพรสูสาธารณชน 

มีแผนการจัดการที่สามารถเผยแพรสู

สาธารณชน ตามที่ระบุไวในขอ 3.3.1 

 

• แผนการจัดการเพื่อเผยแพรสูสาธารณชน 

• บันทึกผลการเผยแพรแผนการจัดการสวนปา 

  สูสาธารณะ  

 

3.4 การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

3.4.1 ผูประกอบการตองมีการ

ประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยวของใหเหมาะสมกับขนาด

และพื้นที่ของการจัดการปาไม

อยางยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึง

ทรัพยากรที่ไดรับ ผลกระทบแตละ

ประเภท รวมทั้งปาธรรมชาติ  ทั้งนี้

ตองพิจารณาผลกระทบระดับ 

ภูมิทัศน รวมถึงผลกระทบอันเกิด

จากการใชสิ่งอํานวยความสะดวก 

การประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยวของตองดําเนินการกอนเริ่มจะ

ปฏิบัติการ 

มีการประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ

ใหเหมาะสมกับขนาดและพื้นที่ของ 

การจัดการปาไมอยางยั่งยืน ซึ่งครอบคลุม

ถึงทรัพยากรที่ไดรับ ผลกระทบแตละ

ประเภท รวมทั้งปาธรรมชาติ  ทั้งนี้ 

ตองพิจารณาผลกระทบระดับภูมิทัศน 

รวมถึงผลกระทบอันเกิดจากการใช 

สิ่งอํานวยความสะดวก การประเมินปจจัย

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของตองดําเนินการกอน

เริ่มจะปฏิบัติการ 

• บันทึกรายการชี้บงกิจกรรมที่กอใหเกิด

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

• บันทึกการประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยวของ  ภูมิทัศนและการใชสิ่งอํานวยความ

สะดวก  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่การจัดการปาไม

อยางยั่งยืน ทรัพยากร ปาธรรมชาติ  

• หลักฐานการวางแผนการดาํเนินการเพื่อลด

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม จากการดําเนิน

กิจกรรมขางตน 

• บันทึกการดําเนินการปฏิบัติการแกไขและ

ปองกันเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

3.4.2 การใชสารเคมีที่เปนพิษตอ

สิ่งแวดลอมตองเปนไปตามที่

องคการหรือขอตกลงระหวาง

ประเทศกําหนด ในกรณีที่มีการใช

สารเคมีดังกลาว ตองมีหลักฐาน

แสดงวาไมมีการปนเปอนหรือ

ตกคางของสารเคมีนั้น ๆ  

เกินมาตรฐานที่กําหนดซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอหวงโซอาหาร สารเคมี 

ภาชนะ บรรจุ รวมทั้งของเสีย

อินทรียทั้งของแข็งและของเหลว 

เชื้อเพลิงและน้ํามัน ตองมีการกําจัด

ดวยวิธีที่ถูกตองเหมาะสม 

 

มีการใชสารเคมีเฉพาะที่เปนไปตามที่

องคการหรือขอตกลงระหวางประเทศ

กําหนด และตองมีหลักฐานแสดงวาไมมี

การปนเปอนหรือตกคางของสารเคมีนั้น ๆ 

เกินมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอหวงโซอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บันทึกรายการสารเคมีที่ใช 

• บันทึกการชี้บงกฎหมายหรือขอตกลงระหวาง

ประเทศที่เกี่ยวของในเรื่องสารเคมี 

• ขอมูลรายละเอียดคุณสมบัติของสารเคมี 

(MSDS) ที่ใช 

• เอกสารขั้นตอนการทํางานที่เกี่ยวของกับ

สารเคมี โดยเฉพาะอัตราสวนผสม การเก็บ

รักษา การทําความสะอาดอุปกรณและการ

ชําระลางรางกายผูใช ระยะเวลาที่ปลอดภัย 

ในการเก็บเกี่ยว 

• บันทึกการใชสารเคมี เชน อัตราสวนผสม 

พื้นที่ที่ใชสารเคมี ปริมาณการเก็บรักษา 

ตําแหนงที่เก็บรักษา ผูใชและผูรับผิดชอบ 
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ดานสิ่งแวดลอม การใชตัวควบคุม

ทางชีวภาพตองมีการจัดทํา

รายละเอียดวิธีการเปนเอกสาร และ

ใชใหนอยที่สุด เฝาระวังและควบคุม

อยางเขมงวดตามกฎระเบียบทั้ง

ระดับประเทศและระดับสากลที่เปน

ที่ยอมรับ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตแปลง

พันธุกรรม (genetically modified 

organism) 

 

• ปายเตือนคําแนะนําการใชสารเคมีอยาง

ปลอดภัย  

• บันทึกการอบรมที่เกี่ยวของ 

 

 

 มีการกําจัดสารเคมี ภาชนะบรรจุ รวมทั้ง

ของเสียอินทรียทั้งของแข็งและของเหลว 

เชื้อเพลิงและน้ํามัน ดวยวิธีที่ถูกตอง

เหมาะสมดานสิ่งแวดลอม 

• บันทึกรายการสารเคมีที่ใช ทั้งของเสียอินทรีย

ทั้งของแข็งและของเหลว เชื้อเพลิงและน้ํามัน 

• ขอมูลรายละเอียดคุณสมบัติของสารเคมีที่ใช 

• เอกสารขั้นตอนการทํางานที่เกี่ยวของกับ

สารเคมี โดยเฉพาะการกําจัดการทําลาย

ภาชนะบรรจุ การใชอุปกรณปองกันภัยสวน

บุคคล ผูใชและผูรับผิดชอบ 

• บันทึกการกําจัด การทําลายภาชนะบรรจุ เชน 

วิธีการกําจัดภาชนะบรรจ ุพื้นที่ที่ใชในการ

กําจัด  ผูรับผิดชอบ วันเวลาที่ดําเนินการ 

• ปายเตือนระบุสถานที่เก็บฝง คําแนะนาํการใช

สารเคมีอยางปลอดภัย 

• บันทึกการอบรมที่เกี่ยวของ  

 

ในการใชตัวควบคุมทางชีวภาพ ตองมี 

การจัดทําเปนเอกสารและใชใหนอยที่สุด 

เฝาระวังและควบคุมอยางเขมงวด 

ตามกฎระเบียบ ทั้งระดับชาติและระดับ

สากลที่เปนที่ยอมรับ รวมทั้งสิ่งมีชีวิต

แปลงพันธุกรรม 

• บันทึกรายการสารชีวภาพที่ใช 

• เอกสารกฎหมายหรือขอตกลงที่เกี่ยวของใน

เรื่องการมีและการใชสารชีวภาพ 

• เอกสารขั้นตอนการทํางานที่เกี่ยวของกับการ

ใชสารชีวภาพ การทําความสะอาดอุปกรณ

และการชําระลางรางกายผูใช ระยะเวลาที่

ปลอดภัยในการเก็บเกี่ยว การใชอุปกรณ

ปองกันภัยสวนบุคคล 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

  

• บันทึกการใชสารชีวภาพ เชน อัตราสวนผสม   

 พื้นที่ที่ใชสารชีวภาพ ปริมาณการเก็บรักษา 

   ตําแหนงที่เก็บรักษา การกําจัด การทําลาย

ภาชนะบรรจุ ผูใชและผูรับผิดชอบ 

• ปายเตือน/แนะนําการใชสารชีวภาพอยาง  

 ปลอดภัย 

• บันทึกการอบรมที่เกี่ยวของ 

3.4.3 ผูประกอบการตองมีระบบใน

การคุมครองปองกันชนิดพันธุพืช

และสัตวที่หายาก หรือชนิดใกล 

สูญพันธุ รวมทั้งถิ่นที่อยูของสัตว

เหลานั้น ตองมีการกําหนดเขต

อนุรักษและพื้นที่คุมครองให

เหมาะสมกับขนาดและพื้นที่ของ 

การจัดการปาไม โดยมีการควบคุม

การทําลายสภาพปาไม การลาสัตว 

จับสัตวน้ํา และวางกับดัก  

ผูประกอบการตองมีมาตรการ

ปองกันและลดผลกระทบจากสัตว

รบกวน เชื้อโรค ไฟ และพืชรุกราน 

(invasive plant introduction) โดย 

อยูบนพื้นฐานของการปองกันและ

ควบคุมโดยวิธีชีวภาพมากกวาการ

ใชสารเคมี 

มีการกําหนดเขตอนุรักษ และพื้นที่

คุมครองปองกันชนิดพันธุพืชและสัตวที่

หายาก หรือชนิดใกลสูญพันธุ รวมทั้งถิ่น

ที่อยูของสัตวเหลานั้น  โดยมีการควบคุม

การทําลายสภาพปาไม การลาสัตว จับสัตว

น้ํา และวางกับดัก ตองมีมาตรการปองกัน

และลดผลกระทบจากสัตวรบกวน เชื้อ

โรค ไฟ และพืชรุกราน (invasive plant 

introduction) โดยอยูบนพื้นฐานของการ

ปองกันและควบคุมโดยวิธีชีวภาพมากกวา

การใชสารเคมี 

• หลักฐานการระบุตําแหนงที่สํารวจพบพันธุ

พืชและสัตวที่หายากลงบนผังแสดงพื้นที่การ

จัดการสวนปา 

• บันทึกผลการสํารวจจํานวนพันธุพืชและพันธุ

สัตวที่หายากในพื้นที ่

• ผังแสดงพื้นที่เขตอนุรักษ พื้นที่คุมครองพันธุ

พืชและสัตวที่หายากลงบนผังแสดงพื้นที่การ

จัดการสวนปา 

• เอกสารมาตรการปองกันการทําลายสภาพปา

ไมการลาสัตว จับสัตวน้าํ วางกับดัก การ

ปองกันและลดผลกระทบจากสัตวรบกวน 

เชื้อโรค ไฟ และพืชรุกราน โดยอยูบนพื้นฐาน

ของการปองกันและควบคุมโดยวิธีชีวภาพ

มากกวาการใชสารเคม ี

• เอกสารมาตรการตาง ๆ อาจประกอบดวยการ

สื่อสารและการทําความเขาใจกับผูมีสวนได

สวนเสีย การติดตามประสิทธิผลของ

มาตรการควบคุมและปองกันที่จัดทําขึ้น 

• บันทึกแสดงถึงการดําเนินงานตาม 

มาตรการตาง ๆ ขางตน 

• แผนการตรวจสอบวามีการละเมิด 

มาตรการตาง ๆ หรือไม 

• บันทึกผลการตรวจสอบ ในกรณีที่มีการ

ละเมิดมาตรการตาง ๆ ตองดําเนินการแกไข

และปองกันโดยอาจเพิ่มมาตรการอื่น ๆ  

ตามความจําเปน 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.4.4 ผูประกอบการตองมีการรักษา

ไวซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ

ใหคงอยูและเพิ่มความสมบูรณโดย

วิถีธรรมชาติ ซึ่งรวมถึง 

มีการรักษาไวซึ่งความสมดุลของระบบ

นิเวศใหคงอยูและเพิ่มความสมบูรณโดย

วิถีธรรมชาติ ซึ่งรวมถึง 

• แผนการจัดการปาไมโดยคํานึงถึงความสมดุล

ของระบบนิเวศใหคงอยูและเพิ่มความ

สมบูรณโดยวิถีธรรมชาติ  

 

 

3.4.4.1 การเกิดและขยายพันธุปาไม 

ควรเลือกพันธุไมประจําถิ่นมากกวา

พันธุไมตางถิ่นในการปลูกปาหรือ

การบูรณะระบบนิเวศที ่

เสื่อมโทรม ในกรณีที่มีการใชชนิด

ตางถิ่น ตองมีการควบคุมและ

ปองกัน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตอ

ระบบนิเวศ และมีการติดตามเฝา

ระวังอยางสม่ําเสมอ 

ควรจะมีการขยายพันธุปาไม จากพันธุไม

ประจําถิ่นมากกวาพันธุไมตางถิ่น ในการ

ปลูกปาหรือการบูรณะระบบนิเวศที่เสื่อม

โทรม ในกรณีที่มีการใชชนิดตางถิ่นตองมี

การควบคุมและปองกันเพื่อหลีกเลี่ยง

ผลกระทบตอระบบนิเวศและมีการติดตาม

เฝาระวังอยางสม่ําเสมอ 

• หลักเกณฑการคัดเลือกชนิดพันธุไมปลูก 

• แผนการขยายพันธุไมเพื่อการปลูกทดแทน 

• บัญชีรายชื่อพันธุไมตางถิ่น/ ประจําถิ่นใน 

  พื้นที ่

• แผนการสํารวจการกระจายพันธุของไม 

ตางถิ่น และไมประจําถิ่น 

• แผนการควบคุมการกระจายพันธุของไม 

ตางถิ่น 

• บันทึกผลการสํารวจการกระจายพันธุของไม

ตางถิ่นและไมประจําถิ่นโดยวิธีทางธรรมชาติ 

3.4.4.2  ความหลากหลายของ

ชนิดพันธุ และระบบนิเวศ 

ความหลากหลายของ

องคประกอบของสวนปาตองไดรับ

การยอมรับเพื่อความยั่งยืนทาง

เศรษฐกิจ นิเวศ และสังคม ความ

หลากหลายนี้อาจรวมถึงขนาดและ

การกระจายของพื้นที่ปาที่เกี่ยวกับ

ภูมิทัศน จํานวน และองคประกอบ

ของชนิดพันธุ ตลอดจนชั้นอายุและ

โครงสรางระบบนิเวศ 

มีการรักษาไวซึ่งความความหลากหลาย

ของชนิดพันธุ ระบบนิเวศ เพื่อความยั่งยืน

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

• แผนการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ

ของชนิดพันธุในระบบนิเวศ 

• บันทึกผลการสํารวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ของชนิดพันธุ ในระบบนิเวศ และ

ระบุชนิด จํานวน ชั้นอายุและโครงสราง

องคประกอบของชนิดพันธุลงบนแผนที่หรือ

ผังของสวนปา 

• แผนการจัดการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

นิเวศ และสังคม 

• รายงานหรือบันทึกผลการดําเนินงานขางตน 

3.4.4.3 การปกปองวัฏจักร

ธรรมชาติ ที่มีผลตอการผลิตของ

ระบบนิเวศ 

 

มีการปกปองวัฏจักรธรรมชาติ ที่มีผลตอ

การผลิตของระบบนิเวศ 

 

 

 

• บันทึกชี้บงสิ่งบงชี้ความสมบูรณของระบบ

นิเวศในพื้นที่ตาง ๆ 

• แผนที่แสดงท่ีตั้งระบบนิเวศที่ตองปองกัน 

• ปายแสดงแนวเขต 

• แผนการปกปองระบบนิเวศตามวัฏจักร

ธรรมชาติที่มีผลตอการผลิต 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

  

• บันทึกผลการสํารวจการเปลี่ยนแปลงความ

สมบูรณของระบบนิเวศตามวัฏจักรธรรมชาติ

ในพื้นที่ตาง ๆ 

3.4.5 ผูประกอบการตองมีการ

ปกปองตัวอยางที่เปนตัวแทนของ

ระบบนิเวศที่มีอยูภายในภูมิทัศนนั้น 

และบันทึกไวในแผนที่ 

มีการปกปองตัวอยางที่เปนตัวแทนของ

ระบบนิเวศที่มีอยูภายในภูมิทัศนนั้น และ

บันทึกไวในแผนที่ 

• บัญชีแสดงรายการตัวแทนระบบนิเวศในพื้นที ่

• แผนที่แสดงท่ีตั้งตัวแทนระบบนิเวศที่ตอง 

  ปกปอง 

• ปายชี้บงตัวแทนระบบนิเวศในพื้นที ่

• แผนการปกปองตัวแทนระบบนิเวศในพื้นที่ 

• บันทึกผลการปกปองตัวแทนระบบนิเวศใน

พื้นที่ จากผลการสํารวจตามแผนที่กําหนดไว 

3.4.6 ผูประกอบการตองจัดทําและ

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่เขียนไว  

เพื่อควบคุมการกัดเซาะ ลดความ

เสียหายจากการทําไม การสราง

ถนนและการรบกวนใด ๆ จากการ

ใชเครื่องมือกล รวมถึงตองปกปอง

แหลงน้ํา 

จัดทําขั้นตอนการทําไม การสรางถนน

และการรบกวนใด ๆ จากการใชเครื่องมือ

กล เพื่อลดผลกระทบจากการกัดเซาะ และ

การปกปองแหลงน้ํา 

• แผนปฏิบัติการในการทําไม การสรางถนน

และการใชเครื่องมือกล 

• บันทึกหรือรายงานการประเมินปจจัย

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปกปองแหลง

น้ําและการกัดเซาะ 

• มีขั้นตอนการทําไม การสรางถนนและการใช

เครื่องมือกล โดยขั้นตอนการดําเนินการ

ดังกลาว ตองสะทอนถึงการลดผลกระทบจาก

การกัดเซาะ และการปกปองแหลงน้ํา 

• บันทึกผลการดําเนินการในการทําไม การ

สรางถนนและการใชเครื่องมือกล 

• บันทึกการดําเนินกิจกรรมและการตรวจสอบ

การกัดเซาะของหนาดิน 

• ขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากชุมชน หรือ

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.4.7 ผูประกอบการตองระบุถึง

ความสําคัญหรือคุณคาของพื้นที่ที่

มีคุณคาสูงควรแกการอนุรักษและ

วิธีการดูแลรักษา 

 

มีการชี้บงพื้นที่ที่มีความสําคัญหรือมี

คุณคาสูงควรแกการอนุรักษและกําหนด

วิธีการดูแลรักษา (ถามี) 

 

 

 

• บันทึกชี้บงพื้นที่ที่มีความสําคัญหรือมีคุณคา

สูงควรแกการอนุรักษ และระบุในแผนที ่

• แผนการจัดการพื้นที่ที่มีความสําคัญหรือมี

คุณคาสูงควรแกการอนุรักษ และวิธีการดูแล

รักษา 

• บันทึกผลการดําเนินการ 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.5 การใชประโยชนจากปาไม 

3.5.1 ตองกอใหเกิดประโยชน

ทางดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ

สังคมที่ไดจากผลผลิตจากปาหรือ

การบริการในรูปแบบตาง ๆ 

 

มีการจัดการปาไมและผลผลิตจากปาหรือ

การบริการที่กอใหเกิดประโยชนทางดาน

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคม 

 

 

 

 

• แผนธุรกิจการจัดการปาไม และผลผลิตจากปา

หรือการบริการตาง ๆ 

• บันทึกผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ เชน 

ผลประกอบการสวนปา งบดุลและงบกําไร

ขาดทุน 

• บันทึกผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม เชน 

คาใชจายดานสิ่งแวดลอม การปรับปรุงดาน

สิ่งแวดลอม จํานวนงานวิจัย 

• บันทึกผลการดําเนินงานดานสังคม เชน 

สวัสดิการ การศึกษา รายไดของชุมชน 

สุขภาพอนามัย 

ผูประกอบการตองสามารถอยูรอดได 

ทางเศรษฐกิจแมมีคาใชจายใน 

การรับผิดชอบอยางเต็มรูปแบบทางดาน

สังคมและสิ่งแวดลอม 

• บันทึกผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ เชน 

ผลประกอบการสวนปา งบดุลและงบกําไร

ขาดทุน 

• สภาพขอเท็จจริง 

3.5.2 ผูประกอบการตองพยายาม 

หาจุดแข็งและสรางความ

หลากหลายของผลผลิตในเชิง

เศรษฐกิจ โดยหลีกเลี่ยงการพึ่งพา

ผลผลิตเพียงชนิดเดียว 

สรางความหลากหลายของผลผลิตใน 

เชิงเศรษฐกิจ 

• แผนการตลาด (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนการ

จัดการปาไม) 

• รายงานผลผลิตจากปาหรือการบริการตาง ๆ 

• บันทึกผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ เชน 

ผลประกอบการสวนปา งบดุลและงบกําไร

ขาดทุน 

3.5.3 ผูประกอบการตองวาง

แผนการตัดไม การเก็บเกี่ยว

ผลประโยชนจากปาไม ไมเกิน

ระดับที่สามารถผลิตและดํารงอยู

อยางยั่งยืน 

มีการเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากปาไมใน

ระดับที่สามารถผลิตและดํารงอยู 

อยางถาวร 

• แผนการใชประโยชนจากปาไมรายป และ

แผนการสํารวจอัตราการเพิ่มพูนผลผลิตไม 

รายป 

• บันทึกปริมาณไมที่ทําออก 

• บันทึกอัตราการเพิ่มพูนผลผลิตไมรายป 

3.5.4 ผูประกอบการตองรักษาไว

และสงเสริมคุณคาของทรัพยากร

ปาไม และบริการตาง ๆ เชน คุณคา

และความสําคัญในการเปนพื้นที่

ตนน้ําลําธาร และการนันทนาการ 

มีการรักษาไวและสงเสริมคุณคาของ

ทรัพยากรปาไม และบริการตาง ๆ  

 

 

 

 

• หลักฐานการสงเสริมชุมชนในทองถิ่นใหรู

คุณคาของทรัพยากรปาไม ความสําคัญในการ

เปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร และสงเสริมใหใช

ประโยชนในการนันทนาการ 

• บันทึกการเผยแพรใหความรูแกชุมชนใน  

 ทองถิ่น 
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 • บันทึกการเขามาดําเนินกิจกรรมของชุมชนใน  

 ทองถิ่น 

3.5.5 ผูประกอบการตองลดการ

สูญเสียที่เกี่ยวกับการทําไม การทํา

ถนน หรือการเก็บเกี่ยวผล 

ประโยชนจากปาไมใหเหลือนอย

ที่สุด 

มีการลดการสูญเสียที่เกี่ยวกับการทําไม 

การทําถนน หรือการเก็บเกี่ยว

ผลประโยชนจากปาไมใหเหลือนอยที่สุด 

• แผนการลดการสูญเสียจากกิจกรรมการทําไม 

การทําถนน หรือการเก็บเกี่ยวผลประโยชน

จากปาไม 

• บันทึกผลการดําเนินการตามมาตรการที่ได

กําหนดไว 

3.5.6 ผูประกอบการตองสงเสริมให

มีการใชประโยชนผลผลิตจาก 

ปาไมโดยชุมชนในทองถิ่นอยาง

เหมาะสม 

สงเสริมชุมชนในทองถิ่นเขามาใช

ประโยชนผลผลิตจากปาไมอยางเหมาะสม 

• นโยบายของปาไมในการใหชุมชนเขามามี

สวนรวมในการใชประโยชนจากผลผลิต 

สวนปา 

• ขอตกลงระหวางปาไมกับชุมชน ในการใช

ประโยชนจากผลผลิตสวนปา  ท่ีจะไมกอให 

เกิดผลกระทบตอระบบนิเวศปาไม 

• เอกสารแสดงประมาณการรายไดที่เกิดจาก 

การเขามาใชประโยชนของชุมชน 

3.6 การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล 

3.6.1 การประเมินเพื่อพิจารณาวา

เปนปาที่มีคุณคาในดานการ

อนุรักษ ผูประกอบการตองทํา 

อยางครบถวนเหมาะสมกับขนาด

และความเขมขนของการจัดการ 

ปาไม 

มีการประเมินวาเปนปาที่มีคุณคาในดาน

การอนุรักษ 

• บันทึกผลการประเมินรวมกับผูมีสวนได 

 สวนเสีย 

• แผนการจัดการปาไมโดยเฉพาะในดานการ 

 อนุรักษ 

• รายงานหรือบันทึกผลการดําเนินงานดานกา 

 อนุรักษ 

• ผังแสดงพื้นที่อนุรักษพรอมขนาดพื้นที่อนุรักษ 

• สภาพขอเท็จจริงในพื้นที ่

3.6.2 ในกรณีที่มีการใหคําแนะนํา

โดยผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษ 

และทางเลือกในการดูแลรักษา 

ผูประกอบการตองพิจารณาสัดสวน

การปฏิบัติตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ และเหตุผลของการ 

ไมปฏิบัติตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ 

การใหคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใน

กระบวนการรับรอง 

• บันทึกคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

• รายงานการดําเนินการตามคําแนะนําของ  

 ผูเชี่ยวชาญ 

• คําชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ไมไดปฏิบัติตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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3.6.3 แผนการจัดการของ

ผูประกอบการตองมีการติดตาม

ตรวจสอบและเฝาระวังใหเหมาะสม

กับขนาดพื้นที่ของการจัดการปาไม 

เพื่อประเมินสภาพปาไม ผลที่ได

ของผลิตผลปาไม การตรวจสอบ

ยอนกลับ (chain of custody) 

กิจกรรมดานบริหารและผลกระทบ 

ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

 การติดตามตรวจสอบสวนปา

รวมถึงการประเมินแนวโนมของ

ผลกระทบดานสังคมและนิเวศ  

ทั้งในบริเวณสวนปาและภายนอก

สวนปา (เชน การสืบพันธุตาม

ธรรมชาติ ผลกระทบตอแหลงน้ํา

และความอุดมสมบูรณของดิน 

ผลกระทบตอสภาพความเปนอยูที่ดี

ของชุมชนในทองถิ่น) ใหเหมาะสม

กับขนาดและความหลากหลายของ

การดําเนินกิจกรรมตามที่ระบุใน 

ขอ 3.2 และ 3.4 

ผูประกอบการตองไมปลูกพืชชนิด

ใดชนิดหนึ่งเปนแปลงขนาดใหญ 

เวนแตไดมีการทดลองหรือทราบ

จากประสบการณวา พืชดังกลาวไม

เปนพืชรุกราน สามารถปรับตัวเขา

กับสิ่งแวดลอมในพื้นที่และไม

กอใหเกิดผลกระทบทางลบอยางมี

นัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตองมีความ

ระมัดระวังเปนพิเศษในการใชท่ีดิน

เพื่อการปลูกสวนปา โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งการใชประโยชนและการ

เขาถึงของคนในทองถิ่น 

มีการติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง • แผนการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังการ

จัดการปาไม โดยเฉพาะเกี่ยวกับ 

- ขนาดพืน้ที่ของการจัดการปาไม 

- สภาพปาไม 

- ผลผลิตจากปาไม (การติดตามการ

เจริญเติบโตของตนไมและการ

เปลี่ยนแปลงของปาไมรายป) 

- การตรวจสอบยอนกลับ 

- ผลกระทบดานสังคม 

- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

• รายงานหรือบันทึกผลการติดตามตรวจสอบ

และเฝาระวังการจัดการปาไมตามรายการตาง ๆ 

ขางตน 

• บันทึกผลผลิตไมและผลผลิตจากไมตอง

สามารถสอบยอนกลับถึงประวัติแหลงที่มา 

ของไมได 
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ติดตามตรวจสอบรวมถึงการประเมิน

แนวโนมของผลกระทบดานสังคม 

และนิเวศ ทั้งในบริเวณสวนปาและ 

ภายนอกสวน 

• แผนการติดตามตรวจสอบการจัดการปาไม 

โดยเฉพาะเกี่ยวกับ 

- การประเมินแนวโนมของผลกระทบดาน

สังคมของชุมชน 

o ผลกระทบตอสภาพความเปนอยูที่ดี

ของชุมชนในทองถิ่น 

- การประเมินแนวโนมของผลกระทบ 

ระบบนิเวศปาไม 

o การสืบพันธุตามธรรมชาติ 

o ผลกระทบตอแหลงน้ํา 

o ผลกระทบตอความอุดมสมบูรณ 

ของดิน 

o ผลกระทบตอความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 

o ผลกระทบจากการใชสารเคมี 

o ผลกระทบตอภูมิทัศน 

• รายงานหรือบันทึกผลการติดตามตรวจสอบ 

การจัดการปาไมตามรายการตาง ๆ ขางตน 

• สภาพจากขอเท็จจริงในพื้นที ่

 

ไมมีการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเปน 

แปลงขนาดใหญ เวนแตไดมีการทดลอง

หรือทราบจากประสบการณวา พืชดังกลาว

ไมเปนพืชรุกราน 

 

 

 

 

 

 

• แผนการจัดการปาไมโดยเฉพาะในดานการ 

ปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

• ศึกษาผลกระทบตอนิเวศจากการปลูกพืชตางถิ่น

หรือพืชรุกราน 

• รายงานหรือบันทึกผลการวิเคราะหทางเลือก

จากการศึกษาผลกระทบขางตน 

• รายงานหรือบันทึกผลการปลูกพืชตางถิ่นหรือ 

 พืชรุกราน 

• ผังแสดงพื้นที่แปลงปลูกพืชตางถิ่นหรือพืช  

 รุกราน 

• สภาพขอเท็จจริงในพื้นที ่
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3.6.4 ผูประกอบการตองมีการ

กําหนดความถี่และความเขมขน

ของกระบวนการติดตามตรวจสอบ

และเฝาระวังใหเหมาะกับขนาด

ความซับซอนและความเปราะบาง

ของสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบ 

กระบวนการติดตามตรวจสอบและ

เฝาระวังควรทําอยางสม่ําเสมอ 

ในชวงเวลาที่สามารถเปรียบเทียบ

ผลและประเมินการเปลี่ยนแปลง

ได การติดตามตรวจสอบและ 

เฝาระวังตองดําเนินการทุกปเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของ

มาตรการตาง ๆ 

มีการกําหนดความถี่ของการติดตาม

ตรวจสอบและเฝาระวังใหเหมาะกับขนาด 

ความซับซอนและความเปราะบางของ

สิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบอยาง

สม่ําเสมอ ในชวงเวลาที่สามารถ

เปรียบเทียบผลและประเมินการ

เปลี่ยนแปลงได การติดตามตรวจสอบ 

และเฝาระวังตองดําเนินการทุกป เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการตาง ๆ 

 

• แผนการติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง 

อยางนอยปละครั้ง ในชวงเวลาที่สามารถ

เปรียบเทียบผลและประเมินการเปลี่ยนแปลง

ไดอยางเหมาะสม 

• บันทึกผลการประเมินผลการติดตาม

ตรวจสอบและเฝาระวัง ทั้งดานบริหาร และ

ผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

•  มาตรการในการปองกันและการแกไข  

ในกรณีที่ผลการประเมินพบวาไมเปนไปตาม

แผนการจัดการที่วางไว หรือการดําเนิน

กิจกรรมกอใหเกิดผลกระทบดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

 

3.6.5 การจัดการปาไมอยางยั่งยืน 

ตองรวมถึงการรวบรวมขอมูลและ

งานวิจัยที่จําเปนตอการเฝาระวัง 

ซึ่งอยางนอยผูประกอบการตองมี 

ตัวชี้บงดังตอไปนี้ 

มีการรวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่จําเปน 

ตอการเฝาระวัง 

• รายงานผลการวจิัยและผลการเฝาระวัง 

3.6.5.1 ผลที่ไดจากการเก็บเกี่ยว

ผลิตผลปาไมทั้งหมด 

มีรายงานผลการเก็บเกี่ยวผลิตผลปาไม

ทั้งหมด 

• บันทึกผลการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากปาไม 

3.6.5.2 อัตราการเติบโต การ

ฟนฟู และสภาพปาไม 

มีการเก็บรวบรวมขอมูลอัตราการเติบโต 

การฟนฟู และสภาพปาไม 

• บันทึกผลการติดตามการเจริญเติบโตของไม  

• บันทึกผลการฟนฟูสภาพปาไมและสภาพทั่วไป

ของปาไม 

 

3.6.5.3 องคประกอบและการ

เปลี่ยนแปลงที่สังเกตไดของพันธุ

พืชและสัตว 

มีการรวบรวมขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่

สังเกตไดของพันธุพืชและสัตว 

• บันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไดของ

พันธุพืชและสัตว 

3.6.5.4 ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมและสังคมจาก

ปฏิบัติการเก็บเกี่ยว และอื่น ๆ 

มีการรวบรวมขอมูลผลกระทบ 

ดานสิ่งแวดลอมและสังคมจากปฏิบัติการ 

เก็บเกี่ยว และอื่น ๆ 

 

• บันทึกขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ

สังคมจากปฏิบัติการเก็บเกี่ยว และอื่น ๆ 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.6.5.5 คาใชจาย ผลผลิต และ

ประสิทธิภาพของการจัดการปาไม

อยางยั่งยืน 

มีการรวบรวมขอมูลคาใชจาย ผลผลิต 

และประสิทธิภาพของการจัดการปาไม

อยางยั่งยืน 

• บันทึกขอมูลคาใชจาย ผลผลิต และ

ประสิทธิภาพของการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 

 

3.6.6 ผูประกอบการตองจัดทํา

เอกสารทีส่ามารถใชตรวจสอบและ

เฝาระวังผลผลิตจากปาไมต้ังแต

จุดเริ่มตน ตามกระบวนการ

ตรวจสอบยอนกลับ 

มีเอกสารที่สามารถใชตรวจสอบ และเฝา

ระวังผลผลิตจากปาไมไดตั้งแตจุดเริ่มตน 

ตามกระบวนการตรวจสอบยอนกลับ 

 

• บันทึกผลการจัดการปาไมอยางยั่งยืนที่

สามารถตรวจสอบยอนกลับได และแสดงถึง

การดําเนินการตามระบบการจัดการปาไม

อยางยั่งยืนที่ไดจัดทําไว 

 

3.6.7 ผูประกอบการตองนําผลที่ได

จากการเฝาระวังไปใชและแกไข

ปรับปรุงแผนการจัดการ รวมทั้ง

ตองมีไวเพื่อเผยแพร 

มีการนําผลที่ไดจากการเฝาระวังไปใชและ

แกไขปรับปรุงแผนการจัดการ รวมทั้งตอง

มีไวเพื่อเผยแพร 

• บันทึกการปฏิบัติการแกไขและการปองกัน 

จากผลการดําเนินการที่ไมเปนไปตามแผนการ

จัดการ 

• บันทึกการเผยแพรผลการดําเนินการที่ไม

เปนไปตามแผนการจัดการที่ไดรับการรองขอ 

(ถาไมเปนความลับ) 

3.7 การบันทึกผล   

3.7.1 ผูประกอบการตองบันทึกผล

การดําเนินการตามแผนการจัดการ

และการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อแสดงถึง

ความสอดคลองกับขอกําหนดของ

มาตรฐานนี้ โดยผูที่มีอํานาจหนาที่

รับผิดชอบ 

มีบันทึกผลการดําเนินการตามแผนการ

จัดการและการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อแสดงถึง

ความสอดคลองกับขอกําหนดของ

มาตรฐานนี้ โดยผูที่มีอํานาจหนาที่ 

• บันทึกผลการดําเนินการตามแผนการจัดการ

ระบบการจัดการปาไมอยางยั่งยืน และการ

ปฏิบัติตาง ๆ  

3.7.2 บันทึกตองสามารถชี้บง อาน

ได และสามารถสอบกลับถึง

กิจกรรม มีวิธีการในการจัดเก็บ

และรักษาไวเพื่อที่จะสามารถ

เรียกใชไดโดยงาย มีการปองกัน

จากการทําลายหรือสูญหาย และ

ตองกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บ

บันทึก 

บันทึกตองสามารถชี้บง อานได และ

สามารถสอบกลับถึงกิจกรรม มีวิธีการใน

การจัดเก็บและรักษาไวเพื่อที่จะสามารถ

เรียกใชไดโดยงาย มีการปองกันจากการ

ทําลายหรือสูญหาย และตองกําหนด

ระยะเวลาการจัดเก็บบันทึก 

• บันทึกตองจัดทําใหสามารถอานได 

• เอกสารกําหนดวิธีการจัดเก็บ สามารถชี้บง 

คนหาไดงายและสามารถสอบกลับถึง

กิจกรรมที่ดําเนินการได 

• มีการกําหนดวิธีการเก็บรักษาที่สามารถ

ปองกันจากการทําลายหรือสูญหาย กําหนด

ระยะเวลาจัดเก็บ (ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก

บางอยางตองสอดคลองตามที่กฎหมาย

กําหนด) 

• หลักฐานแสดงระบบการสํารองขอมูล ใน

กรณีจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส 
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ภาคผนวก ข 

ขอกําหนดและตัวอยาง 

ตัวชี้วัดสําหรับสวนปาทีป่ลกูขึ้นมาใหมซึ่งมีระบบนเิวศและความหลากหลายทางชีวภาพนอยกวา 

ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3. ขอกําหนดทั่วไป 

3.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับ 

3.1.1 ผูประกอบการตองปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และระเบียบที่

เกี่ยวของรวมทั้งภาระผูกพันตาง ๆ 

ดานการจัดการปาไมที่ประเทศไทย

ลงนามในขอตกลงระหวาง

ประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวของ 

มีการชี้บงรายการกฎหมายที่เกี่ยวของทั้ง

กฎหมายระดับชาติและระดับทองถิ่น 

ขอกําหนด ขอบังคับ กฎระเบียบ 

• พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 * 

• พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 * 

• พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535* 

• พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535* 

• พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545* 

• พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2551* 

• พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535* 

• ขอกําหนดกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง  

  ที่เกี่ยวของ 

• มติคณะรัฐมนตรี 

• กฎระเบียบทางการบริหารขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

• กฎระเบียบการใชประโยชนที่ดินและ 

  การปลูกสรางสวนปา 

มีการชี้บงรายการกฎหมายตามขอตกลง

ระหวางประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวของ 

• ขอตกลงการจัดการปาไมของอาเซียน  

• ขอกําหนดและตัวชี้วัดของ ITTO 

(International Tropical Timber 

Organization) 

• กฎหมายปาไมของสหภาพยุโรป  (European 

Union Forest Law Enforcement, 

Governance & Trade, EU FLEGT) 

• The Lacey Act ของสหรัฐอเมริกา 

• อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

หมายเหตุ  *ในกรณีที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎระเบียบที่ระบุไวเปนตัวอยาง หลักฐานที่ใชในการ 

                    ทวนสอบ ใหใชกฎหมาย กฎระเบียบฉบับที่มีผลบังคับใช ณ เวลานั้น ๆ 



มอก. 14061 เลม 1-2555 

ข-2 

ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

 

 • กฎหมายขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศ (International Labour 

Organization, ILO)• อนุสัญญาวาดวยการ

อารักขาพืชระหวางประเทศ (International 

Plant Protection Convention, IPPC) 

• อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง 

   ชนิดสัตวปาและพืชปาใกลสูญพันธุ (The  

   Convention on International Trade in  

   Endangered Species of Wild Fauna and  

   Flora, CITES ) 

มีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมาย • ใบเสร็จรับเงินการชําระคาบํารุง 

คาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนด 

• ใบอนุญาต 

• บันทึก รายงาน 

• หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนสวนปา

หรือหนังสือรับรองแหลงกําเนิด 

(certificate of origin) 

• ใบเบิกทาง 

 

3.1.2 ผูประกอบการตองมีหลักฐาน

เปนเอกสารแสดงสิทธิถือครอง

อยางชัดเจนในพื้นที่ที่กําหนด 

มีเอกสารแสดงสิทธิถือครองในพื้นที่ที่

กําหนด 

• โฉนดที่ดิน (น.ส.4)  

• หนังสืออนุญาตเขาทําประโยชนในเขต

ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)  

• หนังสือรับรองสิทธิทํากิน (ส.ท.ก.) 

• หนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.3  

หรือน.ส.3 ก) 

• สัญญาเชา 

• หนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน 

• หนังสือหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใดตาม 

  กฎหมาย 

3.1.3 พื้นที่ที่กําหนดตองไมเปน

พื้นที่ที่มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง

รวมถึงการตัดไมอยางผิดกฎหมาย 

ไมมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย • รายงานการตรวจสอบการกระทําที่ผิด

กฎหมาย เชน การตัดไมหวงหาม การลา

สัตวสงวน 

• บันทึกการแจงความดําเนินคดี 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.1.4 ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง

ขอกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ 

กับขอกําหนดตามมาตรฐานนี้ ให

พิจารณาวัตถุประสงคเปนแตละ

กรณีไป 

มีการชี้บงขอขัดแยงระหวางกฎหมาย และ

ขอบังคับตาง ๆ กับขอกําหนดตามมาตรฐาน

นี้ 

• บันทึกรายละเอียดขอขัดแยงระหวาง

กฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ กับ

ขอกําหนดตามมาตรฐานนี้ 

• บันทึกการประเมินขอขัดแยงระหวาง 

ขอกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ 

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของขอกําหนด

ตามมาตรฐาน 

 

มีกระบวนการแกปญหาในกรณีมีขอขดัแยง • รายงานหรือบันทึกผลการดําเนินการตาม 

ผลการประเมินที่เกิดจากความเห็นชอบของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

3.2 การปฏิบัติตอชุมชนและผูใชแรงงาน 

3.2.1 ผูประกอบการตองระบุผูมี 

สวนไดสวนเสีย ผูที่ไดรับ

ผลกระทบในพื้นที่ที่กําหนด โดย

จัดทําเปนบัญชีรายชื่อ มีการ

ติดตอสื่อสารและใหโอกาสในการ

เขามามีสวนรวมในการจัดการปา

ไมอยางยั่งยืน 

มีกระบวนการในการชี้บงผูมีสวนได 

สวนเสียผูไดรับผลกระทบ 

• บัญชีรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสีย ที่อยูที่

ติดตอได วิธีการติดตอสื่อสาร 

• รายงานหรือบันทึกขอมูลการไดรับ

ผลกระทบ หรือการมีสวนไดสวนเสียของ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

• บันทึกการทบทวน การตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงของผูมีสวนไดสวนเสีย 

• บันทึกการติดตอสื่อสารกับผูมีสวนได 

  สวนเสีย 

3.2.2 ผูประกอบการตองจัดทํา

กระบวนการในการจัดการ เพื่อให

ชุมชนเขามามีสวนรวม มีการขอ

ความคิดเห็น และตอบสนองตอ

ขอคิดเห็นนั้น รวมถึงเคารพตอ

สิทธิอันชอบธรรมของชุมชนใน

ทองถิ่นทั้งตามกฎหมาย ตาม

ประเพณี 

มีกระบวนการในการจัดการใหชุมชน 

มีสวนรวม การขอความคิดเห็น และ

ตอบสนองตอขอคิดเห็น 

• แผนการการจัดการเพื่อใหชุมชนเขามา 

 มีสวนรวม 

• บันทึกหรือประกาศการเปดโอกาสให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น

ตาง ๆ 

• บันทึกหรือรายงานการประชุมความคิดเห็น

จากชุมชน และผลการพิจารณา 

• บันทึกการดําเนินการตอบสนองตอ

ขอคิดเห็น 
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3.2.3 ผูประกอบการตองใหโอกาส

การจางงาน การฝกอบรม และ

รวมถึงบริการอื่น ๆ แกชุมชนที่อยู

ภายในบริเวณสวนปาที่กําหนด 

หรือบริเวณใกลเคียง 

 

 

 

ผูประกอบการสวนปาเปดโอกาสใหชุมชน

ที่อยูภายในบริเวณสวนปาที่กําหนด หรือ

บริเวณใกลเคียงไดรับการจางงานเปน 

ลําดับแรก 

• ประกาศ นโยบายการจางงาน 

• ทะเบียนบัญชีรายชื่อคนงาน 

• ทะเบียนประวัติคนงาน 

• บัญชีรายชื่อชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียง 

  สวนปา 

• บันทึกเหตุผลการไมจางงานชุมชนที่อาศัย

อยูใกลเคียงสวนปา 

 ผูประกอบการสวนปาใหการสนับสนุน

สําหรับการฝกอบรม การบริการสาํหรับ

โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกแก

ชุมชนที่อยูภายในบริเวณสวนปาที่กําหนด 

หรือบริเวณใกลเคียงเปนลําดับแรก 

• แบบสอบถามความตองการการฝกอบรม 

• แผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

• บันทึกการฝกอบรม 

• บันทึกการประเมินผลการฝกอบรม 

• ประกาศหรือบันทึกแสดงหลักฐานการให 

  สวสัดิการและบริการอื่น ๆ 

3.2.4 ผูประกอบการตองใหความ

คุมครองตามกฎหมายและระเบียบ

ที่เกี่ยวของในเรื่อง สุขภาพและ

ความปลอดภัยของลูกจาง และ

ครอบครัวที่อยูในระบบการจัดการ

สวนปาไมและตองยอมรับสิทธิใน

การรวมตัวและตอรองของลูกจาง 

มีการชี้บงและรวบรวมขอมูลกฎหมายที่

เกี่ยวของกับแรงงาน สุขภาพและความ

ปลอดภัย 

• พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.  

   2551* 

• พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.  

  2550* 

• พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535* 

• กฎระเบียบทางการบริหารขององคกร 

  ปกครองสวนทองถิ่น 

• แผนการฝกอบรมการปฏิบัติงานอยาง 

  ปลอดภัย 

• บันทึกผลการฝกอบรมฯ 

• บันทึกการประเมินผลการฝกอบรมฯ 

มีการติดตามและปรับปรุงขอมูลกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของกับแรงงาน สุขภาพและ 

ความปลอดภัยใหเปนปจจุบัน 

• บันทึกการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน สุขภาพและ

ความปลอดภัย 

 

หมายเหตุ  *ในกรณีที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎระเบียบที่ระบุไวเปนตัวอยาง  หลักฐานที่ใชในการ 

                    ทวนสอบ ใหใชกฎหมาย กฎระเบียบฉบับที่มีผลบังคับใช ณ เวลานั้น ๆ 
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 มีการเผยแพรขอมูลดานกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย 

นโยบาย วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยให

ลูกจางและครอบครัวรับทราบ 

• บันทึกการฝกอบรมดานความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน และการทํางานกับสารเคมี

อันตราย 

• บันทึกประเมินผลการฝกอบรมฯ 

 

มีการแบงขอบเขตพื้นที่อันตราย ขอหาม 

ขอแนะนําสําหรับการจัดเก็บและการจัดการ

สารเคมีอันตราย (ถามี) 

• สัญลักษณบงบอกพื้นที่อันตราย 

• เอกสารขอแนะนําในการจัดเก็บ จัดการ

สารเคมีอันตราย ขอมูลรายละเอียด

คุณสมบัติของสารเคมี (MSDS) 

• บันทึกการฝกอบรมดานความปลอดภัยใน

การทํางานกับสารเคมีอันตราย 

การเตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน • รายการอุปกรณ ความปลอดภัย (เชน  

หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเทา  แวนนิรภัย  

ที่อุดหู) 

• บันทึกการเบิก-จายอุปกรณความปลอดภัย 

• บันทึกการบํารุงรักษาอุปกรณ 

• บันทึกประวัติการฝกอบรมการปฐมพยาบาล

ของผูเกี่ยวของ 

มีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนเพียงพอและ

พรอมใชงาน 

• รายการอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน 

• บันทึกการเบิก-จายอุปกรณปฐมพยาบาล  

• รายงานอุบัติเหตุ การตรวจสอบหลักฐาน 

มีสิทธิในการรวมตัวและตอรองของลูกจาง

ตามกฎหมายแรงงาน 

• รายงานการประชุมรวมระหวางลูกจางและ

นายจางเพื่อตกลงแกไขขอขัดแยงรวมกัน 

• บันทึกขอตกลงระหวางลูกจางและนายจาง 

3.2.5 ผูประกอบการตองมี

มาตรการปองกันความสูญเสีย และ

ความเสียหายตอการกระทําที่มี

ผลกระทบตอกฎหมาย สิทธิ 

ทรัพยสิน การสูญเสียโอกาสและ

ทรัพยากรของผูคนในชุมชน

ทองถิ่น หรือการกระทําที่เปน

อุปสรรคตอการดําเนินการตาม

ประเพณีที่เกี่ยวของ 

มีการชี้บงการกระทําที่มีผลกระทบตอ

กฎหมาย สิทธิ ทรัพยสิน การสูญเสียโอกาส

และทรัพยากรของผูคนในชุมชนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

• รายการและแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีการกระทํา

ที่มีผลกระทบตอกฎหมาย สิทธิ ทรัพยสิน 

การสูญเสียโอกาสและทรัพยากรของผูคน

ในชุมชนทองถิ่น 

• รายงานการดําเนินการและมาตรการปองกัน

ผลกระทบตอกฎหมาย สิทธิ ทรัพยสิน  

การสูญเสียโอกาสและทรัพยากร 

• บันทึกการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

• บันทึกขอตกลง 
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ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือ 

ความเสียหาย ผูประกอบการ 

ตองชดเชยความสูญเสียหรือ 

ความเสียหาย โดยผูประกอบการ 

ตองกําหนดกระบวนการในการ

แกไขขอขัดแยงตาง ๆ โดยสันติวิธี 

 

มีการชดเชยความสูญเสีย หรือความเสียหาย

จากการกระทําที่มีผลกระทบตอกฎหมาย 

สิทธิ ทรัพยสิน การสูญเสียโอกาสและ

ทรัพยากรของผูคนในชุมชนทองถิ่น 

• รายงานการกระทําที่มีผลกระทบตอ

กฎหมาย สิทธิ ทรัพยสิน การสูญเสียโอกาส

และทรัพยากรของผูคนในชุมชนทองถิ่น 

• รายงานความเสียหายตอกฎหมาย สิทธิ 

ทรัพยสิน การสูญเสียโอกาสและทรัพยากร

ของผูคนในชุมชนทองถิ่นที่ไดรับ

ผลกระทบ 

• บันทึกการสนทนาหรือการประชุมช้ีแจง

การชดเชยความเสียหายของชุมชนใน

ทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบ และรายชื่อ

ผูเขารวมประชุม 

   หลักฐานการจายคาชดเชยแกชุมชนใน    

   ทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบ 

มีกระบวนการการแกปญหาความขัดแยง

โดยสันติวิธี 

• บันทึกการประชุมรวมกันกับชุมชนใน

ทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบ และแนวทางการ

แกไขขอขัดแยง 

• รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

• ขอตกลงรวมกันระหวางผูประกอบการกับ

ชุมชนในทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบ 

3.2.6 ผูประกอบการตองมี 

การประเมินปจจัยที่เกี่ยวของ 

ทางสังคม และใหมีมาตรการใน

การแกไขและบรรเทาแกผูไดรับ

ผลกระทบโดยตรงจากการดําเนิน

กิจการ 

การประเมินปจจัยที่เกี่ยวของทางสังคม • เกณฑที่ใชในการประเมินปจจัยที่เกี่ยวขอ  

 ทางสังคม 

• บันทึกการประเมินปจจัยที่เกี่ยวของทาง

สังคมที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมของ

สวนปา 

• บันทึกขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะของ 

  ชุมชน 

 มาตรการแกไขและบรรเทาแกผูไดรับ

ผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินกิจการ 

• แผนการจัดการเพื่อลดปจจัยที่เกี่ยวของทาง

สังคม ที่สอดคลองกับผลการประเมินปจจัย

ที่เกี่ยวของทางสังคม 

• บันทึกขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะของ

ชุมชน 

• บันทึกผลการดําเนินการลดปจจัยที่เกี่ยวของ

ทางสังคมตามแผนการจัดการ 
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3.3  แผนการจัดการ 

3.3.1 ผูประกอบการตองจัดทํา

แผนการจัดการที่มีความเหมาะสม

กับขนาด และความซับซอนของ

การดําเนินการ โดยแผนการจัดการ

ตองจัดทําไวเปนเอกสาร มีการ

นําไปปฏิบัติและปรับปรุงให

ทันสมัยอยูเสมอ พรอมทั้งพิจารณา

จากผลการประเมินปจจัยที่

เกี่ยวของทางสังคมและ

สิ่งแวดลอม รวมทั้งตองกําหนด

วัตถุประสงคระยะยาวของการ

จัดการและวิธีที่จะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคไวอยางชัดเจน 

แผนการจัดการและเอกสาร

สนับสนุนตองมีสาระสําคัญ 

ดังตอไปนี้ 

มีการจัดทําแผนการจัดการสวนปาเปน

เอกสาร ที่มีความเหมาะสมกับขนาด และ

ความซับซอนของการดําเนินการของสถาน

ประกอบการและมีการปรับปรุงใหทันสมัย

อยูเสมอ พรอมทั้งพิจารณาจากผลการ

ประเมินปจจัยที่เกี่ยวของทางสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

• แผนการจัดการที่เปนเอกสาร และความ

เหมาะสมกับขนาด และความซับซอนของ

การดําเนินการของสถานประกอบการ 

• หลักฐานการปรับปรุงแผนการจัดการตาม

ความเหมาะสมของสภาพขอเท็จจริงที่

เปลี่ยนแปลงไป 

• บันทึกหรือรายงานผลการประเมินปจจัยที่

เกี่ยวของทางสังคม 

• บันทึกหรือรายงานผลการประเมินปจจัย

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ  

• แผนการจัดการเพื่อลดผลกระทบที่

สอดคลองกับผลการประเมินปจจัยที่

เกี่ยวของทางสังคมและสิ่งแวดลอม 

• บันทึกผลการดําเนินการและการติดตามผล

การดําเนินการลดผลกระทบที่เกี่ยวของทาง

สังคมและสิ่งแวดลอมตามแผนการจัดการ 

มีการกําหนดวัตถุประสงคระยะสั้นและ

ระยะยาวของการจัดการ และวิธีที่จะทําให

บรรลุวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน 

• แผนการจัดการสวนปามีการกําหนด

วัตถุประสงคทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว 

• แผนปฏิบัติการการจัดการสวนปาเปนรายป 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคระยะยาวที่

ไดกําหนดไว 

• หลักฐานการปรับปรุงแผนปฏิบัติการการ

จัดการสวนปาตามความเหมาะสมของ

สภาพขอเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.3.1.1 วัตถุประสงคของการ

จัดการ 

                 ในกรณีของสวนปาให

ระบุสาระสาํคัญในการอนุรักษและ

การบูรณะสวนที่จะใหคงสภาพปา

ไมไวอยางชัดเจน 

มีการระบุสาระสําคัญในการอนุรักษและ 

การบูรณะเพื่อจะใหคงสภาพปาไมไวใน

แผนการจัดการ (ถามี) 

• แผนการจัดการสวนปาตองระบุสาระสาํคัญ

ในการอนุรักษและการบูรณะ เพื่อจะให 

คงสภาพปาไมไวในแผนการจัดการ  

พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลา

ดําเนินการ 

• หลักฐานการระบุพื้นที่อนุรักษและพื้นที่ที่มี

แผนการบูรณะ เพื่อจะใหคงสภาพปาไมไว 

หรือแสดงไวบนแผนที่ 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.3.1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับ

ผลผลิตจากสวนปาที่ตองการ

จัดการ รวมทั้งขอจํากัดทางสภาพ

สิ่งแวดลอม การใชประโยชนที่ดิน

และสิทธิถือครอง เงื่อนไขทาง

เศรษฐกิจสังคม และลักษณะพื้นที่

ขางเคียง 

 

มีการระบุผลผลิตจากสวนปา  • บันทึกประมาณการผลผลิตไมเปนรายป 

ตามแผนการจัดการ พรอมผลผลิตอื่น ๆ 

เชน พืช สมุนไพร เห็ด ฯลฯ (ถามี) 

• บันทึกผลผลิตไมเปนรายป ตามแผนการ

จัดการ พรอมผลผลิตอื่น ๆ เชน พืช 

สมุนไพร เห็ด ฯลฯ (ถามี) 

 มีการระบุขอจํากัดทางสภาพสิ่งแวดลอม 

การใชประโยชนที่ดินและสิทธิถือครอง 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และลักษณะ

พื้นที่ขางเคียง (ตามความเหมาะสม) 

• บันทึกขอจํากัดทางสภาพสิ่งแวดลอม 

• บันทึกขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน 

• บันทึกขอจํากัดในสิทธิการถือครองที่ดิน 

• บันทึกขอจํากัดของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ  

  สังคม 

• บันทึกขอจํากัดตามลักษณะพื้นที่ขางเคียง 

 

3.3.1.3 รายละเอียดการ

ออกแบบและการวางผัง (lay out) 

ของสวนปา ตองเปนการปองกัน

และสรางเสริม การอนุรักษปาไม 

ไมเปนการทําลายหรือกอใหเกิด

ความเสื่อมโทรมตอปาไม และ 

ตองระบุไวในผังของสวนปาให

เหมาะสมกับขนาดกิจกรรมและ

สอดคลองกับสภาพปาไมใน

บริเวณนั้น เชน เสนทางเดินของ

สัตวปาทางน้ําไหล 

มีการออกแบบและการวางผังของสวนปา • เอกสารการออกแบบการจัดการพื้นที ่

สวนปาโดยระบุไวในแผนผังสวนปา  

3.3.1.4 รายละเอียดระบบ

วนวัฒน หรือระบบการจัดการ 

อื่น ๆ ที่อยูบนพื้นฐานระบบนิเวศ

เดิมที่มีอยู 

ระบุระบบวนวัฒน หรือระบบการจัดการ 

อื่น ๆ ที่อยูบนพื้นฐานระบบนิเวศเดิมที่มีอยู 

• เอกสารแผนการจัดการสวนปาในสวนของ

ระบบวนวัฒนและระบบการจัดการอื่น ๆ  

ที่มีอยูเดิม 

• บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติตามระบบ

วนวัฒนและระบบการจัดการอื่น ๆ  
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.3.1.5 การเลือกชนิดและ

กําหนดสัดสวนของการทําไม 

ออกรายป (annual cut ) อยางมี

เหตุผลในกรณีที่มีการทําไมออก

หมดทั้งแปลง (clear cut)  ตองมี

พื้นที่ไมเกิน 25 ไร (4 hectares)  

หรือในกรณีเปนพื้นที่แปลงใหญ

ใหพิจารณาตามขอ 3.5.3 

มีการเลือกชนิดและกําหนดสัดสวนของ 

การทําไมออกรายปอยางมีเหตุผล 

• แผนการทําไมออกรายป 

• ขอมูลการสํารวจปริมาณไม 

• บันทึกการทําไมออก 

 ในกรณีที่มีการทําไมออกหมดทั้งแปลง ตอง

มีพื้นที่ไมเกิน 25 ไร หรือในกรณีเปนพื้นที่

แปลงใหญใหพิจารณาตามขอ 3.5.3 

• ขนาดพื้นที่ที่ทําไมออก 

• แผนการทําไมออก 

• แผนที่พื้นที่ที่ทําไมออก 

 

3.3.1.6 การติดตามการเจริญ 

เติบโตของตนไมและการ 

เปลี่ยนแปลงของปาไม 

มีการติดตามการเจริญเติบโตของตนไมและ

การเปลี่ยนแปลงของปาไม 

• แผนการติดตามการเจริญเติบโตของตนไม

และการเปลี่ยนแปลงของปาไมตามความ

เหมาะสมแตไมเกิน 5 ป 

• บันทึกแสดงการตรวจวัดการเจริญเติบโต 

  ของตนไมและการเปลี่ยนแปลงตามแผนที่ 

  กําหนดไว 

3.3.1.7 การอนุรักษและปองกัน

พันธุพืชและสัตวที่หายากและใกล

สูญพันธุ 

- 

 

- 

3.3.1.8 พื้นที่ปาไมตองไมมี

การแปลงสภาพไปเปนสวนปา 

ยกเวน 

(1) เปนพื้นที่สวนนอยของ 

ปาไม และ 

(2) การแปลงสภาพไมไดเกิด

บนพื้นที่สวนที่มีคุณคาใน

การอนุรักษสูง และ 

(3) มีความชัดเจนในการคงไว

ซึ่งประโยชนระยะยาวใน

ดานการอนุรักษของการ

จัดการปาไม 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

การเปลี่ยนสภาพของปาธรรมชาติ

ไปสูสวนปาตั้งแตเดือนธันวาคม 

2537 (1994) จะไมไดรับการ

รับรองเวนแตจะมีหลักฐานยืนยัน

วาการเปลี่ยนสภาพไมไดเกิดจาก

ผูจัดการหรือเจาของทั้งทางตรง

และทางออม 

- 

 

 

 

- 

3.3.1.9 แผนการจัดการรวมทั้ง

มาตรการเฉพาะตองทําใหมั่นใจ

ในการรักษาและเพิ่มสภาพปา 

เพื่อการอนุรักษ  ทั้งนี้ โดยตอง

ดําเนินการอยางระมัดระวัง 

มาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้ง

ภาพรวมแผนการจัดการตอง

สามารถเปดเผยตอสาธารณชนได 

- 

 

 
 
 

- 

3.3.1.10 สัดสวนของพื้นที่อนุรักษ 

เปนปาธรรมชาติตองเหมาะสมกับ

สัดสวนของสวนปาและมีการฟนฟู

ใหปกคลุมดวยปาธรรมชาติตาม

มาตรฐานภูมิภาคอาเซียน 

ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานของประเทศ

หรือภูมิภาคที่เกี่ยวของ ใหมีพื้นที่ 

ไมนอยกวารอยละ 5 ของพื้นที่ 

ที่กําหนด 

 

 

- 

 

 

- 

3.3.1.11 ตองมีมาตรการในการ

ดูแลรักษา ปรับปรุงสภาพ

โครงสราง ความสมบูรณและ

กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน 

รูปแบบวิธีการและอัตราการทําไม 

การสรางตลอดจนการบํารุงรักษา

เสนทาง รวมทั้งการเลือกชนิดพันธุ 

ตองไมกอใหเกิดความเสื่อมสภาพ 

ของดินในระยะยาว หรือสงผล 

ตองมีมาตรการในการดูแลรักษา ปรับปรุง

สภาพโครงสราง ความสมบูรณและ

กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน รวมทั้งการ

เลือกชนิดพันธุโดยไมกอใหเกิดความ

เสื่อมสภาพของดินในระยะยาว หรือสงผล

กระทบตอคุณภาพน้ํา ปริมาณน้ําและการ

เปลี่ยนเสนทางการไหลของน้ําจากปกติ   

ในสวนของรูปแบบ วิธีการและอัตราการ 

ทําไม การสรางตลอดจนการบํารุงรักษา

เสนทาง 

• แผนการจัดการปาไมในการดูแลรักษา 

ปรับปรุงสภาพโครงสราง ความสมบูรณ 

และกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน และการ

เลือกชนิดพันธุ 

• แผนการจัดการขางตนครอบคลุมถึง 

รูปแบบ วิธีการและอัตราการทําไม  

การสราง ตลอดจนการบํารุงรักษาเสนทาง 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

กระทบตอคุณภาพน้ํา ปริมาณน้ํา

และการเปลี่ยนเสนทางการไหล

ของน้ําจากปกติ 

 • รายงานหรือบันทึกผลการดําเนินงานในการ

ดูแลรักษา ปรับปรุงสภาพโครงสราง  

ความสมบูรณและกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต 

ในดิน และการเลือกชนิดพันธุ 

• ขั้นตอนการทําไมการสรางตลอดจนการ

บํารุงรักษาเสนทาง 

3.3.1.12 ตองมีแผนที่แสดงพื้นที่ที่

สําคัญของทรัพยากรปาไม รวมทั้ง

พื้นที่อนุรักษ กิจกรรมการจัดการ 

ที่วางแผนไว และแสดงถึงสิทธิ 

ถือครอง 

มีแผนที่แสดงอาณาเขตที่มีสิทธิถือครอง 

และพื้นที่ที่จัดระบบการจัดการปาไมอยาง

ยั่งยืน 

• แผนที่แสดงอาณาเขตพื้นที่มีสิทธิถือครอง 

ที่สอดคลองกับเอกสารแสดงสิทธิถือครอง  

และแสดงอาณาเขตพื้นที่ที่จัดระบบการ

จัดการปาไมอยางยั่งยืน 

 มีแผนที่แสดงพื้นที่ที่สําคัญของทรัพยากร

ปาไม รวมทั้งพื้นที่อนุรักษ (ถามี) 

• แผนที่แสดงพื้นที่มีการชี้บงพื้นที่ที่สําคัญ 

เชน พื้นที่ที่มีคุณคาที่เกี่ยวของกับระบบ

นิเวศปาไม พื้นที่ที่สํารวจพบพันธุพืชและ

สัตวหายาก พื้นที่อนุรักษ พื้นที่แปลงปลูก

ตาง ๆ เปนตน 

3.3.1.13  เทคนิคการทําไม 

(harvesting technique) และ

เครื่องมือที่ใช 

มีขอมูลเครื่องมือที่ใชในการทําไม • บันทึกผลการประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยวของจากการทําไม 

• เอกสารแสดงเทคนิคและวิธีการทําไม  

โดยไมกอใหเกิดผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม 

• แผนการจัดการสวนปาในสวนของการ 

ทําไม การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนปา 

• บันทึกผลการทําไมตามแผนการจัดการ 

 มีขอมูลแผนการทําไม และเทคนิคที่ใชใน

การทําไม 

• บันทึกรายการเครื่องมือที่ใชในการทําไม 

• แผนการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชใน 

  การทําไม 

• บันทึกผลการซอม บํารุงรักษาเครื่องมือ 

  ที่ใชในการทําไม 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.3.2 ผูประกอบการตองทบทวน

แผนการจัดการเปนระยะๆ พรอม

กับนําผลที่ไดจากการเฝาระวังหรือ

ขอมูลขาวสารทางดานวิชาการ 

และวิทยาศาสตรใหม ๆ มา

ประกอบการพิจารณา รวมทั้ง

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดาน

สิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ 

มีการทบทวนแผนการจัดการตามระยะเวลา

ที่กําหนดไว พรอมกับนําผลที่ไดจากการเฝา

ระวังหรือขอมูลขาวสารทางดานวิชาการ 

และวิทยาศาสตรใหม ๆ มาประกอบการ

พิจารณา รวมทั้งตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม สังคมและ

เศรษฐกิจ 

• แผนการทบทวนการจัดการ 

• หลักฐานการนําขอมูลจากการเฝาระวังหรือ

ขอมูลขาวสารทางดานวิชาการ และ

วิทยาศาสตรใหมๆ มาประกอบการพิจารณา

ทบทวนการจัดการ 

• หลักฐานการนําขอมูลการเปลี่ยนแปลง 

  ดานสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ 

  มาประกอบการพิจารณาทบทวนการจัดการ 

  • หลักฐานการทบทวนแผนการจัดการจาก

ขอมูลขางตน ตามระยะเวลาที่กําหนดไว  

• บันทึกผลการทบทวนแผนการจัดการ 

• บันทึกการปฏิบัติการแกไข และการปองกัน 

3.3.3  ผูประกอบการตองจัด

ฝกอบรมและชี้แนะลูกจาง เพื่อให

มั่นใจในการนําแผนการจัดการไป

ปฏิบัติอยางพอเพียง 

มีแผนการฝกอบรมลูกจางใหเขาใจบทบาท

หนาที่ในการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการ

ปาไม 

• หลักฐานการชี้บงความจําเปนในการ

ฝกอบรมลูกจางใหเขาใจบทบาท หนาที่ใน

การปฏิบัติงานตามแผนการจัดการปาไม 

• บันทึกการฝกอบรมลูกจางตามความจําเปน

ที่ไดระบุไว 

3.3.4 ผูประกอบการตองมีแผนการ

จัดการโดยสังเขปไว เพื่อเผยแพรสู

สาธารณชน  

มีแผนการจัดการที่สามารถเผยแพรสู

สาธารณชน ตามที่ระบุไวในขอ 3.3.1 

 

• แผนการจัดการเพื่อเผยแพรสูสาธารณชน 

• บันทึกผลการเผยแพรแผนการจัดการ 

สวนปาสูสาธารณะ  

3.4 การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

3.4.1 ผูประกอบการตองมีการ

ประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยวของใหเหมาะสมกับขนาด 

และพื้นที่ของการจัดการปาไมอยาง

ยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึงทรัพยากรที่

ไดรับ ผลกระทบแตละประเภท 

รวมทั้งปาธรรมชาติ  ทั้งนี้ ตอง

พิจารณาผลกระทบระดับภูมิทัศน 

รวมถึงผลกระทบอันเกิดจากการใช

สิ่งอํานวยความสะดวก การประเมิน

ปจจัยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของตอง

ดําเนินการกอนเริ่มจะปฏิบัต ิ

มีการประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ

ใหเหมาะสมกับขนาดและพื้นที่ของการ

จัดการปาไมอยางยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึง

ทรัพยากรที่ไดรับ ผลกระทบแตละประเภท 

ทั้งนี้ตองพิจารณาผลกระทบระดับภูมิทัศน 

รวมถึงผลกระทบอันเกิดจากการใชสิ่ง

อํานวยความสะดวก การประเมินปจจัย

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของตองดําเนินการกอน

เริ่มจะปฏิบัติการ 

• บันทึกรายการชี้บงกิจกรรมที่กอใหเกิด

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

• บันทึกการประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยวของ ภูมิทัศนและการใชสิ่งอํานวย

ความสะดวก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่การ

จัดการปาไมอยางยั่งยืน ทรัพยากร  

• หลักฐานการวางแผนการดาํเนินการเพื่อลด

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม จากการดําเนิน

กิจกรรมขางตน 

• บันทึกการดําเนินการปฏิบัติการแกไขและ

ปองกันเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.4.2 การใชสารเคมีที่เปนพิษตอ

สิ่งแวดลอมตองเปนไปตามที่

องคการหรือขอตกลงระหวาง

ประเทศกําหนด ในกรณีที่มีการใช

สารเคมีดังกลาว ตองมีหลักฐาน

แสดงวาไมมีการปนเปอนหรือ

ตกคางของสารเคมีนั้น ๆ เกิน

มาตรฐานที่กําหนดซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอหวงโซอาหาร 

สารเคมี ภาชนะบรรจ ุรวมทั้งของ

เสียอินทรียทั้งของแข็งและ

ของเหลว เชื้อเพลิงและน้ํามัน ตอง

มีการกําจัดดวยวิธีที่ถูกตอง

เหมาะสมดานสิ่งแวดลอม การใช

ตัวควบคุมทางชีวภาพตองมีการ

จัดทํารายละเอยีดวิธีการเปนเอกสาร 

และใชใหนอยที่สุด เฝาระวังและ

ควบคุมอยางเขมงวดตาม

กฎระเบียบทั้งระดับประเทศและ

ระดับสากลที่เปนที่ยอมรับ รวมทั้ง

สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุกรรม 

(genetically modified organism) 

 

มีการใชสารเคมีเฉพาะที่เปนไปตามที่

องคการหรือขอตกลงระหวางประเทศ

กําหนด และตองมีหลักฐานแสดงวาไมมี

การปนเปอนหรือตกคางของสารเคมีนั้น ๆ 

เกินมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ตอหวงโซอาหาร 

• บันทึกรายการสารเคมีที่ใช 

• บันทึกการชี้บงกฎหมายหรือขอตกลง

ระหวางประเทศที่เกี่ยวของในเรื่องสารเคม ี

• ขอมูลรายละเอียดคุณสมบัติของสารเคมีที่ใช 

• เอกสารขั้นตอนการทํางานที่เกี่ยวของกับ

สารเคมี โดยเฉพาะอัตราสวนผสม การเก็บ

รักษา การทําความสะอาดอุปกรณและ 

การชําระลางรางกายผูใช ระยะเวลาที่

ปลอดภัยในการเก็บเกี่ยว 

• บันทึกการใชสารเคมี เชน อัตราสวนผสม 

พื้นที่ที่ใชสารเคมี ปริมาณการเก็บรักษา 

ตําแหนงที่เก็บรักษา ผูใชและผูรับผิดชอบ 

• ปายเตือนคําแนะนําการใชสารเคมีอยาง

ปลอดภัย  

• บันทึกการอบรมที่เกี่ยวของ  

 

 มีการกําจัดสารเคมี ภาชนะบรรจุ รวมทั้ง 

ของเสียอินทรียทั้งของแข็งและของเหลว 

เชื้อเพลิงและน้ํามันดวยวิธีที่ถูกตอง

เหมาะสมดานสิ่งแวดลอม 

• บันทึกรายการสารเคมีที่ใชทั้งของเสีย

อินทรียทั้งของแข็งและของเหลวเชื้อเพลิง

และน้ํามัน 

• ขอมูลรายละเอียดคุณสมบัติของสารเคมี 

ที่ใช 

• เอกสารขั้นตอนการทํางานที่เกี่ยวของกับ

สารเคมี โดยเฉพาะการกําจัดการทําลาย

ภาชนะบรรจุ การใชอุปกรณปองกันภัย

สวนบุคคล ผูใชและผูรับผิดชอบ 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

  

• บันทึกการกําจัดการทําลายภาชนะบรรจุ  

   เชน วิธีการกําจัดภาชนะบรรจ ุพื้นที่ที่ใชใน

การกําจัด  ผูรับผิดชอบ วันเวลาที่

ดําเนินการ 

• ปายเตือนระบุสถานที่เก็บฝง คําแนะนาํการ

ใชสารเคมีอยางปลอดภัย 

• บันทึกการอบรมที่เกี่ยวของ 

 ในการใชตัวควบคุมทางชีวภาพ ตองมีการ

จัดทําเปนเอกสาร และใชใหนอยที่สุด  

เฝาระวังและควบคุมอยางเขมงวดตาม

กฎระเบียบ ทั้งระดับชาติและระดับสากล 

ที่เปนที่ยอมรับ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตแปลง

พันธุกรรม 

• บันทึกรายการสารชีวภาพที่ใช 

• เอกสารกฎหมายหรือขอตกลงที่เกี่ยวของ 

ในเรื่องการมีและการใชสารชีวภาพ 

• เอกสารขั้นตอนการทํางานที่เกี่ยวของกับ

การใชสารชีวภาพ การทําความสะอาด

อุปกรณและการชําระลางรางกายผูใช 

ระยะเวลาที่ปลอดภัยในการเก็บเกี่ยว  

การใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 

• บันทึกการใชสารชีวภาพ เชน อัตรา

สวนผสม พื้นที่ที่ใชสารชีวภาพ ปริมาณการ

เก็บรักษา ตําแหนงที่เก็บรักษา การกาํจัด 

การทําลายภาชนะบรรจ ุผูใชและ

ผูรับผิดชอบ 

• ปายเตือน/แนะนําการใชสารชีวภาพอยาง

ปลอดภัย 

• บันทึกการอบรมที่เกี่ยวของ 

3.4.3 ผูประกอบการตองมีระบบใน

การคุมครองปองกันชนิดพันธุพืช

และสัตวที่หายาก หรือชนิดใกล 

สูญพันธุ รวมทั้งถิ่นที่อยูของสัตว

เหลานั้น ตองมีการกําหนดเขต

อนุรักษและพื้นที่คุมครองให

เหมาะสมกับขนาดและพื้นที่ของ 

การจัดการปาไม โดยมีการควบคุม

การทําลายสภาพปาไม การลาสัตว 

จับสัตวน้ํา และวางกับดัก 

 

- - 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

ผูประกอบการตองมีมาตรการ

ปองกันและลดผลกระทบจากสัตว

รบกวน เชื้อโรค ไฟ และพืชรุกราน 

(invasive plant introduction) โดย

อยูบนพื้นฐานของการปองกันและ

ควบคุมโดยวิธีชีวภาพมากกวาการ

ใชสารเคมี 

- - 

3.4.4 ผูประกอบการตองมีการรักษา

ไวซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ

ใหคงอยูและเพิ่มความสมบูรณ 

โดยวิถีธรรมชาติ ซึ่งรวมถึง 

- - 

3.4.4.1 การเกิดและขยายพันธุ

ปาไม ควรเลือกพันธุไมประจําถิ่น

มากกวาพันธุไมตางถิ่นในการ 

ปลูกปาหรือการบูรณะระบบนิเวศ

ที่เสื่อมโทรม ในกรณีที่มีการใช 

ชนิดตางถิ่นตองมีการควบคุมและ

ปองกัน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ

ตอระบบนิเวศ และมีการติดตาม

เฝาระวังอยางสม่ําเสมอ 

 

- - 

3.4.4.2  ความหลากหลายของ

ชนิดพันธุ และระบบนิเวศ 

     ความหลากหลายของ

องคประกอบของสวนปาตองไดรับ

การยอมรับเพื่อความยั่งยืนทาง

เศรษฐกิจ นิเวศ และสังคม ความ

หลากหลายนี้อาจรวมถึงขนาดและ

การกระจายของพื้นที่ปาที่เกี่ยวกับ

ภูมิทัศน จํานวน และองคประกอบ

ของชนิดพันธุตลอดจนชั้นอายุและ

โครงสรางระบบนิเวศ 

 

- - 



มอก. 14061 เลม 1-2555 

ข-16 

ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.4.4.3 การปกปองวัฏจักร

ธรรมชาติ ที่มีผลตอการผลิตของ

ระบบนิเวศ 

 

- - 

3.4.5 ผูประกอบการตองมีการ

ปกปองตัวอยางที่เปนตัวแทนของ

ระบบนิเวศที่มีอยูภายในภูมิทัศน

นั้น และบันทึกไวในแผนที่ 

 

- - 

3.4.6 ผูประกอบการตองจัดทําและ

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่เขียนไว  

เพื่อควบคุมการกัดเซาะ ลดความ

เสียหายจากการทําไม การสราง

ถนน และการรบกวนใด ๆ จากการ

ใชเครื่องมือกล รวมถึงตองปกปอง

แหลงน้ํา 

จัดทําขั้นตอนการทําไม การสรางถนน 

และการรบกวนใดๆจากการใชเครื่องมือกล 

เพื่อลดผลกระทบจากการกัดเซาะ และการ

ปกปองแหลงน้ํา 

• แผนปฏิบัติการในการทําไม การสรางถนน

และการใชเครื่องมือกล 

• บันทึกหรือรายงานการประเมินปจจัย

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปกปอง 

แหลงน้ําและการกัดเซาะ 

• มีขั้นตอนการทําไม การสรางถนนและ 

การใชเครื่องมือกล โดยขั้นตอนการ

ดําเนินการดังกลาว ตองสะทอนถึงการ 

ลดผลกระทบจากการกัดเซาะ และการ

ปกปองแหลงน้ํา 

• บันทึกผลการดําเนินการในการทําไม การสราง

ถนน และการใชเครื่องมือกล 

• บันทึกการดําเนินกิจกรรมและการ

ตรวจสอบการกัดเซาะของหนาดิน 

• ขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากชุมชน 

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.4.7 ผูประกอบการตองระบุถึง

ความสําคัญหรือคุณคาของพื้นที่ 

ที่มีคุณคาสูงควรแกการอนุรักษ

และวิธีการดูแลรักษา 

มีการชี้บงพื้นที่ที่มีความสําคัญหรือมีคุณคา

สูงควรแกการอนุรักษและกําหนดวิธีการ

ดูแลรักษา (ถามี) 

• บันทึกชี้บงพื้นที่ที่มีความสําคัญหรือ 

มีคุณคาสูงควรแกการอนุรักษ และระบุ 

ในแผนที่ 

• แผนการจัดการพื้นที่ที่มีความสําคัญหรือ 

มีคุณคาสูงควรแกการอนุรักษ และวิธีการ

ดูแลรักษา 

• บันทึกผลการดําเนินการ 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.5 การใชประโยชนจากปาไม 

3.5.1 การจัดการปาไมตอง

กอใหเกิดประโยชนทางดาน

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคม  

ที่ไดจากผลผลิตจากปาหรือการ

บริการในรูปแบบตาง ๆ 

มีการจัดการปาไมและผลผลิตจากปาหรือ 

การบริการที่กอใหเกิดประโยชนทางดาน

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคม 

• แผนธุรกิจการจัดการปาไม และผลผลิตจาก

ปาหรือการบริการตาง ๆ 

• บันทึกผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ เชน 

ผลประกอบการสวนปา งบดุลและงบกําไร

ขาดทุน 

• บันทึกผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

เชน คาใชจายดานสิ่งแวดลอม การปรับปรุง

ดานสิ่งแวดลอม จํานวนงานวิจัย 

  • บันทึกผลการดําเนินงานดานสังคม เชน 

สวัสดิการ การศึกษา รายไดของชุมชน 

สุขภาพอนามัย 

 ผูประกอบการตองสามารถอยูรอดได 

ทางเศรษฐกิจ 

แมมีคาใชจายในการรับผิดชอบอยาง 

เต็มรูปแบบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

• บันทึกผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ เชน 

ผลประกอบการสวนปา งบดุลและงบกําไร

ขาดทุน 

• สภาพขอเท็จจริง 

3.5.2  ผูประกอบการตองพยายาม

หาจุดแข็งและสรางความ

หลากหลายของผลผลิตในเชิง

เศรษฐกิจ โดยหลีกเลี่ยงการพึ่งพา

ผลผลิตเพียงชนิดเดียว 

สรางความหลากหลายของผลผลิตในเชิง

เศรษฐกิจ 

• แผนการตลาด (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

แผนการจัดการปาไม) 

• รายงานผลผลิตจากปาหรือการบริการตาง ๆ 

• บันทึกผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ เชน 

ผลประกอบการสวนปา งบดุลและงบกําไร

ขาดทุน 

3.5.3 ผูประกอบการตองวาง

แผนการตัดไม การเก็บเกี่ยว

ผลประโยชนจากปาไม ไมเกิน

ระดับที่สามารถผลิตและดํารงอยู

อยางยั่งยืน 

มีการเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากปาไมใน

ระดับที่สามารถผลิตและดํารงอยูอยางถาวร 

• แผนการใชประโยชนจากปาไมรายป และ

แผนการสํารวจอัตราการเพิ่มพูนผลผลิตไม

รายป 

• บันทึกปริมาณไมที่ทําออก 

• บันทึกอัตราการเพิ่มพูนผลผลิตไมรายป  

3.5.4 ผูประกอบการตองรักษาไว

และสงเสริมคุณคาของทรัพยากร

ปาไม และบริการตาง ๆ เชน คุณคา

และความสําคัญในการเปนพื้นที่

ตนน้ําลําธารและการนันทนาการ 

มีการรักษาไวและสงเสริมคุณคาของ

ทรัพยากรปาไม และบริการตาง ๆ  

• หลักฐานการสงเสริมชุมชนในทองถิ่น 

ใหรูคุณคาของทรัพยากรปาไม ความสําคัญ

ในการเปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร และสงเสริม

ใหใชประโยชนในการนันทนาการ 

• บันทึกการเผยแพรใหความรูแกชุมชนใน

ทองถิ่น 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

  • บันทึกการเขามาดําเนินกิจกรรมของชุมชน

ในทองถิ่น 

3.5.5 ผูประกอบการตองลดการ

สูญเสียที่เกี่ยวกับการทําไม  

การทําถนน หรือการเก็บเกี่ยว

ผลประโยชนจากปาไมใหเหลือ

นอยที่สุด 

มีการลดการสูญเสียที่เกี่ยวกับการทําไม การ

ทําถนน หรือการเก็บเกี่ยวผลประโยชนจาก

ปาไมใหนอยที่สุด 

• แผนการลดการสูญเสียจากกิจกรรมการทํา

ไม การทําถนน หรือการเก็บเกี่ยว

ผลประโยชนจากปาไม 

• บันทึกผลการดําเนินการตามมาตรการที่ได

กําหนดไว 

 

3.5.6 ผูประกอบการตองสงเสริมให

มีการใชประโยชนผลผลิตจาก 

ปาไมโดยชุมชนในทองถิ่นอยาง

เหมาะสม 

- - 

3.6 การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล 

3.6.1 การประเมินเพื่อพิจารณาวา

เปนปาที่มีคุณคาในดานการ

อนุรักษ ผูประกอบการตองทําอยาง

ครบถวนเหมาะสมกับขนาดและ

ความเขมขนของการจัดการปาไม 

- - 

3.6.2 ในกรณีที่มีการใหคําแนะนํา

โดยผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษและ

ทางเลือกในการดูแลรักษา 

ผูประกอบการตองพิจารณาสัดสวน

การปฏิบัติตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ และเหตุผลของการ 

ไมปฏิบัติตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ 

การใหคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใน

กระบวนการรับรอง 

• บันทึกคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

• รายงานการดําเนินการตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ 

• คําชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ไมไดปฏิบัติ

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

3.6.3  แผนการจัดการของ

ผูประกอบการตองมีการติดตาม

ตรวจสอบและเฝาระวังให

เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของการ

จัดการปาไม เพื่อประเมินสภาพ 

ปาไม ผลที่ไดของผลิตผลปาไม  

มีการติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง • แผนการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังการ

จัดการปาไม โดยเฉพาะเกี่ยวกับ 

- ขนาดพืน้ที่ของการจัดการปาไม 

- สภาพปาไม 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

การตรวจสอบยอนกลับ (chain of 

custody) กิจกรรมดานบริหาร และ

ผลกระทบดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

การติดตามตรวจสอบสวนปา

รวมถึงการประเมินแนวโนมของ

ผลกระทบดานสังคมและนิเวศ  

ทั้งในบริเวณสวนปาและภายนอก

สวนปา (เชน การสืบพันธุตาม

ธรรมชาติ ผลกระทบตอแหลงน้ํา

และความอุดมสมบูรณของดิน 

ผลกระทบตอสภาพความเปนอยู 

ที่ดีของชุมชนในทองถิ่น) ให

เหมาะสมกับขนาดและความ

หลากหลายของการดําเนิน

กิจกรรมตามที่ระบุในขอ 3.2  

และ 3.4  

ผูประกอบการตองไมปลูกพืช 

ชนิดใดชนิดหนึ่งเปนแปลง 

ขนาดใหญเวนแตไดมีการทดลอง

หรือทราบจากประสบการณวา  

พืชดังกลาวไมเปนพืชรุกราน 

สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม

ในพื้นที่และไมกอใหเกิด

ผลกระทบทางลบอยางมีนัยสําคัญ

ตอสิ่งแวดลอม ตองมีความ

ระมัดระวังเปนพิเศษในการใช

ที่ดินเพื่อการปลูกสวนปา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชประโยชน

และการเขาถึงของคนในทองถ่ิน 

 

 

 

 

 - ผลผลิตจากปาไม (การตดิตามการ

เจริญเติบโตของตนไมและการ

เปลี่ยนแปลงของปาไมรายป) 

- การตรวจสอบยอนกลับ 

- ผลกระทบดานสังคม 

- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

• รายงานหรือบันทึกผลการติดตามตรวจสอบ

และเฝาระวังการจัดการปาไมตามรายการ 

ตาง ๆ ขางตน 

• บันทึกผลผลิตไมและผลผลิตจากไม 

ตองสามารถสอบยอนกลับถึงประวัติ

แหลงที่มาของไมได 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

 ติดตามตรวจสอบรวมถึงการประเมิน

แนวโนมของผลกระทบดานสังคมและนิเวศ 

ทั้งในบริเวณสวนปาและภายนอกสวนปา 

• แผนการติดตามตรวจสอบการจัดการปาไม 

โดยเฉพาะเกี่ยวกับ 

  - การประเมินแนวโนมของผลกระทบ 

ดานสังคมของชุมชน 

o ผลกระทบตอสภาพความเปนอยู 

ที่ดีของชุมชนในทองถิ่น 

- การประเมินแนวโนมของผลกระทบ 

ระบบนิเวศปาไม 

o การสืบพันธุตามธรรมชาติ 

o ผลกระทบตอแหลงน้ํา 

o ผลกระทบตอความอุดมสมบูรณ

ของดิน 

o ผลกระทบตอความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

o ผลกระทบจากการใชสารเคมี 

o ผลกระทบตอภูมิทัศน 

• รายงานหรือบันทึกผลการติดตามตรวจสอบ

การจัดการปาไมตามรายการตาง ๆ ขางตน 

• สภาพจากขอเท็จจริงในพื้นที ่

 ไมมีการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเปนแปลง

ขนาดใหญ เวนแตไดมีการทดลองหรือ

ทราบจากประสบการณวา พืชดังกลาวไม

เปนพืชรุกราน 

• แผนการจัดการปาไมโดยเฉพาะในดานการ

ปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

• ศึกษาผลกระทบตอนิเวศจากการปลูกพืช 

ตางถิ่นหรือพืชรุกราน 

• รายงานหรือบันทึกผลการวิเคราะหทางเลือก

จากการศึกษาผลกระทบขางตน 

• รายงานหรือบันทึกผลการปลูกพืชตางถิ่น

หรือพืชรุกราน 

• ผังแสดงพื้นที่แปลงปลูกพืชตางถิ่นหรือ 

พืชรุกราน 

• สภาพขอเท็จจริงในพื้นที ่
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3.6.4 ผูประกอบการตองมีการ

กําหนดความถี่และความเขมขน

ของกระบวนการติดตามตรวจสอบ

และเฝาระวังใหเหมาะกับขนาด 

ความซับซอนและความเปราะบาง

ของสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบ 

กระบวนการติดตามตรวจสอบและ

เฝาระวังควรทําอยางสม่ําเสมอ 

ในชวงเวลาที่สามารถเปรียบเทียบ

ผลและประเมินการเปลี่ยนแปลง

ได การติดตามตรวจสอบและ 

เฝาระวังตองดําเนินการทุกป 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ

มาตรการตาง ๆ 

มีการกําหนดความถี่ของการติดตาม

ตรวจสอบและเฝาระวังใหเหมาะกับขนาด 

ความซับซอนและความเปราะบางของ

สิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบอยาง

สม่ําเสมอ ในชวงเวลาที่สามารถ

เปรียบเทียบผลและประเมินการ

เปลี่ยนแปลงได การติดตามตรวจสอบและ

เฝาระวังตองดําเนินการทุกป เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพของมาตรการตาง ๆ 

• แผนการติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง

อยางนอยปละครั้ง ในชวงเวลาที่สามารถ

เปรียบเทียบผลและประเมินการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

• บันทึกผลการประเมินผลการติดตาม

ตรวจสอบและเฝาระวัง ทั้งดานบริหาร  

และผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

• มาตรการในการปองกันและการแกไข  

ในกรณีที่ผลการประเมินพบวาไมเปนไป

ตามแผนการจัดการที่วางไว หรือการดําเนิน

กิจกรรมกอใหเกิดผลกระทบดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

3.6.5 การจัดการปาไมอยางยั่งยืน

ตองรวมถึงการรวบรวมขอมูลและ

งานวิจัยที่จําเปนตอการเฝาระวัง 

ซึ่งอยางนอยผูประกอบการตองมี 

ตัวชี้บงดังตอไปนี้ 

มีการรวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่จําเปน 

ตอการเฝาระวัง 

• รายงานผลการวจิัยและผลการเฝาระวัง 

3.6.5.1 ผลที่ไดจากการเก็บเกี่ยว

ผลิตผลปาไมทั้งหมด 

มีรายงานผลการเก็บเกี่ยวผลิตผลปาไม

ทั้งหมด 

• บันทึกผลการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากปาไม 

3.6.5.2 อัตราการเติบโต  

การฟนฟู และสภาพปาไม 

มีการเก็บรวบรวมขอมูลอัตราการเติบโต 

การฟนฟู และสภาพปาไม 

• บันทึกผลการติดตามการเจริญเติบโตของไม  

• บันทึกผลการฟนฟูสภาพปาไมและสภาพ

ทั่วไปของปาไม 

3.6.5.3 องคประกอบและ 

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไดของ

พันธุพืชและสัตว 

- - 

3.6.5.4 ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมและสังคมจาก

ปฏิบัติการเก็บเกี่ยว และอื่น ๆ 

มีการรวบรวมขอมูลผลกระทบ 

ดานสิ่งแวดลอมและสังคมจากปฏิบัติการ

เก็บเกี่ยว และอื่น ๆ 

• บันทึกขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

และสังคมจากปฏิบัติการเก็บเกี่ยว  

และอื่น ๆ 

3.6.5.5 คาใชจาย ผลผลิต และ

ประสิทธิภาพของการจัดการ 

ปาไมอยางยั่งยืน 

มีการรวบรวมขอมูลคาใชจาย ผลผลิต และ

ประสิทธิภาพของการจัดการปาไมอยาง

ยั่งยืน 

• บันทึกขอมูลคาใชจาย ผลผลิต และ

ประสิทธิภาพของการจัดการปาไมอยาง

ยั่งยืน 
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ขอกําหนด (criteria) การดําเนินการตามขอกําหนด (activities) 
หลักฐานที่ใชในการทวนสอบหรือตัวชี้วัด 

(indicators) 

3.6.6 ผูประกอบการตองจัดทํา

เอกสารทีส่ามารถใชตรวจสอบและ

เฝาระวังผลผลิตจากปาไมต้ังแต

จุดเริ่มตนตามกระบวนการ

ตรวจสอบยอนกลับ 

มีเอกสารที่สามารถใชตรวจสอบ และ 

เฝาระวังผลผลิตจากปาไมไดตั้งแตจุดเริ่มตน 

ตามกระบวนการตรวจสอบยอนกลับ 

• บันทึกผลการจัดการปาไมอยางยั่งยืนที่

สามารถตรวจสอบยอนกลับได และแสดง

ถึงการดําเนินการตามระบบการจัดการ 

ปาไมอยางยั่งยืนที่ไดจัดทําไว 

3.6.7 ผูประกอบการตองนําผลที่ได

จากการเฝาระวังไปใชและแกไข

ปรับปรุงแผนการจัดการ รวมทั้ง 

ตองมีไวเพื่อเผยแพร 

มีการนําผลที่ไดจากการเฝาระวังไปใชและ

แกไขปรับปรุงแผนการจัดการ รวมทั้ง 

ตองมีไวเพื่อเผยแพร 

• บันทึกการปฏิบัติการแกไขและการปองกัน 

จากผลการดําเนินการที่ไมเปนไปตาม

แผนการจัดการ 

• บันทึกการเผยแพรผลการดําเนินการที่ไม 

  เปนไปตามแผนการจัดการที่ไดรับการ 

  รองขอ (ถาไมเปนความลับ) 

3.7 การบันทึกผล 

3.7.1 ผูประกอบการตองบันทึก 

ผลการดําเนินการตามแผนการ

จัดการและการปฏิบัติตาง ๆ  

เพื่อแสดงถึงความสอดคลัองกับ

ขอกําหนดของมาตรฐานนี้ โดยผูที่

มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ 

มีบันทึกผลการดําเนินการตามแผนการ

จัดการและการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อแสดงถึง

ความสอดคลัองกับขอกําหนดของมาตรฐาน

นี้ โดยผูที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ 

บันทึกผลการดําเนินการตามแผนการจัดการ

ระบบ การจัดการปาไมอยางยั่งยืน และ 

การปฏิบัติตาง ๆ  

3.7.2 บันทึกตองสามารถชี้บง อาน

ได และสามารถสอบกลับถึง

กิจกรรมมีวิธีการในการจัดเก็บและ

รักษาไวเพื่อที่จะสามารถเรียกใชได

โดยงายมีการปองกันจากการทําลาย

หรือสูญหาย และตองกําหนด

ระยะเวลาการจัดเก็บบันทึก 

มีบันทึกตองสามารถชี้บง อานได และ

สามารถสอบกลับถึงกิจกรรม มีวิธีการ 

ในการจัดเก็บและรักษาไวเพื่อที่จะสามารถ

เรียกใชไดโดยงาย มีการปองกันจากการ

ทําลายหรือสูญหาย และตองกําหนด

ระยะเวลาการจัดเก็บบันทึก 

• บันทึกตองจัดทําใหสามารถอานได 

• เอกสารกําหนดวิธีการจัดเก็บ สามารถชี้บง 

คนหาไดงายและสามารถสอบกลับถึง

กิจกรรมที่ดําเนินการได 

• มีการกําหนดวิธีการเก็บรักษาที่สามารถ

ปองกันจากการทําลายหรือสูญหาย กําหนด

ระยะเวลาจัดเก็บ (ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก

บางอยางตองสอดคลองตามที่กฎหมาย

กําหนด) 

• หลักฐานแสดงระบบการสํารองขอมูล  

ในกรณีจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส 

_______________________________________ 
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	2.19	การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางสังคม (initial social assessment) หมายถึง การชี้บ่งสิ่งที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนภายในหรือพื้นที่รายรอบพื้นที่ที่กำหนด จากการดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดระดับนัยสำคัญของผลกระทบ
	2.20	การประเมินปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (initial environmental assessment) หมายถึง การชี้บ่งสิ่งที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภายในหรือรายรอบพื้นที่ที่กำหนด จากการดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดระดับนัยสำคัญของผลกระทบ
	2.21	พื้นที่รายรอบ หมายถึง พื้นที่ที่ได้จากการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมหรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการ

	3.  ข้อกำหนด
	3.1	การปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อบังคับ
	3.1.1	ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาระผูกพันต่าง ๆ ด้านการจัดการป่าไม้ที่ประเทศไทยลงนามในข้อตกลงระหว่างประเทศหรือภูมิภาค ที่เกี่ยวข้อง
	3.1.2	ผู้ประกอบการต้องมีหลักฐานเป็นเอกสารแสดงสิทธิถือครองอย่างชัดเจนในที่ดินพื้นที่ที่กำหนด
	3.1.3	พื้นที่ที่กำหนดต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย
	3.1.4	ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ กับข้อกำหนดตามมาตรฐานนี้ ให้พิจารณาวัตถุประสงค์เป็นแต่ละกรณีไป

	3.2	การปฏิบัติต่อชุมชนและผู้ใช้แรงงาน
	3.2.1	ผู้ประกอบการต้องระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่กำหนด โดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อมีการติดต่อสื่อสารและให้โอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
	3.2.2	ผู้ประกอบการต้องจัดทำกระบวนการในการจัดการเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการขอความคิดเห็นและตอบสนองต่อข้อคิดเห็นนั้น รวมถึงเคารพต่อสิทธิอันชอบธรรมของชุมชนในท้องถิ่นทั้งตามกฎหมายและตามประเพณี
	3.2.3	ผู้ประกอบการต้องให้โอกาสการจ้างงาน การฝึกอบรม และรวมถึงบริการอื่น ๆ แก่ชุมชนที่อยู่ภายในบริเวณสวนป่าที่กำหนดหรือบริเวณใกล้เคียง
	3.2.4	ผู้ประกอบการต้องให้ความคุ้มครองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างและครอบครัวที่อยู่ในระบบการจัดการป่าไม้ และต้องยอมรับสิทธิในการรวมตัวและการต่อรองของลูกจ้าง
	3.2.5	ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการป้องกันความสูญเสียและความเสียหายต่อการกระทำที่มีผลกระทบต่อ กฎหมาย สิทธิ ทรัพย์สิน การสูญเสียโอกาสและทรัพยากรของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น หรือการกระทำที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามประเพณีที่เกี่ยวข้อง
	ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ผู้ประกอบการต้องชดเชยความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยผู้ประกอบการต้องกำหนดกระบวนการในการแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ โดยสันติวิธี
	3.2.6	ผู้ประกอบการต้องมีการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางสังคม และให้มีมาตรการในการแก้ไขและบรรเทาแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินกิจการ

	3.3	แผนการจัดการ
	3.3.1	ผู้ประกอบการต้องจัดทำแผนการจัดการที่มีความเหมาะสมกับขนาด และความซับซ้อนของการดำเนินการ โดยแผนการจัดการต้องจัดทำไว้เป็นเอกสาร มีการนำไปปฏิบัติและปรับปรุงให้ทันสมัย อยู่เสมอ �พร้อมทั้งพิจารณาจากผลการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวของการจัดการ และวิธีที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน แผนการจัดการและเอกสารสนับสนุนต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
	3.3.2	ผู้ประกอบการต้องทบทวนแผนการจัดการเป็นระยะ ๆ พร้อมกับนำผลที่ได้จากการเฝ้าระวังหรือข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการ และวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ มาประกอบการพิจารณา รวมทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ
	3.3.3	ผู้ประกอบการต้องจัดฝึกอบรมและชี้แนะลูกจ้าง เพื่อให้มั่นใจในการนำแผนการจัดการไปปฏิบัติอย่างพอเพียง
	3.3.4	ผู้ประกอบการต้องมีแผนการจัดการโดยสังเขปไว้ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน

	3.4	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	3.4.1	ผู้ประกอบการต้องประเมินปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมกับขนาดและพื้นที่ของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึงทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบแต่ละประเภท รวมทั้งป่าธรรมชาติ  ทั้งนี้ ต้องพิจารณาผลกระทบระดับภูมิทัศน์ รวมถึงผลกระทบอันเกิดจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก �การประเมินปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการก่อนจะเริ่มปฏิบัติการ
	3.4.2	การใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นไปตามที่องค์การหรือข้อตกลงระหว่างประเทศกำหนด ในกรณีที่มีการใช้สารเคมีดังกล่าว ต้องมีหลักฐานแสดงว่าไม่มีการปนเปื้อนหรือตกค้างของสารเคมีนั้น  ๆ เกินมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร สารเคมี ภาชนะบรรจุ รวมทั้งของเสียอินทรีย์ทั้งของแข็งและของเหลว เชื้อเพลิงและน้ำมัน ต้องมีการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ตัวควบคุมทางชีวภาพต้องมีการจัดทำรายละเอียดวิธีการเป็นเอกสารและใช้ให้น้อยที่สุด เฝ้าระวังและควบคุมอย่างเข้มงวดตามกฎ ระเบียบ ทั้งระดับประเทศและระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตแปลงพันธุกรรม (genetically modified organism)
	3.4.3	ผู้ประกอบการต้องมีระบบในการคุ้มครองป้องกันชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่หายาก หรือชนิดใกล้สูญพันธุ์รวมทั้งถิ่นที่อยู่ของสัตว์เหล่านั้น ต้องมีการกำหนดเขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองให้เหมาะสมกับขนาดและพื้นที่ของการจัดการป่าไม้ โดยมีการควบคุมการทำลายสภาพป่าไม้ การล่าสัตว์ จับสัตว์น้ำ และวางกับดัก
	ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากสัตว์รบกวน เชื้อโรค ไฟ และพืชรุกราน (invasive plant introduction) โดยอยู่บนพื้นฐานของการป้องกันและควบคุมโดยวิธีชีวภาพมากกว่า�การใช้สารเคมี
	3.4.4	ผู้ประกอบการต้องมีการรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่และเพิ่มความสมบูรณ์โดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งรวมถึง
	3.4.5	ผู้ประกอบการต้องมีการปกป้องตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของระบบนิเวศที่มีอยู่ภายในภูมิทัศน์นั้น และบันทึกไว้ในแผนที่
	3.4.6	ผู้ประกอบการต้องจัดทำและปฏิบัติตามคำแนะนำที่เขียนไว้ เพื่อควบคุมการกัดเซาะ ลดความเสียหายจากการทำไม้ การสร้างถนนและการรบกวนใด ๆ จากการใช้เครื่องมือกล รวมถึงต้องปกป้องแหล่งน้ำ
	3.4.7	ผู้ประกอบการต้องระบุถึงความสำคัญหรือคุณค่าของพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงควรแก่การอนุรักษ์ และวิธีการดูแลรักษา

	3.5	การใช้ประโยชน์จากป่าไม้
	3.5.1	การจัดการป่าไม้ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้จากผลผลิตจากป่าหรือการบริการในรูปแบบต่าง ๆ
	ผู้ประกอบการต้องสามารถอยู่รอดได้ทางเศรษฐกิจ แม้มีค่าใช้จ่ายในการรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
	3.5.2	ผู้ประกอบการต้องพยายามหาจุดแข็งและสร้างความหลากหลายของผลผลิตในเชิงเศรษฐกิจ โดยหลีกเลี่ยงการพึ่งพาผลผลิตเพียงชนิดเดียว
	3.5.3	ผู้ประกอบการต้องวางแผนการตัดไม้ การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากป่าไม้ไม่เกินระดับที่สามารถผลิตและดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
	3.5.4 	ผู้ประกอบการต้องรักษาไว้และส่งเสริมคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ และบริการต่าง ๆ เช่น คุณค่าและความสำคัญในการเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และการนันทนาการ
	3.5.5	ผู้ประกอบการต้องลดการสูญเสียที่เกี่ยวกับการทำไม้ การทำถนน หรือการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก�ป่าไม้ให้น้อยที่สุด
	3.5.6	ผู้ประกอบการต้องส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าไม้ โดยชุมชนในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

	3.6	การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล
	3.6.1	การประเมินเพื่อพิจารณาว่าเป็นป่าที่มีคุณค่าในด้านการอนุรักษ์ ผู้ประกอบการต้องทำอย่างครบถ้วนเหมาะสมกับขนาดและความเข้มข้นของการจัดการป่าไม้
	3.6.2	ในกรณีที่มีการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ และทางเลือกในการดูแลรักษา ผู้ประกอบการต้องพิจารณาสัดส่วนการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และเหตุผลของการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
	3.6.3	แผนการจัดการของผู้ประกอบการ ต้องมีการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของการจัดการป่าไม้ เพื่อประเมินสภาพป่าไม้ ผลที่ได้ของผลิตผลป่าไม้ การตรวจสอบย้อนกลับ (chain of custody) กิจกรรมด้านบริหาร และผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
	การติดตามตรวจสอบสวนป่า รวมถึงการประเมินแนวโน้มปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางสังคมและนิเวศ ทั้งในบริเวณสวนป่าและภายนอกสวนป่า (เช่น การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ ผลกระทบต่อแหล่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในท้องถิ่น) ให้เหมาะสมกับขนาดและความหลากหลายของการดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุใน ข้อ 3.2 และ 3.4
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