SGS QUALIFOR
(Associated Documents)

Number:
Version Date:

AD 33-TH-07
2019-05-16

Page:
Approved by:

1 of 122
Gerrit Marais

SGS QUALIFOR เอสจีเอส ควอลิฟอร์
FOREST MANAGEMENT STANDARD FOR THAILAND 2019
มาตรฐานการจัดการป่ าไม้ สาหรับประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

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

บัญชีรายการนี ้แสดงมาตรฐานของเอสจีเอส ควอลิฟอร์ สาหรับใช้ ในการรับรองการจัดการป่ าไม้ ตามหลักการและเกณฑ์ของเอฟเอสซี
หลักเกณฑ์พื ้นฐานของมาตรฐานนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
▪ Scoping assessment กาหนดขอบเขตการประเมิน
▪ Certification assessment การประเมินการให้ การรับรอง
▪ Surveillance assessment การประเมินตรวจสอบติดตามผล
▪ Information to stakeholders on the assessment criteria used by SGS Qualifor
เป็ นข้ อมูลการประเมินเกณฑ์มาตรฐานที่เอสจีเอส ควอลิฟอร์ ใช้ สาหรับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
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CHANGES SINCE THE PREVIOUS VERSION OF THE STANDARD

การเปลี่ยนแปลงตัง้ แต่ การจัดทาทามาตรฐานฉบับก่ อนหน้ านี ้
Section หมวด

Change การเปลี่ยนแปลง

Date วันที่

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

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

การนามาตรฐานมาปรับใช้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของท้ องที่และเงื่อนไขที่จะส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง

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

ควอลิฟอร์ มาปรับใช้ คือ
i.

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

เพื่อจาแนกภาคส่วนใดๆของมาตรฐานที่อ
าจขัดแย้ งกับข้ อกาหนดของกฎหมายในพื ้
นที่ที่มีการนามาตรฐานไปใช้
และหากเกิดข้ อขัดแย้ งขึ ้นต้ องทาการประเ
มินเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบรับรองโ
ดยการหารือกับฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้ องและไ
ด้ รับผลกระทบ;
ii.

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

เพื่อจาแนกภาคส่วนใดๆของมาตรฐานทัว่ ไ
ปที่กาหนดหลักปฏิบตั ิตอ่ การเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ ้นไว้ ต่ากว่าข้ อกาหนดทางกฎห
มายขันต
้ ่าของประเทศที่เกี่ยวข้ อง
หากพบว่ามีชอ่ งว่างดังกล่าวให้ ทาการเปลี่
ยนแปลงแก้ ไขหลักปฏิบตั ิทกุ ข้ อที่เกี่ยวข้ อง
ให้ เทียบเท่าหรือสูงกว่าข้ อกาหนดขันต
้ า่ ขอ
งประเทศ;

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

สาหรับเอสจีเอส ควอลิฟอร์
ไม่จาเป็ นต้ องจัดหาหรือจัดทาข้ อตกลงร่วมในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงมาตร
ฐานทัว่ ไปของเรา:
i.

our knowledge of the indicators and means of verification that
have been included in other, FSC-accredited, regional, national or
sub-national standards, with regard to the issues raised

ความรู้เรื่องในเรื่องตัวบ่งชี ้และวิธีการประเมินประเด็นที่ถกู หยิบยกขึ ้นมาของเรานัน้
ได้ ถกู ผนวกอยูใ่ นมาตรฐานเอฟเอสซีที่ได้ รับการรับรองทังระดั
้ บชาติและท้ องถิ่นแล้
ว;
ii.

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

เอฟเอสซี เนชัน่ แนล
อินิชิเอทีฟในประเทศที่เข้ าไปดาเนินการได้ จดั ทาเอกสารคาแนะนาถึงแนวโน้ มที่กา
รเปลี่ยนแปลงแก้ ไขที่ถกู เสนอจะได้ รับการสนับสนุนจากเสียงข้ างมากของกลุม่ ที่ทา
กิจกรรมในประเทศนัน้ ;
iii.

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

สานักงานเอฟเอสซีระดับภูมิภาคที่ดแู ลกิจกรรมในประเทศนันๆได้
้ จดั ทาเอกสารคา
แนะนาถึงแนวโน้ มที่การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขที่ถกู เสนอจะได้ รับการสนับสนุนจากเสีย
งข้ างมากของสมาชิกเอฟเอสซีจากแต่ละสานักงานในภูมิภาค;
iv.

the scale and intensity of forest management.

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

เอสจีเอส ควอลิฟอร์
จะต้ องสามารแสดงให้ เห็นได้ วา่ ข้ อกาหนดต่างๆของมาตรฐานทัว่ ไปที่นาไปประยุกต์ใช้ ใ
นระดับท้ องถิ่นนันสอดคล้
้
องกับข้ อกาหนดต่างๆของมาตรฐานเอฟเอสซีที่ได้ รับการรับรอ
งฉบับอื่นๆที่ใช้ กบั ป่ าไม้ ของภูมิภาคที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันและสอดคล้ องกับแนวปฏิบั
ติใดๆที่ได้ รับจากเอฟเอสซี เนชัน่ แนล อินิชิเอทีฟในประเทศที่เข้ าไปดาเนินการ
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iii.

add specific indicators (with
appropriate means of verification
if required) and/or crossreferences to the identified
documentation to evaluate
compliance with key
requirements of the national and
local forest laws, administrative
requirements and multi-lateral
environmental agreements
related to the FSC Principles 1 –
10;

เพิ่มตัวบ่งชี ้เฉพาะ
(พร้ อมด้ วยวิธีการหรือการทวนสอบที่เหมา
ะสมหากจาเป็ น)
และ/หรือการอ้ างอิงไขว้ กบั การจัดทาเอกส
ารตามที่ระบุเพื่อประเมินความสอดคล้ อง
ต่อข้ อกาหนดหลักตามกฎหมายด้ านการป่
าไม้ ,
ข้ อกาหนดว่าด้ วยการบริหารงานและข้ อต
กลงว่าด้ วยสิ่งแวดล้ อมหลายฝ่ ายทังระดั
้ บ
ท้ องถิ่นและระดับประเทศที่เกี่ยวข้ องกับห
ลักการเอฟเอสซี 1-10;
iv.

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

ให้ ความสาคัญกับบริบทของประเทศในส่ว
นที่วา่ ด้ วยการจัดการป่ าไม้ ;
v.

take account of national
environmental, social and
economic perspectives;

ให้ ความสาคัญกับผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้
อม, สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ;
vi.

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

แน่ใจว่ามาตรฐานนันๆสามารถน
้
าไปใช้ ป
ฏิบตั ิได้ ในประเทศที่เข้ าไปทากิจกรรม;
vii.

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

แน่ใจว่ามาตรฐานนันๆสามารถน
้
าไปใช้ ป
ฏิบตั ิได้ กบั ขนาดและความเข้ มข้ นของการ
จัดการหน่วยการจัดการป่ าไม้ ที่เข้ าไปดาเ
นินการ;
viii.

address specific issues that are
of general concern to any
stakeholder group in the country
concerned.
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SGS Qualifor is not required to make further changes to the
locally adapted standard used for an evaluation during the
period of validity of the certificate except as necessary to
bring it into compliance with any FSC Policies, Standards,
Guidance or Advice Notes subsequently approved by FSC.

เอสจีเอส ควอลิฟอร์
ไม่จาเป็ นต้ องทาการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อมาตรฐานที่นาไปปรับใช้ ในท้ องถิ่นเพื่อการประเ
มินระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ ของใบรับรองเว้ นแต่เมื่อมีความจาเป็ นที่จะต้ องปรับให้ สอ
ดคล้ องกับนโยบายเอฟเอสซี, มาตรฐาน,
แนวปฏิบตั ิหรือใบแจ้ งข้ อแนะนาต่างๆที่เอฟเอสซีเป็ นผู้อนุมตั ิ
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ตอบสนองต่อประเด็นพิเศษที่เป็ นที่กงั วลของกลุม่ ผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสียโดยทัว่ ไปของประเทศที่เข้ าไปดาเ
นินการ
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LAYOUT OF THE STANDARD: รูปแบบของมาตรฐาน
The standard follows the FSC Principles and Criteria of Forest Stewardship (January, 2000). The
Standard is divided into 10 sections, each corresponding to one of the FSC principles with the
criteria listed underneath each principle. Refer below for further clarification.

มาตรฐานนี ้เป็ นไปตามหลักการและหลักเกณฑ์เอฟเอสซีของ องค์กรพิทกั ษ์ ป่า (มกราคม, 2543) โดยแบ่งออกเป็ น 10 หมวด
ซึง่ แต่ละหมวดสอดคล้ องกับหลักการของเอฟเอสซี และได้ แสดงรายการหลักเกณฑ์ไว้ ภายใต้ หลักการแต่ละหัวข้ อด้ วย
โปรดศึกษาข้ อมูลข้ างล่างเพื่อความเข้ าใจที่ชดั เจน
Each page of the standard is divided into 3 columns. The standard also serves as the checklist
that is used during an assessment and for every criterion the following is provided:

มาตรฐานแต่ละหน้ าแบ่งเป็ น 3 คอลัมน์ นอกจากนี ้มาตรฐานนี ้ยังใช้ เป็ นรายการหัวข้ อสาหรับตรวจสอบในระหว่างการประเมินและสาหรับแต่ละเกณฑ์
จะประกอบไปด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
The Qualifor Requirement: Indicator

ข้ อกาหนดของควอลิฟอร์ : ตัวบ่ งชี ้
All local adaptations or additions are indicated in
red.

การนาไปประยุกต์ ใช้ หรือเพิ่มเติมเนือ้ หาสาหรับใช้ ในระดับท้
องถิ่นจะแสดงเป็ นอักษรสีแดง

Verifiers ตัวตรวจสอบ

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

ข้ อกาหนดนี ้แสดงเค้ าโครงวิถีปฏิบตั ิหรือตัวบ่งชี ้ตามที่กาหนดไว้ ใน ควอลิฟอร์
เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์บางประการของเอฟเอสซี
แหล่งที่มาของข้ อมูลหรือหลักฐานที่ผ้ สู อบสามารถนาไปใช้ ในการประเมินจะต้
องสอดคล้ องกับตัวบ่งชี ้ตัวใดตัวหนึ่ง
ตัวบ่งชี ้บางตัวจะแสดงความแตกต่างระหว่างการปฏิบตั ิงานในป่ าไม้ “ทัว่ ไป”
และป่ าไม้ ขนาดเล็กที่มีการจัดการดูแลน้ อย
Verifiers are examples of what the SGS assessor will look for
to ascertain if the specific norm or indicator has been met.
This list is not exhaustive and the assessor may use other
means of verifying the relevant indicator.

ตัวตรวจสอบ
คือตัวอย่างที่ผ้ ปู ระเมินของเอสจีเอสต้ องการเพื่อให้ แน่ใจว่าวิถีปฏิบตั บิ างอย่า
งหรือตัวบ่งชี ้นันสอดคล้
้
องต้ องกัน
รายการนี ้ไม่คลอบคลุมรายละเอียดทังหมดดั
้
งนันผู
้ ้ ประเมินจึงอาจต้ องใช้ วิธีก
ารอื่นในการทวนสอบตัวบ่งชี ้ที่เกี่ยวข้ อง
Guidance แนวปฏิบต
ัิ

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

แนวปฏิบัติ
พิมพ์เป็ นตัวเอียงและเป็ นตัวช่วยผู้ประเมินในการทาความเข้ าใจข้ อกาหนดขอ
งตัวบ่งชี ้บางตัว
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The FSC Criterion
The FSC Principle

หลักเกณฑ์เอฟเอสซี

หลักการเอฟเอสซี

PRINCIPLE 1.

COMMUNITY RELATIONS AND WORKER’S RIGHTS:

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

หลักการที่ 1. ความสัมพันธ์ กับชุมชนและสิทธิของคนงาน:
การปฏิบตั งิ านด้ านการจัดการป่ าไม้ ต้องรั กษาหรื อยกระดับความเป็ นอยู่ท่ดี ีในระยะยาวทัง้ ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของคนงาน
ป่ าไม้ และชุมชนท้ องถิ่น
Criterion 4.1:

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 4.1: ชุมชนที่ตงั ้ อยู่ภายในพืน้ ที่จัดการป่ าไม้ หรื อที่อยู่ตดิ กันต้ องได้ รับโอกาสในการจ้ างงาน, การฝึ กอบรมและบริกา
ด้ านอื่นๆ
Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบัติ:

Indicator 4.1.6

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.1.6
Policies and procedures and the
implementation thereof make qualifications,
skills and experience the basis for recruitment,
placement, training and advancement of staff at
all levels

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

ไม่ปรากฏว่ามีการเลือกปฏิ บตั ิ ในเรื ่อง: เชือ้ ชาติ , สีผิว, วัฒนธรรม, เพศ. อายุ,
ศาสนา, ความคิ ดเห็นทางการเมือง, สัญชาติ หรื อรากเหง้าทางสังคม

นโยบายและกระบวนการต่างๆรวมถึงการนาไปปฏิบตั ิของตัวบ่งชี ้ Employment policies and procedures.
นโยบายและกระบวนการจ้ างงาน
ดังกล่าวต้ องใช้ คณ
ุ สมบัติ,
Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union
ทักษะและประสบการณ์เป็ นพื ้นฐานในการคัดสรรบุคคลเข้ าทางา representatives.
น, การจัดสรรค์งาน,
การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ , คนงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน
การฝึ กอบรมและความก้ าวนหน้ าของพนักงานในทุกระดับ
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
An SGS Qualifor
Guideline (Italics)
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Interviews with workers and contractors
การสัมภาษณ์คนงานและผู้รับเหมา
Employees are not discriminated in hiring,
แนวทางของเอสจีเอส
advancement, dismissal remuneration and
employment related to social security

The SGS Qualifor
verifier

ลูกจ้ างต้ องไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิในการจ้ างงาน, ความก้ าวหน้ า,
ค่าตอบแทนการเลิกจ้ างและการว่าจ้ างในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับประ
กันสังคม

The year of the
evaluation

ปี ที่ทาการประเมิน

The SGS Qualifor
Indicator

ตัวบ่งชี ้เอสจีเอส

ควอลิฟอร์

ตัวตรวจสอบเอสจีเอส

ควอลิฟอร์

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

ตัวบ่งชี ้การเฝ้าสังเกตไอ.ที.โอ.เอส
จีเอส ควอลิฟอร์

ควอลิฟอร์ (ตัวเอียง)
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THE STANDARD มาตรฐาน

PRINCIPLE 1.

COMPLIANCE WITH LAWS AND FSC PRINCIPLES:

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

หลักการที่ 1. ความสอดคล้ องกับกฎหมายและหลักการต่ างๆของเอฟเอสซี:
การจัดการป่ าไม้ ต้องเคารพต่ อทุกแง่ มุมของกฎหมายทุกฉบับที่บังคับใช้ ในประเทศนัน้ ๆรวมไปถึงสนธิสัญญาและข้ อตกลงนานาช
าติท่ปี ระเทศนัน้ ได้ ให้ สัตยาบันไว้ และต้ องสอดคล้ องกับหลักการและหลักเกณฑ์ ของเอฟเอสซี
Criterion 1.1

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 1.1
การจัดการป่ าไม้ ต้องเคารพต่ อทุกแง่ มุมของกฎหมายของประเทศและของท้ องถิ่นรวมทัง้ ข้ อกาหนดในการบริหารงานด้ วย
Indicator 1.1.1

ตัวบ่งชี้ 1.1.1

There is no evidence of significant noncompliance with all national and local laws and
administrative requirements

ไม่ปรากฏหลักฐานความไม่สอดคล้ องอย่างมีนยั สาคัญกับกฎหม
ายของประเทศและท้ องถิ่นและข้ อกาหนดในการบริหารงาน

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

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

การสัมภาษณ์และการรับข้ อมูลจากหน่วยงานกากับดูแล,
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่นๆและผู้จดั การด้ านการป่ าไม้
Control of required legal documentation. policies, operational
procedures and standards demonstrate compliance with
requirements.

การควบคุมการจัดทาเอกสารด้ านกฎหมายตามที่กาหนด, นโยบาย,
กระบวนการปฏิบตั ิงานและมาตรฐานต่างๆแสดงให้ เห็นว่ามีความสอดคล้ องกับ
ข้ อกาหนด
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
The forest manager knows what the legislation requires.

ผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ ทราบถึงข้ อกาหนดของกฎหมาย
Field observation and documentation available show that
legislation is being complied with in-field.

การสังเกตการณ์ภาคสนามและการจัดทาเอกสารที่มีอยู่แสดงให้ เห็นว่าการปฏิ
บัติงานภาคสนามเป็ นไปตามข้ อกฎหมาย
A legal non-compliance will be considered “significant” if:

ความไไม่สอดคล้องกับกฎหมายจะถือว่า “มีนยั สาคัญ” ถ้า
i. it has been allowed to persist or remain for a period of time
that would normally have allowed detection; and/or

ถูกละเลยมาระยะเวลาหนึ่งซึ่ งโดยปกติ จะต้องมี การสื บสวน และ/หรื อ
ii. it is an intentional or a blatant/self-evident disregard for the
law.

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

ความไม่สอดคล้องทางกฎหมายจะไม่ถือว่า “มีนยั สาคัญ”
หากเกิ ดขึ้นในระยะสัน้ ,
ไม่ใช่การจงใจและไม่ก่อให้เกิ ดความเสียหายร้ายแรงต่อสิ่ งแวดล้อม
See Appendix A for a list of all the applicable laws, regulations
and guidelines (National, provincial and local environmental,
labour and forestry laws)

ดูเพิ่มเติ มที ภ่ าคผนวก A สาหรับรายการกฎหมาย ข้อบังคับ
และแนวทางทุกอย่างที ใ่ ช้อยู่ (สิ่ งแวดล้อมในระดับชาติ ระดับจังหวัด
และท้องถิ่ น แรงงาน และกฎหมายป่ าไม้)
Indicator 1.1.2

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1.2

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and field observations.
List of applicable laws, regulations and national guidelines.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และการสังเกตการณ์ภาคสนาม
ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องแสดงให้ เห็นว่าตนเองตระหนักดีถึงหลักปฏิบตั ิ, รายชื่อกฎหมาย, กฎระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิระดับประเทศที่บงั คับใช้
Up to date payment of local taxes, timber rights or leases.
แนวทางการปฏิบตั ิงานและวิถีปฏิบตั ิหรือข้ อตกลงอื่นๆที่เป็ นที่
การชาระภาษี ท้องถิ่ น สิ ทธิ ในการทาไม้หรื อสัญญาเช่าทีเ่ ป็ นปัจจุบนั

Indicator 1.1.3

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

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

Interviews with Forest Managers and field observations.

ผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ ต้องแสดงให้ เห็นถึงการปฏิบตั ิตาม
หลักปฏิบตั ิ.
แนวทางการปฏิบตั ิงานและวิถีปฏิบตั ิหรือข้ อตกลงอื่นๆที่เป็ นที่ยอ
มรับ

รายชื่อกฎหมาย, กฎระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิระดับประเทศที่บงั คับใช้

Criterion 1.2

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และการสังเกตการณ์ภาคสนาม
List of applicable laws, regulations and national guidelines.

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 1.2 ต้ องชาระค่ าธรรมเนียม, ค่ ารอยัลตี,้ ภาษีต่างๆและค่ าใช้ จ่ายอื่นๆที่กาหนดไว้ และบังคับใช้ ตามกฎหมายทัง้ หมด
Indicator 1.2.1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2.1

There is evidence that required payments have
been made. มีหลักฐานแสดงการชาระเงิน

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Invoices, tax returns, receipts. ใบเรี ยกเก็บเงิน, เงินคืนภาษี , ใบเสร็ จ
Interviews with and information supplied by regulatory
authorities and other stakeholders.

การสัมภาษณ์และข้ อมูลที่ได้ รับจากหน่วยงานกากับดูแลและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
อื่นๆ
No evidence of non-payment ไม่มีหลักฐานแสดงการไม่ชาระเงิน
Up to date payment of local taxes, timber rights or leases.
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หลักฐานการชาระภาษี ท้องถิ่ นต่างๆ,
สิ ทธิ การทาไม้หรื อการเช่าซื ้อทีเ่ ป็ นปัจจุบนั

Indicator 1.2.2

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2.2

Provision has been made to meet the costs of
future fees

มีข้อกาหนดเพื่อให้ สามารถชาระค่าใช้ จา่ ยจากค่าธรรมเนียมต่าง
ๆที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตได้

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Specific provisions in financial planning and long-term budgets.

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

ผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ สามารถอธิบายได้ วา่ จะชาระค่าใช้ จา่ ยในอนาคตไ
ด้ อย่างไร

Criterion 1.3

In signatory countries, the provisions of all the binding international agreements
such as CITES, ILO conventions, ITTA, and Convention on Biological Diversity,
shall be respected.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 1.3 ต้ องปฏิบัตติ ามข้ อตกลงนานาชาติ อาทิเช่ น ไซเตส, อนุสัญญาต่ างขององค์ การแรงงานระหว่ างประเทศ,
ไอทีทเี อ และอนุสัญญาว่ าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศนัน้ ๆได้ ให้ สัตยาบันไว้
Indicator 1.3.1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3.1

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

ได้ มีการนาข้ อกาหนดของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการค้ าระหว่างประเท
ศซึง่ พันธุ์สตั ว์และสัตว์ใกล้ สญ
ู พันธุ์ (ไซเตส)
และข้ อบังคับต่างๆมาใช้ เพื่อให้ การปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและบัง
คับดังกล่าวเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ:
There is awareness of any local species that are
covered by the requirements of the Convention
of International Trade in Endangered Species
(CITES) and controls in place to ensure
continuing compliance with such

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers การสัมภาษณ์ผ้ จู ด
ั การด้ านการป่ าไม้
Operational documentation การจัดทาเอกสารด้ านการฏิบต
ั ิงาน
Required licenses are in place มีใบอนุญาตตามที่กาหนด
Thailand is a signatory to CITES
Proof of access to lists of CITES plants and animals.

ประเทศไทยได้ เป็ นภาคีของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการค้ าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดสัต
ว์ป่าและพืชป่ ามี่ใกล้ จะสูญพันธุ์
มีหลักฐานพิสจู น์วา่ สามารถเข้ าใช้ งานชีรายชื่อพืชและสัตว์ตามอนุสญ
ั ญาไซเต
ส

มีการรับรู้ถึงสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ตา่ งๆของท้ องถิ่นที่จดั อยูใ่ นข้ อกาห
นดของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการค้ าระหว่างประเทศซึง่ พันธุ์สตั ว์และ
สัตว์ใกล้ สญ
ู พันธุ์
(ไซเตส)และข้ อบังคับต่างๆมาใช้ เพื่อให้ การปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนด
และบังคับดังกล่าวเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง

Indicator 1.3.2

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3.2

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:
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Forest Managers have implemented controls to
ensure continuing compliance with the
International Labour Organisation (ILO)
conventions that apply to their operations. ILO
87 and 98 are minimum requirements for
certification.
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Interviews with Forest Managers, workers, contractors, labour
unions and regulatory authorities.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ , คนงาน, ผู้รับเหมา,
สหภาพแรงงานและหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ
Review of policies, procedures and personnel records.

ผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ ได้ นาข้ อบังคับต่างมาใช้ เพื่อให้ การ ทบทวนนโยบาย, กระบวนการและบันทึกงานบุคคล
ปฏิบตั ิงานมีความสอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญาต่างๆขององค์การแรงง
SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ:
านระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) อย่างต่อเนื่อง ข้ อกาหนดที่ 87
Forest Managers are aware of the requirements and there are
และ 98
no objective evidence of non-compliance.
ของไอแอลโอเป็ นข้ อกาหนดขันต
้ ่าสาหรับการออกใบรับรอง
ผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ ตระหนักดีถึงข้ อกาหนดและไม่ปรากฏว่ามีหลักฐา
นเชิงประจักษ์ ที่แสดงถึงการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Forest Managers have implemented controls to
ensure continuing compliance with national
legislation relating to labour matters

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

ั ญาการใช้แรงงานเกณฑ์ (2473)
ผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ ได้ นาเอาข้ อบังคับต่างๆมาใช้ ปฏิบั ประเทศไทยได้ใช้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยกเลิ กแรงงานบังคับ (2494)
ติเพื่อให้ ความสอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้ วยแรงงานของประเทศเ อนุสญ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าตอบแทนที เ่ ท่าเทียมกันสาหรับลูกจ้างชายและหญิ งซึ่ งทาง
ป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
านมีค่าเท่ากัน (2494)
Proof of access to ILO conventions. Copies of the ILO
documents 87, 98 and ILO Code of Practice on Safety and
Health in Forestry Work (ILO1998) should be available.

พิสูจน์ได้ว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลในนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานระหว่างประเทศ
ควรทาสาเนาเอกสารของอนุสญ
ั ญา 87 98
และรหัสในการปฏิบตั ิ ดา้ นความปลอดภัยและสุขภาพในด้านการป่ าไม้ (ILO
2551) ไว้ให้พร้อม

Indicator 1.3.3

ตัวบ่ งชี้ 1.3.3

(Not applicable to SLIMF)

ไม่ได้ นามาใช้ กบั เอสแอลไอเอ็มเอฟ
Forest Managers have implemented controls to
ensure continuing compliance with ITTA.

ผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ ได้ นาเอาข้ อบังคับต่างๆมาใช้ ปฏิบั
ติเพื่อให้ ความสอดคล้ องกับไอทีทีเอเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers, regulatory authorities and
other stakeholders.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ ,
หน่วยงานกากับดูแลต่างๆและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่นๆ
Review of policies, procedures and records

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

ประเทศไทยได้ ลงนามในข้ อตกลงว่าด้ วยการค้ าไม้ ซงุ ป่ าเขตร้ อนนานาชาติ
(ITTA) และเป็ นสมาชิ กขององค์กร (ITTO)
โดยสมาชิ กจะได้รบั การผลักดันให้สนับสนุนและพัฒนาด้านการฟื ้ นฟูป่าเพือ่ เศร
ษฐกิ จและกิ จกรรมด้านการจัดการป่ าไม้รวมทัง้ การฟื ้ นฟูป่าไม้เสือ่ มโทรมเพือ่ ชุม
ชนท้องถิ่ นทีต่ ้องพึ่งพาทรัพยากรป่ าไม้

AD 33-TH-07

Indicator 1.3.4

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3.4

(Not applicable to SLIMF)

ไม่ได้ นามาใช้ กบั เอสแอลไอเอ็มเอฟ
Forest Managers have implemented controls to
ensure continuing compliance with the
International Biodiversity Convention.
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers, regulatory authorities and
other stakeholders.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ ,
หน่วยงานกากับดูแลต่างๆและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่นๆ
Review of policies, procedures and records.

ผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ ได้ นาเอาข้ อบังคับต่างๆมาใช้ ปฏิบั ทบทวนนโยบาย, กระบวนการและบันทึกต่างๆ
ติเพื่อให้ ความสอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความหลากหลายท Thailand is a signatory to International Biodiversity Convention.
The three objectives of the Convention are: the conservation of
างชีวภาพเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
biodiversity, the sustainable use of biological resources and the
fair and equitable sharing of benefits arising from the use of
genetic resources. The Conservation of the National
Environmental Quality Act of 1992 encapsulate the obligations
of this convention.

ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ สามประการคือ เพือ่ อนุรกั ษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
เพือ่ การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยัง่ ยื น
และการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่ กิ ดจากการใช้ประโยชน์แหล่งพันธุกรรมอย่างเป็ น
ธรรมและเท่าเทียม พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
ได้ผนวกเอาพันธะกรณี ต่างๆของอนุสญ
ั ญาดังกล่าวเข้าไว้ด้วย

Criterion 1.4

Conflicts between laws, regulations and the FSC Principles and Criteria shall be
evaluated for the purposes of certification, on a case-by-case basis, by the
certifiers and the involved or affected parties

หลักเกณฑ์ ท่ ี 1.4 ผู้ออกใบรั บรองและฝ่ ายต่ างที่เกี่ยวข้ องหรื อได้ รับผลกระทบต้ องทาการประเมินข้ อขัดแย้ งระหว่ างกฎหมาย,
ระเบียบกฎเกณฑ์ และหลักการและหลักเกณฑ์ ของเอฟเอสซีเพื่อวัตถุประสงค์ ของการออกใบรั บรองเป็ นรายกรณีไป
Indicator 1.4.1

ตัวบ่ งชี่ 1.4.1

Any identified conflicts are brought to the
attention of SGS and involved or affected
parties. ความขัดแย้ งใดๆ

ที่ตรวจพบจะต้ องนาเสนอต่อเอสจีเอสหรือกลุม่ คณะที่เกี่ยวข้ อง

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

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

เอสจี เอสจะประเมิ นข้อขัดแย้งนัน้ และให้คาแนะนาในการดาเนินการแก้ไขในกร
ณีทีท่ าได้
Interviews with Forest Managers and other stakeholders.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่นๆ

Criterion 1.5

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 1.5 ควรต้ องมีการป้ องกันพืน้ ที่การจัดการป่ าไม้ จากการตัดฟั นที่ผิดกฎหมาย,
การตัง้ บ้ านเรื อนและกิจกรรมที่ไม่ ได้ รับอนุญาตอื่นๆ
Indicator 1.5.1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.5.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Field observations show no damage from unauthorised or
illegal activities

ผลจากการสังเกตการณ์ภาคแสดงว่าไม่มีความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมที่ไม่
ได้ รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายใดๆ
Manager’s explanation of protection/ prevention activities e.g.
signs, gates, patrols, etc
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ผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ ได้ ใช้ มาตรการที่มีประสิทธิภาพใน
การติดตามตรวจสอบ,
ระบุและควบคุมการตัดฟั นที่ผิดกฎหมาย,
การตังบ้
้ านเรือนและกิจกรรมที่ไม่ได้ รับอนุญาตอื่นๆ
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ผู้จดั การอธิบายถึงกิจกรรมการปกป้อง/ป้องกันต่างๆ เช่น ป้าย, ประตูรัว้ ,
การลาดตระเวน ฯลฯ
Copies of reports made to the authorities of problem activities
Boundaries are known to the manager and local communities
and are easily identified in the field.

มีสาเนารายงานกิจกรรมที่เป็ นปั ญหาต่างๆที่สง่ ให้ หน่วยงานที่ดแู ล
ทังผู
้ ้ จดั การและชุมชนท้ องถิ่นรับทราบถึงอาณาเขตซึง่ ระบุได้ งา่ ย
Boundaries are marked in areas where there is a high risk of
encroachment.

มีการทาเครื่องหมายอาณาเขตในจุดทีม่ ีความเสี่ยงต่อการรุกล ้าสูง

Indicator 1.5.2

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.5.2

There are adequate personnel and surveillance
resources to control such activities

มีบคุ ลากรและทรัพยากรสาหรับการตรวจสอบติดมากพอสาหรับ
การควบคุมกิจกรรมต่างๆดังกล่าว

Criterion 1.6

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Staff records and records of security incidences
Field observations provide no evidence of ongoing illegal
activities

บันทึกพนักงานและบันทึกเหตุกาณ์ด้านความปลอดภัย

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 1.6
ผู้จัดการด้ านการป่ าไม้ ควรแสดงให้ เห็นถึงพันธะสัญญาในการยึดถือปฏิบัตติ ามหลักการและหลักเกณฑ์ ของเอฟเอสซีระยะยาว
Indicator 1.6.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.6.1

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

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

Written policy with appropriate statement is available

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:

Past management has been compatible with the P&C

มีการจัดทาเอกสารนโยบายที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้ อมด้ วยข้ อความประกาศ
ที่เหมาะสมไว้ ด้วย

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ:
มีนโยบายที่ระบุถึงพันธะสัญญาที่มีตอ่ การจัดการป่ าไม้ ซงึ่ สอดค
ล้ องกับหลักการและหลักเกณฑ์ของเอฟเอสซีในระยะยาวไว้ อย่ The management plan แผนการจัดการ
Plans (written or informal) for investment, training, and sharing
างชัดเจน
of income or other benefits
ทังนี
้ ้เอกสารดังกล่าวได้ รับการอนุมตั ิจากเจ้ าของ/ผู้บริหารระดั แผน (ทังที
้ ่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและอย่างไม่เป็ นทางการ) สาหรับการลงทุน,
บสูงและเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
การฝึ กอบรมและการแบ่งปั นรายได้ หรือผลประโยชน์อื่นๆ

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

การจัดการที่ผ่านมาในอดีตสอดคล้ องกับ พี&ซี

ผู้จดั การด้ านการป่ าไม้ มีแผนการจัดการป่ าไม้ ระยะยาวที่สอด
คล้ องกับหลักการและหลักเกณฑ์ของเอฟเอสซี

Indicator 1.6.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.6.2

(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้ นามาใช้ กบั SLIMF
The policy is communicated throughout the
organisation (including to contractors) and to
external stakeholders

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers, workers and stakeholders.
Evidence of distribution of policy to stakeholders.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ , คนงานและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
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มีการเผยแพร่นโยบายภายในองค์กร (รวมถึงผู้รับเหมาด้ วย)
และผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียจากภายนอกอย่างทัว่ ถึง

Indicator 1.6.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.6.3

Where the owner/manager has some
responsibility for forest lands not covered by
the certificate, then there is a clear long term
commitment to managing all forests in the
spirit of the FSC P&C
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หลักฐานแสดงการแจกจ่ายนโยบายให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

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

เจ้ าของหรือผู้จดั การที่มีพื ้นที่ป่าไม้ ที่แต่ไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขขอ
งการรับรอง
ผู้ขอรับการรับรองต้องเปิ ดเผยพืน้ ทีป่ ่ าไม้ทงั้ หมดทีต่ นรับผิ ดชอบไม่ว่าจะในฐานะ
จะต้ องมีพนั ธะสัญญาระยะยาวในการจัดการป่ าไม้ ทงหมดในคว
ั้
เจ้าของ (รวมทัง้ ความเป็ นเจ้าของแบบหุ้นหรื อแบบบางส่วน), ผู้จดั การ,
ามรับผิดชอบตามหลักการและเกณฑ์ของเอฟเอสซี
ทีป่ รึ กษาหรื อการรับผิ ดชอบในฐานะอืน่ ใด
การเปิ ดเผยต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในรายงานการประเมิ นหลัก
ท่านต้องบันทึกรายละเอียดการเป็ นเจ้าของ, ชือ่ ป่ าไม้, ประเภท,
พืน้ ทีแ่ ละทีต่ งั้ ของป่ าแต่จะผืนอย่างครบถ้วน
ข้อมูลเหล่านีต้ ้องถูกส่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยในฐานะที เ่ ป็ นส่วนหนึ่งของขบวนกา
รปรึ กษาหารื อด้วย
When the evaluation does not include all the forest areas in
which the applicant is involved, the applicant must explain the
reasons for this, and the reasons must be documented in the
main assessment report.

เมื อ่ การประเมิ นไม่ได้ทาโดยครอบคลุมพืน้ ที ป่ ่ าที ผ่ ู้ยืน่ คาขอมี ส่วนเกีย่ วข้องด้วย
ทัง้ หมด
ผู้ยืน่ คาขอจะต้องอธิ บายเหตุผลต่อการกระทาดังกล่าวโดยต้องจัดทาเป็ นลายลัก
ษณ์อกั ษรไว้ในรายงานการประเมิ นหลักด้วย
Evidence of such other forest lands.

หลักฐานที่ดินที่เป็ นป่ าดังกล่าว
Policies นโยบาย
Interviews with Forest Managers.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้

Indicator 1.6.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.6.4

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

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

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ , นโยบาย, กระบวนการ
การจัดการพื ้นที่ป่าตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.6.3
และการสังเกตการณ์ภาคสนาม
นันเป็
้ นไปตามนโยบายการออกใบรับรองบางส่วนฉบับล่าสุดของ
เอฟเอสซี

AD 33-TH-07

PRINCIPLE 2.
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TENURE AND USE RIGHTS RESPONSIBILITIES:

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

หลักการที่ 2. ความรับผิดชอบว่ าด้ วยสิทธิการถือครองและการใช้ ประโยชน์

ต้ องมีการระบุสทิ ธิการถือครองและการใช้ ประโยชน์ ท่ดี นิ ระยะยาวรวมทัง้ ทรั พยากรจากผืนป่ าโดยจัดทาเป็ นเอกสารและดาเนินกา
รให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย
Criterion 2.1

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 2.1 มีหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ ประโยชน์ จากป่ าในที่ดนิ ระยะยาวที่ชัดเจน (เช่ น ฉโนดที่ดนิ ,
สิทธิตามประเพณีปฏิบัตหิ รื อสัญญาเช่ า)
Indicator 2.1.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.1.1

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

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

Documentation with appropriate legal status.

มีการจัดทาเอกสารที่แสดงสิทธิการจัดการที่ดินตามกฎหมายขอ
งเจ้ าของ/ผู้จดั การและ/หรือการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรจากป่ า

Maps clearly indicating the boundaries of the FMU.

การจัดทาเอกสารซึง่ มีสภาพทางกฎหมายที่ถกู ต้ องเหมาะสม
แผนที่แสดงอาณาเขตหน่วยจัดการป่ าไม้ ที่ชดั เจน
In the case of plantation forestry, proof that the plantation is
registered under the Plantation Law (1992). Surveyed maps are
necessary. Note 1 Rai = 0.4 ha

ในกรณี ทีป่ ลูกป่ าเพือ่ การป่ าไม้
ต้องมีการแสดงหลักฐานว่าแปลงป่ าปลูกได้ขึ้นจดทะเทียนตามกฎหมายการปลู
กป่ า (2535)จาเป็ นต้องมีแผนทีท่ ีท่ าการสารวจแล้ว
หมายเหตุ 1 เฮกแตร์ เท่ากับ 6.25 ไร่ หรื อ 10,000 ตารางเมตร

Indicator 2.1.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.1.2

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

พื ้นที่ป่าปลูกได้ มีพนั ธะสัญญากับการจัดการป่ าไม้ ในระยะยาวอ
ย่างน้ อย 1 รอบการตัดฟัน

Indicator 2.1.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.1.3

Where the Forest Manager does not have legal
title, the owner/government does not impose
constraints that prevent compliance with the
SGS Qualifor standard or the objectives of the
management plan.

ถ้ าผู้จดั การป่ าไม้ ไม่มีเอกสารสิทธิที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
เจ้ าของ/รัฐบาลไม่ได้ กาหนดข้ อจากัดทีป่ ้องกันการปฏิบตั ิตามมา
ตรฐานเอสจีเอส ควอลิฟอร์ หรือ
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

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

นโยบายและแผนการจัดการต้ องสามารถใช้ อ้างอิงถึงวัตถุประสงค์การจัดการที่เ
ป็ นการสนับสนุนตัวบ่งชี ้ดังกล่าวนี ้อย่างชัดเจน

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Provisions in agreement for tenure.

สาระแห่งข้ อตกลงสาหรับสิทธิการถือครอง
FMU management plans.

แผนการจัดการเอฟเอ็มยู
FMU long term strategies.

ยุทธศาสตร์ ระยะยาวสาหรับเอฟเอ็มยู

AD 33-TH-07

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 2.2
ชุมชนท้ องถิ่นที่มีสทิ ธิการถือครองหรื อสิทธิตามประเพณีหรื อสิทธิการใช้ ประโยชน์ ต้องธารงไว้ ซ่งึ การควบคุมดูแล,
ตามความจาเป็ นเพื่อปกป้ องสิทธิหรื อทรั พยากร,
การปฏิบตั งิ านการป่ าไม้ เว้ นไว้ แต่ ว่าจะได้ ให้ สทิ ธิการควบคุมและความยินยอมแก่ หน่ วยงานอื่น
Indicator 2.2.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.2.1

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

สิทธิการถือครองที่ดินตามกฎหมายหรือตามประเพณีหรือสิทธิก
ารใช้ ประโยชน์ที่ชมุ ชนท้ องถิ่นมีอยูท่ งหมดต้
ั้
องดาเนินการจัดทาเ
ป็ นเอกสารและแผนที่ไว้ ด้วย

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

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

มีการจัดทาเอกสารแสดงถึงการรับรู้ของฝ่ านการจัดการป่ าไม้ ตอ่ ข้ อตกลงและแผ
นที่นนๆ
ั้
Interviews with Forest Managers and consultation with local
community representatives.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การป่ าไม้ และการปรึกษากับตัวแทนชุมชนท้ องถิ่น

Indicator 2.2.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.2.2

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Forest management plans แผนการจัดการป่ าไม้
Field observations การสังเกตการณ์ภาคสนาม

การจัดทาแผนการจัดการและการปฏิบตั ิงานด้ านป่ าไม้ ต้องดาเนิ
นการบนพื ้นฐานของสิทธิการถือครองหรือการใช้ ประโยชน์เว้ นไว้
แต่วา่ จะได้ มอบสิทธิ์นั ้นให้ แก่ตวั แทน

Indicator 2.2.3

ตัวบ่งชี ้ที่ 2.2.3

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Written agreements. ข้ อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
Free and informed consent communicated by representatives
of local communities.

การให้ ความยินยอมโดยอิสระและเปิ ดเผยซึง่ ได้ รับการสื่อสารจากตัวแทนชุมชน
์
กรณีที่ชมุ ชนได้ แต่งตั ้งตัวแทนควบคุมให้ เป็ นผู้ใช้ สิทธิการถือครอ ท้ องถิ่นนันๆ
้
งตามกฎหมายหรือตามประเพณีหรือสิทธิการใช้ ประโยชน์ทงหม
ั้
Clear evidence of payment for tenure or use rights.
ดหรือบางส่วน
มีหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมสิทธิการถือครองหรือการใช้ ประโยชน์ที่ชดั เจน
การกระทาดังกล่าวต้ องสามารถยืนยันได้ ด้วยเอกสารข้ อตกลงแล
ะ/หรือจากการสัมภาษณ์ตวั แทนชุมชนท้ องถิ่นนันๆ
้

Indicator 2.2.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.2.4

AD 33-TH-07

Allocation, by local communities, of duly
recognized legal or customary tenure or use
rights to other parties is documented, with
evidence of free and informed consent

การจัดสรรสิทธิการถือครองตามกฎหมายหรือตามประเพณีหรือ
สิทธิการใช้ ประโยชน์ที่เป็ นที่รับรู้โดยทัว่ ไปให้ แก่ฝ่ายอื่นฝ่ ายใดนั ้
นต้ องมีการจัดทาเป็ นเอกสารพร้ อมด้ วยหลักฐานแสดงความยิน
ยอมโดยอิสระและมีการแจ้ งให้ ทราบโดยทัว่ กัน

Indicator 2.2.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.2.5
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with local communities. การสัมภาษณ์ชม
ุ ชนท้ องถิ่น
Written agreements. ข้ อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
Free and informed consent communicated by representatives
of local communities.

การให้ ความยินยอมโดยอิสระและเป็ นที่รับทราบโดยทัว่ ไปผ่านการสื่อสารโดยตั
วแทนของชุมชนท้ องถิ่นนันๆ
้
Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

The forest is accessible to local rights holders.

Management Plans แผนการจัดการ

ผู้ถือสิทธิ์ในท้ องถิ่นสามารถเข้ าใช้ ประโยชน์จากผืนป่ าได้

Interviews with local communities. การสัมภาษณ์ชม
ุ ชนท้ องถิ่น

Indicator 2.2.6

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.2.6

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

ผลการติดตามตรวจสอบแสดงว่าไม่มีผลกระทบที่มีนยั สาคัญอัน
เกิดจากการเข้ าใช้ ประโยชน์ตามข้ อกาหนดที่ 2.2.5

Criterion 2.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

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

การตรวจสอบพื ้นที่/แหล่งทรัพยากรในบริเวณที่มีการเข้ าใช้ ประโยชน์และ/หรือก
ารทาประโยชน์เกิดขึ ้น

Appropriate mechanisms shall be employed to resolve disputes over tenure
claims and use rights. The circumstances and status of any outstanding
disputes will be explicitly considered in the certification evaluation. Disputes of
substantial magnitude involving a significant number of interests will normally
disqualify an operation from being certified

หลักเกณฑ์ ท่ ี 2.3 ต้ องมีกลไกที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหาข้ อพิพาทว่ าด้ วยการอ้ างสิทธิการถือครองและสิทธิการใช้ ประโยชน์
สถานการณ์ และสถานะของข้ อพิพาทที่ดาเนินอยู่จะถูกนามาพิจารณาโดยถ้ วนถี่ในการประเมินเพื่อการออกใบรั บรอง
ข้ อพิพาทที่ส่งผลกระทบอย่ างมากต่ อการมีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้ องในปริมาณที่มีนัยสาคัญนัน้ โดยปกติจะทาให้ การปฏิบตั งิ านนั ้
นๆถูกตัดสิทธิ์จากการขอการรั บรอง
Indicator 2.3.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.3.1

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

ต้ องมีเอกสารกระบวนการแก้ ปัญหาข้ อพิพาทการอ้ างสิทธิการถื
อครองและการใช้ ประโยชน์สาหรับประเด็นที่อาจเกิดความขัดแย้
งขึ ้นได้
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
There are no major unresolved disputes
relating to tenure and use rights in the forest.
Disputes or grievances are being resolved
using locally accepted mechanisms and
institutions.

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Documented procedures. เอกสารกระบวนต่างๆ
Interviews with Forest Managers and consultation with
representatives of local communities.

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

AD 33-TH-07

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

ไม่มีข้อพิพาทสาคัญๆเกี่ยวกับสิทธิการถือครองและสิทธิการใช้ ป
ระโยชน์จากผืนป่ าที่ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไข
ข้ อพิพาทหรือความไม่เป็ นธรรมต่างๆได้ รับการแก้ ไขผ่านกลไกที่เ
ป็ นที่ยอมรับทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับสถาบัน
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มีเอกสารกระบวนการต่างๆทีเ่ อือ้ ให้เกิ ดขบวนการทางานทีก่ ล่าวได้ว่ามีความเปิ
ดเผยและเป็ นทีย่ อมรับของทุกฝ่ าย
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ บรรลุข้อตกลงและการให้ความยิ นยอมผ่านการปรึ กษาทีเ่
ป็ นธรรม
กระบวนการเหล่านีต้ ้องก่อให้เกิ ดการอานวยความสะดวกและการแก้ปัญหาอย่า
งเท่าเทียม
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:

มีการใช้ มาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายอันอาจเกิดต่อสิทธิ Interviews with Forest Manager and local community groups
การใช้ ประโยชน์หรืออสังหาริมทรัพย์หรือแหล่งทรัพยากรหรือการ การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และกลุม่ ต่างๆจากชุมชนท้ องถิ่น
ดาเนินชีวิตของประชาชนโดยทัว่ ไป
Compliance with the Labour Relations Act
และได้ มีการชดเชยอย่างเป็ นธรรมในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ ้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
โดยบังเอิญ
2.3.1.1: Mechanisms to ensure effective
communication between forest managers and
workers/villagers are in place

2.3.1.1:
มีกลไกที่ทาให้ มนั ใจได้ วา่ มีการสื่อสารติดต่อที่มีประสิทธิภาพระ
หว่างผู้จดั การป่ าไม้ และคนงาน/ชาวบ้ าน

Indicator 2.3.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.3.2

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

ผู้จดั การด้ านการป่ าไม้ ต้องจัดทาบันทึกข้ อพิพาทและสถานะการ
แก้ ไขปั ญหารวมไปถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาทและต้ องจั
ดทาเอกสารขันตอนที
้
่ใช้ ในการแก้ ปัญหาข้ อพิพาทดังกล่าวด้ วย
2.3.2.1: A register is maintained of all incidents of
conflict (between forest managers and owners and
people practicing their rights) including complaints
and objections

2.3.2.2: ต้ องลงทะเบียนเหตุการณ์ความขัดแย้ งทังหมด
้
(ระหว่างผู้จดั การป่ าไม้ และเจ้ าของและประชาชนผู้ใช้ สทิ ธิ์ของต
น) รวมทังข้
้ อร้ องเรียนและข้ อคัดค้ านต่างๆด้ วย

Indicator 2.3.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.3.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Documented records of disputes

เอกสารบันทึกข้ อพิพาทต่างๆ

AD 33-TH-07

Unresolved tenure and/or use right disputes
that are of a substantial magnitude and
involving a significant number of interests
should disqualify an operation from being
certified.

ข้ อพิพาทร้ ายแรงและเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ในระดับที่มีนยั
สาคัญเหนือสิทธิการถือครองที่ดินและ/หรือสิทธิการใช้ ประโยชน์
ที่ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไขจะมีผลให้ การปฏิบตั ิงานนันๆขาดคุ
้
ณสมบั
ติตอ่ การออกใบรอง

Page 19 of 122

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

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

ความร้ายแรงของข้อพิพาทอาจประเมิ นโดยพิจารณาจากขนาดในระดับภูมิประเ
ทศทีส่ อดคล้องกับความคิ ดเห็นของตัวแทนส่วนใหญ่ของชุมชนและ/หรื อระยะเว
ลาทีเ่ กิ ดกรณีพิพาท
Interviews with Forest Managers and consultation with
representatives of local communities.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และการปรึกษากับตัวแทนจากชุมชนท้ องถิ่
น
Complete record of a history of disputes.

บันทึกประวัติข้อพิพาทต่างๆฉบับสมบูรณ์

Indicator 2.3.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.3.4

(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้ นามาใช้ ได้ กบ
ั

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

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

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และการปรึกษากับตัวแทนจากชุมชนท้ องถิ่
น
Complete record of a history of disputes.

บันทึกประวัติข้อพิพาทต่างๆฉบับสมบูรณ์

ขันตอนการแก้
้
ปัญหาข้ อโต้ แย้ งควรจะเป็ นสาระสาคัญสาหรับข้ อ
กาหนดว่าในอนาคตกรณีที่สิทธิการถือครองหรือการใช้ ประโยชน์
ถูกละเมิดการปฏิบตั ิการด้ านการป่ าไม้ ซงึ่ เป็ นหรืออาจเป็ นสาเหตุ
โดยตรงของข้ อพิพาทดังกล่าวจะต้ องไม่เกิดขึ ้นหรือจะต้ องถูกระงั
บยับยังไว้
้ จนกว่าข้ อพิพาทนันจะได้
้
รับการแก้ ไขเรียบร้ อยแล้ ว

PRINCIPLE 3.

INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS:

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

หลักการที่ 3 สิทธิของคนพืน้ ถิ่น
ต้ องให้ ความเคารพและยอมรับต่ อสิทธิตามกฎหมายและตามประเพณีของคนพืน้ ถิ่นในการเป็ นเจ้ าของ,
การใช้ ประโยชน์ และการจัดการที่ดิน, อาณาบริเวณและทรัพยากรของตน
Criterion 3.1

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 3.1
ประชาชนพืน้ ถิ่นควรได้ ควบคุมการจัดการป่ าไม้ ในที่ดนิ และอาณาบริเวณของตนเว้ นไว้ แต่ ว่ าจะได้ ทาการโดยอิสระและได้ รับความ
ยินยอมที่เป็ นที่รับทราบโดยทั่วกันในอันที่จะมอบหมายสิทธิ์นัน้ ให้ ตัวแทนเป็ นผู้ควบคุมดูแล
Indicator 3.1.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.1.1

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

AD 33-TH-07

The identity, location and population of all
indigenous peoples, including migratory
groups, living in the vicinity of the management
area are documented by the forest managers.

ผู้จดั การด้ านการป่ าไม้ ต้องจัดทาเอกสารระบุอตั ลักษณ์,
ทาเลที่ตงและประชากรของประชาชนพื
ั้
้นถิ่นทังหมดรวมไปถึ
้
งชน
กลุม่ น้ อยที่อาศัยอยูบ่ ริเวณโดยรอบของพื ้นที่การจัดการไว้ ด้วย

Indicator 3.1.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.1.2

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

มีการจัดทาเอกสารและ/หรือแผนที่เกี่ยวกับสิทธิและการกล่าวอ้ า
งเหนือที่ดิน,
อาณาบริเวณหรือสิทธิตามประเพณีภายในพื ้นที่การจัดการไว้ ด้ว
ย

Indicator 3.1.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.1.3

Rights identified in terms of Indicator 3.1.1 are
respected. ต้ องให้ ความเคารพต่อ สิทธิที่ถก
ู ระบุในตัวบ่งชี ้ที่
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Management plans and maps. แผนการจัดการและแผนที่
Consultation with representatives of indigenous peoples and
government authorities.

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

ILO 169 (อนุสญ
ั ญาว่าด้วยชนพืน้ เมืองและชนเผ่าปี พ.ศ. 2542 )

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

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

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื ้นถิ่น

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Consultation with representatives of indigenous peoples.

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื ้นถิ่น

3.1.1

Indicator 3.1.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.1.4

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

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

ชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบควรต้องมีศกั ยภาพด้านการเงิน,
เทคนิคและเหตุผลเพือ่ นามาซึ่ง
“การให้ความยิ นยอมโดยอิสระและเป็ นทีร่ บั ทราบโดยทัว่ กัน”

ไม่มีการปฏิบตั ิงานด้ านการจัดการป่ าไม้ ในพื ้นที่ตามที่ระบุไว้ ในตั Consultation with representatives of indigenous peoples.
วบ่งชี ้ข้ อ 3.1.3
การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื ้นถิ่น
ข้ างต้ นนี ้โดยที่ไม่มีหลักฐานการให้ ความยินยอมโดยอิสระและเป็
No evidence of disputes. ไม่มีหลักฐานว่ามีข้อพิพาท
นที่รับทราบโดยทัว่ กัน หรื อการอ้ างกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่,
Evidence that agreed payments for use right and/or resources
อาณาบริเวณดังกล่าวหรือการอ้ างสิทธิตามประเพณีของผู้คนดังเ้ are being made.
ดิมแต่อย่างใด
มีการจัดทาหลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมสิทธิการใช้ ประโยชน์และ/หรือกา
รใช้ ทรัพยากรตามที่ได้ ตกลงกันไว้

Criterion 3.2

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 3.2 การจัดการป่ าไม้ ต้องไม่ เป็ นการคุกคามหรือลดทอน, ไม่ ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้ อม,
ทรัพยากรหรือสิทธิการถือครองชองประชากรพืน้ ถิ่น
Indicator 3.2.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.2.1

AD 33-TH-07

Any impacts of forest management on
indigenous communities’ resources or tenure
rights are identified and recorded ผลกระทบใดๆ

ของการจัดการป่ าไม้ ตอ่ ทรัพยากรของชุมชนพื ้นเมืองหรื อสิทธิปร
ะโยชน์ได้ ถกู ระบุและบันทึกไว้
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Records or impact assessments.

การประเมินบันทึกหรือผลกระทบต่างๆ
Consultation with representatives of indigenous peoples

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื ้นถิ่น

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

ผู้จดั การป่ าไม้ ได้ ทาการระบุและรับทราบผลกระทบใดๆ
ของการจัดการป่ าไม้ ตอ่ ทรัพยากรของชุมชนพื ้นเมืองหรื อสิทธิปร
ะโยชน์

Indicator 3.2.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.2.2

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

ประชากรพื ้นถิ่นได้ รับแจ้ งอย่างชัดเจนถึงผลกระผลใดๆต่อทรัพย
ากรหรือสิทธิการถือครองของตนอันอาจเกิดจากการจัดการป่ าไม้

Indicator 3.2.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.2.3

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Records of meetings. บันทึกการประชุม
Consultation with indigenous peoples

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื ้นถิ่น

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Consultation with representatives of indigenous peoples.

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื ้นถิ่น
Records of dispute resolution

บันทึกการแก้ ปัญหาข้ อพิพาท

ผู้จดั การด้ านการป่ าไม้ จะไม่ดาเนินการโดยปราศจากหลักฐานแ
สดงการให้ ความยินยอมโดยอิสระและเป็ นที่รับทราบโดยทัว่ ที่ชดั
เจนต่อการอ้ างสิทธิ์เหนือที่ดิน,
อาณาบริเวณดังกล่าวหรือสิทธิตามประเพณีและยอมรับผลกระ
ทบตามที่ระบุไว้ ในตัวบ่งชี ้ที่ 3.2.1. ของประชากรพื ้นถิ่น
กรณีที่เกิดข้ อพิพาทขึ ้นก่อนที่จะนาข้ อกาหนดมาใช้ การปฏิบตั ิงา
นต่างๆที่สง่ ผลกระทบต่อสิทธิตา่ งๆดังกล่าวจะถูกระงับไว้ จนกว่า
จะสามารถแก้ ไขข้ อพิพาทนันได้
้

Indicator 3.2.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.2.4

Actions are taken to prevent or mitigate
adverse impacts

มีการดาเนินการเพื่อป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบเชิงลบ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Field inspections and records of corrective actions

การตรวจสอบภาคสนามและบันทึกการดาเนินการแก้ ไข

AD 33-TH-07

Criterion 3.3
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Sites of special cultural, ecological, economic or religious significance to
indigenous peoples shall be clearly identified in co-operation with such peoples,
and recognised and protected by forest managers.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 3.3 ต้ องระบุพนื ้ ที่ท่มี ีความสาคัญทางวัฒนธรรม, นิเวศวิทยา,
เศรษฐกิจหรื อศาสนาเป็ นพิเศษต่ อประชากรพืน้ ถิ่นโดยดาเนินการร่ วมกับคนเหล่ านี ้
ทัง้ นีผ้ ้ ูจัดการด้ านการป่ าไม้ จะต้ องรั บทราบและให้ ความเคารพต่ อพืน้ ที่ต่างๆเหล่ านีด้ ้ วย
Indicator 3.3.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.3.1

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

มีการระบุพื ้นที่ทางวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ , นิเวศวิทยา,
เศรษฐกิจหรือศาสนาทีส่ าคัญเป็ นพิเศษพร้ อมด้ วยคาบรรยายแล
ะแผนที่โดยดาเนินการร่วมกับประชากรพื ้นถิ่นที่ได้ รับผลกระทบ
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Sites of special cultural, historical, ecological,
economic or religious significance have been
identified and any special requirements are
known.

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and consultation with
stakeholders.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และการปรึกษาผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
Records and maps. บันทึกและแผนที่
Refer also to Indicator 7.1.1 อ้ างอิงตัวบ่งชี ้ที่ 7.1.1 ด้ วย
Compliance with National Museum Act, 1961. (e.g.
Archaeological sites, Antiques, Art Objects)

สอดคล้องกับ พรบ.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ได้แก่ พืน้ ทีท่ างโบราณคดี ,
โบราณวัตถุ, ศิลปะวัตถุ)

มีการระบุพื ้นที่ทางวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ , นิเวศวิทยา,
เศรษฐกิจหรือศาสนาทีส่ าคัญเป็ นพิเศษและทราบถึงข้ อกาหนดพิ
เศษต่างที่มี

Indicator 3.3.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.3.2

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

มีการพัฒนา (และจัดทาเอกสาร)
วัตถุประสงค์การจัดการและมาตรการต่างๆโดยความร่วมมือกับ
ประชากรพื ้นถิ่นที่ได้ รับผลกระทบหรือที่ให้ ความสนใจ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Management plans and documents. แผนการจัดการและเอกสาร
Consultation with stakeholders การปรึกษาผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Interviews with the Forest Manager and field observations

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และการตรวจสอบภาคสนาม

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Clear management objectives have been
identified.

มีการระบุวตั ถุประสงค์การจัดการไว้ อย่างชัดเจน

Indicator 3.3.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.3.3

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

ได้ ระบุพื ้นที่ในประเภทดังกล่าวไว้ ในแผนการทางานและระบุตาแ
หน่งในภาคสนามซึง่ พิจารณาแล้ วเห็นว่าเหมาะสม

Indicator 3.3.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.3.4

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Operational plans and maps and field observation

แผนการปฏิบตั ิงานและแผนทีแ่ ละการตรวจสอบภาคสนาม

AD 33-TH-07

All operators and contractors can identify such
sites in the field

ผู้ปฏิบตั ิงานและผู้รับเหมาทุกคนสามารถระบุพื ้นที่ดงั กล่าวในภา
คสนามได้

Indicator 3.3.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.3.5

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

มีมาตรการป้องกันความเสียหายหรือการรบกวนทุกรูปแบบนอกเ
หนือจากที่ได้ ตกลงไว้ กบั ประชากรพื ้นถิ่นที่ได้ รับผลกระทบ

Indicator 3.3.6

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.3.6

Rights of access to these areas is permitted

ได้ มีการให้ สิทธิการเข้ าถึงพื ้นที่เหล่านี ้

Criterion 3.4
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with operators and field observations.

การสัมภาษณ์ผ้ ปู ฏิบตั ิงานและการตรวจสอบภาคสนาม
Consultation with stakeholders การปรึกษาผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with operators and field observations.

การสัมภาษณ์ผ้ ปู ฏิบตั ิงานและการตรวจสอบภาคสนาม
Consultation with stakeholders การปรึกษาผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Consultation with stakeholders การปรึกษาผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

Indigenous peoples shall be compensated for the application of their traditional
knowledge regarding the use of forest species or management systems in forest
operations. This compensation shall be formally agreed upon with their free and
informed consent before forest operations commence.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 3.4
ประชากรพืน้ ถิ่นควรได้ รับค่ าตอบแทนสาหรั บการนาภูมปิ ั ญญาของตนไปใช้ เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ส่งิ มีชีวิตในป่ าหรื อระบบการจัดการ
ในการปฏิบัตงิ านในป่ า
ค่ าตอบแทนเหล่ านีต้ ้ องเป็ นที่ตกลงกันโดยได้ รับความยินยอมอย่ างเป็ นอิสระจากประชากรพืน้ ถิ่นและเป็ นที่รับทราบโดยทั่วกันก่ อ
นที่การปฏิบัตงิ านในป่ าจะเริ่มต้ นขึน้
Indicator 3.4.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.4.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Documented records. เอกสารบันทึกต่างๆ
Consultation with indigenous peoples. การปรึกษากับประชากรพื ้นถิ่น
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Interviews with Forest Manager and indigenous peoples/local

มีการจัดทาเอกสารภูมิปัญญาดังเดิ
้ มของประชากรพื ้นถิ่นว่าด้ ว communities
ยชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตในป่ าหรือระบบการจัดการในการปฏิบตั ิงา การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และประชากรพื ้นถิ่น/ชุมชนท้ องถิ่น
นในป่ าซึง่ ถูกนาไปใช้ หรืออาจถูกนาไปใช้ ในเชิงพาณิชย์โดยอง
ค์ด้านการป่ าไม้
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Indigenous peoples’ traditional knowledge
regarding the use of forest species or
management systems in forest operations,
which is being, or may be, utilised
commercially by the forest organisation, have
been identified

AD 33-TH-07
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มีการระบุภมู ิปัญญาดังเดิ
้ มของประชากรพื ้นถิ่นว่าด้ วยชนิดพัน
ธุ์สิ่งมีชีวิตในป่ าหรือระบบการจัดการในการปฏิบตั ิงานในป่ าซึ่
งถูกนาไปใช้ หรืออาจถูกนาไปใช้ ในเชิงพาณิชย์โดยองค์ด้านกา
รป่ าไม้

Indicator 3.4.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.4.2

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Records of meetings with representatives of indigenous
peoples.

บันทึกการประชุมกับตัวแทนประชากรพื ้นถิ่น
Consultation with representatives of indigenous peoples.

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื ้นถิ่น
ชนพื ้นเมืองควรจะได้ รับข้ อมูลเจตนารมณ์และลักษณะการใช้ งา
Agreements.
นภูมิปัญญดังเดิ
้ มของตนอย่างครบถ้ วนจากองค์กรที่ผ่านการปร
ข้ อตกลงต่างๆ
ะเมินแล้ ว
การใช้ ประโยชน์ดงั กล่าวไม่สามารถดาเนินการได้ จนกว่าจะได้ รับ
ความเห็นชอบจากประชากรพื ้นถิ่นพร้ อมด้ วยการให้ ความยินยอ
มที่เป็ นอิสระ

Indicator 3.4.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.4.3

If such traditional knowledge is used for profit
by the assessed organisation (or any other
organisation under an agreement with the
assessed organisation) compensation is
formally agreed before such knowledge is used

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

Agreements. ข้ อตกลงต่างๆ
Consultation with representatives of indigenous peoples

การปรึกษากับตัวแทนประชากรพื ้นถิ่น

ถ้ าการใช้ ภมู ิปัญญาดังกล่าวเป็ นไปเพือ่ การแสวงหาผลกาไรโดย
องค์กรที่ผ่านการประเมินแล้ ว (หรือองค์กรอื่นๆ
ภายใต้ ข้อตกลงที่ทาไว้ กบั องค์กรทีผ่ ่านประเมินดังกล่าว)
ค่าตอบแทนของการนาภูมิปัญญาดังกล่าวไปใช้ ต้องได้ รับการเห็
นชอบอย่างเป็ นทางการก่อนที่จะนาภูมิปัญญานันไปใช้
้
ได้

Indicator 3.4.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.4.4

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ & แนวปฏิบตั ิ:

All agreed compensation is paid

Financial records บันทึกการเงิน

ได้ ชาระค่าตอบแทนตามที่ได้ ตกลงกันไว้ แล้ วทังหมด
้

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Interviews with indigenous peoples/local communities

การสัมภาษณ์ตวั แทนประชากรพื ้นถิ่น/ชุมชนท้ องถิ่น

AD 33-TH-07

PRINCIPLE 4.
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COMMUNITY RELATIONS AND WORKER’S RIGHTS:

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

หลักการที่ 4. ความสัมพันธ์ กับชุมชนและสิทธิของคนงาน
การปฏิบัติงานด้ านการจัดการป่ าไม้ ต้องธารงไว้ ซ่ งึ หรือส่ งเสริมความเป็ นอยู่ท่ดี ีระยะยาวทัง้ ในด้ านสังคมและเศรษฐกิจของคนงานป่ าไม้
และชุมชนท้ องถิ่น
Criterion 4.1

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 4.1 ชุมชนต่ างๆที่ตงั ้ อยู่ภายในหรื อติดกับพืน้ ที่การจัดการป่ าไม้ ต้องได้ รับโอกาสในการจ้ างงาน,
การฝึ กอบรมและบริการอื่นๆ
Indicator 4.1.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.1.1

People in local communities are given
opportunities in employment, training and
contracting คนในชุมชนท้ องถิ่นได้ รับโอกาสการจ้ างงาน

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and workers.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงาน

การฝึ กอบรมและงานรับเหมาช่วง

Consultation with representatives of local communities and
labour unions.

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:

การปรึกษากับตัวแทนจากชุมชนท้ องถิ่นและสหภาพแรงงาน

Local workers and contractors should be used
wherever possible

แรงงานท้ องถิ่นและผู้รับเหมาต้ องได้ รับการว่าจ้ างเมื่อมีโอกาส

Indicator 4.1.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.1.2

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

Training strategies. ยุทธศาสตร์ การฝึ กอบรม
Job advertisements in local publications

การลงประกาศรับสมัครงานในสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น
Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with contractors.

ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ผิ ้ รู ับเหมา
Policies and procedures of the assessed organisation.

ผู้รับเหมาต้ องได้ รับการว่าจ้ างผ่านขบวนการที่โปร่งใสบนพื ้นฐาน นโยบายและกระบวนการต่างๆขององค์กรที่ผ่านการประเมินแล้ ว
Documentation on contracting of services.
ของหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจน;
การจัดทาเอกสารการรับเหมาช่วงงานบริการต่างๆ
ต้ องจัดทาการตัดสินคัดเลือกขันสุ
้ ดท้ ายเป็ นเอกสาร

Indicator 4.1.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.1.3

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

มีการพัฒนาและสนับสนุนการฝึ กอบรม
และ/หรือการให้ ความช่วยเหลือ รูปแบบอื่นๆ
ที่เหมาะสมต่อชาวบ้ านและแรงงานในท้ องถิ่นเพื่อให้ บรรลุข้อกา
หนดการว่าจ้ างพนักงานระยะยาวขององค์กร

Indicator 4.1.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.1.4

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

คนงานหมายรวมถึง: ลูกจ้ าง, ผู้รับเหมา,
ผู้รับเหมาช่วงและบุคคลอื่นใดที่ทางานด้ านการป่ าไม้ ในหน่วยการจัดการป่ าไม้
Long-term training plans. แผนการฝึ กอบรมระยะยาว
Interviews with Forest Managers and workers.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงาน

AD 33-TH-07

(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้ นาไปใช้ กบั

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

มีการให้ การสนับสนุนโครงสร้ างพื ้นฐานและสิงอานวยความสะด
วกต่างๆในท้ องถิ่นระดับที่เหมาะสมต่อขนาดของทรัพยากรป่ าไม้
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

เนือ้ หาการให้บริ การและสนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านสาธารณูปโภคและสิ่ ง
อานวยความสะดวกต่างๆต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการระยะยาวเ
ป็ นอย่างน้อย (เช่น เนือ้ หาด้านสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน,
การศึกษาและอุปกรณ์ การฝึ กอบรมที ย่ งั ขาดอยู่)
รวมทัง้ ต้องหลีกเลีย่ งหรื อบรรเทาผลกระทบเชิ งลบต่อสังคมจากการปฏิบตั ิ งาน
Consultation with representatives of local communities

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

เนื ้อหาด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในการฝึ กอบรม, การให้ การศึกษา,
การแพทย์, และที่อยูอ่ าศัย

Indicator 4.1.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.1.5

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

Interviews with Forest Managers and local communities.

กรณีที่ทาได้ ชมุ ชนจะได้ รับการอนุญาตภายใต้ การควบคุมให้ เข้ า
ใช้ ประโยชน์จากป่ าและผลผลิตที่ไม่ใช่ของป่ าจากพื ้นที่ป่าปลูก

Evidence of controlled harvesting activities

Indicator 4.1.6

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.1.6

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และชุมชนท้ องถิ่น
หลักฐานกิจกรรมการตัดฟันที่มีการควบคุมดูแล

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Policies and procedures and the
implementation thereof make qualifications,
skills and experience the basis for recruitment,
placement, training and advancement of staff at
all levels
9k,นโยบายและกระบวนการต่างๆรวมถึงการนาไปปฏิบต
ั ิกาหน

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

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union
representatives.

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

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน

ไม่ปรากฏหลักฐานการเลือกปฏิบตั ิ ในเรื ่องต่างๆ ได้แก่ เชือ้ ชาติ , สีผิว,
วัฒนธรรม, เพศ, อายุ, ศาสนา, ความคิ ดเห็นทางการเมือง,
ดให้ ใช้ คณ
ุ สมบัติและประสบการณ์เป็ นเกณฑ์พื ้นฐานในการรับพ ประเทศต้นกาเนิดหรื อรากเหง้าทางสังคม
Employment policies and procedures.
นักงานเข้ าทางาน, การวางตาแหน่งหน้ าที่,
นโยบายการจ้ างงานและกระบวนการต่างๆ
การฝึ กอบรมและความก้ าวหน้ าของพนักงานในทุกระดับ

ลูกจ้ างต้ องไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิในการจ้ างงาน การเลื่อนตาแหน่ง
ค่าชดเชยการเลิกจ้ างและการจ้ างงานที่เกี่ยวข้ องกับประกันสังค
ม

Indicator 4.1.7

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.1.7

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Interviews with workers and contractors

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

ลูกจ้ าง
ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกรายจะต้ องได้ รับค่าจ้ างและผลปร
ะโยชน์อื่นๆที่เป็ นธรรม
ทังนี
้ ้ต้ องสอดคล้ องหรือเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ และสามาร
ถเทียบได้ กบั ผลตอบแทนของอาชีพนันๆในภู
้
มิภาคเดียวกัน

Indicator 4.1.8

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.1.8

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

คนงานทุกคนต้ องไม่ถกู พันธนาการด้ วยหนี ้สินที่เป็ นภาระผูกพัน
หรือรูปแบบการทางานอื่นใดของการใช้ แรงงานทาส

Indicator 4.1.9

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.1.9

Persons under 15 years are not employed in
any forestry work

ผู้มีอายุต่ากว่า 15 ปี
จะไม่ถกู ว่าจ้ างให้ ทางานในงานด้ านป่ าไม้ ใดๆ
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ผลประโยชน์อาจหมายรวมถึงการจ่ายเงินประกันสังคม, บาเหน็จบานาญ,
ค่าที่พกั , อาหาร ฯลฯ
Records of payment บันทึกการจ่ายเงิน
Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union
representatives.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union
representatives

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

กฎหมายของประเทศอาจกาหนดอายุขั้นตา่ ที่สูงกว่ านี ้
แต่ ตัวเลขอายุเหล่ านีต้ ้ องได้ เป็ นไปตามนิยามของอนุสัญญา 138 มาตรา 3
ขององค์ การแรงงานระหว่ างประเทศ
Interviews with Forest Managers, workers and Labour Union
representatives

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน
Observations in the work place. การสังเกตการณ์ในสถานทีป
่ ฏิบตั ิงาน

Indicator 4.1.10

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.1.10

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

บุคคลอายุ 18
ปี ต้องไม่ถกู ว่าจ้ างให้ ทางานกลางคืนหรือทางานหนักหรือเป็ นอัน
ตราย เช่น การใช้ สารกาจัดแมลง, การตัดฟัน
เว้ นแต่จะเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

กรณีทีต่ ้องเลิ กจ้างเด็กหรื อผู้เยาว์เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดดังกล่าวนี ้
ให้นาเอาเกณฑ์กาหนดที ่ 4.4
ว่าด้วยการประเมิ นและการบรรเทาผลกระทบด้านสังคมมาใช้
องค์ กรต่างๆต้องทาการประเมิ นผลกระทบด้านสังคมต่อเด็กทีถ่ ูกเลิ กจ้างและเยี ย
วยาผลกระทบดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น
หาแหล่งเงินได้อืน่ ทีเ่ หมาะสมให้แก่ครอบครัวและต้องมัน่ ใจว่าเด็กเหล่านีเ้ ข้าถึง
อุปกรณ์ด้านการศึกษาได้อย่างเพียงพอ

AD 33-TH-07

Criterion 4.2
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Forest management should meet or exceed all applicable laws and/or
regulations covering health and safety of employees and their families

หลักเกณฑ์ ท่ ี 4.2
การจัดการด้ านการป่ าไม้ ต้องเป็ นไปตามหรื อสูงกว่ ากฎหมายต่ างๆที่บังคับใช้ และ/หรื อกฎระเบียบที่ครอบคลุมประเด็นด้ านสุ๘ภา
พและความปลอดภัยของลูกจ้ างและครอบครั ว
Indicator 4.2.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.2.1

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

ผู้จดั การด้ านการป่ าไม้ ตระหนักดีถึงกฎหมายและ/หรือกฎระเบีย
บว่าด้ วยสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้ างและครอบครัว

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

การปฏิ บตั ิ งานด้านการป่ าไม้ต้องเป็ นไปตามหลีกปฏิ บตั ิของไอแอลโอทีว่ ่าด้วยเรื ่
องความปลอดภัยและสุขภาพในการทาป่ าไม้
Interviews with Forest Managers, workers and union
representatives.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงานและตัวแทนสหภาพ
Guidelines/regulations are readily available.

มีแนวปฏิบตั ิ/กฎระเบียบรองรับอยูแ่ ล้ ว
Compliance with Public Health and Safety Acts 1992

สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติสาธารณะสุขและความปลอดภัย 2535

Indicator 4.2.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.2.2

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

ผู้จดั การด้ านการป่ าไม้ ดาเนินการสอดคล้ องกับกฎหมายและ/หรื
อกฎระเบียบว่าด้ วยสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้ างและค
รอบครัว
For large scale organisations a written safety
and health policy and management system are
in place

สาหรับองค์กรขนาดใหญ่ต้องจัดทานโยบายความปลอดภัยและ
สุขภาพและระบบการจัดการไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้ วย

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

การปฏิ บตั ิ งานด้านการป่ าไม้ต้องเป็ นไปตามหลีกปฏิ บตั ิของไอแอลโอทีว่ ่าด้วยเรื ่
องความปลอดภัยและสุขภาพในการทาป่ าไม้
Interviews with Forest Managers, workers and union
representatives.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ , คนงานและตัวแทนสหภาพ
Guidelines/regulations are readily available.

มีแนวปฏิบตั ิ/กฎระเบียบรองรับอยูแ่ ล้ ว
Labour directives and inspection reports.

รายงานแนวทางปฏิบตั ดิ ้ านแรงงงานและการตรวจสอบ
Company OHS records

บันทึกสุขภาพและความปลอดภัยในการทางานของบริษัท

Indicator 4.2.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.2.3

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

ผู้จดั การด้ านการป่ าไม้ ได้ ทาการประเมินความเสี่ยงอันเนื่องมาจ
ากภาระงานและอุปกรณ์ที่ใช้ ในองค์ขนาดใหญ่อย่างมีระบบ
ทังนี
้ ้ต้ องทาเอกสารแสดงความสอดคล้ องกับข้ อกาหนดไว้ ด้วย
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Documented risk assessments. เอกสารการประเมินความเสี่ยง
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Equipment is available to workers

มีการจัดหาอุปกรณ์ตา่ งๆให้ คนงาน
Interviews with Forest Managers and workers

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงาน
Field observations

การสังเกตการณ์ภาคสนาม

AD 33-TH-07

All work done in the forest must comply with
health and safety laws and regulations
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Specifically see the ILO Technical guidelines for Safety and
health at the Forestry Worksite, 12 General provisions, and
clauses 243-276.

งานทุกอย่างที่ดาเนินการในผืนป่ าต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและก
โปรดดูเพิ่มเติ มที ่
ฎระเบียบว่าด้ วยสุขภาพและความปลอดภัย
แนวทางปฏิบตั ิ ดา้ นเทคนิคเพือ่ ควาปลอดภัยและสุขภาพในพืน้ ทีท่ างานด้านป่ าไ
ม้ บทบัญญัติทวั่ ไป 12 และบทเฉพาะกาล 243-276
Risk assessment should include risks of exposure of workers to
excessive UV radiation (ILO CoP on S&H in Forestry Work,
1998)

การประเมิ นความเสีย่ งต้องรวมถึงความเสีย่ งทีท่ าให้คนงานได้รบั ปริ มาณรังสีอลุ
ตร้าไวโอเล็ตทีม่ ากเกิ นไป
(หลักปฏิ บัติขององค์ การแรงงานระหว่ างประเทศว่ าด้ วยความปลอดภัยและสุขภาพในกา

รทางานด้ านการป่ าไม้ พ.ศ. 2541)

Indicator 4.2.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.2.4

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers, workers and union
representatives.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงานและตัวแทนสหภาพ
Documented risk assessments and safety procedures.

เอกสารการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการด้ านความปลอดภัย
ในส่วนของความเสี่ยงที่ได้ ระบุไว้ นนั ้ (อ้ างถึงข้ อ 4.3.2)
ได้ มีการจดบันทึกกระบวนการด้ านความปลอดภัยรวมไปถึงการใ SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
ช้ ชดุ ป้องกันส่วนบุคคล (พีพีอี),
Equipment is available to workers
กระบวนการในภาวะฉุกเฉินและผู้ทาหน้ าที่รับผิดชอบหลักไว้ ด้ว ได้ จดั หาอุปกรณ์ตา่ งๆไว้ ให้ คนงาน
ย
Interviews with Forest Managers and workers
การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงาน
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
All work done in the forest must comply with
health and safety laws and regulations

Field observations

การสังเกตการณ์ภาคสนาม

งานทุกอย่างที่ดาเนินการในผืนป่ าต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและก
ฎระเบียบว่าด้ วยสุขภาพและความปลอดภัย

Indicator 4.2.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.2.5

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

คนงานทุกคนได้ รับการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ องกับหลักปฏิบตั ิวา่ ด้ วย
ความปลอดภัยในการทางานและในกรณีที่มีข้อกาหนดไว้ คนงาน
ต้ องมีใบรับรองทักษะบางประการที่จาเป็ นด้ วย

Indicator 4.2.6

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.2.6

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and workers.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงาน
Training schedules and records ตารางการฝึ กอบรมและบันทึกต่างๆ
Copies of skills certificates. สาเนาใบรับรองทักษะการทางาน

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and workers

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงาน
The FMU should have proof of access to the ILO Code of
Practice on Safety and Health in Forestry Work (ILO1998).

AD 33-TH-07

การปฏิบตั ิงานด้ านการป่ าไม้ ต้องเป็ นไปตามหลักปฏิบตั วิ า่ ด้ วยค
วามปลอดภัยและสุขภาพในการทาป่ าไม้ ของไอแอลโอเป็ นอย่าง
น้ อย

Indicator 4.2.7

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.2.7

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

ได้ มีการจัดหาเครื่องมือ, เครื่องจักร,
วัตถุสิ่งของและอุปกรณ์ที่จาเป็ นรวมทังพี
้ พีอีที่เหมาะสมไว้ ในพื ้น
ที่ทางาน ทังหมดอยู
้
ใ่ นสภาพที่ปลอดภัยและใช้ งานได้
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ภายในหน่วยป่ าปลูกต้องมี หลักฐานบ่งบอกถึงการเข้าถึงข้อมูลหลักปฏิ บตั ิ ว่าด้ว
ยความปลอดภัยและสุขภาพในการทางานด้านการป่ าไม้ของไอแอลโอ
(ไอแอลโอ 2541)
Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and workers.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงาน
Field observations. การสังเกตการณ์ภาคสนาม
UV Protection provided for workers based on risk assessment.

ได้มีการเตรี ยมการป้องกันรังสี ยูวีไว้สาหรับคนงานโดยอาศัยผลการประเมิ นควา
มเสีย่ งเป็ นหลัก
An adequate supply of safe drinking water must be available at
the worksite. For Physical work in hot climates, 1litre per person
per hour may be required.

ต้องจัดหาน้าดืม่ ที ป่ ลอดภัยไว้ในพืน้ ทีท่ างานอย่างเพียงพอ
สาหรับการทางานทีต่ ้องใช้แรงกายในสภาพอากาศร้อนอาจต้องจัดหาน้าในปริ ม
าณ จานวนน้า 1 ลิ ตร/คน/ชม.
First Aid kits must be available on site and adequately equipped

ชุดปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นจะต้องมีจดั ไว้ในพืน้ ทีแ่ ละในจานวนทีเ่ พียงพอ

Indicator 4.2.8

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.2.8

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

ผู้จดั การต้ องมีมาตรการต่างๆที่ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ คนงานทุกคนใช้
ชุดพีพีอีที่จดั หาไว้ ให้

Indicator 4.2.9

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.2.9

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and workers.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงาน
Field observations การสังเกตการณ์ภาคสนาม

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Health and safety records (including risk
evaluations, accident records) are maintained
and up-to-date บันทึกด้ านลุขภาพและความปลอดภัย

Records of accidents, incidents, instructions to supervisors and
workers

(รวมทังการประเมิ
้
นความเสียง บันทึกอุบตั ิเหตุ)
จะต้ องดารงไว้ และต้ องปรับปรุงให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Basic record is kept of health and safety related
incidents

บันทึกอุบตั ิเหตุ, เหตุการณ์ตา่ งๆ, วิธีปฏิบตั ิสาหรับหัวหน้ าและคนงาน
Records

บันทึกต่างๆ

Interviews with Forest Manager and workers

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงาน

มีการทาบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพแล
ะความปลอดภัยที่เกิดขึ ้น

Indicator 4.2.10

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.2.10

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

AD 33-TH-07

มีการกาหนดสาระว่าด้ วยการให้ ความช่วยเหลือด้ านการแพทย์ใ
นกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุและ/หรืการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิ
บัติงาน
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กรณีทีม่ ีคนงานได้รบั บาดเจ็บระหว่างปฏิ บตั ิ งานจะต้องมีการให้ความช่วยเหลือใ
นภาวะฉุกเฉิ นซึ่งการติ ดต่อสือ่ สารและการขนย้ายนับเป็ นปัจจัยสาคัญในการให้
ความช่วยเหลือดังกล่าว
Interviews with Forest Managers and workers

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงาน

Indicator 4.2.11

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.2.11

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

Interviews with Forest Managers and workers

ลูกจ้ างผู้รับเหมาและครอบครับทุกคนมีสิทธิ์ใช้ อปุ กรณ์ด้านการแ
พทย์ในระหว่างที่ทางานอยูใ่ นเอฟเอ็มยู

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

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงาน

ต้องจัดเตรี ยมการดูแลด้านการแพทย์ไว้ให้หากในพืน้ ทีท่ ีค่ นงานและครอบครัวอ
าศัยอยู่ไม่มีบริ การสาธารณะสุข
First aid kits at the worksite should be well maintained, clearly
marked and protected against moisture and debris. There must
be trained first aid personnel at the worksite.

ชุดปฐมพยาบาลสาหรับพืน้ ทีท่ างานต้องได้รบั การดูแลรักษาเป็ นอย่างดี
และต้องทาเครื ่องหมายให้ชดั เจนรวมทัง้ ต้องป้องกันจากความชืน้ และเศษซากป
รักหักพังต่างๆ
ต้องมี บคุ ลากรทีผ่ ่านการฝึ กอบรมด้านการปฐมพยาบาลประจาอยู่ในพืน้ ทีท่ างา
นด้วย

Indicator 4.2.12

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.2.12

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

Interviews with Managers and workers

หากหน่วยเอฟเอ็มยูมีที่พกั และอาหารให้ กบั คนงาน
อย่างน้ อยที่พกั และโภชนาการดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามหลักปฏิบั
ติวา่ ด้ วยความปลอดภัยและสุขภาพของไอแอลโอ

การตรวจสอบอุปกรณ์ตา่ งๆ

Indicator 4.2.13

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.2.13

There is evidence of a programme on the FMU
that raises awareness of illnesses and diseases
endemic to the area that affect forest workers
or their families.

มีหลักฐานของโปรแกรมในพื ้นที่ป่าปลูกที่กระตุ้นความตื่นตัวเรื่อ
งความเจ็บป่ วยและโรคประจาถิ่นในพื ้นที่ที่มีผลต่อคนงานป่ าไม้
หรือครอบครัว

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงาน
Inspection of facilities

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and workers.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงาน
Interviews with social NGOs. การสัมภาษณ์เอ็นจีโอด้ านสังคม
Records of support. บันทึกการให้ การสนับสนุน
Health statistics for the region. สถิติด้านสุขภาพสาหรับภูมิภาค
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Interviews with forest manager and workers

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงาน
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For large scale organisations there is
contribution towards or provision of a
prevention and control programme for any
illnesses and diseases endemic to the area that
affect forest workers or their families

สาหรับองค์กรขนาดใหญ่จะมีเงินช่วยเหลือหรือมาตรการในการ
ป้องกันและโปรแกรมการควบคุมสาหรับการเจ็บป่ วยและโรคปร
ะจาถิ่นในพื ้นที่ที่มีผลต่อคนงานหรือครอบครัว
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
There is evidence of a basic programme on the
FMU that raises awareness of illnesses and
diseases endemic to the area that affect
workers or their families

มีหลักฐานการจัดโปรแกรมพื ้นฐานในพื ้นที่ป่าปลูกที่กระตุ้นควา
มตื่นตัวต่อการเจ็บป่ วยและโรคประจาถิ่นในพื ้นที่ที่มีผลต่อคนงา
นหรือครอบครัว

Criterion 4.3

The rights of the workers to organise and voluntarily negotiate with their
employers shall be guaranteed as outlined in Conventions 87 and 98 of the
International Labour Organisation (ILO).

หลักเกณฑ์ ท่ ี 4.3
สิทธิของคนงานในการรวมกลุ่มและการต่ อรองกับนายจ้ างด้ วยความสมัครใจต้ องได้ รับการรั บรองโดยอาศัยเค้ าโครงจากอนุสัญญ
าที่ 87 และ 98 ขององค์ กรแรงงานระหว่ างประเทศ (ไอแอลโอ)
Indicator 4.3.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.3.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers, workers and labour union
representatives.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ , คนงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน
Proof of access to ILO Convention No. 87.

มี หลักฐานพิสูจน์การเข้าใช้ อนุสญ
ั ญา ข้อ 87 ของไอแอลโอ

that labour unions are included on the stakeholder’s list
คนงานมีอิสระในการรวมกลุม่ และ/หรือเข้ าร่วมกับสหภาพการค้ า Check
(see 4.4.3).
ที่ตนเลือกโดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อการข่มขู่หรือการตอบโต้ ด้วยค ตรวจสอบว่าสภาพแรงงานจัดอยู่ในรายการบัญชี ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อไม่
วามรุนแรง
(ดูทีข่ ้อ 4.4.3)
กิจกรรมเหล่านี ้ต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดแห่งอนุสญ
ั ญาที่ 87
Compliance with Labour Relations Act of 1975
ของไอแอลโอเป็ นอย่างน้ อย
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
อนุสญ
ั ญาดังกล่าวมีเนื ้อหาว่าด้ วยเสรีภาพในการสมาคมและกา
รปกป้องสิทธิในการรวมกลุม่

Indicator 4.3.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.3.2

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers, workers and labour union
representatives

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ , คนงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน
Proof of access to ILO Convention No. 98.

การพิสูจน์การเข้าใช้ อนุสญ
ั ญาข้อ 98ของไอแอลโอ
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คนงานมีเสรีภาพในการรวมกลุม่ และการรวมกลุม่ กันเพื่อเจรจาต่
อรอง ซึง่ อย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดแห่งอนุสญ
ั ญาที่
98 องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
อนุสญ
ั ญาดังกล่าวมีเนื ้อหาว่าด้ วยการนาหลักการแห่งสิทธิในกา
รรวมกลุม่ และการเจรจาต่อรองแบบกลุม่ ไปปฏิบตั ิ

Indicator 4.3.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.3.3

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers, workers and labour union
representatives

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ , คนงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน

มีระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพในการให้ ข้อมูลแก่และการสร้ างคว
ามร่วมมือของคนงานในการตัดสินใจประเด็นต่างๆทีผ่ ลกระทบโ
ดยตรงต่อข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการทางาน
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Workers or their representatives are accepted
as participants in decision making

คนงานหรือตัวแทนได้ รับการยอมรับในฐานะผู้มีสว่ นร่วมในการตั
ดสินใจ

Criterion 4.4

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 4.4 ในการวางแผนการจัดการและการปฏิบัตงิ านต่ างๆต้ องผนวกเอาผลการประเมินผลกระทบด้ านสังคมเข้ าไว้ ด้วย
ต้ องดาเนินการปรึกษากับประชาชนหรื อกลุ่มคน (ทัง้ ชายและหญิง) ที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิบัตงิ านด้ านการจัดการ
Indicator 4.4.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.4.1

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

เมื่อพิจารณาในประเด็นทีผ่ ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียในท้ องถิ่นได้ รับผลก
ระทบ (ทังชายและหญิ
้
ง)
และตามความสอดคล้ องกับขนาดและความเข้ มข้ นของการจั
ดการแล้ วจะต้ องมีการประเมินการปฏิบตั งานด้ านป่ าไม้ ที่สง่ ผ
ลกระทบต่อสังคม, เศรษฐกิจ-สังคม,
จิตวิญญาณและวัฒนธรรมด้ วย
For large scale organisations, these impacts
shall be documented

สาหรับองค์กรขนาดใหญ่
ต้ องจัดทาเอกสารข้ อมูลผลกระทบเหล่านี ้ไว้ ด้วย
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests ป่ าขนาดเล็ก):

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

โดยปกติ แล้วการปฏิ บตั ิ งานที เ่ กิ ดขึ้นใหม่จะขึ้ นอยู่กบั การประเมิ นผลกระทบอย่า
งเป็ นทางการ
และการประเมิ นดังกล่าวต้องครอบคลุมสิ่ งแวดล้อมด้านสังคมด้วย
สาหรับการปฏิ บตั ิ ทีด่ าเนินอยู่แล้วจาเป็ นต้องสือ่ สารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยและทั้
งนีต้ ้องแน่ใจว่าผู้จดั การด้านการป่ าไม้ตระหนักถึงผลกระทบต่างๆทัง้ ที ม่ ีอยู่ในปัจ
จุบนั และ/หรื อทีอ่ าจเกิ ดขึ้นได้
แผนการจัดการต้องกาหนดมาตรการเยียวยาไว้เพือ่ รับมือกับผลกระทบต่างๆ
อาทิ เช่น
เป็ นทีร่ บั ทราบว่ามี ปัญหาฝุ่ นละอองหรื อเสียงทีเ่ กิ ดจากการปฏิ บตั ิ งานและได้มีก
ารปรับเปลีย่ นแผนงานเพือ่ ลดหรื อขจัดปัญหาดังกล่าว
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Anyone who is likely to be directly affected by
an operation is informed and has an
opportunity to comment.

Interviews with Forest Managers and local communities.

บุคคลใดก็ตามที่อาจได้ รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานต้ องได้ รั
บข้ อมูลและมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests

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

ผู้จดั การด้ านการป่ าไม้ ต้องพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบจ
ากการปฏิบตั ิงาน

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และชุมชนท้ องถิ่น
ป่ าขนาดเล็ก):

Discussions with neighbours and forest manager

การพูดคุยกับเพื่อนบ้ านและผู้จดั การด้ านการป่ าไม้
Copies of newspaper advertisements, letters, posters and signs
used to inform people of operations.

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests

สาเนาโฆษณาจากหนังสือพิมพ์, จดหมาย, โปสเตอร์
และป้ายต่างๆที่ใช้ ในการแจ้ งให้ ประชาชนทราบถึงการปฏิบตั ิงาน

ป่ าที่มีการจัดการต่า):

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests

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

Copies of Social Impact Assessment reports

ผู้จดั การด้ านการป่ าไม้ กระตือรือร้ นที่จะแสวงหาความช่วยเหลือ
จากองค์กรภายนอกเพื่อดาเนินการประเมินผลกระทบด้ านสังคม
และ/หรือการติดตามตรวจสอบกระทบด้ านสังคมและนาผลที่ได้ ไ
ปใช้ ประกอบการวางแผนการจัดการในอนาคต

หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงในการจัดการอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการประเ
มินผลกระทบด้ านสังคมหรือการติดตามตรวจสอบกระทบด้ านสังคม

Indicator 4.4.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.4.2

(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้ นาไปใช้ กบ
ั

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

ป่ าที่มีการจัดการตา่ ):

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and local communities.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และชุมชนท้ องถิ่น
Management plans

แผนการจัดการ

ผลกระทบที่เป็ นผลเสีย โอกาสในการมีผลกระทบที่ดี และ
พื ้นที่ที่จะทาให้ เกิดความขัดแย้ งตามที่ถกู ระบุโดยการประเมินจะ
ต้ องระบุการแก้ ปัญหาอย่างเพียงพอไว้ ในแผนงานด้ วย

Indicator 4.4.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.4.3

An up-to-date list of stakeholders is maintained
มีการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียให้ เป็ นปั จจุบน
ั ยูเ่ สม

อ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Records บันทึกต่างๆ
Consultation with stakeholders การปรึกษากับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
Including list of surrounding landowners.

รวมถึงเบัญชีรายชือ่ จ้าของที ด่ ิ นที อ่ ยู่โดยรอบด้วย

Indicator 4.4.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.4.4

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้ นาไปใช้ กบ
ั

Records บันทึกต่างๆ

เอสแอลไอเอ็มเอฟ

Consultation with stakeholders and interviews with Forest
Managers

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

มีการปรึกษากับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (คนท้ องถิ่น คนงาน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้ อง) อย่างต่อเนื่องและพอเพียง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียตระหนักดีวา่ สามารถตรวจ
สอบแผนการจัดการป่ าไม้ และผลการติดตามตรวจสอบได้ หากก
ารปฏิบตั ิงานทีว่ างไว้ มีผลกระทบสูง
และพื ้นที่ป่าปลูกนันจะต้
้ องถูกประเมิน/ติดตามตรวจสอบเพื่อกา
รให้ การรับรอง

Indicator 4.4.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.4.5

Issues raised by stakeholders are treated
constructively and objectively

ประเด็นที่ถกู ยกขึ ้นมาโดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ รับการดูแลอย่าง
สร้ างสรรค์และมีความชัดเจน

Indicator 4.4.6

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.4.6

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Records บันทึกต่างๆ
Consultation with stakeholders and interviews with Forest
Managers

การปรึกษากับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและการสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้
Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Documentation of communication

การจัดทาเอกสารการติดต่อสื่อสาร

ในองค์กรขนาดใหญ่ต้องจัดทาเอกสารการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่
วนได้ สว่ นเสียในประเด็นที่จาเป็ นต้ องมีการดาเนินและติดตามผ
ล

Criterion 4.5

Appropriate mechanisms shall be employed for resolving grievances and for
providing fair compensation in the case of loss or damage affecting the legal or
customary rights, property, resources or livelihoods of local peoples. Measures
shall be taken to avoid such loss or damage

หลักเกณฑ์ ท่ ี 4.5
ต้ องใช้ ระบบกลไกที่เหมาะสมสาหรั บแก้ ปัญหาข้ อร้ องทุกข์ และสาหรั บการจ่ ายค่ าชดเชยอย่ างเป็ นธรรมในกรณีท่มี ีการสูญเสียหรื
อความเสียหายเกิดขึน้ อันส่ งผลกระทบต่ อสิทธิตามกฎหมายหรื อตามประเพณี, อสังหาริมทรั พย์ ,
แหล่ งทรั พยากรหรื อการดารงชีวติ ของประชาชนในท้ องถิ่น ต้ องมีมาตรการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่ าวด้ วย
Indicator 4.5.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.5.1

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

ได้ พยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ ปัญหาข้ อโต้ แย้ งโดยผ่านการปรึกษ
าอย่างเป็ นธรรมเพื่อบรรลุข้อตกลงและการยินยอม

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Records บันทึกต่างๆ
Consultation with stakeholders and interviews with Forest
Managers

การปรึกษากับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและการสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้
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Indicator 4.5.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.5.2

(Not applicable to SLIMF)

ไม่ได้ นาไปใช้ กบั เอสแอลไอเอ็มเอฟ
Dispute resolution is clearly defined. System
for resolving disputes includes legal
requirements and is documented for large scale
operations.
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Documented dispute resolution เอกสารวิธีการแก้ ปัญหาข้ อพิพาท
Consultation with stakeholders and interviews with Forest
Managers

การปรึกษากับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและการสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้

มีการระบุวิธีการแก้ ปัญหาข้ อพิพาทไว้ อย่างชัดเจน
ระบบการแก้ ปัญหาข้ อพิพาทหมายรวมถึงข้ อกาหนดตามกฎหม
ายด้ วย
ทังนี
้ ้องค์กรขนาดใหญ่จะต้ องจัดทาเอกสารข้ อมูลเหล่านี ้ไว้ ด้วย

Indicator 4.5.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.5.3

(Not applicable to SLIMF)

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Records บันทึกต่างๆ
Consultation with stakeholders and interviews with Forest
Managers

การปรึกษากับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและการสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้

กลไกการแก้ ปัญหาข้ อพิพาทกาหนดให้ มีการจ่ายค่าชดเชยแก่ปร
ะชาชนในท้ องถิ่นกรณีที่เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายอันส่ง
ผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายหรือตามประเพณี,
อสังหาริมทรัพย์, แหล่งทรัพยากรหรือการดารงชีวิต

Indicator 4.5.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.5.4

(Not applicable to SLIMF)

ไม่ได้ นาไปใช้ กบั เอสแอลไอเอ็มเอฟ
There is evidence that all payments agreed in
terms of 4.5.3 have been made.

มีหลักฐานแสดงการจ่ายค่าชดเชยซึ่ งเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ ายโดย
เป็ นไปตามเงื่อนไขในข้อ 4.5.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Records of payments บันทึกการชาระเงิน
Consultation with stakeholders and interviews with Forest
Managers

การปรึกษากับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและการสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้
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BENEFITS FROM THE FOREST:

Forest management operations shall encourage the efficient use of the forest’s multiple products
and services to ensure economic viability and a wide range of environmental and social benefits .

หลักการที่ 5 ผลประโยชน์ จากป่ า
การปฏิบัติงานตามแผนการจัดการป่ าไม้ ควรส่ งเสิรมให้ มีการใช้ ประโยชน์ ผลผลิตที่หลากหลายจากป่ าและบริการต่ างๆอย่ างมีประสิทธิ
ภาพเพื่อก่ อให้ เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมทัง้ ผลประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้ อมและสังคมในวงกว้ าง
Criterion 5.1

Forest management should strive towards economic viability, while taking into
account the full environmental, social, and operational costs of production, and
ensuring the investments necessary to maintain the ecological productivity of
the forest

หลักเกณฑ์ ท่ ี 5.1 การจัดการป่ าไม้ ต้องมุ่งไปสู่ความมั่นคงด้ านเศรษฐกิจขณะเดียวกันต้ องให้ ความสาคัญต้ นทุนด้ านสิ่งแวดล้ อม,
สังคมและต้ นทุนด้ านการปฏิบตั งิ านของการผลิต
นอกจากนีย้ ังต้ องมั่นใจว่ าได้ มีการลงทุนที่จาเป็ นต่ อการธารงไว้ ซ่งึ ผลิตภาพของระบบนิเวศของผืนป่ าด้ วย
Indicator 5.1.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.1.1

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

Annual plan of operations, budgets and financial statements.
Yield estimates

มีการใช้ ประโยชน์สงู สุดจากผลผลิตจากป่ าตามปริมาณทีค่ าดว่า
จะได้ ตอ่ ปี

แผนการปฏิบตั ิงานงาน, งบประมาณและรายงานการเงินรายปี

Indicator 5.1.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.1.2

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

งบประมาณในปั จจุบนั และอนาคตจะรวมถึงมาตรการเฉพาะสา
หรับสิ่งแวดล้ อมและสังคม รวมทังต้
้ นทุนการปฏิบตั ิ
SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ
The Forest Manager is aiming to be in an
economically viable situation which permits
long term forest management

ผู้จดั การป่ าไม้ ต้องตังเป้
้ าหมายว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจะมีค
วามมัน่ คงซึง่ จะทาให้ สามารถจัดการป่ าไม้ ในระยะยาวได้

คาดการณ์ผลผลิต
Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

สามารถนิยามคาว่ารายได้กว้างๆได้ว่าหมายถึงเงินได้จากการขายผลผลิ ตจากป่
าโดยตรงและรายได้ทางอ้อมจากสันทนาการ/การท่องเทีย่ ว,
การระดมทุนเพือ่ การกุศล,
การจ่ายเงินเป็ นค่าบริ การด้านสิ่ งแวดล้อมและเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
Financial planning records and statements.

บันทึกการวางแผนการเงินและรายงานงบการเงิน
Interviews with Forest Managers

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้

Indicator 5.1.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.1.3

Investments are made to maintain the
ecological productivity of the forest

มีการลงทุนเพื่อรักษาผลิตภาพของระบบนิเวศของผืนป่ า

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and environmental NGOs.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และเอ็นจีโอด้ านสิ่งแวดล้ อม
Plans and maps. แผนงานและแผนที่
Observation of ecosystems. การเฝ้าสังเกตระบบนิเวศ
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Forest management and marketing operations should encourage the optimal use
and local processing of the forest’s diversity of products.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 5.2
การปฏิบตั งิ านด้ านการจัดการป่ าไม้ และการตลาดต้ องส่ งเสริมให้ เกิดการใช้ ประโยชน์ สูงสุดและเกิดกระบวนการแปรรูปผลผลิตที่
หลากหลายจากป่ าภายในท้ องถิ่น
Indicator 5.2.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.2.1

(Not applicable to SLIMF)

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and consultation with local
communities.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และการปรึกษากับชุมชนต่างๆในท้ อ
งถิ่น

เจ้ าของกิจการ/ผู้จดั การต้ องส่งเสริมการพัฒนาตลาดสาหรับพืชจ
ากแปลงปลูกที่ร้ ูจกั กันโดยทัว่ ไปหรือทีย่ งั ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั มากนักหรือ
ชนิดพันธุ์พืชจากป่ าตามธรรมชาติรวมทังผลผลิ
้
ตจากปื ที่ไม่ใช่ไม้
ซุงด้ วย

Indicator 5.2.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.2.2

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

การแปรรูปในท้ องถิ่นและตลาดซื ้อขายสามารถเข้ าใช้ ประโยชน์ผ
ลผลิตจากป่ าที่มีอยูใ่ นหน่วยเอฟเอ็มยูได้
เว้ นไว้ แต่วา่ จะมีเหตุผลสมควรที่จะระงับยับยัง้
SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ
Local processing is used where it is viable.

การแปรรูปในท้ องถิ่นจะถูกนามาใช้ เมื่อทาได้

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and consultation with local
communities.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และการปรึกษากับชุมชนต่างๆในท้ อ
งถิ่น
Evidence of opportunities to support local processing and
markets.

หลักฐานแสดงถึงการสนับสนุนการแปรรูปในท้ องถิ่นและตลาดซื ้อขายในโอกาส
ต่างๆ
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Details of sales of timber and information about local
processing options.

รายละเอียดการขายไม้ ซงุ และข้ อมูลเกี่ยวทางเลือกของการแปรรูปในท้ องถิ่น

Criterion 5.3

Forest management should minimise waste associated with harvesting and onsite processing operations and avoid damage to other forest resources.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 5.3
การจัดการป่ าไม้ ต้องลดของเสียอันเนื่องมาจากการตัดฟั นและการทางานแปรรูปในพืน้ ที่และต้ องหลีกเลี่ยงไม่ ให้ เกิดความเสียหา
ยต่ อแหล่ งทรั พยากรอื่นๆจากป่ า
Indicator 5.3.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.3.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Harvest plans แผนการตัดฟั น
Forest Managers’ knowledge of local BOPs

ความรู้ของผู้จดั การด้ านการป่ าไม้ ในเรื่องนโยบายการเป็ นเจ้ าของธุรกิจของท้ อง
ถิ่น
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การวางแผนการตัดฟันเชิงยุทธศาสตร์ และเชิงกลยุทธ์/เชิงปฏิบตั ิ SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ:
และการทางานตัดฟันต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติวา่ Field inspections การตรวจสอบภาคสนาม
ด้ วยแนวทางปฏิบตั ิที่ดีทสี่ ดุ ของประเทศ
Harvest records and sales volumes
(กรณีที่ไม่มีบทบัญญัติดงั กล่าวหรือมีไม่เพียงพอให้ ใช้ รูปแบบหลั บันทึกการตัดฟันและปริมาณการขาย
กปฏิบตั ิวา่ ด้ วยการตัดฟันไม้ เขตร้ อนขององค์การอาหารและการเ
กษตรแห่งสหประชาชาติ)
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Wood waste and damage to the remaining
forest during harvesting and on site processing
are minimised.

มีการทาให้ ของเสียที่เป็ นไม้ และความเสียหายที่จะเกิดกับป่ าระห
ว่างการตัดฟันและการแปรรูปในพื ้นทีป่ ่ าลดน้ อยลง

Indicator 5.3.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.3.2

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

Interviews with Forest Managers, supervisors and workers.

เทคนิคการตัดฟันถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกหักของไ
ม้ ซงุ ,
การทาให้ ทอ่ นไม้ เสื่อมราคาและความเสียหายต่อไม้ ยืนต้ นในป่ า

Observation of harvesting operations

Indicator 5.3.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.3.3

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

ของเสียที่เกิดขึ ้นระหว่างกระบวนการเก็บเกี่ยวตัดฟัน
ถูกลดทอนลให้ เหลือน้ อยที่สดุ ขณะเดียวกันก็เหลือเศษซากอินทรี
ยวัตถุที่พอเหมาะบนพื ้นป่ าเพื่อเป็ นรักษาสภาพดิน

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ , หัวหน้ าคนงานและคนงาน
การเฝ้าสังเกตการทางานตัดฟัน

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

เมือ่ ทาการขนย้ายท่อนไม้จากป่ าควรเหลือยอดไม้,
กิ่ งและเนือ้ ไม้แข็งทิ้ งไว้ในปริ มาณทีม่ ากพอเพือ่ เอือ้ ให้เกิ ดวงจรธาตุอาหารตามธ
รรมชาติ
Observation of harvesting and on-site processing operations.

การเฝ้าสังเกตการทางานตัดฟันและการแปรรูปในพื ้นทีป่ ฏิบตั ิงาน

Indicator 5.3.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.3.4

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

ไม้ ที่ตดั ฟันและ/หรือผลผลิตที่แปรรูปในพื ้นที่ปฏฺบัติงานถูกขนย้ า
ยออกไปก่อนที่จะเกิดความเสียหายใดๆ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Observation of harvesting operations. การเฝ้าสังเกตการทางานตัดฟั น
Records of timber deliveries บันทึกการจัดส่งท่อนไม้
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Forest management should strive to strengthen and diversify the local economy,
avoiding dependence on a single forest product.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 5.4 การจัดการป่ าไม้ ต้องมุ่งสร้ างความเข้ มแข็งและความหลากหลายให้ แก่ เศรษฐกิจของท้ องถิ่น,
หลีกเลี่ยงการพึ่งพาผลผลิตเชิงเดี่ยวจากป่ า
Indicator 5.4.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.4.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้
Forest management planning การวางแผนการจัดการป่ าไม้

ป่ าไม้ ต้องได้ รับการจัดการเพื่อให้ ได้ ผลิตผลมากกว่าหนึ่งชนิด คือ SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests
ทังที
้ ่เป็ นไม้ ทอ่ นและที่ไม่ใช่ไม้ ทอ่ นเพื่อการใช้ งานทังในเชิ
้ งพาณิช ผืนป่ าที่มีการจัดการต่า):
น์และในลักษณะที่ไม่ใช่เพื่อการค้ า
Sales records. บันทึกการขาย
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests
Discussions with local communities and the forest manager
ผืนป่ าขนาดเล็ก):
การปรึกษากับชุมชนต่างๆในท้ องถิ่นและผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้
Not applicable ไม่ได้ นามาใช้
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests

ผืนป่ าที่มีการจัดการต่า):
Forest management should aim to avoid
dependence on a single forest product.

การจัดการป่ าไม้ ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการพึง่ พาผล
ผลิตเชิงเดี่ยวจากป่ า

Indicator 5.4.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.4.2

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

Interviews with Forest Managers.

ส่งเสริมให้ มีการคิดริเริ่ม, การเข้ ามามีสว่ นในการใช้ ประโยชน์,
การแปรรูปและ/หรือการตลาดของท้ องถิ่น

Interviews with local service providers

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้
การสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ บริการในท้ องถิ่น
Forest management planning การวางแผนการจัดการป่ าไม้

ผืนป่ าขนาดเล็ก):

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests ป่ าที่มีการจัดการต่า):

Not applicable ไม่ได้ นามาใช้

Sales records. บันทึกการขาย

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests

Discussions with local communities and the forest manager

ป่ าที่มีการจัดการต่า):

การปรึกษากับชุมชนต่างๆในท้ องถิ่นและผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้

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

ส่งเสริมให้ มีการคิดริเริ่ม, การเข้ ามามีสว่ นในการใช้ ประโยชน์,
การแปรรูปและ/หรือการตลาดของท้ องถิ่น

Indicator 5.4.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.4.3

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and consultation with local
communities.
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สนันสนุนให้ ชมุ ชนท้ องถิ่นใช้ ประโยชน์ ผลผลิตจากป่ าที่ไม่ใช่ไม้ ท่
อน
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การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และการปรึกษากับชุมชนต่างๆในท้ อ
งถิ่น
Evidence of NTFP sales or licenses or permits issued.

หลักฐานการขายผลผลิตจากป่ าที่ไม่ใช่ไม้ ทอ่ นหรือทะเบียนหรือใบอนุญาติที่ผ่า
นการอนุมตั ิแล้ ว

Criterion 5.5

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 5.5 ในการปฏิบัตงิ านด้ านการจัดการป่ าไม้ ต้องรั บรู้ , ธารงไว้ ซ่งึ และ, ณ จุดที่เหมาะสม,
ส่ งเสริมคุณค่ าของบริการและแหล่ งทรั พยากรป่ าไม้ ตัวอย่ างเช่ น สันปั นนา้ และการทาการประมง
Indicator 5.5.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.5.1

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

ผู้จดั การป่ าไม้ ควรตระหนักถึงขอบเขตการบริการของป่ าไม้ และท
รัพยากร

Indicator 5.5.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.5.2

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้

การปฏิบตั ิในการจัดการป่ าไม้ ลดผลกระทบทางลบต่อบริการแล
ะทรัพยากรป่ าไม้ อื่นๆ ให้ น้อยที่สดุ

Indicator 5.5.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.5.3

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

การปฏิบตั ิในการจัดการป่ าไม้ ดารงรักษาและถ้ าเป็ นไปได้ จะต้ อง
เพิ่มคุณค่าของบริการจากป่ าไม้ และทรัพยากร
▪

Monitoring evidence that services and
resources are maintained

มีการเก็บหลักฐานการติดตามตรวจสอบบริการและทรัพยา
กรป่ าไม้ อย่างต่อเนื่อง
▪

Practices to enhance services and
resources are evident.

มีหลักฐานการปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มบริการและทรัพยากร

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้
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The rate of harvest of forest products shall not exceed levels, which can be
permanently sustained.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 5.6 อัตราการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่ าต้ องไม่ เกินระดับที่จะทาให้ เกิดความยั่งยืนอย่ างวร
Indicator 5.6.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.6.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Evidence of enumerations, yield calculations and harvesting
planning

หลักฐานการตรวจนับ, การคานวนผลผลิตและแผนการตัดฟัน
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:

Management plan แผนการจัดการ
มีการทารายงานข้ อมูลด้ านการเจริญเติบโตของป่ าไม้
Field observations of harvesting sites compared to areas
การปลูกทดแทน
planned for harvesting.
และปริมาตรทีต่ ดั ฟันและสางระยะอย่างสม่าเสมอรวมทังวิ
้ เคราะ การเฝ้าสังเกตการตัดฟันในพื ้นที่ทางานเปรียบเทียบกับพื ้นที่ที่มีการวางแผนการ
ห์เปรียบเทียบกับปริมาตรและการเจริญเติบโตที่คาดการณ์ไว้
ตัดฟัน
(ความถูกต้ องของข้ อมูลต้ องเหมาะสมกับขนาดและความเข้ มข้ น
Maps of tree location แผนผังจุดที่ปลูกต้ นไม้
ของการจัดการ)
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests

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

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

บันทึกการตัดฟันและการขายและแผนงานที่ระบุระยะเวลาในการทางานที่เกี่ยว
ข้ อง
Data on likely or actual growth rates of species harvested.

ข้ อมูลอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ และที่เกิดขึ ้นจริงของพันธุ์พืชชนิดต่างๆที่ทา
การตัดฟันอยูใ่ นระดับทีส่ ร้ างความยัง่ ยืนในระยะยาว
การตัดฟัน
(ระยะเวลาช่วงหนึ่งจะเท่ากับหนึ่งรอบการตัดฟันต้ นไม้ )
ข้ อสังเกตคือระดับการตัดฟันประจาปี อาจจะแตกต่างกันอย่างมา
ก
SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests

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

มีการจากัดการตัดฟันให้ อยูใ่ นระดับทีย่ งั่ ยืนบนพื ้นฐายของการค
าดการณ์อตั ราการเจริญเติบโตของไม้ และผลผลิตแบบดังเดิ
้ ม
การจากัดการตัดฟันนี ้ปรากฏอยูใ่ นแผนการจัดการด้ วย

Indicator 5.6.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.6.2

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

ได้ มีการคานวณการตัดฟันในระดับยัง่ ยืนและความเข้ มข้ นรวมถึ
งความถี่ของการตัดสางสาหรับหน่วยป่ าปลูกโดยใช้ ข้อมูลที่ลา่ สุ
ดและไม่เกินไปกว่าอัตราการทดแทนทีค่ านวณไว้ ในระยะยาว

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

การผลิ ตไม้ยูคาลิ ปตัสที ย่ งั่ ยื นต้องอยู่บนพืน้ ฐานของการปลูกใหม่ภายใต้เกณฑ์ ก
ารปลูกใหม่ของกรมป่ าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าปลูก
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Indicator 5.6.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.6.3

Authorised harvesting of non-timber forest
products does not exceed calculated
replenishment rates over the long term
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Management plans แผนการจัดการ

การอนุญาตให้ ทาการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่ าที่ไม่ใช่เนื ้อไม้ ไม่เกิ
นค่าอัตราการทดแทนที่คานวณไว้ ในระยะยาว

PRINCIPLE 6.

ENVIRONMENTAL IMPACT:

Forest management shall conserve biological diversity and its associated values, water resources,
soils, and unique and fragile ecosystems and landscapes, and, by so doing, maintain the
ecological functions and the integrity of the forest.

หลักการที่ 6 ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม :
การจัดการป่ าไม้ ต้องช่ วยอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่ าต่ างที่เกี่ยวเนื่องกันรวมไปถึงแหล่ งนา้ ,
ดินและระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะและเปราะบางและภูมิประเทศ
และด้ วยการกระทาดังกล่ าวนีจ้ ึงเป็ นการธารงไว้ ซ่ งึ หน้ าที่ทางนิเวศวิทยาและบูรณาการของผืนป่ า
Criterion 6.1

Assessment of environmental impacts shall be completed - appropriate to the
scale, intensity of forest management operations and the uniqueness of the
affected resources - and adequately integrated into management systems.
Assessments shall include landscape level considerations as well as the
impacts of on-site processing facilities. Environmental impacts shall be
assessed prior to commencement of site disturbing operations.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 6.1 ต้ องทาการประเมินด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ เสร็จสมบูรณ์ – เหมาะสมกับขนาด,
ความเข้ มข้ นของการจัดการป่ าไม้ และคุณลักษณะพิเศษของแหล่ งทรั พยากรที่ได้ รับผลกระทบ –
แล้ วผนวกเข้ ากับระบบการจัดการ
การประเมินต้ องครอบคลุมการพิจารณาในระดับภูมปิ ระเทศเช่ นเดียวกับผลกระทบของอุปกรณ์ แปรรู ปในพืน้ ที่ทางาน
ต้ องทาการประเมินผลกระทบก่ อนที่จะเริ่มดาเนินงานซึ่งเป็ นการรบกวนพืน้ ที่ป่า
Indicator 6.1.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.1.1

(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้ นามาใช้ กบั เอสแอลไอเอ็มเอฟ
The owner/manager has systematically
assessed the potential environmental impacts
of all activities (including on-site processing
facilities) carried out in the forest; the impacts
of forest plans have been considered at the
landscape level, taking account of the
interaction with adjoining land and other
nearby habitats. For large scale organisations,
the results of these impact assessments shall
be documented.

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

AD 33-TH-07

เจ้ าของกิจการ/ผู้จดั การได้ ทาการประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวด
ล้ อมที่อาจเกิดขึ ้นของกิจกรรมทุกประเภท
(รวมไปถึงอุปกรณ์แปรรูปในพื ้นที่ทางานด้ วย)
ที่ดาเนินการในผืนป่ าอย่างมีระบบ
ผลกระของแผนงานด้ านการป่ าไม้ ได้ รับการพิจารณาในระดับภูมิ
ประเทศโดยได้ ให้ ความสาคัญกับปฏิกิริยากับที่ดินที่อยูต่ ิดกันแล
ะแหล่งพักอาศัยของสัตว์ตา่ งๆอยูใ่ กล้ ๆด้ วย
สาหรับองค์กรขนาดใหญ่ต้องจดทาเอกสารผลการประเมินไว้ ด้ว
ย
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สาหรับการปฏิ บตั ิ งานและกิ จกรรมทุกประเภทที ด่ าเนิ นการอยู่ในหน่วยป่ าปลูกนั้
นต้องมีการประเมิ นความเป็ นไปได้ของผลกระทบเชิ งลบทีอ่ าจเกิ ดจากกิ จกรรม
ได้แก่ การพังทลายและการอัดตัวของดิ น, การเปลีย่ นแปลงต่อผลิ ตภาพของดิ น,
การเปลีย่ นแปลงของพืชต่างถิ่ นทีแ่ พร่เข้ามา,
ความอุดมสมบูรณ์ ของพันธุ์พืชและสัตว์ ประจาถิ่ นหรื อทีม่ ี อยู่ตามธรรมชาติ ,
ความหลากหลายหรื อการกระจายตัว, การลดลงของแหล่งทีพ่ กั อาศัยของสัตว์,
สารกาจัดแมลง, น้ามันหล่อลื ่น, มลพิษจากสารอาหารหรื อปุ๋ ย (จากการรัว่ ,
กระเซ็นหรื อกระจาย)และการตืน้ เขิ นของสายน้าหรื อลาน้าต่างๆ,
การเปลี ย่ นทางทัศนียภาพของภูมิประเทศที โ่ ดดเด่น ให้ใช้คาสัง่ งาน
01ว่าด้วยโรงงานแปรรู ปในพืน
้ ทีท่ างานเป็ นเอกสารอ้างอิ ง
Interviews with Forest Managers, environmental NGOs and
government conservation agencies.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ ,
เอ็นจีโอด้ านสิ่งแวดล้ อมและหน่วยงานด้ านการอนุรักษ์ ของรัฐบาล

Indicator 6.1.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.1.2

Site-specific assessments of the potential
environmental impacts of all forest operations
are carried out prior to commencement of site
disturbing operations, in a manner appropriate
to the scale of the operations and the
sensitivity of the site. Where such activities are
considered “significant”, these site-specific
assessments are documented. “Significant”
activities shall include, but not be restricted to:

การประเมินพื ้นที่ทางานเฉพาะแห่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่อ
าจเกิดจากการปฏิบตั ิงานด้ านป่ าไม้ ทกุ ประเภทนันจะต้
้ องดาเนิน
การก่อนที่จะเริ่มการปฏิบตั ิงานที่เป็ นการรบกวนสิ่งแวดล้ อม
ทังนี
้ ้ต้ องเหมาะสมกับขนาดของการปฏิบตั ิงานและความอ่อนไห
วของพื ้นที่ ในจุดที่ถือว่าการปฏิบตั ิงานดังกล่าว “มีความสาคัญ”
การประเมินพื ้นที่ทางานเฉพาะแห่งจะต้ องทาเป็ นเอกสาร
กิจกรรมที่ระบุวา่ “มีความสาคัญ”
ต้ องรวมไปถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะหัวข้ อต่อไปนี ้
▪

▪

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

A “significant activity is an activity that has the potential to
cause environmental impacts that are กิ จกรรม “ที ส
่ าคัญ”

คือกิ จกรรมทีอ่ าจเป็ นสาเหตุทีก่ ่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที ่:
▪ Permanent or long term เป็ นการถาวรหรื อระยะยาว หรื อ; or
▪ Affects a wide environment

กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในวงกว้าง

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

การตัดถนนใหม่หรือการเปลี่ยนเส้ นทางจากถนนสายเดิมที่
สาคัญ;

อีไอเอคื อการะบวนการทีเ่ ป็ นทางการทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวม, จัดเก็บ,
วิ เคราะห์, ตี ความและสื อ่ สารข้อมูลที เ่ กี ย่ วข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ
อย่างไรก็ตามอาจใช้กระบวนการดังกล่าวเพือ่ ทาการประเมิ นอย่ างไม่ เป็ นทางก
ารสาหรับโครงการ เช่น การวางแผนการดาเนินการตัดฟัน
ตถุประสงค์ ของอีไอเอคือเพือ่ ลดผลกระทบเชิ งลดให้นอ้ ยทีส่ ดุ ,
เพือ่ ประกันการอนุรกั ษ์ ลกั ษณะสาคัญต่างๆและเพือ่ ส่งเสริ มแง่มมุ ด้านบวกของโ
ครงการ

Any form of flow restriction in streams and
rivers;

Principles that a formal EIA should comply with are
หลักการของอีไอเอทีเ่ ป็ นทางการ คือ:

The building of new roads or substantial
rerouting of existing roads;

การขัดขวางการไหลของลาธารและแม่น ้าทุกรูปแบบ;
▪

Aforestation; การปลูกป่ า;

▪

Change in genus in the reforestation of more
than 100 ha during the same planting season
within an operational/management unit, where
an FMU comprises more than one;

การเปลี่ยนแปลงสกุลพืชจากการปลูกป่ าทดแทนในพื ้นที่ที่
มากกว่า 100 เฮกแตร์

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

การดาเนินการตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้ วน:
การดาเนินการตัดสิ นใจควรทาโดยใช้ข้อมูลที เ่ ชื อ่ ถื อได้
Accountability: Responsibilities must be clearly defined.

ความรั บผิดชอบ: ต้องระบุการรับผิ ดชอบให้ชดั เจน
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▪

ในช่วงเวลาเดียวกับฤดูกาลปลูกภายในพื ้นที่ปฏิบตั ิการ/จัด
การป่ าปลูกซึง่ มีหน่วยป่ าปลูกมากกว่าหนึ่งแห่ง;

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

Recreational activities and associated
infrastructure

สิ่งแวดล้ อมในความหมายทีก่ ว้ างที่สุด: สิ่ งแวดล้อมหมายรวมถึงทุกแง่มุม
(อาทิ ด้านกายภาพ, สังคม, การเมือง, เศรษฐกิ จ, ทัศนียภาพ)

กิจกรรมสันทนาการและที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื ้นฐาน
▪
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Communication masts and associated
infrastructure

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

▪

การปรึกษาหารืออย่ างเปิ ดเผย:
เสาติดตังระบบสื
้
่อสารและสาธารณูปโภคพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อ การปรึ กษาหารื อกับทุกฝ่ ายทีส่ นใจและได้รบั ผลกระทบต้องเป็ นไปด้วยความโปร่
ง
งใส
Specialist Input: Specialists in the particular field must support
Power lines สายไฟฟ้า

▪

Water lines ระบบน ้าประปา

▪

Change of natural vegetation to commercial or
any other use.

impact assessments.

การเปลี่ยนแปลงของพรรณไม้ ธรรมชาติสาหรับการค้ าหรือ
การใช้ ในรูปแบบอื่นๆ
▪

Erection of new fences การสร้ างรัว้ ใหม่

▪

Use of natural areas and products for
commercial gain or any other purpose

▪
▪

ข้ อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ:
ต้องมี ผู้เชี ย่ วชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยสนับสนุนการประเมิ นผลกระทบ
Alternatives: Consider all possible alternatives in terms of
location and activities.

ทางเลือกต่ างๆ:
พิจารณาทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้ทงั้ หมดทัง้ ในเรื ่องของทาเลและกิ จกรรม
Mitigatory Measures: Assess mitigatory measures that will
reduce or negate negative impacts and enhance the positive
impacts of the planned activities.

การใช้ พื ้นที่และผลผลิตธรรมชาติสาหรับผลทางการค้ าหรือ มาตรการเยียวยา:
จุดประสงค์อื่นๆ
ประเมิ นมาตรการเยียวยาที จ่ ะช่วยลดหรื อขจัดผลกระทบเชิ งลบและสร้างเสริ มผ
New waste disposal sites;
ลกระทบเชิ งบวกให้แก่กิจกรรมทีว่ างแผนไว้
พื ้นที่ใหม่สาหรับทิ ้งของเสีย;
Consider all Stages: The assessment should consider all
Implementation of new/modified
activities/products that may have significant
impacts on the environment.

การทากิจกรรมหรือการใช้ ผลผลิตใหม่/ที่มีการดัดแปลงที่อ
าจจะก่อให้ เกิดผลกระทบที่สาคัญต่อสิง่ แวดล้ อม
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests

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

stages of the development, from the planning phase through to
closure.

พิจารณาทุกขั้นตอน: ในการประเมิ นควรพิจารณาการพัฒนาในทุกขัน้ ตอน
ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการวางแผนไปจนกระทัง่ ปิ ดโครงการ
Interviews with Forest Managers also testing their basic
knowledge of EIAs.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และทดสอบความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับอรไอเอ
ด้ วย
Records of assessments and decisions.

บันทึกการประเมินและการตัดสินใจ
Environmental management plans.

ก่อนที่จะเริ่มการปฏิบตั ิการใดๆได้ มีการระบุผลกระทบทางลบต่อ แผนการจัดการสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
และการปฏิบตั ิงานนันถู
้ กออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวใ Manager’s knowledge of the site and impacts of operations
ห้ เหลือน้ อยที่สดุ
ความรู้เรื่องพื ้นที่ทางานและผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การ
ไม่จาเป็ นต้ องทาเอกสารการประเมินเว้ นไว้ แต่วา่ เป็ นข้ อกาหนดข
Field observations การเฝ้าสังเกตภาคสนาม
องกฎหมาย
Management plan แผนการจัดการ
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests
Documented environmental statement or assessment where
ป่ าที่มีการจัดการต่า):
legally required
เอกสารแถลงการณ์หรือการปรเมินสิ่งแวดล้ อมในประเด็นที่กฎหมายกาหนด
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Before starting any operation, the possible
negative environmental impacts at the site and
landscape levels are identified and the
operation is designed to minimise them.
Assessments do not need to be documented
unless legally required

ก่อนที่จะเริ่มการปฏิบตั ิการใดๆได้ มีการระบุผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่ทางานและในระดับภูมิประเทศ
และการปฏิบตั ิงานนันถู
้ กออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวใ
ห้ เหลือน้ อยที่สดุ
ไม่จาเป็ นต้ องทาเอกสารการประเมินเว้ นไว้ แต่วา่ เป็ นข้ อกาหนดข
องกฎหมาย

Indicator 6.1.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.1.3

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

See also requirements 6.5.1 and 6.5.2.

ดูที่ข้อกาหนด 6.5.1 และ 6.5.2 ประกอบด้ วย
Interviews with Forest Managers, supervisors and workers also
testing their knowledge of minimum requirements.

มีการระบุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้นทุกประเภทที่ถกู
การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ ,
ระบุระหว่างการประเมินถูกพิจารณาระหว่างปฏิบตั ิการและวางแ
หัวหน้ าคนงานและคนงานและทดสอบความรู้เรื่องข้ อกาหนดขันต
้ ่าด้ วย
ผน
Field observations and operational plans.
และมัน่ ใจว่าได้ หลีกเลี่ยงผลกระทบด้ านลบหรือได้ รับการบรรเทา
การเฝ้าสังเกตภาคสนามและแผนการปฏิบตั ิงาน
ลง

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

สาหรับองค์กรขนาดใหญ่
สาระและการควบคุมดูแลเหล่านี ้ต้ องถูกบรรจุอยูใ่ นแผนงานต่างๆด้ วย
See National Environmental Quality Act.

ดูพระราชบัญญัติคณ
ุ ภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ

Indicator 6.1.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.1.4

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

ได้ พิจารณาการดาเนินแก้ ไขอย่างทันเวลาและได้ นาไปใช้ ปฏิบตั ิจ
ริงเพื่อแก้ ไขความไม่ถกู ต้ องตามข้ อกาหนดทังในอดี
้
ตและที่อาจเ
กิดขึ ้นได้

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Corrective Actions

การดาเนินการแก้ไข:

The first objective is, whenever there is a non-conformance
วัตถุประสงค์แรก คือ เมือ่ ใดก็ตามทีม่ ีการไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎเกิ ดขึ้น:
▪ action is taken to correct any damage to the
environment that may have occurred (corrective action);
and

ต้องดาเนินการแก้ไขความเสียหายใดๆทีอ่ าจเกิ ดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อม
(ปฏิ บตั ิ การแก้ไข) และ
▪ measures are instituted to prevent the non-conformance
from recurring (preventive action).

กาหนดมาตรการต่างๆเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิ ดการไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎ
(ปฏิ บตั ิ การป้องกัน)
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The second objective is to ensure that preventative action is
taken where there is obvious potential for an activity to develop
into a non-conformance with subsequent environmental
impact(s).

วัตถุประสงค์ทีส่ อง คือ
เพือ่ ให้แน่ใจว่ามีการใช้ปฏิ บตั ิ การป้องกันในจุดทีเ่ ห็นได้ชดั ว่ากิ จกรรมทีท่ านัน้ จะ
พัฒนาไปสู่การไม่ปฏิ บตั ิตามกฎและจะส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตามมา
The third objective is to ensure that CARs are reviewed
periodically to identify persistent problem areas and to ensure
that such problem areas are appropriately addressed, in either
a corrective or a preventative manner.

วัตถุประสงค์ทีส่ าม คือ
เพือ่ ให้แน่ใจว่ามีการทบทวนคาร์ สเป็ นระยะๆเพือ่ ระบุพืน้ ทีท่ ีเ่ ป็ นปัญหาต่อเนือ่ งแ
ละเพือ่ ให้แน่ใจว่าพืน้ ที ท่ ีม่ ี ปัญหาดังกล่าวได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเ
ป็ นด้วยวิธีการแก้ไขหรื อป้องกันก็ตาม
Interviews with managers. การสัมภาษณ์ผ้ จู ด
ั การ
Comparison of quality of ongoing operations and associated
record of past CARs.

การเปรียบเทียบคุณภาพของการปฏิบตั ิที่ดาเนินอยูก่ บั บันทึกคาร์สในอดีตที่เกี่ย
วข้ อง

Indicator 6.1.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.1.5

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

มีการทาบันทึกข้ อร้ องขอเพื่อดาเนินการแก้ ไข (คาร์ส)
และปิ ดประเด็นไปอย่างเหมาะสม
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Records of CARs

บันทึกคาร์ ส

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Interviews with the forest Manager and workers and field
observations

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และคนงานและการเฝ้าสังเกตภาคสนาม

Timeous corrective actions are taken

ได้ ดาเนินการแก้ ไขอย่างทันท่วงที

Criterion 6.2

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

หลักเกณฑ์ ที่ 6.2
ต้ องมีมาตรการรั กษาความปลอดภัยเพื่อปกป้ องพืชและสัตว์ ชนิดพันธุ์หายากที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่ อการสูญพันธุ์รวมถึงแหล่ งที่
พักอาศัยของมันด้ วย (อาทิ พืน้ ที่ทารั งและให้ อาหาร)
ต้ องมีการปั นเขตอนุรักษ์ และพืน้ ที่ค้ มุ ครองที่เหมาะสมกับขนาดและความเข้ มข้ นในการจัดการป่ าไม้ รวมทัง้ ลักษณะพิเศษเฉพาะข
องแหล่ งทรั พยากรที่ได้ รับผลกระทบ ต้ องควบคุมการล่ าสัตว์ , การทาประมง, การวางกับดักและการเก็บของป่ าที่ไม่ เหมาะสมด้ วย
Indicator 6.2.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.2.1

AD 33-TH-07

Rare, threatened and endangered species and
their habitats present (or likely to be present)
on the FMU have been identified and
documented ชนิดพันธุ์ที่หายาก ถูกคุกคาม และใกล้ สญ
ู พันธุ์

รวมทังถิ
้ ่นที่อยูท่ ี่มีอยู่ (หรือมีแนวโน้ มว่าจะเกิดขึ ้น)
ในพื ้นที่ป่าปลูกจะต้ องถูกระบุและทาเป็ นเอกสาร
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ในจุดทีข่ ้อมูลการสารวจไม่สมบูรณ์ ให้ตงั้ สมมติ ฐานว่ามี สิ่งมี ชีวิตชนิ ดพันธุ์ทีเ่ กีย่
วข้องดังกล่าวอาศัยอยู่
Interviews with Forest Managers, local experts and government
agencies.

พื ้นที่ป่าขนาดเล็ก):

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ ,
ผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและหน่วยงานของรัฐบาล

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

Refer also to 7.1.7 อ้ างอิงข้ อที่ 7.1.7

กรณีที่ทราบสิ่งมีชีวิตที่จดั อยูใ่ นสถานะหายาก
ถูกคุกคามและใกล้ สญ
ู พันธุ์
รวมทังถิ
้ ่นที่อยูอ่ าศัยต้ องได้ รับการคุ้มครอง

SLIMFเอสแอลไอเอ็มเอฟ (Small Forests พื ้นที่ป่าขนาดเล็ก):

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests

พื ้นที่ป่าที่มีการจัดการต่า):
Where known, rare, threatened and endangered
species and their habitats are mapped and
protected.

กรณีที่ทราบสิ่งมีชีวิตที่จดั อยูใ่ นสถานะหายาก
ถูกคุกคามและใกล้ สญ
ู พันธุ์
รวมทังถิ
้ ่นที่อยูอ่ าศัยต้ องได้ รับการทาแผนที่และคุ้มครอง

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

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์หายากที่ถกู คุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ใ
นพื ้นที่ของผู้จดั การ
Records from other sources of species found on the site.

บันทึกข้ อมูลสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ตา่ งๆทีพ่ บในพื ้นที่ทางานจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ
Field observations of nesting and feeding areas of rare,
threatened and endangered species.

การเฝ้าสังเกตภาคสนามบริเวณพื ้นที่ทารังและให้ อาหารของสัตว์ชนิดพันธุ์หายา
กที่ถกู คุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ (Low Intensity Forests

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

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์หายากที่ถกู คุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ใ
นพื ้นที่ของผู้จดั การ
Reports of training for forest workers on protection issues.

รายงานการฝึ กอบรมสาหรับคนงานป่ าไม้ วา่ ด้ วยการปกป้องคุ้มครอง
Field observations of nesting and feeding areas of rare,
threatened and endangered species.

การเฝ้าสังเกตภาคสนามบริเวณพื ้นที่ทารังและให้ อาหารของสัตว์ชนิดพันธุ์หายา
กที่ถกู คุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
Reports of the conservation status of the FMU from other
sources.

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

ดูเพิ่มเติ มที ่ http://www.iucnredlist.org/ บัญชีรายการชนิดพันธุ์ดงั กล่าว
และดูเพิ่มเติ มที ภ่ าคผนวก B
สาหรับการอ้างอิงรายชือ่ ชนิดพันธุ์ดงั กล่าวในประเทศไทย
Indicator 6.2.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.2.2

AD 33-TH-07

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

ได้ ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นที่ยอมรับและ/หรือองค์กรด้ านการ
อนุรักษ์ และ/หรือหน่วยงานที่กากับดูแลในการระบุเขตอนุรักษ์ แล
ะพื ้นที่ค้ มุ ครองสาหรับสัตว์ชนิดพันธุ์หายากที่ถกู คุกคามและเสี่ย
งต่อการสูญพันธุ์ที่มีอยู่
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Other features which are important for
conservation are identified and protected.

ได้ มีการระบุและคุ้มครองลักษณะเด่นอื่นที่สาคัญต่อการอนุรักษ์
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers, local experts and government
agencies.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ ,
ผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและหน่วยงานของรัฐบาล
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Maps showing conservation features

แผนที่แสดงลักษณะเด่นที่ได้ รับการอนุรักษ์
Field observations and interviews with forest manager

การเฝ้าสังเกตภาคสนามการสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้
Check stakeholder’s list for environmental representation.

ตรวจสอบรายการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียสาหรับการเป็ นตัวแทนด้ านสิ่งแวดล้ อม
Thailand is not signatory to the Ramsar Convention on
Wetlands, despite the presence of significant and threatened
wetlands. Wetland protection must be viewed as a priority.

ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาแรมซาร์ ว่าด้วยพืน้ ทีช่ ่มุ น้าทัง้ ทีม่ ีพื้
นทีช่ ่มุ น้าทีส่ าคัญและถูกคุกคาม
การคุ้มครองพืน้ ทีช่ ่มุ น้าต้องได้รบั การจัดให้มีความสาคัญลาดับแรกๆ
น่าจะไม่ถูกต้อง เพราะไทยมีพืน้ ทีแ่ รมซาร์ 12 แห่งแล้ว-ความของผู้แปลคนแรก

Indicator 6.2.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.2.3

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Records and maps. บันทึกต่างๆและแผนที่

ได้ ระบุเขตแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ชนิดพันธุ์หายากที่ถกู คุกคาม
และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงบนแผนที่และบนพื ้นที่จริงในกรณีที่
จาเป็ น
Indicator 6.2.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.2.4

Rare, threatened and endangered species are
protected during operations

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Operational plans. แผนการปฏิบต
ั ิงาน
Interviews with Forest Managers, local experts and government

สัตว์ชนิดพันธุ์หายากที่ถกู คุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่มีอยู่ agencies.
การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ ,
ได้ รับการคุ้มครองระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและหน่วยงานของรัฐบาล
Indicator 6.2.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.2.5

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

มีการจัดการการล่าสัตว์, การทาประมง,
การเล็มหญ้ าของปศุสตั ว์และกิจกรรมการเก็บของป่ าที่ได้ รับอนุ
ญาตเพื่อไม่ให้ เกินระดับของความยัง่ ยืน

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการต่างๆ
Interviews with Forest Managers, local experts and government
agencies.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ ,
ผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและหน่วยงานของรัฐบาล
Field observations and records of collection.

การสังเกตการณ์ภาคสนามและบันทึกการเก็บตัวอย่าง

AD 33-TH-07

Indicator 6.2.6

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.2.6

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

มีมาตรการควบคุมกิจกรรมการล่าสัตว์, การทาประมง,
การเล็มหญ้ าของปศุสตั ว์และกิจกรรมการเก็บของป่ าที่ไม่เหมาะ
สม
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการต่างๆ
Interviews with Forest Managers, local experts and government
agencies.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ ,
ผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและหน่วยงานของรัฐบาล
Field observations and records of collection.

การสังเกตการณ์ภาคสนามและบันทึกการเก็บตัวอย่าง

Criterion 6.3

Ecological functions and values shall be maintained intact, enhanced, or
restored, including:
▪
▪

Forest regeneration and succession.
Genetic, species and ecosystem diversity.

▪

Natural cycles that affect the productivity of the forest ecosystem.

หลักเกณฑ์ ที่ 6.3 หน้ าที่และคุณค่ าด้ านนิเวศวิทยาต้ องไม่ ได้ รับผลกระทบ และต้ องได้ รับการส่ งเสริมหรื อฟื ้ นฟู วึ่งรวมไปถึง:
▪

การปลูกป่ าทดแทนและรอบการเติบโต

▪

ความหลากหลายทางพันธุกรรม, ชนิดพันธุ์และระบบนิเวศ
วงจรธรรมชาติท่มี ีผลกระทบต่ อผลิตภาพของระบบนิเวศของผืนป่ า

▪

Indicator 6.3.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.3.1

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

The status of the FMU with regard
toสถานภาพของหน่วยป่ าปลูกในด้าน:

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

▪

genetic, species and ecosystem diversity

ข้อกาหนดนีใ้ ช้กบั ป่ าธรรมชาติ และองค์ กรการจัดการแปลงป่ าปลูก
การปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดอาจรวมไปถึงการประเมิ นเบือ้ งต้นและการติ ดตามตรว
จสอบในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี ้

ความหลากหลายทางพันธุกรรม, ชนิดพันธุ์และระบบนิเวศ

▪

regeneration and succession

การปลูกทดแทนและรอบการเติบโต
▪

▪

natural cycles วงจรตามธรรมชาติ

การปลูกต้นไม้ทดแทนในป่ าธรรมชาติ , พืน้ ที ท่ ีถ่ ูกตัดฟัน, พืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรม,
พืน้ ทีท่ ีเ่ สียหายจากไฟไหม้, เขตอนุรกั ษ์ และพืน้ ทีค่ ้มุ ครอง

is known or estimated.

นันได้
้ รับการรับทราบและประเมินแล้ ว
6.3.1.1: The alien invasive species on the FMU are
identified

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

▪

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

ผลกระทบจากการจัดการในอดีต อาทิ การทาไม้,
การเก็บผลผลิตจากป่ าทีไ่ ม่ใช่ไม้, ดิ นถล่ม

6.3.1.1 ระบุชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นที่รุกรานในพื ้นที่ป่าปลูก
▪

Distribution and status of plant communities;

การกระจายตัวและสถานภาพของไม้ในชุมชน
▪

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

สถานภาพด้านการอนุรกั ษ์ การรวมกลุ่ม,
ชนิ ดพันธุ์และแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยของพืชและสัตว์ ประจาถิ่ น
▪

Spread of invasive species

▪

Ongoing soil erosion

การแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ทีร่ ุกราน

ภาวะดิ นถล่มทีก่ าลังเกิ ดขึ้น

AD 33-TH-07

▪
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Water quality คุณภาพน้า

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

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น
Indicator 6.3.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.3.2

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and local experts

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น

วนวัฒวิทยา และ/หรือ ระบบการจัดการแบบอื่น
จะต้ องเหมาะสามต่อนิเวศวิทยาของป่ าไม้ และทรัพยากรที่มีอยู่
Indicator 6.3.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.3.3

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

มีการรักาไว้ ซงึ่ การทาหน้ าที่เชิงนิเวศวิทยา (การปลูกทดแทน,
รอบการเติบโต, ความหลากหลาย, วงจรธรรมชาติ)

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers, local experts.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น
Plans and maps and field observations.

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

สมาชิ กของไอทีทีโอจะได้รบั การส่งเสริ มสนับสนุนและพัฒนาการปลูกป่ าเขตร้อ
นทดแทนเพือ่ การอุตสาหกรรมและกิ จกรรมการจัดการป่ าไม้
รวมทัง้ การฟื ้ นฟูพืน้ ที ป่ ่ าเสือ่ มโทรม

Indicator 6.3.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.3.4

There is a programme for restoration of
degraded sites

โปรแกรมนี ้เป็ นโปรแกรมสาหรับการฟื น้ ฟูพื ้นที่เสื่อมโทรม

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ต้องมีการเตรี ยมกิ จกรรมเพือ่ ส่งเสริ ม,
ธารงรักษาและฟื ้ นฟูเพือ่ การฟื ้ นฟูพืน้ ที ่ทางธรรมชาติ ทีเ่ สื อ่ มโทรม,
การระบาดของวัชพืช, การพังทลาย, บ่อดิ น, ทีท่ ิ้ งของเสีย,
หลุมทีเ่ กิ ดจากการระเบิ ดหิ น ฯลฯ
Interviews with Forest Managers, local experts.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น
Plans and maps and field observations.

แผนงานและแผนทีแ่ ละการสังเกตการณ์ภาคสนาม

Indicator 6.3.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.3.5

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Plans and maps แผนงานและแผนที่
Interviews with Forest Managers, local experts

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น
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สาหรับป่ าธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติควรใช้ การทดแทนตามธรรม
ชาติในกรณีที่มีต้นไม้ มากพอทังนี
้ ้เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของก
ารจัดการ

Indicator 6.3.6

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.3.6

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

สาหรับบริเวณที่ได้ วางแผนการปลูกทดแทนที่ไม่ได้ เป็ นไปตามธร
รมชาตินนได้
ั ้ มีการประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมแล้ ว
(อ้ างถึงหลักเกณฑ์ที่ 6.1)

Criterion 6.4

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Plans and maps แผนงานและแผนที่
Interviews with Forest Managers, local experts

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น

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

6.4

การเก็บตัวอย่ างที่เป็ นตัวแทนกลุ่มของระบบนิเวศที่มีอยู่ภายในภูมปิ ระเทศนัน้ ๆต้ องดาเนินการโดยมีการปกป้ องสภาพตามธรรม
ชาติและบันทึกไว้ บนแผนที่ตามความเหมาะสมแก่ ขนาดและความเข้ มข้ นของการปฏิบัตงิ านและลักษณะพิเศษเฉพาะของแหล่ งท
รั พยากรที่ได้ รับผลกระทบ
Indicator 6.4.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.4.1

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

เขตอนุรักษ์ และพื ้นที่ค้ มุ ครองรวมทังตั
้ วแทนของระบบนิเวศที่คง
อยูล่ ้ วนได้ รับการคุ้มครองให้ อยูใ่ นสภาพธรรมชาติโดยอยูบ่ นพื ้น
ฐานของการระบุพื ้นที่ทางชีวภาพที่สาคัญและข้ อกาหนดว่าด้ วยร
ะเบียงธรรมชาติ
(พร้ อมด้ วยการอ้ างอิงกรณีพิเศษไปยังแปลงป่ าปลูก)
และ/หรือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและหน่วยงานของรัฐ
บาล
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Where representative samples of ecosystems
are known to exist in the FMU these shall be
protected.

ในบริเวณที่ทราบว่ามีกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของระบบนิเวศอ
ยูน่ นหน่
ั ้ วยป่ าปลูกต้ องให้ ความคุ้มครองบริเวณดังกล่าวด้ วย

Indicator 6.4.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.4.2

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Plans and maps and records of completed work.

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

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ ,
ผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและหน่วยงานของรัฐบาล
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(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้ นามาใช้ กบั เอสแอลไอเอ็มเอฟ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

Plans and maps and records of completed work.

แผนงานและแผนทีแ่ ละบันทึกงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ ว
Interviews with Forest Managers, local experts and government
agencies.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ ,
กรณีที่มีการกันพื ้นที่เพื่อเป็ นเขตอนุรักษ์ และพื ้นทีค่ ้ มุ ครองรวมอยู่
ผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและหน่วยงานของรัฐบาล
ในขอบเขตการขอการรับรองต่ากว่าร้ อยละ 10
ของพื ้นที่ทงหมดต้
ั้
องมีการดาเนินการอย่างเหมาะสมในรูปแบบข
องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและ/หรือหน่วยงานของรัฐบ
าล

Indicator 6.4.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.4.3

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Plans and maps, including annual plan of operations.

แผนงานและแผนที่รวมทังแผนการปฏิ
้
บตั ิงานรายปี

มีการบันทึกการจัดการอนุรักษ์ อละกิจกรรมการคุ้มครองต่างๆเป็
นเอกสารไว้ ในแผนงานและทาเครื่องหมายบนแผนที่
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Conservation management and protection
activities have been determined and are
demarcated on maps

มีการระบุการจัดการอนุรักษ์ อละกิจกรรมการคุ้มครองต่างๆและ
ทาเครื่องหมายบนแผนที่
Indicator 6.4.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.4.4

Conservation management and protection
activities are implemented.

มีการนาการจัดการอนุรักษ์ อละกิจกรรมการคุ้มครองต่างๆไปปฏิ
บัติ

Criterion 6.5

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Records of operations บันทึกการปฏิบต
ั ิงาน
Field observations การสังเกตการณ์ภาคสนาม

Written guidelines shall be prepared and implemented to: control erosion;
minimise forest damage during harvesting, road construction, and all other
mechanical disturbances; and protect water resources.

6.5 ต้ องจัดเตรี ยมแนวปฏิบัตท
ิ ่เี ป็ นลายลักษณ์ อักษรและนาไปใช้ เพื่อ: ควบคุมการพังทลาย,

ลดความเสียหายที่เกิดกับป่ าระหว่ างการตัดฟั นให้ เหลือน้ อยที่สุด,
การตัดถนนและการใช้ เครื่ องยนต์ กลไกอื่นๆที่สร้ างความรบกวน รวมไปถึงการปกป้ องแหล่ งนา้
Indicator 6.5.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.5.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Forest operations include: site preparation, fire belt
management, planting, weed control, stand management,
harvesting and extraction, road surfacing material extraction
and excavation site closure, road network design, road design,
construction, maintenance and closure.
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มีการระบุการปฏิบตั ิงานด้ านการป่ าไม้ ที่ออ่ นไหวต่อสิ่งแวดล้ อม
(ดูที่ข้อ 6.1)
และมีแนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึง่ ระบุการปฏิบตั ิที่ยอม
รับได้ สาหรับผู้จดั การด้ านการป่ าไม้ และหัวหน้ าคนงาน
ทังนี
้ ้แนวทางการปฏิบตั ิงานต่างๆต้ องตรงตามหรือดีกว่าข้ อกาห
นดในการปฏิบตั ิที่ดีทสี่ ดุ ทังของระดั
้
บประเทศและท้ องถิ่น

การปฏิ บตั ิ งานด้านการป่ าไม้หมายรวมถึง: การเตรี ยมพืน้ ที,
การจัดการแนวกันไฟ, การปลูก, การควบคุมวัชพืช, การจัดการไม้ยืนต้น,
การตัดฟันและการขุดทาลาย,
การรื ้อวัสดุผิวถนนและการปิ ดพืน้ ทีท่ ีท่ าการขุดค้น(ทางโบราณคด),
การออกแบบโครงข่ายถนน, การออกแบบถนน, การก่อสร้าง,
การซ่อมบารุงและการปิ ดงาน

SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:

Records, plans and maps. บันทึกแผนงานและแผนที่

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

Interviews with Forest Managers and field observations.

เป็ นที่รับทราบถึงการปฏิบตั ิงานด้ านการจัการป่ าไม้ ทกุ เรื่องทีอ่ า
จก่อผลเสียหายต่อดิน (เช่น การอัดตัวแน่น การพังทะลาย) และ
วิธีในการบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงผลดังกล่าว

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และการสังเกตการณ์ภาคสนาม
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Interviews with Forest Managers and field observations

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ การสังเกตการณ์ภาคสนาม
Maps showing new roads and locations of new and ongoing
operations

แผนที่แสดงเส้ นทางถนนตัดใหม่และทีต่ งของการปฏิ
ั้
บตั ิงานทังที
้ ่กาลังดาเนินอยู่
และที่เกิดขึ ้นใหม่
Harvesting agreements, Code of Practice for Forest Harvesting
regional standards

ข้อตกลงการตัดฟัน หลักปฏิ บตั ิ สาหรับการตัดฟันป่ าไม้มาตรฐานระดับภูมิภาค

Indicator 6.5.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.5.2

Guidelines developed in terms of indicator 6.5.1
are implemented during operations and
planning

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ต้ องนาเอาแนวทางปฏิบตั ิที่พฒ
ั นาขึ ้นตามข้ อกาหนดของตัวบ่งชี ้ ในรายงานการประเมิ นหลักต้องแสดงการอ้างอิงถึงแนวปฏิ บตั ิ ทีด่ ีทีส่ ดุ ทัง้ ระดับช
ที่ 6.5.1 ไปใช้ ในระหว่างการปฏิบตั ิงานและการวางแผนงานด้ วย าติ และระดับภูมิภาคทีก่ าหนดให้ใช้เป็ นเอกสารอ้างอิ งไว้อย่างชัดเจนด้วย
Operational plans, interviews with staff and field observations.

แผนการปฏิบตั ิงาน, การสัมภาษณ์พนักงานและการสังเกตการณ์ภาคสนาม

Indicator 6.5.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.5.3

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

มีการดูแลรักษาเขตกันชนตลอดแนวสายน ้าและโดยรอบลาน ้าต่
างๆตามรายละเอียดข้ อกาหนดที่บรรจุไว้ ในแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ ทั ้
งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ในรายงานการประเมิ นหลักต้องแสดงการอ้างอิงถึงแนวปฏิ บตั ิ ทีด่ ีทีส่ ดุ ทัง้ ระดับช
าติ และระดับภูมิภาคทีก่ าหนดให้ใช้เป็ นเอกสารอ้างอิ งไว้อย่างชัดเจนด้วย
Operational plans, interviews with staff and field observations.

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

ดูเพิ่มเติ มหลักปฏิ บตั ิ สาหรับการตัดฟันป่ าไม้-เอฟเอโอ,
สานักงานระดับภูมิภาคในเอเซี ยแปซิ ฟิก กรุงเทพฯ
SOP’s / policy guidelines of the FMU (including streams, gullies
and waterways). Impact of roads to be checked.
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เอโอพี/แนวนโยบายของพืน้ ทีป่ ่ าปลูก (รวมถึงลาธาร ร่ องน้า และทางน้า)
ผลกระทบของถนนจะต้องได้รบั การตรวจตรา

Indicator 6.5.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.5.4

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

Operational plans, interviews with staff and field observations.

ผู้ปฏิบตั ิงานสามารถทาตามขันตอนต่
้
างๆในภาวะฉุกเฉินสาหรับ
การทาความสะอาดน ้ามันที่หกโดยบังเอิญและสารเคมีที่กระเซ็น
ออกมา

No evidence of significant spillages.

Criterion 6.6

แผนการปฏิบตั ิงาน, การสัมภาษณ์พนักงานและการสังเกตการณ์ภาคสนาม
ไม่มีหลักฐานบ่งชี ้การหกกระจายอย่างมีนยั สาคัญ

Management systems shall promote the development and adoption of
environmentally friendly non-chemical methods of pest management and strive
to avoid the use of chemical pesticides. World Health Organisation Type 1A and
1B and chlorinated hydrocarbon pesticides; pesticides that are persistent, toxic
or whose derivatives remain biologically active and accumulate in the food chain
beyond their intended use; as well as any pesticides banned by international
agreement, shall be prohibited. If chemicals are used, proper equipment and
training shall be provided to minimise health and environmental risks.

หลักเกณฑ์ ที่ 6.6
ระบบการจัดการต้ องส่ งเสริมการพัฒนาและการนาวิธีการจัดการกับแมลงที่ไม่ ใช่ สารเคมีและเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อมและมุ่งมั่นที่
จะหลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีกาจัดแมลง องค์ การอนามัยโลกประเภท 1เอ และ
1บีและสารกาจัดแมลงไฮโดรคาร์ บอนที่ผสมคลอรี น, สารกาจัดแมลงที่มีผลตกค้ างระยะยาว,
เป็ นพิษหรื อมีองค์ ประกอบที่ยังคงมีปฏิกริ ิยาทางชีวภาพและเข้ าไปสะสมในห่ วงโซ่ อาหารเกินกว่ าเจตนารมณ์ ของการใช้ งาน
นอกจากนีต้ ้ องห้ ามใช้ สารกาจัดแมลงที่ห้ามใช้ ภายใต้ ข้อตกลงนานาชาติ
ถ้ ามีการใช้ สารเคมีต้องจัดหาอุปกรณ์ ท่เี หมาะสมและการฝึ กอบรมเพื่อลดความเสี่ยงต่ อสุ ขภาพและสิ่งแวดล้ อมให้ เหลือน้ อยที่สุด
Indicator 6.6.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.6.1

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

มีการปรับปรุงรายชื่อสารเคมีกาจัดศัตรูพืชทังหมดที
้
่ใช้ ในองค์กร
ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอและทาบันทึกชื่อการค้ า
และองค์ประกอบของสารออกฤทธิ์ ถ้ าไม่มีระบุไว้ ที่ฉลาก
การอนุญาตให้ ใช้
วิธีการใช้ และอัตราที่ใช้ ควรจะทาบันทึกเป็ นเอกสาร

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

สารเคมีกาจัดแมลง ได้แก่ สมุนไพรกาจัดแมลง, ยาฆ่าแมลลง,
ยาฆ่าเชื อ้ ราและยาฆ่าหนูสูตรที ใ่ ช้ในท้องนา (รวมถึงสารลดความตึงผิ ว,
สารทีท่ าให้แตกตัวและตัวทาละลายทีใ่ ช้ด้วย)
Records of chemicals in use. บันทึกสารเคมีที่ใช้
Receipts and invoices. ใบเสร็ จรับเงินและใบเรี ยกเก็บเงิน
Procedures for the safe and appropriate use of chemicals

กระบวนการใช้ สารเคมีอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
Compliance with Hazardous Substance Act 1992

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535

Indicator 6.6.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.6.2

AD 33-TH-07

Prohibited pesticides are not used except
where:

สารเคมีกาจัดศัตรูพืชต้ องห้ ามจะไม่มีการนาไปใช้ ยกเว้ น:
▪

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

การยกเลิกในนโยบายที่ได้ รับการแจ้ งจากเลขานุการ FSC
หรือ
▪

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

การยกเว้ นชัว่ คราวที่ได้ รับการอนุญาตในเรื่องของ FSCPOL-30-001 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

Indicator 6.6.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.6.3

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

กรณีที่ใช้ สารเคมีอย่างต่อเนื่องเจ้ าของกิจการ/ผู้จดั การต้ องเตรีย
มยุทธศาสตร์ ซงึ่ มีองค์ประกอบต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
▪

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

ประกาศให้ การลดการใช้ สารเคมีเป็ นวัตถุประสงค๋ระยะยาว
▪

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

มีวิธีการในการควบคุมสารกาจัดแมลงที่นามาซึง่ เหตุผลให้ การใช้ สารเค
มีเป็ นเพียงทางเลือกหนึ่ง
▪

▪

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

Page 56 of 122

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Refer SGS Qualifor Work Instruction 16 for:

ให้อา้ งอิงคาสัง่ งานเอสจี เอส ควอลิฟอร์ 16 สาหรับ
 Current list of prohibited pesticides;

รายชือ่ สารกาจัดแมลงต้องห้ามในปัจจุบนั
 Derogations; การผ่อนปรน

 Temporary derogations; and การผ่อนปรนชัว่ คราวและ
 Use of prohibited chemicals for emergency situations.

การใช้สารเคมีต้องห้ามในสถานการณ์ฉุกเฉิ น
Chemical records บันทึกสารเคมีตา่ งๆ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ต้องแสดงการใช้งานและเป้าหมายการลดการใช้งานต่อพืน้ ทีห่ นึ่งเฮ็คต้าร์ แล้วแย
กย่อยลงไปตามการปฏิ บตั ิ งานและอ่างเก็บ/ระบายน้า
และควรเป็ นเป้าหมายเชิ งปริ มาณ
Some organisations may be allowed to increase use of certain
chemical pesticides in the short or medium term, where the use
of these pesticides is justified on social or environmental
grounds, see 6.6.

บางองค์กรอาจยอมให้ใช้สารเคมีกาจัดแมลงบางตัวเพิ่มขึ้นในระยะสัน้ และระยะ
กลางกรณีทีไ่ ด้รบั การประเมิ นด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมว่าเหมาะสม ดูทีข่ ้อ
6.6
This requirement applies to nurseries located on the certified
FMU.

กระบวนการที่สง่ เสริ มการใช้ ประโยชน์สงู สุดจากสารเคมี (ระยะเวลา,
การติดตามผล, อุปกรณ์ ฯลฯ)

ข้ อกาหนดนี ้ใช้ กบั เรือนเพาะชาที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นหน่วยป่ าปลูกทีผ่ ่านการรับรองแล้ ว

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

Chemical use records. บันทึกการใช้ สารเคมี

เป้าหมายที่วดั ได้ อย่างชัดเจนสาหรับการใช้ สารเคมีในระยะยาว
โดยตังเป้
้ าหมายที่จะลดการใช้ ลง
Usage is expressed per product, on a per
hectare basis and sub-divided according to
catchment or drainage basin.

มีการแสดงการใช้ ตอ่ ผลิตภัณฑ์โดยคานวณเป็ นพื ้นที่ตอ่ หนึ่งเฮ็ค
ต้ าร์ แล้ วแยกย่อยลงไปตามอ่างเก็บหรือระบายน ้า
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
There is an indication that alternative methods
are being considered leading to a reduction in
use of the long term

มีตวั บ่งชี ้ที่แสดงว่ากาลังมีการพิจารณาวิธีการทางเลือกซึง่ จะนา
ไปสูก่ ารลดการใช้ ในระยะยาว

Documented long term strategy เอกสารยุทธศาสตร์ ระยะยาว

AD 33-TH-07

Indicator 6.6.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.6.4

(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้ นามาใช้ กบั เอสแอลไอเอ็มเอฟ
The chemical use strategy (refer 6.6.3) is
implemented.
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Field observations and records.

การสังเกตการณ์ภาคสนามและบันทึกต่างๆ

มีการวางยุทธศาสตร์ การใช้ สารเคมี (อ้ างอิงข้ อที่ 6.6.3)

Indicator 6.6.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.6.5

(Not applicable to SLIMF) ไม่ได้ นามาใช้ กบั เอสแอลไอเอ็มเอฟ
Where pesticides are the preferred method of
control for environmental or social reasons, the
consideration of alternatives and justification
for their use has been determined and
documented in cooperation with acknowledged
experts

ในกรณีที่มีการควบคุมการใช้ สารกาจัดแมลงด้ วยเหตุผลด้ านสิ่ง
แวดล้ อมและสังคมนันการพิ
้
จารณาใช้ สารดังกล่าวเพื่อเป็ นทางเ
ลือกรวมทังการให้
้
เหตุผลจะต้ องถูกกาหนดและจัดทาเป็ นเอกสา
รโดยต้ องได้ รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นที่ยอมรับด้ วย

Indicator 6.6.6

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.6.6

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ในบางกรณีอาจต้องใช้สารกาจัดแมลง เช่น เพือ่ กาจัดวัชพืชที ่รุกราน,
การควบคุมแมลงกัดกิ นพืชทีเ่ ป็ นสาเหตุสาคัญของโรคต่างๆในคน
Interviews with Forest Managers and local experts.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น
Documented justification.

เอกสารการพิจารณาให้ เหตุผล

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Procedures and records. กระบวนการและบันทึกต่างๆ
Interviews with staff การสัมภาษณ์พนักงาน

การขนส่ง, การเก็บสินค้ า, การจัดการ,
การนาไปปฏิบตั ิและขันตอนปฏิ
้
บตั ิในภาวะฉุกเฉินทังหมดนั
้
นอย่
้
างน้ อยที่สดุ ต้ องเป็ นไปตามสาระของสิง่ พิมพ์ของไอแอลโอว่าด้ ว
ย “ความปลอดภัยและสุขภาพในการใช้ สารเคมีการเกษตร:
แนวทางปฏิบตั ิ” และ
“ความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีในทีท่ างาน”

Criterion 6.7

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

6.7 สารเคมี, ภาชนะบรรจุ,

ของเสียทัง้ ที่เป็ นของเหลวและของแข็งรวมไปถึงเชือ้ เพลิงและนา้ มันต้ องนาไปทิง้ นอกพืน้ ที่ทางานอย่ างเหมาะสมแก่ สภาพแวดล้ อ
ม
Indicator 6.7.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.7.1

AD 33-TH-07

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

กรณีที่มีการใช้ สารต่างๆดังกล่าวเจ้ าของกิจการ/ผู้จดั ารต้ องมัน่ ใ
จว่าของเสียที่ไม่ใช่จลุ ินทรียสารเหล่านี ้ (อาทิ น ้ามัน,
ยางรถยนตร์ , ภาชนะ ฯลฯ)
รวมทังของเสี
้
ยที่เกิดจากผู้รับเหมาที่ทางานในหน่วยป่ าปลูกด้ วย
นันได้
้ ถกู นากลับไปใช้ ซ ้าในส่วนที่ทาได้

Indicator 6.7.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.7.2

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

เจ้ าของกิจการ/ผู้จดั ารต้ องมัน่ ใจว่าของเสียที่นาไปใช้ ซ ้าไม่ได้ รวม
ทังของเสี
้
ยที่เกิดจากผู้รับเหมาที่ทางานในหน่วยป่ าปลูกด้ วยนันถู
้
กกาจัดด้ วยวิธีการที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้ อม
6.7.2.1: Hazardous waste is identified, separated
and appropriately disposed of (hazardous waste
includes batteries, UV tubes, oil filters, old oil and
chemicals and their containers)

6.7.2.1 ขยะอันตรายจะต้ องถูกระบุ
แยกและกาจัดอย่างเหมาะสม (ของเสียมีพิษได้ แก่แบตเตอรี่เก่า
หลอดไฟยูวี ที่กรองน ้ามัน
น ้ามันใช้ แล้ วและสารเคมีและบรรจุภณ
ั ฑ์)

Indicator 6.7.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.7.3

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

เจ้ าของกิจการ/ผู้จดั ารต้ องมัน่ ใจว่าการจัดการและการกาจัดสาร
เคมีและภาชนะบรรจุสารเคมีรวมทังของเสี
้
ยที่เกิดจากผู้รับเหมา
ที่ทางานในหน่วยป่ าปลูกด้ วยนันอย่
้ างน้ อยที่สดุ ต้ องเป็ นไปตาม
สาระของสิ่งพิมพ์ของไอแอลโอว่าด้ วย
“ความปลอดภัยและสุขภาพในการใช้ สารเคมีการเกษตร:
แนวทางปฏิบตั ิ” และ
“ความปลอดภัยในการใช้ สารเคมีในทีท่ างาน”
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Field observations and interviews with staff

การสังเกตการณ์ภาคสนามและการสัมภาษณ์พนักงาน
Records of waste deliveries บันทึกการขนย้ ายของเสีย
Are the FMU staff aware of any local recycling initiatives and do
they try to support them?

เจ้าหน้าทีข่ องพืน้ ที ป่ ่ าปลูกมีความตระหนักถึงการริ เริ่ มการนากลับมาใช้ใหม่ในท้
องถิ่ นและได้พยายามให้สนับสนุนหรื อไม่?

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Waste includes ของเสี ยได้แก่:
▪

Surplus chemicals สารเคมี ส่วนเกิ น

▪

Chemical containers ภาชนะบรรจุสารเคมี

▪

Plastic waste ของเสียที ่ทาจากพลาสติ ก

▪

Fuels and lubricants น้ามันเชื ้อและน้ามันหล่อลื ่น

▪

Worn vehicle tyres ยางรถที ่เสือ่ มสภาพแล้ว

▪

Used vehicle batteries แบ็ตเตอรี ่รถใช้แล้ว

▪

Waste produced from processing operations

ของเสียที ่เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ งานแปรรู ป
▪

Domestic ของเสียจากครัวเรื อน

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

มีหลักฐานแสดงการกาจัดของเสียด้ วยวิธีการที่ยอมรับได้
Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with staff การสัมภาษณ์พนักงาน

AD 33-TH-07

Indicator 6.7.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.7.4

On-site facilities for easy collection of waste
are provided

มีอปุ กรณ์เพื่อให้ จดั เก็บของเสียได้ งายอยูใ่ นพื ้นที่ทางาน

Criterion 6.8
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

มีภาชนะรองรับของเสียหรืออื่นๆในพื ้นที่ปฏิบตั ิงานและพื ้นที่ให้ บริการ

Use of biological control agents shall be documented, minimised, monitored and
strictly controlled in accordance with national laws and internationally accepted
scientific protocols. Use of genetically modified organisms shall be prohibited.

6.8 ในการใช้ ส่ งิ มีชีวต
ิ ควบคุมแมลงต่ างๆต้ องจัดทาเป็ นเอกสาร, ลดปริมาณลง,

ติดตามตรวจสอบรวมทัง้ ควบคุมอย่ างเข้ มงวดตามที่กฎหมายของประเทศกาหนดไว้ และตามวิธีปฏิบัตทิ างวิทยาศาสตร์ ท่เี ป็ นที่ยอ
มรั บในระดับนานาชาติ ห้ ามใช้ ส่งิ มีชีวติ ที่มีการตัดต่ อพันธุกรรม
Indicator 6.8.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.8.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers. การสัมภาษณ์ผ้ จู ด
ั การด้ านการป่ าไม้
Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการต่างๆ

หลีกเลี่ยงการใช้ สิ่งมีชีวิตควบคุมแมลงหรือลดปริมาณลง
โดยเลือกใช้ วิธีการควบคุมทางเลือกอื่นที่ไม่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จา่ ยม
ากเกินไป

Indicator 6.8.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.8.2

Any use of biological control agents must be
supported by documented justification which
details: alternative methods of pest or disease
control considered, ecological impact
assessment, relevant organisations and
regulatory authorities consulted

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Documentation การจัดทาเอกสาร

ใช้ การใช้ สิ่งมีชีวิตควบคุมแมลงใดๆมีเอกสารการให้ เหตุผลรองรั
บพร้ อมด้ วยรายละเอียดต่างๆ ได้ แก่
วิธีการทางเลือกในการควบคุมแมลงหรือโรค
การประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศ
องค์กรที่เกี่ยวข้ องและหน่วยงานกากับดูแลที่ให้ คาปรึกษา

Indicator 6.8.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.8.3

All activities where biological control agents
are used are documented and monitored

กิจกรรมทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สิ่งมีชีวิตควบคุมแมลงถูกบั
นทึกเป็ นทาเอกสารและได้ รับการติดตามตรวจสอบ

Indicator 6.8.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.8.4

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Documentation การจัดทาเอกสาร
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No genetically modified organisms are used in
management, production or research
programmes within the FMU.

ไม่มีการใช้ สิ่งมีชีวิตตกแต่งพันธุกรรมในโปรแกรมการจัดการป่ าไ
ม้ การผลิต หรือ การวิจยั ภายใจพื ้นที่ป่าปลูก

Criterion 6.9
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with staff. การสัมภาษณ์พนักงาน
Records of biological material sources and supplies

บันทึกแหล่งที่มาของวัสดุชีวภาพและและการจัดส่ง

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

6.9

ในการใช้ ส่งิ มีชีวติ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนัน้ ต้ องมีการควบคุมอย่ างระมัดระวังและมีการติดตามตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระ
ทบไม่ พงึ ประสงค์ ต่อระบบนิเวศ
Indicator 6.9.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.9.1

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Exotic species are assessed for adverse
ecological impacts

มีการประเมินสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเพื่อหาผลกระทบไม่พงึ
ประสงค์ตอ่ ระบบนิเวศ

Indicator 6.9.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.9.2

Records of scientific studies. บันทึกการศึกษทางวิทยาศาสตร์
Interviews with Forest Managers การสัมภาษณ์ผ้ จู ด
ั การด้ านการป่ าไม้

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

The impacts identified in terms of 6.9.1 are
avoided or mitigated

Monitoring records บันทึกการติดตามตรวจสอบ

มีการหลีกเลี่ยงและเยียวยาผลกระทบที่ถกู ระบุตามข้ อกาหนดใน
ข้ อ 6.9.1

Criterion 6.10

Forest conversion to plantations or non-forest land uses shall not occur, except
in circumstances where conversion:
a)
b)
c)

entails a very limited portion of the forest management unit; and
does not occur on high conservation value forest areas; and
will enable clear, substantial, additional, secure, long-term conservation
benefits across the forest management unit.

6.10 ต้ องไม่ มีการแปลงสภาพป่ าเป็ นพืน้ ที่ป่าปลูกหรื อการใช้ ท่ ด
ี นิ ที่ไม่ ใช่ พนื ้ ที่ป่าเกิดขึน้ ยกเว้ นในสถานการณ์ ท่ ีการแปรสภาพนัน้ :

ก) มีผลเกี่ยวเนื่องกับหน่ วยการจัดการป่ าไม้ ในสัดส่ วนที่น้อยที่สุด
ข) ไม่ ได้ เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ป่าที่มีคุณค่ าด้ านการอนุรักษ์ สูง และ
ค) นามาซึ่งประโยชน์ ท่ ชี ัดเจนและเพิ่มขึน้ อย่ างมากต่ อการอนุรักษ์ ซ่ งึ จะมีความมั่นคงในระยะยาวทั่วทัง้ หน่ วยการจัดการป่ าไม้
Indicator 6.10.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.10.1

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

หน่วยป่ าปลูกต้องไม่แปลงสภาพป่ าเป็ นสวนป่ าหรื อเข้าใช้ที่ดินที่
ไม่ใช่ป่า, เว้นแต่กรณี ที่การแปลงสภาพนั้นตรงกับเงื่อนไขในข้อ
6.10.2 – 6.10.4 ข้ างล่างนี ้

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

การโค่น,
การปลูกไม้ทดแทนในป่ าธรรมชาติ หรื อกึ่งธรรมชาติ ทีม่ ี พืชชนิ ดพันธุ์ประจาถิ่ นปะ
ปนอยู่โดยไม่มีการงอกทดแทนตามธรรมในระดับที น่ ่าพอใจนัน้ ไม่ถือว่าเป็ นการ
แปลงสภาพป่ าให้เป็ นสวนป่ า
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การโค่น,
การปลูกไม้ทดแทนในป่ าธรรมชาติ หรื อกึ่งธรรมชาติ ทีม่ ีพืชชนิดพันธุ์ต่างถิ่ นถือว่า
เป็ นการแปลงสภาพป่ าให้เป็ นสวนป่ า
Interviews with Forest Managers, local experts and government
agencies.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ ,
ผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและหน่วยงานของรัฐบาล
Plans and maps. แผนงานและแผนที่
Field observations. การสังเกตการณ์ภาคสนาม

Indicator 6.10.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.10.2

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

หากปรากฏว่ามีการแปลงสภาพป่ าเกิดขึ้นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ต้องไม่เกินร้อยละ 0.5
ของพื ้นที่หน่วยป่ าปลูกภายในระยะเวลาหนึ่งปี
หรือต้ องไม่สง่ ผลกระทบเกินกว่าร้ อยละ 5
ของพื ้นที่หน่วยการจัดการ

Indicator 6.10.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.10.3

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers, local experts and government
agencies.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ ,
ผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและหน่วยงานของรัฐบาล
Plans and maps. แผนงานและแผนที่
Field observations. การสังเกตการณ์ภาคสนาม

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ตัวอย่างเช่น
การแปลงสภาพป่ าอาจมีประโยชน์ด้านการอนุรกั ษ์ ในพืน้ ทีท่ ีม่ ีการแปลงสภาพก
หากปรากฏว่ามีการแปลงสภาพป่ าเกิดขึ้นผู้จดั การด้ านการป่ าไม้
ลับคื นสู่แหล่งทีอ่ ยู่อาศัยธรรมชาติ หรื อกึ่งธรรมชาติ ดงั้ เดิ มประเภทพืน้ ทีช่ ่มุ น้าหรื
ต้ องแสดงให้ เห็นได้ วา่ การแปลงสภาพป่ านันสร้
้ างประโยชน์ที่ชดั เจ
อทุ่งหญ้า เป็ นต้น

นและเพิ่มขึ ้นอย่างมากต่อการอนุรักษ์ ซงึ่ จะมีความมัน่ คงในระยะยาวทั่
Interviews with Forest Managers, local experts and government
วทังหน่
้ วยการจัดการป่ าไม้
agencies.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ ,
ผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและหน่วยงานของรัฐบาล

Indicator 6.10.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.10.4

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

หากปรากฏว่ามีการแปลงสภาพป่ าเกิดขึ ้นพื ้นที่ดงั กล่าวต้ องไม่ใ
ช่พื ้นที่ป่าที่มีคณ
ุ ค่าด้ านการอนุรักษ์สงู

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Scientific evidence and interviews with Forest Managers and
local experts

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น
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MANAGEMENT PLAN:

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

หลักการที่ 7. แผนการจัดการ:
ควรจัดทาแผนการจัดการ – ซึ่งเหมาะสมกับขนาดและความเข้ มข้ นของการปฏิบตั งิ าน –
และนาไปปฏิบัตริ วมทัง้ ปรั บปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบันอยู่เสมอ
ทัง้ นีค้ วรระบุวัตถุประสงการจัดการค์ ระยะยาวและวิธีการที่จะทาให้บรรลุวัตปิ ระสงค์ ดังกล่ าว
Criterion 7.1

The management plan and supporting documents shall provide:

หลักเกณฑ์ที่ 7.1 แผนการจัดการและเอกสารสนับสนุนควรให้ ข้อมูลต่อไปนี:้
a)

management objectives;

วัตถุประสงค์ การจัดการ
b)

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

รายละเอียดแหล่ งทรั พยากรป่ าไม้ ท่ ตี ้ องจัดการ, ข้ อจากัดด้ านสิ่งแวดล้ อม,
สิทธิการใช้ ท่ ดี นิ และสถานะภาพความเป็ นเจ้ าของ,
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและประวัตทิ ่ ดี นิ ที่อยู่ตดิ กัน
c)

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

รายละเอียดระบบการจัดการด้ านวนวัฒน์ และ/หรื อด้ านอื่นๆบนพืน้ ฐานของระบบนิเวศของป่ าที่เข้ าดา
เนินการและข้ อมูลที่รวบรวมจากการเก็บตัวอย่ างจากแหล่ งทรั พยากร
d)

rationale for rate of annual harvest and species selection;

เหตุผลที่ใช้ กาหนดอัตราการตัดฟั นต่ อปี และการเลือกชนิดพันธุ์
e)

provisions for monitoring of forest growth and dynamics;

สาระที่กาหนดการติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตและพลวัตของป่ า
f)

environmental safeguards based on environmental assessments;

การป้ องกันความเสียหายต่ อสิ่งแวดล้ อมบนพืน้ ฐานของการประเมินด้ านสิ่งแวดล้ อม
g)

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

แผนงานเพื่อใช้ ในการจาแนกและคุ้มครองพืชและสัตว์ ชนิดพัน์หายากที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่ อการสูญ
พันธุ์
h)

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

แผนที่แสดงรายละเอียดฐานของแหล่ งทรั พยากรป่ าไม้ รวมไปถึงพืน้ ที่ท่ ไี ด้ รับการคุ้มครอง,
กิจกรรมด้ านการจัดการที่ได้ วางแผนไว้ และความเป็ นเจ้ าของที่ดนิ
i)

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

รายละเอียดและเหตุผลการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคนิคการตัดฟั นและอุปกรณ์ ท่ จี ะใช้
Indicator 7.1.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Management plan แผนการจัดการ

มีแผนการจัดการ
(หรือภาพรวมที่เชื่อโยงกับเอกสารด้ านการจัดการต่างๆ)

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:

ตรวจสอบว่ามีแผนงานและมีเนื่อหาทีก่ าหนดครบถ้ วน

Checking the plan exists and contains all the information
required.
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Management plans may consist of brief notes
and a map

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

แผนการจัดการที่ประกอบด้ วยบันทึกย่อและแผนที่

การตรวจสอบภาคสนามว่ามีการนาเอาแผนงานไปใช้ ตงแต่
ั ้ ในอดีตและยังคงใช้
อยูจ่ นถึงปั จจุบนั

Indicator 7.1.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.2

Management objectives are clearly described

วัตถุประสงค์ของการจัดการได้ รับการอธิบายอย่างชัดเจน

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Management plan แผนการจัดการ

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

โครงร่างที่มีอยูแ่ สดงถึงวัตถุประสงค์และการทาให้ สาเร็จตามเป้า
หมาย

Indicator 7.1.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.3

Forest resources, attributes of any high
conservation value forest, environmental
limitations, special characteristics of the forest,
land use and ownership status, socioeconomic conditions, and adjacent lands are
described

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Management plan แผนการจัดการ

ให้ รายละเอียดของแหล่งทรัพยากรป่ าไม้ ,
ลักษณะที่เป็ นองค์ประกอบของป่ าไม้ ทมี่ ีคณ
ุ ค่าการอนุรักษ์ สงู ,
ข้ อจากัดด้ านสิ่งแวดล้ อม, ลักษณะพิเศษของป่ าไม้ ,
การใช้ ประโยชน์ที่ดินและสถานภาพการเป็ นเจ้ าของ,
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ และพื ้นที่ทอี่ ยูต่ ิดกัน
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
The forest is broadly described

ป่ าไม้ ได้ รับการอธิบายคร่าวๆ

Indicator 7.1.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.4

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

มีรายละเอียดแหล่งทรัพยากรป่ าไม้ ที่ต้องจัดการ,
ข้ อจากัดด้ านสิ่งแวดล้ อม,
สิทธิการใช้ ที่ดินและสถานะภาพความเป็ นเจ้ าของ,
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและประวัตทิ ี่ดินที่อยูต่ ิดกัน
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
The forest is broadly described

ให้ รายละเอียดผืนป่ าอย่างกว้ างๆ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Management plan แผนการจัดการ
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Indicator 7.1.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.5

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

มีการจัดทาเอกสารและแสดงเหตุผลการกาหนดอัตราการตัดฟัน
, การคัดเลือกชนิดพันธุ์, แผนกาหนดการจัดการ
(สาหรับการผลิตและเขตอนุรักษ์ ) และเทคนิคการปฏฺบัติงาน
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Management plan แผนการจัดการ
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Harvest limits are established at sustainable limits and are
based on conservative estimates of tree growth and yield.
Silvicultural prescriptions take into account factors such as
DBH, seed trees for each species, etc.

มีการกาหนดการจากัดการตัดฟันให้ อยูใ่ นระดับที่ยงั่ ยืนบนพื ้นฐานของการประ
มาณการณ์ด้านการอนุรักษ์ ของการเจริญเติบโตและผลผลิตต่อปี ของต้ นไม้

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

มีการกาหนดการจากัดการตัดฟันและแผนการปลูกทดแทน
(ระยะยาว,
อย่างน้ อยต้ องครบระยะเวลาหนึ่งรอบการตัดฟันสาหรับหน่วยจั
ดการป่ าไม้ ทงหน่
ั ้ วย)

Indicator 7.1.6

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.6

Provisions for monitoring forest growth and
dynamics are described

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Management plan แผนการจัดการ

มาตรการในการติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตของป่ าไม้ และ
การเปลี่ยนแปลงจะต้ องได้ รับการอธิบาย
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
The plans include provisions for monitoring
forest regrowth

แผนรวมถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตขอ
งป่ าไม้

Indicator 7.1.7

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.7

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Refer Criterion 6.1 for description of
environmental safeguards อ้ างอิงถึงเกณฑ์ที่ 6.1

สาหรับรายละเอียดการปกป้องสิ่งแวดล้ อม

Indicator 7.1.8

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.8

Refer 6.2 for conservation planning and
provision for RTE species. อ้ างอิงถึง 6.2

สาหรับแผนการอนุรักษ์และมาตรการสาหรับสิ่งมีชีวิตหายาก
ถูกคุกคาม และใกล้ สญ
ู พันธุ์

Indicator 7.1.9

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.9

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

AD 33-TH-07

The pest management strategy is documented
and describes and justifies objectives, control
methods and precautions.
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

ยุทธศาสตร์ การจัดการศัตรูพืชจะต้ องทาเป็ นเอกสรและอธิบายแ
ละพิจารณาเรื่องวัตถุประสงค์ วิธีการควบคุม
และการระวังป้องกัน
Refer also Criterion 6.6 for chemical use in pest
management อ้ างอิงถึงเกณฑ์ 6.6

สาหรับการใช้ สารเคมีที่ใช้ ในการจัดการศัตรูพืช

Indicator 7.1.10

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.10

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

การควบคุมสัตว์ป่าดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่ได้ เขียนบรรยาย
รายละเอียดและแสดงเหตุผลของวัตถุประสงค์,
เป้าหมายการคัดเลือก, วิธีการควบคุมและการระวังป้องกัน
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Written strategy and communication with interested and
affected parties.

ยุทธศาสตร์ ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการสื่อสารกับฝ่ ายต่างๆที่ให้ ความสนใจ
และได้ รับผลกระทบ
Interviews with Forest Managers and consultation with local
stakeholders, experts and government agencies.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และการปรึกษาผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในท้ องถิ่
น, ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานของรัฐบาล

Refer Criterion 6.2 อ้ างถึงหลักเกณฑ์ที่ 6.2

Indicator 7.1.11

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.11

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Maps and associated records แผนที่และบันทึกที่เกี่ยวข้ อง

มีแผนที่ที่เหมาะสม
(โดยมีขนาดที่เหมาะสมสาหรับกิจกรรมการวางแผนและการคว
บคุมดูแล) แสดงฐานแหล่งทรัพยากรป่ ารวมทังพื
้ ้นที่ค้ มุ ครอง,
ลาน ้า, ถนนและภูมิลกั ษณ์อื่นที่จาเป็ นต่อการการจัดการป่ าไม้
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
There are appropriate maps showing the forest
resource base including protected areas,
watercourses, roads and ownership.

มีแผนที่ที่เหมาะสมแสดงฐานแหล่งทรัพยากรป่ ารวมทังพื
้ ้นที่ค้ มุ
ครอง, ลาน ้า, ถนนและความเป็ นเจ้ าของ

Indicator 7.1.12

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.12

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

ควรจัดเตรียมแผนที่ก่อนเริ่มการตัดฟันและก่อสร้ างถนน

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Maps and associated records แผนที่และบันทึกที่เกี่ยวข้ อง

AD 33-TH-07

Indicator 7.1.13

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.13

Harvesting techniques and equipment are
described and justified

มีคาอธิบายและเหตุผลในการพิจารณาเทคนิคการเก็บเกี่ยวตัดฟั
นและอุปกรณ์
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Management plan and operational controls.

แผนการจัดการและการควบคุมการปฏฺบัติงาน
Interviews with staff การสัมภาษณ์พนักงาน

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
The plan describes harvesting methods and
silviculture to ensure responsible management

แผนที่อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวตัดฟันและวนวัฒน์วิทยาเพื่อให้ มนั่
ใจว่าเป็ นแผนการจัดการที่มีความรับผิดชอบ

Indicator 7.1.14

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.14

For large scale operations, planning includes
short (operational/annual), medium (tactical/3-5
yearly) and long (strategic, rotation/harvesting
cycle) term plans covering all operations and
these shall be documented.

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Management plan and operational controls.

แผนการจัดการและการควบคุมการปฏฺบัติงาน
Interviews with staff การสัมภาษณ์พนักงาน

สาหรับพื ้นที่ที่มีการปฏิบตั ิการขนาดใหญ่
การวางแผนต้ องประกอบไปด้ วยแผนระยะสัน้
(ด้ านการปฏิบตั ิ/รายปี ) ระยะกลาง (ด้ านกลยุทธ์ /ทุก3-5 ปี )
และระยะยาว (เชิงยุทธศาสตร์ , รอบการปลูก/วงรอบการตัดฟัน)
ที่ครอบคลุมการปฏิบดั ิการทุกประเภทและควรมีการทาเป็ นเอกส
าร
For small-scale operations a long-term plan
covering harvesting operations will be
documented. The requirement for documented
planning in small-scale operations will be
decided by the scale, duration and intensity of
the operation. สาหรับพื ้นที่ที่มีการปฏิบต
ั ิการขนาดเล็ก

แผนระยะยาวครอบคลุมการเก็บเกี่ยวตัดฟันจะต้ องมีการทาเป็ น
เอกสาร
ข้ อกาหนดสาหรับการวางที่จดั ทาเป็ นเอกสารในการปฏิบตั ิงานข
นาดเล็กนันจะใช้
้
ข้อมูลด้ านขนาด,
ระยะเวลาและความเข้ มข้ นของการปฏิบตั ิงานในการตัดสินใจ
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Only a long term plan as outlined in Indicators
7.1.2 to 7.1.11 is required.

มีความจาเป็ นต้ องใช้ เฉพาะแผนระยะยาวที่ร่างไว้ ในตัวบ่งชี ้
7.1.2 ถึง 7.1.11 เท่านัน้

Indicator 7.1.15

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1.15

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Management plan and operational controls.

แผนการจัดการและการควบคุมการปฏฺบัติงาน

AD 33-TH-07

มีการนาแผนงานไปใช้
ได้ มีการพิจารณาเหตุผลของการเบี่ยงเบนใดๆจากแผนกาหนดห
รืออัตราการก้ าวหน้ ามากพอ
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Interviews with staff การสัมภาษณ์พนักงาน

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

มีการนาแผนงานไปใช้ และสามารถอธิบายการเบี่ยงเบนต่างๆ
(ซึง่ ยังคงไว้ ซงึ่ วัตถุประสงค์ระยะยาว) ได้

Criterion 7.2

The management plan shall be periodically revised to incorporate the results of
monitoring or new scientific and technical information, as well as to respond to
changing environmental, social and economic circumstances

หลักเกณฑ์ ท่ ี 7.2
ต้ องมีการทบทวนแผนการจัดการเป็ นระยะๆเพื่อผนวกเอาผลการติดตามตรวจสอบหรื อข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคใหม่ เข้ าไว้ ด้วย
นอกจากนีย้ ังเป็ นการตอบสนองต่ อการเปลี่ยนของสภาพการณ์ ด้านสิ่งแวดล้ อม, สังคมและเศรษฐกิจ
Indicator 7.2.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.2.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Company procedures กระบวนการต่างๆของบริ ษัท

ในองค์กรขนาดใหญ่
ต้ องแต่งตังพนั
้ กงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบสาหรับการเก็บรวบรวม
และปรับปรุงข้ อมูลในแผนการจัดการให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ

Indicator 7.2.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.2.2

(Not applicable to SLIMF)

ไม่ได้ นามาใช้ กบั เอลแอลไอเอ็มเอฟ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Publications สิ่งพิมพ์
Interviews with Forest Managers การสัมภาษณ์ผ้ จู ด
ั การด้ านการป่ าไม้

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

ที่หน่วยจัดการป่ าไม้ มีข้อมูลการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และทาง
เทคนิคใหม่ในการผลิตด้ านป่ าไม้ และการอนุรักษ์ ความหลายหล
ายทางชีวภาพหรือผู้จดั การป่ าไม้ จะต้ องเข้ าใช้ ข้อมูลเหล่านี ไ้ ด้

Indicator 7.2.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.2.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

There is evidence that scientific and technical
developments and results of monitoring are
incorporated into revisions of policies,
procedures and plans.

Interviews with Forest Managers, scientific evidence.

มีหลักฐานแสดงว่าได้ มีการผนวกการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ แล
ะทางเทคนิคและผลของการติดตามตรวจสอบเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งข
องการทบทวนนโยบาย, ขันตอนและแผนงานต่
้
างๆ

หลักฐานแสดงการวางแผนที่ทาการทบทวนแล้ ว

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ , หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
Evidence of revised planning

AD 33-TH-07
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SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
There is evidence that scientific and technical
developments and results of monitoring are
incorporated into revisions of plans.

มีหลักฐานแสดงว่าได้ มีการผนวกการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ แล
ะทางเทคนิคและผลของการติดตามตรวจสอบเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งข
องการทบทวนแผนงาน

Indicator 7.2.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.2.4

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

Interviews with Forest Managers, scientific evidence.

มีหลักฐานแสดงว่าในการทบทวนแผนการจัดการนันได้
้ รวมเอาก
ารพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อม,
สังคมและเศรษฐกิจเข้ าไว้ ด้วย

หลักฐานแสดงการวางแผนที่ทาการทบทวนแล้ ว

Indicator 7.2.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.2.5

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

ในพื ้นที่ปฏิบตั ิการขนาดใหญ่
ต้ องจัดทาเอกสารตารางเวลาสาหรับการทบทวนแผนการจัดการ
เป็ นระยะๆไว้ ด้วยและต้ องยึดถือตามตารางเวลานัน้

Criterion 7.3

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ , หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
Evidence of revised planning

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Management revision timetable and status of current
management plan

ตารางเวลาการทบทวนการจัดการและสถานะของแผนการจัดการปั จจุบนั

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 7.3
คนงานป่ าไม้ ต้องได้ รับการฝึ กอบรมและต้ องมีการควบคุมการทางานอย่ างเพียงพอเพื่อให้ ม่ นั ใจว่ ามีการนาแผนการจัดการดังกล่ าวไปปฏิบัตอิ ย่ างถู
กต้ องเหมาะสม
Indicator 7.3.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.3.1

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

คนงานป่ าไม้ ทกุ ระดับความสามารถและความรับผิดชอบได้ รับก
ารศึกษาที่เหมาะสมและฝึ กอบรมในงานที่ได้ รับมอบหมายและเ
หมาะสมต่อนโยบายและขันตอนต่
้
างๆของบริษัท
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Forest workers at all levels of skill and
responsibility are appropriately trained in the
tasks they are assigned to.

คนงานป่ าไม้ ทกุ ระดับความสามารถและความรับผิดชอบ
จะได้ รับและฝึ กอบรมที่เหมาะสมในงานที่ได้ รับมอบหมาย

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Training records บันทึกการฝึ กอบรม
Interviews with workers and management

การสัมภาษณ์คนงานและฝ่ ายจัดการ
Field observations การสังเกตการณ์ภาคสนาม

AD 33-TH-07

Indicator 7.3.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.3.2

(Not applicable to SLIMF)

ไม่ได้ นามาใช้ กบั เอลแอลไอเอ็มเอฟ
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Training records บันทึกการฝึ กอบรม
Interviews with staff การสัมภาษณ์พนักงาน

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

(รวมถึงผู้ได้ รับจ้ างโดยผู้รับเหมา) ได้ รับการศึกษา, การฝึ กอบรม
หรือมีประสบการณ์ที่เพียงพอ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสามารถจัดทาแผนและจัดให้ มีการปฏิบตั ิงานด้ า
นการป่ าไม้ ตามแผนงาน,
นโยบายและขันตอนต่
้
างๆขององค์กรได้

Indicator 7.3.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.3.3

All activities are supervised and monitored
sufficiently to ensure that plans, policies,
procedures and contract specifications (for
contractors) are adequately implemented

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Operational procedures กระบวนการด้ านการปฏิบต
ั ิงาน
Interviews with staff. การสัมภาษณ์พนักงาน

กิจกรรมทุกประเภทจะได้ รับการควบคุมดูแลและติดตามตรวจส
อบอย่างเพียงพอเพื่อมัน่ ใจว่าได้ นาแผน, นโยบาย ขันตอน
้
และตัวกาหนดต่างในสัญญา (สาหรับคูส่ ญ
ั ญา)
ไปปฏิบตั ิอย่างเพียงพอ

Indicator 7.3.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.3.4

Evidence of formal or informal training exists in
the field

มีหลักฐานของการฝึ กอบรมอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
อยูใ่ นพื ้นที่ภาคสนาม

Indicator 7.3.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.3.5

In large scale organisations a formal long-term
training plan shall be available

ในองค์กรขนาดใหญ่จะต้ องมีแผนการฝึ กอบรมระยะยาวที่เป็ นท
างการไว้ ด้วย

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with workers and field observations

การสัมภาษณ์คนงานและการสังเกตการณ์ภาคสนาม

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Strategic training plan แผนฝึ กอบรมเชิงยุทธศาสตร์

AD 33-TH-07

Criterion 7.4
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While respecting the confidentiality of information, forest managers shall make
publicly available a summary of the primary elements of the management plan,
including those listed in Criterion 7.1 above.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 7.4
แม้ จะต้ องให้ ความเคารพในเรื่ องการรั กษาความลับของข้ อมูลแต่ ผ้ ูจัดการด้ านการป่ าไม้ ต้องจัดทาบทสรุ ปขององค์ ประกอบเบือ้ งต้ นของแผนการจัด
การซึ่งรวมถึงเนือ้ หาของหลักเกณฑ์ ท่ ี 7.1 ข้ างบนไว้ สาหรั บบุคคลทั่วไปด้ วย
Indicator 7.4.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.4.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Public Summary of Management Plan

บทสรุปแผนการจัดการสาธารณะ

มีแถลงการณ์ที่บคุ คลทัว่ ไปสามารถดูได้ ซงึ่ ให้ ข้อมูลบทสรุปที่เป็ น SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
ปั จจุบนั ขององค์ประกอบเบื ้องต้ นของแผนการจัดการตามที่ระบุไ Management Plan is available
มีการจัดหาแผนการจัดการไว้ ด้วย
ว้ ในข้ อ 7.1
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
The management plan, or a summary of it
(which includes the information required by
Indicators 7.1.2 to 7.1.11 is available for the
public to see on request. มีการจัดหาแผนการจัดการ

หรือ บทสรุปของแผนดังกล่าว
(ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในตัวบ่งชี ้ 7.1.2 ถึง
7.1.11) ไว้ ให้ บคุ คลทัว่ ไปด้ วยหากมีการร้ องขอ

PRINCIPLE 8.

MONITORING AND ASSESSMENT:

Monitoring shall be conducted - appropriate to the scale and intensity of forest management - to
assess the condition of the forest, yields of forest products, chain of custody, management
activities and their social and environmental impacts.

หลักการที่ 8. การติดตามตรวจสอบและการประเมิน:
ต้ องดาเนินการติดตามตรวจสอบ – อย่ างเหมาะสมกับขนาดและความเข้ มข้ นของการจัดการป่ าไม้ – เพื่อประเมินสภาพป่ า,
ผลผลิตต่ อปี , ห่ วงโซ่ แห่ งการพิทกั ษ์ , กิจกรรมการจัดการและผลกระทบด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
Criterion 8.1

The frequency and intensity of monitoring should be determined by the scale
and intensity of forest management operations as well as the relative complexity
and fragility of the affected environment. Monitoring procedures should be
consistent and replicable over time to allow comparison of results and
assessments of change.

หลักเกณฑ์ที่ 8.1
ต้ องกาหนดความถี่และความเข้ มข้ นของการติดตามตรวจสอบตามขนาดและความเข้ มข้ นของการปฏิบตั งิ านด้ านการจัดการป่ าไม้ รวมทังความซั
้
บซ้ อนและเปราะ
บางของสิง่ แวดล้ อมที่ได้ รับผลกระทบ
Indicator 8.1.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.1.1

All activities that require monitoring are
identified.

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Management and environmental
specialists/stakeholders

การสัมภาษณ์ฝ่ายจัดการและผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียด้ านสิ่งแวดล้ อม
Monitoring programme โปรแกรมการติดตามตรวจสอบ
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สาหรับองค์กรขนาดใหญ่นนต้
ั ้ องจัดทาเป็ นเอกสารรวมอยูใ่ นโปร
แกรมการติดตามตรวจสอบด้ วย
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Environmental Monitoring includes :

การติ ดตามตรวจสอบรวมถึง:
•

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

สิ่ งมีชีวิตหายาก
ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ทีส่ าคัญทีร่ ะบุโดยใช้รายกาในเกณฑ์ที่ 6.2
•

Condition of natural habitats over time.

สภาพของถิ่ นที อ่ ยู่ตามธรรมชาติ ในเวลาทีเ่ ปลี ย่ นไป
•

Monitoring of stream/river health

การติ ดตามตรวจสอบสุขอนามัยของลาธาร/แม่น้า

Indicator 8.1.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.1.2

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

ได้ กาหนดความถี่,
ความเข้ มข้ นและค่าใช้ จา่ ยของการติดตามตรวจสอบอย่างเหมา
ะสมกับขนาดและความเข้ มข้ นของการปฏิบตั ิงานด้ านการจัดกา
รป่ าไม้ และความอ่อนไหวของสิ่งแวดล้ อมที่รับผลกระทบ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Monitoring programmes โปรแกรมการติดตามตรวจสอบ
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Manager’s field notes

การจดบันทึกภาคสนามของผู้จดั การ

Manager’s description of how monitoring is done.

รายละเอียดวิธีการทาติดตามตรวจสอบของผู้จดั การ

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

ต้ องดาเนินการติดตามตรวจสอบด้ วยวิธีการเดียวกันและสามาร
ถนากลับมาใช้ ซ ้าได้ เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้ สามารถเปรียบเทียบ
ผลและการประเมินการเปลี่ยนแปลงได้

Indicator 8.1.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.1.3

(Not applicable to SLIMF)

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

ความแน่นอนและขันตอนการติ
้
ดตามตรวจสอบซ ้าสาหรับกิจกรร
มต่างๆ
ถูกจัดทาเป็ นเอกสารในโปรแกรมที่วางไว้ และมีการนาไปใช้
ทาให้ สามารถทาการเปรียบเทียบและทาการเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
เวลาที่เปลี่ยนไป

Indicator 8.1.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.1.4

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Monitoring procedures กระบวนการการติดตามตรวจสอบ
Interviews with Forest Managers and local experts

สัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญท้ องถิ่น
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Monitoring information is readily available and
in a format that facilitates effective auditing and
certification by third parties

มีข้อมูลการติดตามตรวจสอบพร้ อมใช้ งานและอยูใ่ นรูปแบบที่เอื ้
อต่อการสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและการรับรองโดยฝ่ ายทีส่ า
ม

Indicator 8.1.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.1.5

Corrective actions identified through the
monitoring process are appropriately
implemented and closed out
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Monitoring records, reports and archival system.

บันทึก, รายงานและระบบการจัดเก็บเอกสารการติดตามตรวจสอบ
Internal audit records บันทึกการสอบภายใน
CAR records บันทึกคาร์

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Corrective action documentation

การจัดทาเอกสารการดาเนินการแก้ ไข

ได้ ดาเนินการแก้ ไขที่ระบุผ่านกระบวนการติดตามตรวจสอบดาเ
นินการด้ วยความเหมาะสมและปิ ดประเด็นได้

Criterion 8.2

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 8.2
การจัดการป่ าไม้ ต้องรวมไปถึงการวิจัยและการเก็บข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรั บติดตามตรวจสอบตัวบ่ งชีต้ ่ อไปนีไ้ ด้ เป็ นอย่ างน้ อย:
a)

yield of all forest products harvested ผลผลิตต่อปี ของผลิผลจากปื ที่เก็บเกี่ยวได้ ;

b)

growth rates, regeneration and condition of the forest อัตราการเจริ ญเติบโต,

การปลูกทดแทนและสภาพของผืนป่ า;
c)

composition and observed changes in the flora and fauna
องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงที่สงั เกตพบในพืชและสัตว์;

d)

environmental and social impacts of harvesting and other operations
ผลกรทบด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมจากการตัดฟั นและการปฏิบตั ิงานด้ านอื่นๆ;

e) costs, productivity, and efficiency of forest management. ต้ นทุนค่าใช้ จ่าย,

ผลิตภาพและประสิทธิภาพของการจัดการป่ าไม้
Indicator 8.2.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.2.1

Yields of all forest products harvested are
recorded มีการบันทึกผลผลิตต่อปี จากป่ าที่เก็บเกี่ยวได้

Indicator 8.2.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.2.2

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

การทารายการเรื่องทรัพยากรไม้ ซงุ จะต้ องดาเนินการด้ วยความเ
หมาะสมกับขนาดและความเข้ มข้ นของการจัดการป่ าไม้
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
The manager knows what information they
need in order to judge progress towards their
objectives. The information is collected and
recorded.

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Harvesting records บันทึกการตัดฟั น

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ได้ทาการเก็บข้อมูลอัตราการเจริ ญเติ บโต,
การปลูกทดแทนและผลผลิ ตต่อปี จากป่ าที เ่ ก็บเกีย่ วได้รวมทัง้ สภาพของป่ าไม้
(ความเที ย่ งตรงของข้อมูลเหมาะสมกับขนาดและความเข้มข้นของการจัดการ)
Documented inventory เอกสารข้ อมูลจากป่ า
SLIMF เอสแอลไอเอ็มเอฟ:
Discussions with forest manager.

การพูดคุยถกเถียงกับผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้
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ผู้จดั การทราบว่าจาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลอะไรเพื่อตัดสินความก้ าวห
น้ าไปสูว่ ตั ถุประสงค์ที่วางไว้
มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวและทาบันทึกไว้
In all cases this will include
สาหรับทุกกรณีข้อมูลนี ้จะรวมถึง:
▪

Amount of products harvested

ปริ มาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้
▪
▪

Effects of operations as identified under C6.1
ผลกระทบต่อภูมิลกั ษณ์ตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ที่ 6.1
Changes in features identified under C6.2
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Evidence of the manager’s knowledge of the forest and
proactive approach to field observation and field notes

หลักฐานความรู้ของผู้จดั การเกี่ยวกับป่ าไม้ และวิธีการสังเกตการณ์ภาคสนามเชิ
งรุกและการจดบันทึกภาคสนาม
Review of manager’s field notes, observations or reports on
HCVs.

ทบทวนการบันทึกภาคสนาม,
การสังเกตการณ์หรือรายงานว่าด้ วยเอชซีวีของผู้จดั การ
Available maps and reports from other sources

มีแผนที่และรายงานที่ได้ จากแหล่งอื่นด้ วย

การเปลี่ยนแปลงในภูมิลกั ษณ์ตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ที่ 6.2
▪

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

ต้ องดาเนินการติดตามตรวจสอบรายปี เป็ นเป็ นอย่างน้ อยสาหรับคุณค่า
ด้ านการอนุรักษ์สงู ตามที่ระบุไว้ ใน หลักเกณฑ์ที่ 9.1
▪

Invasive exotic species สิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

Indicator 8.2.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.2.3

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

ณ จุดที่ไม่มีการใช้ ผลผลิตที่ไม่ใช่ทอ่ นไม้
ได้ ดาเนินการเก็บข้ อมูลแหล่งทรัพยากรตามความเหมาะสมกับข
นาดและความเข้ มข้ นของการจัดการป่ าไม้

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Documented Inventory เอกสารข้ อมูลจากป่ า
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Interviews with the Forest Manager and field observations

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และการสังเกตการณ์ภาคสนาม

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

การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไม่ใช่ทอ่ นไม้ ในระดับที่ยงั่ ยืนเป็ นที่รับทรา
บโดยทัว่ ไป

Indicator 8.2.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.2.4

(Not applicable to SLIMF)

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

มีการเก็บข้ อมูลองค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทีส่ งั เกตพบใน
พืชและสัตว์และประสิทธิภาพของกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ตา่ งๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตหายากที่ถกู คุกคามและเสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์

Indicator 8.2.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.2.5

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Monitoring data ข้ อมูลการติดตามตรวจสอบ
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Interviews with Forest Managers

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้
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Indicators to track long term changes in terms
of environmental and social impacts of forest
operations, including health and safety, are
determined and monitoring data collected
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Monitoring data ข้ อมูลการติดตามตรวจสอบ
Interviews with Forest Managers and consultation with local

มีการกาหนดตัวบ่งชี ้เพื่อสืบเสาะการเปลี่ยนแปลงระยะยาวด้ าน communities
การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และการปรึกษากับชุมชนท้ องถิ่น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคมของการจัดการป่ าไม้
รวมไปถึงสุขภาพและความปลอดภัยและได้ มีการเก็บรวบรวมข้ อ The intent of the indicator is to ensure that long term trends in
terms of the social and bio-physical environments can be
มูลการติดตามตรวจสอบด้ วย
measured. Specific indicators that can provide this information
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
The forest manager is aware of the social
impacts of operations and mitigate these where
they are negative

ผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้
อมจากการปฏิบตั ิงานและได้ ดาเนินการบรรเทาผลกระทบทางล
บ

Indicator 8.2.6

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.2.6

Data are collected on any wild mammals culled

need to be identified.

เจตนารมณ์ของตัวบ่งชี ้ คือ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสามารถวัดแนวโน้มระยะยาวของสิ่ งแวดล้อมทางสังคมและทาง
กายภาพ-ชี วภาพได้ จาเป็ นต้องระบุตวั บ่งชีเ้ ฉพาะที ส่ ามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Data ข้ อมูล

มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมที่ถกู คัดมา

Indicator 8.2.7

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.2.7

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

ได้ ดาเนินการติดตามตรวจสอบหลังการตัดฟันเพื่อประเมินของเ
สียและความเสียหายต่อพื ้นที่ทางาน
For large scale operations this monitoring shall
be documented.

Verifiers & Guidanceตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and supervisors.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และหัวหน้ าคนงาน
Field observations การสังเกตการณ์ภาคสนาม
Post-harvest monitoring record

บันทึกการติดตามตรวจสอบหลังการตัดฟัน

สาหรับการปฏิบตั ิงานขนาดใหญ่ต้องจัดทาเอกสารการติดตามต
รวจสอบนี ้ไว้ ด้วย

Indicator 8.2.8

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.2.8

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Data and records ข้ อมูลและบันทึกต่างๆ

เจ้ าของกิจการ/ผู้จดั การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลด้ านต้ นทุน,
ผลิตภาพและประสิทธิภาพของกิจกรรมด้ านการจัดการป่ าไม้ ตา่
งๆ

Indicator 8.2.9

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.2.9

The results of such analyses (refer 8.2.8) are
incorporated into plans

ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว (อ้ างถึงข้ อ 8.2.8)
ถูกผนวกไว้ ในแผนต่างๆด้ วย

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Data and records ข้ อมูลและบันทึกต่างๆ
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Indicator 8.2.10

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.2.10

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

มีการติดตามตรวจสอบผลการทางานของผู้รับเหมาซึง่ รวมถึงคว
ามสอดคล้ องกับข้ อกาหนดแห่งสัญญาและข้ อกาหนดของกฎหม
ายด้ วย
In large scale organisations, formal auditing of
contractors shall be carried out on a regular
basis and records thereof maintained

ในองค์กรขนาดใหญ่ต้องทาการสอบผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการ
อย่างสม่าเสมอและจดบันทึกข้ อมูลจากการสอบไว้ ด้วย

Indicator 8.2.11

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.2.11

Waste disposal sites within the FMU are
regularly checked

มีการตรวจสอบพื ้นที่สาหรับทิ ้งของเสียในหน่วยจัดการป่ าไม้ อย่า
งสม่าเสมอ

Criterion 8.3
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and contractors.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และผู้รับเหมา
Audit documents เอกสารการสอบ
The intent of the indicator is not only the monitoring of the daily
operations of contractors, but also their compliance with the
requirements of their contracts, compliance with legal
requirements, the payment of any fees and taxes and
compensation of employees and allowances for leave and
other associated requirements.

เจตนารมณ์ ของตัวบ่งชี ไ้ ม่เพียงแต่เพือ่ ติ ดตามตรวจสอบการปฏฺบัติงานในแจ่ละ
วันของผู้รบั เหมาเท่านัน้ และยังตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดแห่งสัญญา,
การปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดข้อกาหนดของกฎหมาย,
การชาระค่าธรรมเนียมและภาษี รวมทัง้ การจ่ายเงิ นชดเชยให้แก่ลูกจ้าง,
เบีย้ เลีย้ งสาหรับการลาพักและอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อกาหนดต่างๆ
Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and field observations

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และการสังเกตการณ์ภาคสนาม

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 8.3
ผู้จัดการด้ านการป่ าไม้ ต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ดาเนินการติดตามตรวจสอบและออกใบรั บรองให้ แก่ องค์ กรได้ โดยที่ต้องสามารถต
รวจสอบย้ อนกลับไปยังที่มาของผลิตภัณฑ์ ได้ , กระบวนการนีเ้ ป็ นที่ร้ ู จักภายใต้ หวั ข้ อ “ห่ วงโซ่ แห่ งการพิทักษ์ ”
Indicator 8.3.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.3.1

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

กระบวนการนี ้เป็ นขันตอนการบ่
้
งชี ้ผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั้
(ทังไม้
้ ทอ่ นและที่ไม่ใช่ไม้ )
ที่ออกจากป่ าเพื่อให้ ผ้ รู ับสินค้ าสามารถกาหนดทราบผืนป่ าต้ นทางได้ โ
ดยง่าย

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ใบรับรองร่วมการจัดการป่ าไม้/ห่วงโซ่แห่งการพิทกั ษ์ นนั้ ครอบคลุมการตัดฟันแล
ะการขนส่งไม้ทรงกลมไปยังจุดจาหน่ายจุดแรก, การขนลงหรื อการแปรรู ป
สาหรับการแปรรู ปในพืน้ ที ท่ างาน อาทิ การเผาถ่าน,
For large scale organisations this procedure
shall be documented.
การใช้แท่นเลือ่ ยเคลือ่ นทีห่ รื อการซื ้อและการตัดฟันไม้ยืนต้นโดยฝ่ ายทีส่ าม
สาหรับองค์กรขนาดใหญ่ ต้ องจัดทากระบวนการนี ้ไว้ เป็ นเอกสาร (อาทิ โรงเลือ่ ย, ผู้รบั เหมาตัดฟัน,
พ่อค้าไม้)นัน้ ต้องมีใบรับรองห่วงโซ่แห่งการพิทกั ษ์ แยกต่างหากหากผลิ ตภัณฑ์น ั้
นถูกส่งขายในสถานะทีผ่ ่านการรับรองแล้ว
Interview with Forest Managers
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การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้
Procedures. กระบวนการต่างๆ

Indicator 8.3.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.3.2

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Delivery notes, receipts and stock records

ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงินและบันทึกรายการสินค้ า

สาหรับผลิตภัณฑ์ที่อยูบ่ นพื ้นดินบริเวณต่างๆ,
บริเวณที่ตงไม้
ั ้ และพื ้นทีแ่ ปรรูปในหน่วยการจัดการป่ าไม้ นนมี
ั ้ เอก
สารแสดงที่มาและปลายทางของผลิตภัณฑ์จากป่ าที่ผา่ นการรับ
รองแล้ วทุกตัว
Indicator 8.3.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.3.3

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Sales invoices ใบกากับสินค้ า

ใบกากับสินค้ าและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการขายวัสดุที่ผ่านการ
รับรองประกอบไปด้ วยเลขหมายใบรับรองห่วงโซ่แห่งการพิทกั ษ์ ใ
นรูปแบบที่ถกู ต้ อง (เอสจีเอส-เอฟเอ็ม/ซีโอซี-XXXXXX)
และระบุประเภทเป็ น “เอฟเอสซี 100%”
Indicator 8.3.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.3.4

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Sales records, invoices บันทึกการขายและใบกากับสินค้ า

มีการจดบันทึกปริมาณรวมของผลิตภัณฑ์ทงหมดที
ั้
่ขายไปรวมถึ
งปริมาณที่ขายให้ ผ้ ถู ือใบรับรองห่วงโซ่แห่งการพิทกั ษ์ ด้วย
Indicator 8.3.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.3.5

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

การใช้ เครื่องหมายการค้ าเอฟเอสซีนนเป็
ั ้ นไปตามนโยบายและไ
ด้ รับอนุมตั ิจากเอสจีเอส ควอลิฟอร์ แล้ ว

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Samples of trademark use ตัวอย่างการใช้ เครื่ องหมายการค้ า
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The results of monitoring shall be incorporated into the implementation and
revision of the management plan.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 8.4 ต้ องผนวกผลการติดตามตรวจสอบเข้ าไว้ ในหัวข้ อการนาไปปฏิบัตแิ ละการทบทวนของแผนการจัดการด้ วย
Indicator 8.4.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.4.1

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

มีการวิเคราะห์ผลการวิจยั และติดตามตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
และได้ ผนวกเข้ าไว้ ในการวางแผนงานเสมอ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with local experts and Forest Managers.

การสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้
Forest planning documents เอกสารการจัดการป่ าไม้

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Refer Indicators 7.2.3 and 7.2.4

อ้ างถึงตัวบ่งชี ้ที่ 7.2.3 และ 7.2.4
Indicator 8.4.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.4.2

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

มีหลักฐานแสดงว่าได้ นาเอาผลการติดตามตรวจสอบไปใช้ ในกา
รปรับปรุงการจัดการป่ าไม้

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with local experts and Forest Managers

การสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและผู้จดั การด้ านการจัดการป่ าไม้

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Refer Indicators 7.2.3 and 7.2.4

อ้ างถึงตัวบ่งชี ้ที่ 7.2.3 และ 7.2.4

Criterion 8.5

While respecting the confidentiality of information, forest managers shall make
publicly available a summary of the results of monitoring indicators, including
those listed in Criterion 8.2.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 8.5
แม้ จะต้ องให้ ความเคารพในเรื่ องการรั กษาความลับของข้ อมูลแต่ ผ้ ูจัดการด้ านการป่ าไม้ ต้องจัดทาบทสรุ ปของผลลัพธ์ ตัวบ่ งชีก้ ารติดตามตรวจสอบ
รวมทัง้ ที่อยู่ในรายการของหลักเกณฑ์ ท่ ี 8.2 ด้ วย
Indicator 8.5.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.5.1

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

มีการจัดทาผลและ/หรือบทสรุปของโปรแกรมการติดตามตรวจ
(รวมถึงที่อยูใ่ นรายการของหลักเกณฑ์ที่ 8.2 ด้ วย)
ให้ แก่สาธารณะภายใต้ ประเพณีปฏิบตั ทิ ี่ยอมรับได้ ของการรักษา
ความลับของข้ อมูลด้ านการพาณิชย์
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Refer Indicator 7.4.1

อ้ างถึงหลักเกณฑ์ที่ 7.4.1

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Public summary บทสรุปสาธารณะ
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PRINCIPLE 9.

MAINTENANCE OF HIGH CONSERVATION VALUE FORESTS:

Management activities in high conservation value forests shall maintain or enhance the attributes,
which define such forests. Decisions regarding high conservation value forests shall always be
considered in the context of a precautionary approach.

หลักการที่ 9. การดูแลรั กษาป่ าไม้ ท่มี ีคุณค่ าด้ านการอนุรักษ์ สูง:
กิจกรรมด้ านการจัดการในพื้นทีป่ ่ าทีมีคุณค่าด้ านการอนุรักษ์ สูงต้องดูแลรักษาหรื อเสริมสร้ างคุณลักษณะต่างๆซึ่งบ่ งบอกความเป็ นผืนป่ าประเภ
ทดังกล่าว การตัดสิ นใจต่างๆทีเ่ กีย่ วเนื่องกับพื้นทีป่ ่ าทีมีคุณค่าด้ านการอนุรักษ์ สูงต้องทาในบริบทของวิธีการทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
Criterion 9.1

Assessment to determine the presence of the attributes consistent with High
Conservation Value Forests will be completed, appropriate to scale and intensity
of forest management

หลักเกณฑ์ ท่ ี 9.1
การประเมินเพื่อกาหนดการมีอยู่ของคุณลักษณะที่ตรงกับป่ าที่มีคุณค่ าด้ านการอนุรักษ์ สูงจะเสร็จสมบูรณ์ เหมาะสมกับขนาดและความเข้ มข้ นของก
ารจัดการป่ าไม้
Indicator 9.1.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 9.1.1

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

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

มีการประเมินหน่วยป่ าปลูกอย่างเพียงพอ
(ในการปรึกษากับองค์กรด้ านการอนุรักษ์ ,
หน่วยงานด้ านการกากับดูแลและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่นทังในระ
้
ดับท้ องถิ่นและระดับชาติ)
และได้ ระบุป่าเอชซีวีเอฟรวมทังคุ
้ ณลักษณะด้ านชีวภาพและ/หรื
อเศรษฐกิจ-สังคมหรือด้ านวัฒนธรรมไว้ ด้วย

▪

ข้อกาหนดนีต้ ้องนาไปใช้ปฏิ บตั ิ กบั ป่ าทุกผื นที อ่ ยู่ระหว่างการประเมิ น
ป่ าเอชซี วีเอฟต้องมีหนึ่งในคุณลักษณะต่อไปนีห้ รื อมากกว่า:

พืน้ ทีป่ ่ ามี คณ
ุ ค่าด้านความหลากหลายทางชี วภาพอยู่หนาแน่นอย่างมี นยั
สาคัญทัง้ ในระดับประเทศ, ภูมิภาคและระดับโลก
และ/หรื อมี ภูมิประเทศที เ่ ป็ นป่ าขนาดใหญ่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตทีเ่ กิ ดขึ้นเองตามธรร
มชาติ ปรากฏอยู่ในรูปแบบการกระจายตัวและความอุดมสมบูรณ์ ทีเ่ ป็ นไปต
ามธรรมชาติ

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

มีการประเมินหน่วยป่ าปลูกอย่างเพียงพอ
(ในการปรึกษากับองค์กรด้ านการอนุรักษ์ ,
หน่วยงานด้ านการกากับดูแลและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่นทังในระ
้
ดับท้ องถิ่นและระดับประเทศ)
และได้ ระบุป่าเอชซีวีเอฟรวมทังคุ
้ ณลักษณะด้ านชีวภาพและ/หรื
อเศรษฐกิจ-สังคมหรือด้ านวัฒนธรรมไว้ ด้วย

Forest areas containing globally, regionally or nationally
significant concentrations of biodiversity values and/or large
landscape level forests where viable populations of most/all
naturally occurring species exist in natural patterns of
distribution and abundance;

▪

Rare, threatened or endangered ecosystems;

ระบบนิ เวศทีห่ ายาก, ถูกคุกคามและเสีย่ งต่อการสูญพันธุ์
▪

Forests that provide basic ecological services in critical
situations (e.g. water quality or flow, protection against
erosion or natural disasters such as cyclones or hurricanes,
pollinators);

เป็ นป่ าทีใ่ ห้บริ การด้านนิเวศพืน้ ฐานในภาวะวิ กฤติ (อาทิ
คุณภาพน้าหรื อการไหล, การป้องกันการพังทลายหรื อภัยธรรมชาติ เช่น
พายุไซโคลนหรื อเฮอริ เคน, ตัวแพร่เกษรดอกไม้)
▪

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

เป็ นป่ าทีโ่ ดยพืน้ ฐานแล้วสามารถตอบสนองความต้องการพืน้ ฐานด้านเศรษ
ฐกิ จหรื อด้านชีวภาพกายภาพของชุมชนหรื อมีความสาคัญในแง่ทีเ่ ป็ นอตลักษณ์ทางวัฒนธรรมข
องชุมชนท้องถิ่ น
Interviews with Forest Managers and local experts.
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การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น
Evidence of assessments. หลักฐานการประเมิน

Indicator 9.1.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 9.1.2

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Documented procedures and records

เอกสารกระบวนการและบันทึกต่างๆ

สาหรับองค์กรขนาดใหญ่
ต้ องจัดทาขันตอนการประเมิ
้
นเป็ นเอกสารและจดบันทึกการปรึก
ษาไว้ ด้วย

Criterion 9.2

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 9.2
สาหรั บขบวนการออกใบรั บรองในส่ วนที่เป็ นการปรึกษานัน้ ต้ องให้ ความสาคัญกับคุณลักษณะด้ านการอนุรักษ์ ท่ ไี ด้ รับการบ่ งชีแ้ ละทางเลือกสาหรั บ
การดูแลรั กษาคุณลักษณะดังกล่ าว
Indicator 9.2.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 9.2.1

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

เจ้ าของกิจการ/ผู้จดั การได้ บญ
ั ญัติแผนกาหนดการจัดการที่เหมา
ะสมสาหรับป่ าเอชซีวีเอฟด้ วยการปรึกษากับ
(และเป็ นที่ยอมรับของ) องค์กรด้ านการอนุรักษ์ ,
หน่วยงานด้ านการกากับดูแลและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่นทังในระ
้
ดับท้ องถิ่นและระดับประเทศ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

การปรึกษากับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหลักฐานที่ไ
ด้ จากหน่วยงานเหล่านี ้

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

เจ้ าของกิจการ/ผู้จดั การได้ บญ
ั ญัติแผนกาหนดการจัดการที่เหมา
ะสมสาหรับป่ าเอชซีวีเอฟด้ วยการปรึกษากับ
(และเป็ นที่ยอมรับของ) องค์กรด้ านการอนุรักษ์ ,
หน่วยงานด้ านการกากับดูแล
Indicator 9.2.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 9.2.2

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers, local experts and
communities.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ , ผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่นและชุมชน
Affected communities/persons are listed on the stakeholder list
(refer Criterion 4.4).
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เมื่อมีการระบุคณ
ุ ลักษณะด้ านเศรษฐกิจสังคมหรือวัฒนธรรมขอ
งป่ าเอชซีวีเอฟเกิดขึ ้นต้ องทาการวิเคราะห์และตัดสินใจร่วมกับผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่ได้ รับผลกระทบโดยตรง

Criterion 9.3
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จดบันทึกรายชื่อชุมชน/บุคคลที่ได้ รับผลกระทบไว้ ในรายชื่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
(อ้ างถึงหลักเกณฑ์ที่ 4.4)

The management plan shall include and implement specific measures that
ensure the maintenance and/or enhancement of the applicable conservation
attributes consistent with the precautionary approach. These measures shall be
specifically included in the publicly available management plan summary.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 9.3
แผนการจัดการควรประกอบด้ วยและใช้ งานมาตรการพิเศษต่างๆที่สร้ างความมัน่ ใจว่าการดูแลรักษาและ/หรื อเสริมสร้ างคุณลักษณะด้ านการอนุรักษ์ ทเี่ กี่ยวข้ องนั ้
นตรงตามวิธีการระวังป้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการเหล่านี ้ต้ องประกอบด้ วยบทสรุ ปแผนการจัดการสาหรับสาธารณะด้ วย
Indicator 9.3.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 9.3.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Management plan แผนการจัดการ

มีการระบุรายละเอียดคุณลักษณะด้ านชีวภาพและ/หรือด้ านสังค
มของป่ าเอชซีวีเอฟไว้ ในแผนการจัดการด้ วย
Indicator 9.3.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 9.3.2

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Management plan แผนการจัดการ

แผนดังกล่าวให้ รายละเอียดมาตรการพิเศษที่จะใช้ ในการเสริมส
ร้ างคุณลักษณะที่ได้ มีการบ่งชี ้ (ดูที่หลักเกณฑ์ 7.1
ประกอบด้ วย)
Indicator 9.3.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 9.3.3

All measures are described in the public
summary of the plan

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Management plan แผนการจัดการ

รายละเอียดของมาตรการทังหมดมี
้
อยู่ในบทสรุปสาธารณะของแ
ผนนี ้
Indicator 9.3.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 9.3.4

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

เมื่อมีการระบุวา่ มีผืนป่ าเอชซีวีเอฟที่มีคณ
ุ ค่าด้ านชีวภาพ
ฝ่ ายจัดการต้ อง
▪

maintain natural patterns of distribution and
abundance of species,

ดูแลรักษารูปแบบธรรมชาติของการกระจายตัวและความอุดมส
มบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น
Field observations. การสังเกตการณ์ภาคสนาม
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maintain natural evolutionary and ecological
processes (biotic and abiotic, including
disturbance),

รักษาขบวนการวิวฒ
ั นาการและนิเวศวิทยา
(ทังที
้ ่เป็ นสิ่งมีวิตและไม่มีชีวิตรวมถึงสิ่งรบกวนต่างๆ)
▪

avoid fragmentation, and set aside core areas for
strict protection

หลีกเลี่ยงการแบ่งแยกและปั กปั นพื ้นทีห่ ลักเพื่อการคุ้มครองอย่า
งเข้ มงวด

Indicator 9.3.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 9.3.5

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

ภูมิประเทศที่เป็ นป่ าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างร้ ายแรง
ต้ องได้ รับการคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ (อาทิ ห้ ามการตัดฟัน)

Criterion 9.4

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 9.4
ต้ องทาการติดตามตรวจสอบทุกปี เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพของมาตรการต่างๆที่ใช้ ในการดูแลรักษาหรื อเสริมสร้ างคุณลักษณะด้ านการอนุรั กษ์ ที่มีอยู่
Indicator 9.4.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 9.4.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and local experts

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น

ได้ กาหนดตัวบ่งชี ้เพื่อการติดตามตรวจสอบและความถี่ในการปรึ
กษากับผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นที่ยอมรับ,
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียระดับท้ องถิ่นและระดับประเทศเพื่อติดตามตร
วจสอบความมีประสิทธิภาพของมาตรการแต่ละอย่างตามที่บรร
ยายไว้ ในแผน
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Refer Indicator 8.2.2 อ้ างถึงตัวบ่งชี ้ที่ 8.2.2

Indicator 9.4.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 9.4.2

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Records of monitoring บันทึกการติดตามตรวจสอบ
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มีการทาบันทึกการติดตามตรวจสอบและนาได้ ไปใช้ ,
ในการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นที่ยอมรับ,
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียระดับท้ องถิ่นและระดับประเทศ,
เพื่อนาไปปรับการจัดการในอนาคต
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Records of monitoring are kept and used, in
consultation with conservation and
government agencies, to adapt future
management

มีการทาบันทึกการติดตามตรวจสอบและนาได้ ไปใช้ ,
ในการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นที่ยอมรับ,
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียระดับท้ องถิ่นและระดับประเทศ,
เพื่อนาไปปรับการจัดการในอนาคต
Indicator 9.4.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 9.4.3

Indicator 9.4.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 9.4.4

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

ผู้จดั การทาการติดตามตรวจสอบพัฒนาการด้ านการวิจยั ต่างๆซึ่
งอาจเป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดการป่ าเอชซีวีเอฟอย่างกระตือรือร้
น
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Managers are actively communicating with
conservation and government agencies to
access research developments which might
contribute to management of HCVFs

ผู้จดั การสื่อสารกับหน่วยงานด้ านการอนุรักษ์ และหน่วยงานของ
รัฐบาลอย่างกระตือรือร้ นเพื่อประเมินพัฒนาการด้ านการวิจยั ต่า
งๆซึง่ อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดการป่ าเอชซีวีเอฟอย่างกระตือรื
อร้ น

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Scientific evidence. หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
Interviews with Forest Managers and local experts

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการจัดการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น
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PRINCIPLE 10. PLANTATIONS:
Plantations shall be planned and managed in accordance with Principles and Criteria 1 – 9, and
Principle 10 and its Criteria. While plantations can provide an array of social and economic
benefits, and can contribute to satisfying the world’s needs for forest products, they should
complement the management of, reduce pressures on, and promote the restoration and
conservation of natural forests.

หลักการที่ 10 สวนป่ า :
สวนป่ าควรได้ รับการออกแบบและจัดการตามหลักการและหลักเกณฑ์ ท่ ี 1 – 9 และ หลักการที่ 10
และหลักเกณฑ์ ของหลักการนีด้ ้ วย
ขณะที่สวนป่ าสามารถสร้ างประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ยังช่ วยเติมเต็มความต้ องการผลิตผลจากป่ าของโลกด้ วยนัน้ ขณะเ
ดียวกันก็ควรทาให้ การจัดการป่ าธรรมชาติสมบูรณ์ ขนึ ้ รวมทัง้ ลดแรงกดดันต่ อ
และส่ งเสริมการฟื ้ นฟูและอนุรักษ์ ป่าธรรมชาติด้วย
Criterion 10.1

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

หลักเกณฑ์ที่ 10.1
วัตถุประสงค์การจัดการของสวนป่ าทังการแปลงสภาพป่
้
าธรรมชาติและวัตถุประสงค์การฟื น้ ฟูนนต้
ั ้ องถูกระบุไว้ อย่างชัดเจนในแผนการจัดการและแสดงให้ เห็นอย่
างชัดเจนว่ามีการนาแผนนันไปปฏ
้
ฺ บัตจิ ริ ง
Indicator 10.1.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.1.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

“ป่ าธรรมชาติ ” สามารถตีความได้ว่าหมายถึงพืน้ ทีท่ ีม่ ีพืชปกคลุม
Forest Management Plan แผนการจัดการป่ าไม้

แผนการจัดการของสวนป่ าระบุวตั ถุประสงค์การจัดการไว้ อย่างชั Interviews with Forest Managers and local experts.
ดเจนทังส
้ าหรับสวนป่ าเองและสาหรับการแปลงสถาพและฟื น้ ฟู การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น
ป่ าธรรมชาติด้วย (ดูที่หลักเกณฑ์ที่ 7.1ด้ วย)
Indicator 10.1.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.1.2

The achievement of the objectives can be
clearly demonstrated

สามารถแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าดาเนินการบรรลุวตั ถุประสง
ค์

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and local experts.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น
Field observations การสังเกตการณ์ภาคสนาม
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The design and layout of plantations should promote the protection, restoration
and conservation of natural forests, and not increase pressures on natural
forests. Wildlife corridors, streamside zones and a mosaic of stands of different
ages and rotation periods, shall be used in the layout of the plantation,
consistent with the scale of the operation. The scale and layout of plantation
blocks shall be consistent with the patterns of forest stands found within the
natural landscape.

หลักเกณฑ์ที่ 10.2 การออกแบบและแผนผังสวนป่ าต้ องส่งเสริมการคุ้มครอง, การฟื น้ ฟูและการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ
รวมทังต้
้ องไม่เพิ่มความกดดันต่อป่ าธรรมชาติ แผนผังสวนป่ าควรออกแบบให้ มีทางเดินสัตว์ป่า,
เขตริ มลาธารและการปลูกต้ นไม้ ที่มีอายุและระยะเวลาของรอบการเติบโตที่ตา่ งกันสลับกันไปตามความเหมาะสมของขนาดของการปฏิบตั งิ าน
ขนาดและแผนผังของแต่ละบล็อคในสวนป่ าต้ องสอดคล้ องกับรู ปแบบของป่ าไม้ ยืนต้ นที่พบภายในภูมิประเทศที่เป็ นธรรมชาติ
Indicator 10.2.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.1

Natural vegetation areas are considered during
planning

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Maps แผนที่

มีการพิจารณาพื ้นที่ที่มีพืชปกคลุมในระหว่างวางแผน
Indicator 10.2.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.2

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

สาหรับการคุ้มครอง,
การฟื น้ ฟูและการอนุรักษ์ ป่าธรรมชาติและทางเดินของสัตว์ป่าให้
อ้ างอิงหลักเกณฑ์ที่ 6.2
Indicator 10.2.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:
Maps and documentation แผนที่และการจัดทาเอกสาร

ได้ ทาการแบ่งเขตกันชนตลอดแนวลาน ้าและโดยรอบแหล่งน ้าไว้
ในแผนทีต่ ามข้ อกาหนดในแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีทสี่ ดุ ระดับประเ
ทศและระดับภูมิภาค อ้ างอิงตัวบ่งชี ้ที่ 6.5.3.
Indicator 10.2.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.4

Buffer zones identified in terms of 10.2.3 are
maintained

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:
Maps and field observations แผนที่และการสังเกตการณ์ภาคสนาม

มีการดูแลรักษาเขตกันชนตามที่ระบุใบข้ อ 10.2.3
Indicator 10.2.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.5

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Maps and field observations แผนที่และการสังเกตการณ์ภาคสนาม
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ขนาดและแผนผังของบล็อคในสวนป่ าทังที
้ ่มีอยูเ่ ดิมและที่เป็ นขอ
งใหม่ตรงตามรูปแบบของป่ าไม้ ยืนต้ นภายในภูมิประเทศที่เป็ นธร
รมชาติ

Criterion 10.3

Diversity in the composition of plantations is preferred, so as to enhance
economic, ecological and social stability. Such diversity may include the size
and spatial distribution of management units within the landscape, number and
genetic composition of species, age classes and structures.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 10.3 สวนป่ าควรจะประกอบด้ วยองค์ประกอบที่มีความหลากหลายเพื่อเสริมสร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ, ระนิเวศและทางสังคม
ความหลากหลายดังกล่าวนี ้อาจประกอบไปด้ วยขนาดและการกระจายตัวของพื ้นที่ว่างของหน่วยจัดการภายในภูมิประเทศ,
องค์ประกอบด้ านจานวนและพันธุกรรมของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ ช่วงชันอายุ
้ และโครงสร้ าง
Indicator 10.3.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.3.1

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

Indicator 10.3.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.3.2

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Forest plans and maps แผนป่ าไม้ และแผนที่
Field observations การสังเกตการณ์ภาคสนาม

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Policies and procedures. นโยบายและกระบวนการต่างๆ
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Interviews with Forest Managers and field observations

มีการระบุขนาดการตัดสางที่มากที่สดุ
การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และการสังเกตการณ์ภาคสนาม
ต้ องจัดทาเอกสารเหตุผลประกอบการตัดสินใจในจุดที่อาจก่อผล
กระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้ อมหรือเศรษฐกิจ-สังคมไว้ ด้วย
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Maximum clear-cut size is defined and justified.

มีการระบุขนาดการตัดสางที่มากที่สดุ

Criterion 10.4

The selection of species for planting shall be based on their overall suitability
for the site and their appropriateness to the management objectives. In order to
enhance the conservation of biological diversity, native species are preferred
over exotic species in the establishment of plantations and the restoration of
degraded ecosystems. Exotic species, which shall be used only when their
performance is greater than that of native species, shall be carefully monitored
to detect unusual mortality, disease, or insect outbreaks and adverse ecological
impacts.

หลักเกณฑ์ที่ 10.4 การเลือกชนิดพันธุ์สาหรับปลูกนันควรอิ
้
งความเหมาะสมโดยรวมสาหรับพื ้นที่ทางานและความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์การจัดการ
เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพควรเลือกใช้ ชนิดพันธุ์ประจาถิ่นแทนชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นในการเริ่มสร้ างสวนป่ าและในการฟื น้ ฟูระบบ
นิเวศที่เสื่อมโทรม
ส่วนชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นซึง่ จะใช้ ก็ตอ่ เมื่อให้ ผลผลิตที่ดีกว่าชนิดพันธุ์ประจาถิ่นนันต้
้ องทาการติดตามตรวจสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อสืบหาลักษณะที่ดี,
การแพร่กระจายของโรคหรื อแมลงและผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศ
Indicator 10.4.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.4.1
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Scientific evidence and interviews with local experts

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญท้ องถิ่น

การคัดเลือกชนิดพันธุ์,
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
แหล่งที่มาและโคลนทาโดยอ้ างอิงข้ อมูลจากเอกสารการทดลอง
Discussions with manager about plantation objectives
ต่างๆที่แสดงถึงความเหมาะสมของชนิดพันธุ์ตอ่ พื ้นที่และวัตถุปร การพูดคุยถกเถียงกับผู้จดั การเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสวนป่ า
ะสงค์การจัดการ
Plans for future planting แผนงานสาหรับการวางแผนในอนาคต
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Species approved by Royal Forest Department.
The species chosen for plantations are suited
to the site and matched to the objectives.

ชนิดพันธุ์ได้ รับการรับรองจากกรมป่ าไม้

ชนิดพันธุ์ที่เลือกใช้ ในสวนป่ าเหมาะสมกับพื ้นที่และตรงตามวัตถุ
ประสงค์
Indicator 10.4.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.4.2

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Scientific evidence and interviews with local experts

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญท้ องถิ่น

จะนาชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นมาใช้ ก็ตอ่ เมื่อให้ ผลผลิตทีด่ ีกว่าชนิดพันธุ์
ประจาถิ่นในแง่ของความตรงตามวัตถุประสงค์
Indicator 10.4.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.4.3

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Plant records บันทึกแผนงาน

มีข้อมูลด้ านแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์และสามารถใช้ สืบค้ นไปถึง
ข้ อมูลไม้ ยืนต้ นได้

Criterion 10.5

A proportion of the overall forest management area, appropriate to the scale of
the plantation and to be determined in regional standards, shall be managed so
as to restore the site to a natural forest cover.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 10.5
สัดส่ วนพืน้ ที่การจัดการป่ าไม้ ทงั ้ หมดซึ่งต้ องเหมาะสมกับขนาดของสวนป่ าและจะได้ รับการกาหนดตามมาตรฐานระดับภูมภิ าคนัน้ ต้ องได้ รับการจัด
การเพื่อให้ เกิดการฟื ้ นฟูพนื ้ ที่ท่ คี รอบคลุมผืนป่ าธรรมชาติด้วย
Indicator 10.5.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.5.1

At least 10% of the overall forest management
area is managed so as to restore the site to a
natural forest cover and/or other natural
ecosystems. Refer Criterion 6.2. Where less
than 10% is present, this shall be agreed with
authorities and/or local experts.

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Field observations of conservation features

การสังเกตการณ์ภาคสนามของภูมิลกั ษณ์ด้านการอนุรักษ์
Plans for future improvements แผนงานต่างๆเพื่อการปรับปรุงในอนาคต
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อย่างน้ อยร้ อยละ 10
ของพื ้นที่การจัดการป่ าไม้ ทงหมดที
ั้
่ได้ รับการจัดการเพื่อฟื น้ ฟูพื ้น
ที่ที่ครอบคลุมผืนป่ าธรรมชาติและ/หรือระบบนิเวศตามธรรมชาติ
อื่นๆ อ้ างถึงหลักเกณฑ์ที่ 6.2 ในบริเวณที่มีพื ้นที่น้อยกว่าร้ อยละ
10

ต้ องเป็ นที่ตกลงของหน่วยงานราชการและ/หรือผู้เชี่นวชาญในท้
องถิ่นด้ วย
SLIMF เอลแอลไอเอ็มเอฟ:
Improvements to the ecological value of the
plantation are made where conservation
features exist.

มีการดาเนินการปรับปรุงคุณค่าด้ านิเวศวิทยาของสวนป่ าในบริเ
วณที่มีคณ
ุ ลักษณะด้ านการอนุรักษ์ ปรากฏอยู่

Criterion 10.6

Measures shall be taken to maintain or improve soil structure, fertility and
biological activity. The techniques and rate of harvesting, road and trail
construction and maintenance, and the choice of species shall not result in long
term soil degradation or adverse impacts on water quality, quantity or
substantial deviation from stream course drainage patterns

หลักเกณฑ์ ท่ ี 10.6 ต้ องดาเนินมาตรดูแลรักษาหรือปรับปรุงโครงสร้ างของดิน, ความอุดมสมบูรณ์ และกิจกรรมชีวภาพ
เทคนิคและอัตราการตัดฟั นรวมทัง้ การสร้ างและซ่ อมถนนและเส้ นทางเดินต่ างๆต้ องไม่ เป็ นผลให้ เกิดการเสื่อมโทรมของดินในระยะยาวหรื อผลด้ า
นลบต่ อคุณภาพ, ปริมาณของนา้ หรื อการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการไหลของเส้ นทางนา้ ในลาธารอย่ างใหญ่ หลวง
Indicator 10.6.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.6.1

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interviews with Forest Managers and local experts.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น
Documented site information. เอกสารข้ อมูลพื ้นที่ทางาน

มีข้อมูลชนิดของดินทุกประเภทในพื ้นทีส่ วนป่ าซึง่ จะบ่งชี ้ข้ อน่าสง Evidence that site information is being used in planning of
สัยว่าอาจเกิดการเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานการป่ operations.
หลักฐานแสดงว่าได้ มีการนาข้ อมูลพื ้นที่ทางานไปใช้ ในการวางแผนการปฏิบตั ิงา
าไม้ รวมทังชนิ
้ ดพันธุ์ในสวนป่ าที่เหมาะสมด้ วย
น
Small growers and SLIMF can demonstrate
their efforts to get access to adequate
information on soil types occurring within the
managed area.

ชาวสวนรายย่อยและเอลแอลไอเอ็มเอฟสามารถแสดงให้ เห็นว่า
มีความพยายามที่จะเสวะหาข้ อมูลประเภทของดินที่ปรากฏอยูภ่
ายในพื ้นที่การจัดการให้ มากพอ
Indicator 10.6.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.6.2

Where soils are degraded from previous
activities, there are plans to restore them
10.6.2.1: There is evidence of measures taken to
improve soil structure, fertility and biological
activity.
10.6.2.1: หลักฐานของการตรวจวัดที่เกิดขึ ้นเพื่อปรับปรุงโครงสร้ างดิน
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และกิจกรรมทางชีวภาพ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ความเสื่อมโทรมของดินอันเนื่องมาจากการพังทลาย,
การหกกระจายของน ้ามันและสารเคมี ฯลฯ
Interviews with Forest Managers and field observations.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และการสังเกตการณ์ภาคสนาม
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Indicator 10.6.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.6.3

Major water resources within the forest area are
identified

มีการระบุแหล่งน ้าทีส่ าคัญในพื ้นที่ป่าไม้
Indicator 10.6.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.6.4
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Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Maps and interviews with Forest Managers

แผนที่และการสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

สาหรับผลกระทบต่อดินและลักษณะทางชีวภาพกายภาพอื่นๆใ
ห้ อ้างอิงหลักเกณฑ์ที่ 6.1 และ 6.5 ด้ วย

Criterion 10.7

Measures shall be taken to prevent and minimise outbreaks of pests, diseases,
fire and invasive plant introductions. Integrated pest management shall form an
essential part of the management plan, with primary reliance on prevention and
biological control methods rather than chemical pesticides and fertilisers.
Plantation management should make every effort to move away from chemical
pesticides and fertilisers, including their use in nurseries. The use of chemicals
is also covered in Criteria 6.6 and 6.7.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 10.7 ต้ องดาเนินมาตรการป้ องกันและลดการแพร่ กระจายของแมลงศัตรูพืช, โรคพืช, ไฟและการนาพืชชนิดรุกรานเข้ ามา
การจัดการแมลงศัตรู พืชแบบบูรณาการต้ องเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนการจัดการโดยมีความเกี่ยวโยงในเบือ้ งต้ นกับวิธีการป้ องกันและควบคุมด้ วยสิ่งมี
ชีวติ แทนการใช้ สารเคมีกาจัดแมลงและปุ๋ยเคมี
ในการจัดการสวนป่ านัน้ ควรพยายามทุกวิถีทางที่จะหนีห่างจากการใช้ สารเคมีกาจัดแมลงและปุ๋ยเคมีรวมทัง้ การนาไปใช้ ในเรื อนเพาะชาด้ วย
หัวข้ อการใช้ สารเคมีนัน้ มีอยู่ในหลักเกณฑ์ ท่ ี 6.6 และ 6.7 ด้ วย
Indicator 10.7.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.7.1

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

The principle forest pests and diseases are
identified.

มีการระบุแมลงศัตรูพืชและโรคพืชหลักๆ
For large scale organisations these shall be
documented.

สาหรับองค์กรขนาดใหญ่ต้องจัดทาเป็ นเอกสารไว้ ด้วย
Indicator 10.7.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.7.2

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

There is a documented pest and invasive plant
management strategy.

มีเอกสารยุทธศาสตร์ การจัดการแมลงศัตรูพืชและพืชสายพันธุ์รุก
ราน
(For chemical use, refer to criterion 6.6
สาหรับการใช้ สารเคมีให้ อ้างถึงหลักเกณฑ์ที่ 6.6 ด้ วย)

Indicator 10.7.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.7.3

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Interview with Forest Managers and staff.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และพนักงาน
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มีการดาเนินการควบคุมและเยียวยาทีม่ ีประสิทธิภาพในการจัดก
ารกับปั ญหาแมลงศัตรูพืช, โรคพืชหรือพืชที่รุกราน
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Documentation การจัดทาเอกสาร

For large scale organisations these actions
shall be documented.

สาหรับองค์กรขนาดใหญ่ต้องจัดทาเป็ นเอกสารไว้ ด้วย
Indicator 10.7.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.7.4

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

มีการใช้ มาตรการป้องกันสวนป่ าจากการเกิดไฟไหม้ ที่มีประสิทธิ
ภาพในบริเวณที่จาเป็ น
For large scale organisations there is regular
monitoring of fire readiness that test all
procedures

สาหรับองค์กรขนาดใหญ่
มีการติดตามตรวจสอบความพร้ อมรับมือไฟป่ าซึง่ จะทาการทดส
อบทุกขันตอนอย่
้
างสม่าเสมอ

Criterion 10.8

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

มาตรการเหล่านีจ้ ะประกอบไปด้วยขัน้ ตอนทีเ่ ป็ นเอกสาร*สาหรับการควบคุมเพ
ลิ งซึ่งรวมถึงนิยามของหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชาด้วย
Interviews with staff and records of training.

การสัมภาษณ์พนักงานและบันทึกการฝึ กอบรม
Fire readiness and control procedures.

ความพร้ อมและกระบวนการควบคุมไฟ

Appropriate to the scale and diversity of the operation, monitoring of
plantations, shall include regular assessment of potential on-site and off-site
ecological and social impacts, (e.g. natural regeneration, effects on water
resources and soil fertility, and impacts on local welfare and social well-being),
in addition to those elements addressed in principles 8, 6 and 4. No species
should be planted on a large scale until local trials and/or experience have
shown that they are ecologically well-adapted to the site, are not invasive, and
do not have significant negative ecological impacts on other ecosystems.
Special attention will be paid to social issues of land acquisition for plantations,
especially the protection of local rights of ownership, use or access.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 10.8 ด้ วยความเหมาะสมกับขนาดและความหลากหลายของการปฏฺบัตงิ าน
การติดตามตรวจสอบสวนป่ าต้ องประกอบไปด้ วยการประเมินผลกระทบทางระบบนิเวศและสังคมทัง้ ในและนอกพืน้ ที่ทางานตามปกติ (อาทิ
การงอกใหม่ ตามธรรมชาติ, ผลต่ อแหล่ งนา้ และความอุดมสมบูรณ์ ของดินและผลกระทบต่ อสวัสดิการและความเป็ นอยู่ท่ ดี ีของคนในท้ องถิ่น)
นอกเหนือไปจากองค์ ประกอบต่ างๆตามกล่ าวมาแล้ วในหลักการที่ 8, 6 และ 4
ไม่ ควรปลูกพืชชนิดพันธุ์ใดลงบนพืน้ ที่ขนาดใหญ่ จนกว่ าการทดลองและ/หรือประสบการณ์ จะแสดงให้ เห็นว่ าชนิดพันธุ์เหล่ านัน้ สามารถปรั บตัวเข้ า
กับระบบนิเวศของพืน้ ที่ได้ เป็ นอย่ างดี และไม่ ใช่ ชนิดพันธุ์รุกรานทัง้ ต้ องไม่ มีผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสาคัญทางนิเวศวิทยาหรื อต่ อระบบนิเวศอื่นๆ
ทัง้ นีต้ ้ องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษต่ อประเด็นทางสังคมในการเข้ าไปครอบครองที่ดนิ เพื่อทาสวนป่ า
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการคุ้มครองสิทธิการเป็ นเจ้ าของ, การใช้ ประโยชน์ หรื อการเข้ าไปในที่ดนิ ของคนในท้ องถิ่น
Indicator 10.8.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.8.

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

สาหรับผลกระทบในพื ้นที่ที่อาจเกิดขึ ้นนันให้
้ ดทู ี่หลักเกณฑ์ที่
6.1 และ 6.5

Indicator 10.8.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.8.2

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

(Not applicable to SLIMF)

Off-site impacts may include

ไม่ได้ นามาใช้ กบั เอลแอลไอเอ็มเอฟ

▪

ผลกระทบนอกพืน้ ที อ่ าจประกอบด้วย:

Spread of exotic plantation species.

AD 33-TH-07

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

ต้ องดาเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบนอกพื ้นที่ด้านชีวภา
พกายภาพและด้ านสังคมอย่างสม่าเสมอ
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การแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่ นในสวนป่ า
▪

Unwanted natural regeneration of native plantation species

การงอกใหม่ตามธรรมชาติ ของชนิดพันธุ์ประจาถิ่ นซึ่งไม่เป็ นทีต่ ้องการ
▪

Effects on water resources

ผลต่อแหล่งน้า
▪

Effects on soil fertility

ผลต่อความอุดมสมบูรณ์ ของดิ น
▪

Impacts on the aesthetics of the landscape

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

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และชุมชนท้ องถิ่นและ/หรือผู้เชี่ยวชาญ
Evidence of consultation. หลักฐานการปรึกษา

Indicator 10.8.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.8.3

(Not applicable to SLIMF)

ไม่ได้ นามาใช้ กบั เอลแอลไอเอ็มเอฟ
There is evidence of consultation with affected
parties in terms of the impacts identified under
10.8.2

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และชุมชนท้ องถิ่นและ/หรือผู้เชี่ยวชาญ
Evidence of consultation. หลักฐานการปรึกษา

มีหลักฐานการปรึกษากับฝ่ ายต่างๆที่ได้ รับผลกระทบว่าด้ วยผลก
ระทบตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 10.8.2
Indicator 10.8.4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.8.4

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

สาหรับประเด็นเรื่องชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นหรือรุกรานนันให้
้ ดทู ี่หลักเก
ณฑ์ที่ 6.9 และ 10.7
Indicator 10.8.5

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.8.5

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

สาหรับผลกระทบด้ านสังคมให้ ดทู ี่หลักเกณฑ์ที่ 2.1, 2.2, 4.2
และ 4.4.

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:
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Criterion 10.9
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Plantations established in areas converted from natural forests after November
1994 normally shall not qualify for certification. Certification may be allowed in
circumstances where sufficient evidence is submitted to the certification body
that the manager/owner is not responsible directly or indirectly of such
conversion.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 10.9 โดยปกติสวนป่ าที่ตงั ้ อยู่ในพืน้ ที่ท่เี กิดจากแปลงสภาพป่ าธรรมชาติภายหลังเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537
นัน้ ต้ องถือว่ าไม่ มีคุณสมบัตสิ าหรับการออกใบรับรอง
อย่ างไรก็ตามอาจยอมให้ มีการดาเนินการออกใบรั บรองในกรณีท่ผี ้ ูจัดการ/เจ้ าของกิจการสามารถนาเสนอหลักฐานได้ อย่ างเพียง
พอว่ าตนไม่ มีส่วนทัง้ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมต่ อการแปลงสภาพดังกล่ าว
Indicator 10.9.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.9.1

Accurate data is compiled on all conversions
since 1994.

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

มีการเก็บข้ อมูลที่เที่ยงตรงของการแปลงสภาพป่ าทังหมดตั
้
งแต่
้ ปี
การตัดถางและการปลูกพืชชนิ ดพันธุ์ประจาถิ่ นนานาชนิ ดผสมผสานกันใหม่ในผื
พ.ศ. 2537
นป่ าธรรมชาติ หรื อกึ่งธรรมชาติ โดยไม่มีการงอกใหม่ตามธรรมชาติ อย่างเป็ นทีน่ ่า
พอใจนัน้ ไม่ถือว่าเป็ นการแปลงสภาพป่ าให้เป็ นสวนป่ า
แต่การตัดถางและการปลูกพืชชนิดพันธุ์ต่างถิ่ นทดแทนในผื นป่ าธรรมชาติ หรื อกึ่
งธรรมชาติ ถือว่าเป็ นการแปลงสภาพป่ า
Where the requirements of criteria 10.9 are in conflict with
criterion 6.10, the latter will take precedence.

กรณีทีข่ ้อกาหนดของหลักเกณฑ์ที่ 10.9 ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ที่
ให้ยึดอย่างหลังเป็ นหลัก

6.10

Interviews with Forest Managers and Government Agencies.

การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการป่ าไม้ และหน่วยงานของรัฐบาล
Plantations plans and maps. แผนงานสวนป่ าและแผนที่

Indicator 10.9.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.9.2

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

พื ้นที่ที่ถกู แปลงสภาพจากป่ าธรรมชาติตงแต่
ั ้ เดือนพฤศจิกายน
2537 ไม่ได้ รับการรับรอง
ยกเว้ นกรณีที่องค์กรมีหลักฐานที่ชดั เจนและเพียงพอว่าไม่มีสว่ น
รับผิดชอบทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อมต่อการแปลงสภาพป่ า

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

Legal evidence of ownership or use-right

หลักฐานการเป็ นเจ้ าของหรือสิทธิการใช้ ประโยชน์ตามกฎหมาย
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NON TIMBER FOREST PRODUCTS CHECKLIST V1-0 FOR NATURAL RUBBER
(2019-01-18) รายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากป่ าที่มิใช่เนื ้อไม้ V1-0 สาหรับยางธรรมชาติ (2019-01-18)

PRINCIPLE 1.

COMPLIANCE WITH LAWS AND PRINCIPLES OF THE FSC.

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

หลักการที่ 1. ความสอดคล้ องกับกฎหมายและหลักการต่ างๆของเอฟเอสซี:
การจัดการป่ าไม้ ต้องเคารพต่ อทุกแง่ มุมของกฎหมายทุกฉบับที่บังคับใช้ ในประเทศนัน้ ๆรวมไปถึงสนธิสัญญาและข้ อตกลงนานาช
าติท่ปี ระเทศนัน้ ได้ ให้ สัตยาบันไว้ และต้ องสอดคล้ องกับหลักการและหลักเกณฑ์ ของเอฟเอสซี
Overview:The use of non-timber forest products, in this case natural rubber (Hevea brasiliensis) must be made within the ethical and
legal framework of international laws and policies related to the environment and human rights, and as well as according to the laws.
The use of natural rubber doesnot required to have specific legal permits or specific licenses. The extraction takes place in natural
rubber plantations established for this specific purpose within the FME. Because the conditions described above, they are not
included in this addendum additional indicators apply to natural rubber; RA interim standard for evaluation of forest management
shall apply in this perspective.
Note: Recently natural rubber plantationshave begun to establish rubber plantations in natural protected areas, so it will be
necessary to assess, under Criterion 1.1, the existence of specific regulations for the use of rubber.

ภาพรวม: การใช้ ผลิตภัณฑ์จากป่ าที่ไม่ใช่เนื ้อไม้ ในกรณียางธรรมชาติ (Hevea brasiliensis)
จะต้ องทาภายใต้ กรอบจริยธรรมและกฎหมายของกฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมและสิทธิมนุษยชน
และตามกฎหมายอื่นๆ เช่นเดียวกัน การใช้ ยางธรรมชาติไม่จาเป็ นต้ องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือใบอนุญาตเฉพาะ
การสกัดเกิดขึ ้นในสวนยางธรรมชาติทจี่ ดั ตังขึ
้ ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะภายในเอฟเอ็มอี เพราะเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ น
พวกเขาจะไม่ถกู รวมอยูใ่ นภาคผนวกตัวชี ้วัดเพิ่มเติมนี ้นาไปใช้ กบั ยางธรรมชาติ
มาตรฐานชัว่ คราวระหว่างอาร์ เอสาหรับการประเมินผลการจัดการป่ าไม้ จะนามาใช้ ในมุมมองนี ้
หมายเหตุ: เมื่อเร็ว ๆ นี ้สวนยางพาราได้ เริ่มสร้ างสวนยางพาราในพื ้นทีค่ ้ มุ ครองตามธรรมชาติ ดังนันจึ
้ งจาเป็ นที่จะต้ องประเมินภายใต้ เกณฑ์ 1.1
ที่มีอยูข่ องกฎระเบียบเฉพาะสาหรับการใช้ ยาง

PRINCIPLE 2.

TENURE AND USE RIGHTS RESPONSIBILITIES:

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

หลักการที่ 2. ความรับผิดชอบว่ าด้ วยสิทธิการถือครองและการใช้ ประโยชน์

ต้ องมีการระบุสทิ ธิการถือครองและการใช้ ประโยชน์ ท่ดี นิ ระยะยาวรวมทัง้ ทรั พยากรจากผืนป่ าโดยจัดทาเป็ นเอกสารและดาเนินกา
รให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย

Criterion 2.1

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 2.1 มีหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ ประโยชน์ จากป่ าในที่ดนิ ระยะยาวที่ชัดเจน (เช่ น ฉโนดที่ดนิ ,
สิทธิตามประเพณีปฏิบัตหิ รื อสัญญาเช่ า)
Indicator 2.1.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.2

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

ข้ อตกลงจะมีอยูร่ ะหว่าง เอฟเอ็มอี
และบุคคลที่สามของการเก็บเกี่ยวยางธรรมชาติ (Hevea
brasiliensis)เชิงพานิชย์ และควรจัดทาเป็ นเอกสาร เช่น
สัญญาเช่า หรือข้ อตกลงอื่น ๆ ที่ระบุถงึ พื ้นที่เก็บเกี่ยว,
ปริมาณการสกัดโดยประมาณ เป็ นต้ น

Criterion 2.2

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 2.2
ชุมชนท้ องถิ่นที่มีสทิ ธิการถือครองหรื อสิทธิตามประเพณีหรื อสิทธิการใช้ ประโยชน์ ต้องธารงไว้ ซ่งึ การควบคุมดูแล,
ตามความจาเป็ นเพื่อปกป้ องสิทธิหรื อทรั พยากร,
การปฏิบตั งิ านการป่ าไม้ เว้ นไว้ แต่ ว่าจะได้ ให้ สทิ ธิการควบคุมและความยินยอมแก่ หน่ วยงานอื่น
Indicator 2.2.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ชุมชนท้ องถิ่นจะได้ รับความยุติธรรม
และผลประโยชน์ที่เพียงพอสาหรับการใช้ งานใดๆจากชื่อหรือภา
พลักษณ์ของพวกเขาในการตลาดของยางธรรมชาติ (Hevea
brasiliensis)

Indicator 2.2.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.4

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

เมื่อความรู้ท้องถิ่นเป็ นพื ้นฐานของสิทธิบตั รยางธรรมชาติ
(Hevea brasiliensis) จะต้ องได้ รับความยินยอมจากชุมชน
และชุมชนที่ได้ รับผลกระทบจะได้ รับผลประโยชน์ที่ยตุ ิธรรมและเ
พียงพอ

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 2.3
ชุมชนท้ องถิ่นที่มีสทิ ธิการถือครองหรื อสิทธิตามประเพณีหรื อสิทธิการใช้ ประโยชน์ ต้องธารงไว้ ซ่งึ การควบคุมดูแล,
ตามความจาเป็ นเพื่อปกป้ องสิทธิหรื อทรั พยากร,
การปฏิบตั งิ านการป่ าไม้ เว้ นไว้ แต่ ว่าจะได้ ให้ สทิ ธิการควบคุมและความยินยอมแก่ หน่ วยงานอื่น
Indicator 2.3.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.5

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

การเก็บเกี่ยวและการค้ ายางธรรมชาติ(Hevea
brasiliensis)ในพื ้นทีข่ นาดใหญ่
จะต้ องอธิบายล่วงหน้ าให้ กบั ชุมชนที่ได้ รับผลกระทบโดยวิธีการที่
เหมาะสมกับความเป็ นจริงในท้ องถิ่น
เมื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตดังกล่าวมีศกั ยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อ
การใช้ ยงั ชีพในท้ องถิ่น

PRINCIPLE 3.

INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS.

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

หลักการที่ 3 สิทธิของคนพืน้ ถิ่น
ต้ องให้ ความเคารพและยอมรับต่ อสิทธิตามกฎหมายและตามประเพณีของคนพืน้ ถิ่นในการเป็ นเจ้ าของ,
การใช้ ประโยชน์ และการจัดการที่ดิน, อาณาบริเวณและทรัพยากรของตน
The rights of indigenous peoples to use NTFPs for subsistence needs must be protected. Natural rubber (Hevea brasiliensis) play
central roles in cultural and religious ceremonies for indigenous communities and their protection may promote cultural survival and
positive relations between stakeholders. Certification should seek to minimize any potentially negative impacts of market forces on
traditional local use and management of forests and forest products. Certification should also avoid creating dependency
relationships that may disrupt cultural balance, integrity, and belief systems, and that exploit indigenous-related knowledge and
image.

สิทธิของชนพื ้นเมืองในการใช้ NTFPs สาหรับความต้ องการยังชีพจะต้ องได้ รับการปกป้อง ยางธรรมชาติ(Hevea brasiliensis) )

มีบทบาทสาคัญในทางวัฒนธรรมและพิธีกรรมทางศาสนาสาหรับชุมชนพื ้นเมือง
และการคุ้มครองอาจส่งเสริ มความอยูร่ อดทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
การรับรองควรพยายามลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ ้นจากกลไกตลาดที่มีตอ่ การใช้ งานในท้ องถิ่น และการจัดการป่ าไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่ าให้ น้อยที่สดุ
การรับรองควรหลีกเลี่ยงการสร้ างความสัมพันธ์ในการพึง่ พาซึง่ อาจทาลายความสมดุลทางวัฒนธรรม, ความสมบูรณ์, และระบบความเชื่อ
และใช้ ประโยชน์จากความรู้และภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้ องกับชนพื ้นเมือง
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Sites of special cultural, ecological, economic or religious significance to
indigenous peoples shall be clearly identified in co-operation with such peoples,
and recognised and protected by forest managers.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 3.3 ต้ องระบุพนื ้ ที่ท่มี ีความสาคัญทางวัฒนธรรม, นิเวศวิทยา,
เศรษฐกิจหรื อศาสนาเป็ นพิเศษต่ อประชากรพืน้ ถิ่นโดยดาเนินการร่ วมกับคนเหล่ านี ้
ทัง้ นีผ้ ้ ูจัดการด้ านการป่ าไม้ จะต้ องรั บทราบและให้ ความเคารพต่ อพืน้ ที่ต่างๆเหล่ านีด้ ้ วย
Indicator 3.3.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.2

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

สถานทีส่ าคัญทางวัฒนธรรมและศาสนา, หย่อมป่ า,
พืชพันธุ์และสัตว์ตา่ งๆ
ที่มีความสาคัญทางวัฒนธรรมหรือศาสนา จะต้ องได้ รับการระบุ
และปกป้องจากกิจกรรมการเก็บเกี่ยวยางพารา (Hevea
brasiliensis)

Criterion 3.4

Indigenous peoples shall be compensated for the application of their traditional
knowledge regardingthe use of forest species or management systems in forest
operations. This compensation shall be formally agreed upon with their free and
informed consent before forest operations commence.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 3.4
ประชากรพืน้ ถิ่นควรได้ รับค่ าตอบแทนสาหรั บการนาภูมปิ ั ญญาของตนไปใช้ เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ส่งิ มีชีวิตในป่ าหรื อระบบการจัดก
ารในการปฏิบตั งิ านในป่ า
ค่ าตอบแทนเหล่ านีต้ ้ องเป็ นที่ตกลงกันโดยได้ รับความยินยอมอย่ างเป็ นอิสระจากประชากรพืน้ ถิ่นและเป็ นที่รับทราบโดยทั่วกันก่
อนที่การปฏิบัตงิ านในป่ าจะเริ่มต้ นขึน้
Indicator 3.4.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ชุมชนพื ้นเมืองจะได้ รับความยุติธรรม
และผลประโยชน์ที่เพียงพอสาหรับการใช้ งานใดๆจากชื่อหรือภา
พลักษณ์ของพวกเขาในการตลาดของยางธรรมชาติ (Hevea
brasiliensis)

Indicator 3.4.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:
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เมื่อภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นพื ้นฐานของสิทธิบตั รยางธรรมชาติ
(Hevea brasiliensis) จะต้ องได้ รับความยินยอมจากชุมชน
และชุมชนที่ได้ รับผลกระทบจะได้ รับผลประโยชน์ที่ยตุ ิธรรมและเ
พียงพอ

PRINCIPLE 4.

COMMUNITY RELATIONS AND WORKER’S RIGHTS.

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

หลักการที่ 4. ความสัมพันธ์ กับชุมชนและสิทธิของคนงาน
การปฏิบัติงานด้ านการจัดการป่ าไม้ ต้องธารงไว้ ซ่ งึ หรื อส่ งเสริ มความเป็ นอยู่ท่ ดี ีระยะยาวทัง้ ในด้ านสังคมและเศรษฐกิจของคนงานป่ าไม้
และชุมชนท้ องถิ่น
Workers involved in operations management and use of natural rubber may be linked to theFME(employees, forest owner/manager
and relatives), or they may be third contracted parties to perform specific jobs harvesting or plantation management (local
communities, enterprises, individuals). SGS interim standard for evaluation of forest management shall apply in this respect.

คนงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการการดาเนินงาน และการใช้ ยางธรรมชาติอาจเชื่อมโยงกับเอฟเอ็มอี (พนักงาน, เจ้ าของป่ า / ผู้จดั การ และเครื อข่าย)
หรื อพวกเขาอาจเป็ นคู่สญ
ั ญาที่สามในการปฏิบตั ิงานเก็บเกี่ยว หรื อจัดการแปลงปลูกโดยเฉพาะ (ชุมชนท้ องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ, เอกชน)
มาตรฐานชัว่ คราวของเอสจีเอสสาหรับการประเมินการจัดการป่ าไม้ จะนามาใช้ ในส่วนนี ้

PRINCIPLE 5.

BENEFITS FROM THE FOREST.

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

หลักการที่ 5 ผลประโยชน์ จากป่ า
การปฏิบัติงานตามแผนการจัดการป่ าไม้ ควรส่ งเสิรมให้ มีการใช้ ประโยชน์ ผลผลิตที่หลากหลายจากป่ าและบริการต่ างๆอย่ างมีประสิทธิ
ภาพเพื่อก่ อให้ เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมทัง้ ผลประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้ อมและสังคมในวงกว้ าง
The NTFP natural rubber comes directly from the management of tree plantations natural rubber (Hevea brasiliensis), which were
planted for that purpose, so that the interim standard shall apply in this respect.

ยางธรรมชาติ NTFP มาจากการจัดการของสวนยางพารา(Hevea brasiliensis) โดยตรง ซึง่ ปลูกไว้ เพื่อจุดประสงค์นนั ้ ดังนันมาตรฐานชั
้
ว่ คราวจะมีผลบังคับใช้ ในส่วนนี ้
Criterion 5.1

Forest management should strive toward economic viability, while taking into
account the full environmental, social, and operational costs of production, and
ensuring the investments necessary to maintain the ecological productivity of
the forest.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 5.1 การจัดการป่ าไม้ ต้องมุ่งไปสู่ความมั่นคงด้ านเศรษฐกิจขณะเดียวกันต้ องให้ ความสาคัญต้ นทุนด้ านสิ่งแวดล้ อม,
สังคมและต้ นทุนด้ านการปฏิบตั งิ านของการผลิต
นอกจากนีย้ ังต้ องมั่นใจว่ าได้ มีการลงทุนที่จาเป็ นต่ อการธารงไว้ ซ่งึ ผลิตภาพของระบบนิเวศของผืนป่ าด้ วย
Indicator 5.1.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

FME shall have a financia l analysis (or a
budgetary projection if it is SLIMF)
demonstratethe long term economic viability of
the use of naturalrubber, taking into account
the environmental, social and operational costs
of forest management. The assumptions of the
analysis shall be duly substantiated.

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:
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เอฟเอ็มอี จะต้ องมีการวิเคราะห์ทางการเงิน
(หรือประมาณการงบประมาณถ้ าเป็ น เอสแอลไอเอ็มเอฟ)
แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวของการใช้ ยา
งธรรมชาติ คานึงถึงต้ นทุนด้ านสิ่งแวดล้ อม, สังคม
และการดาเนินงานของการจัดการป่ าไม้
สมมติฐานจากการวิเคราะห์จะต้ องได้ รับการรับรองสาเนาถูกต้ อ
ง

Criterion 5.2

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 5.2
การปฏิบตั งิ านด้ านการจัดการป่ าไม้ และการตลาดต้ องส่ งเสริมให้ เกิดการใช้ ประโยชน์ สูงสุดและเกิดกระบวนการแปรรูปผลผลิตที่
หลากหลายจากป่ าภายในท้ องถิ่น
Indicator 5.2.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

เอฟเอ็มอีจะต้ องส่งเสริมให้ ใช้ ยางที่ได้ รับอย่างดีที่สดุ
จึงเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ สงู สุดจากการใช้ งาน

Criterion 5.3

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 5.3
การจัดการป่ าไม้ ต้องลดของเสียอันเนื่องมาจากการตัดฟั นและการทางานแปรรูปในพืน้ ที่และต้ องหลีกเลี่ยงไม่ ให้ เกิดความเสียหา
ยต่ อแหล่ งทรั พยากรอื่นๆจากป่ า
Indicator 5.3.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

เอฟเอ็มอี, คนเก็บยาง, ผู้ขนส่ง และ / หรือศูนย์แปรรูป
ควรปรับวิธีและอุปกรณ์ให้ เหมาะสมเพื่อลดของเสียที่เกี่ยวข้ องกั
บการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป

Criterion 5.4

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 5.4 อัตราการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่ าต้ องไม่ เกินระดับที่จะทาให้ เกิดความยั่งยืนอย่ างถาวร
Indicator 5.4.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

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

ความเข้ มของการใช้ ยางธรรมชาติควรเป็ นไปตามแผนการจัดการ
ที่เฉพาะเจาะจง
ความแรงของรอยกรีดซึง่ กาหนดความเข้ มของการสกัดยางธรรม
ชาติ จะต้ องมีการปรับในฤดูแล้ งและฤดูฝน
ตามการผสมผสานของประสบการณ์และ /
หรือความรู้ท้องถิ่นในระยะยาว
เพื่อหลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์มากเกินไป

PRINCIPLE 6.

ENVIRONMENTAL IMPACT

Forest management shall conserve biological diversity and its associated values, water
resources, soils, and unique and fragile ecosystems and landscapes, and by so doing,
maintain the ecological functions and the integrity of the forest.

หลักการที่ 6 ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม :
การจัดการป่ าไม้ ต้องช่ วยอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่ าต่ างที่เกี่ยวเนื่องกันรวมไปถึงแหล่ งนา้ ,
ดินและระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะและเปราะบางและภูมิประเทศ
และด้ วยการกระทาดังกล่ าวนีจ้ ึงเป็ นการธารงไว้ ซ่ งึ หน้ าที่ทางนิเวศวิทยาและบูรณาการของผืนป่ า
The management of natural rubber (Hevea brasiliensis), if carried out properly, it can help recover degraded habitats and reducing
deforestation natural forest, protecting the integrity of natural resources and forests in general. Each type of product or service
produced by rubber plantations involves different harvesting regimes and impacts, so management activities should reflect those
differences. The interim RA standard for evaluation of forest management (FM-32) shall apply this perspective.

การจัดการยางธรรมชาติ (Hevea brasiliensis) หากดาเนินการอย่างถูกต้ องมันสามารถช่วยฟื น้ ฟูถิ่นอาศัยที่เสื่อมโทรมและลดการทาลายป่ าตามธรรมชาติ
ปกป้องความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและป่ าไม้ โดยทัว่ ไป
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การแต่ละประเภทที่ผลิตโดยสวนยางพารานันเกี
้ ่ยวข้ องกับระบบการเก็บเกี่ยวและผลกระทบที่แตกต่างกัน
ดังนันกิ
้ จกรรมการจัดการควรสะท้ อนถึงความแตกต่างเหล่านัน้ มาตรฐานชัว่ คราวของอาร์ เอ สาหรับการประเมินการจัดการป่ า (FM-32) จะถูกใช้ ในมุมมองนี ้
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Management systems shall promote the development and adoption of
environmentally friendly non-chemical methods of pest management and strive to
avoid damaging the environment. It should also avoid using chemical pesticides.
In addition, pesticides classified as Type 1A and 1B are prohibited by the World
Health Organization (WHO); pesticides hydrocarbons, and those compounds of
chlorine; pesticides that are persistent, toxic or whose derivatives remain
biologically active and accumulate in the food chain beyond their intended use;
and any pesticides banned by international agreements. If chemicals are used,
proper equipment and training shall be provided to minimise health and
environmental risks.

หลักเกณฑ์ ที่ 6.6
ระบบการจัดการต้ องส่ งเสริมการพัฒนาและการนาวิธีการจัดการกับแมลงที่ไม่ ใช่ สารเคมีและเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อมและมุ่งมั่นที่
จะหลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีกาจัดแมลง องค์ การอนามัยโลกประเภท 1เอ และ
1บีและสารกาจัดแมลงไฮโดรคาร์ บอนที่ผสมคลอรี น, สารกาจัดแมลงที่มีผลตกค้ างระยะยาว,
เป็ นพิษหรื อมีองค์ ประกอบที่ยังคงมีปฏิกริ ิยาทางชีวภาพและเข้ าไปสะสมในห่ วงโซ่ อาหารเกินกว่ าเจตนารมณ์ ของการใช้ งาน
นอกจากนีต้ ้ องห้ ามใช้ สารกาจัดแมลงที่ห้ามใช้ ภายใต้ ข้อตกลงนานาชาติ
ถ้ ามีการใช้ สารเคมีต้องจัดหาอุปกรณ์ ท่เี หมาะสมและการฝึ กอบรมเพื่อลดความเสี่ยงต่ อสุ ขภาพและสิ่งแวดล้ อมให้ เหลือน้ อยที่สุด
Indicator 6.6.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ควรหลีกเลี่ยงเท่าที่จะทาได้ ในการการใช้ สารกาจัดศัตรูพืชในเรือ
นเพาะชา, สวนโคลนนิ่ง, การปลูก และในกระบวนการสกัด,
การขนส่ง และการเก็บรักษายาง
(หากมีการใช้ ยาฆ่าแมลงจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามตัวชี ้วัดของมาตร
ฐานเอสจีเอส)

PRINCIPLE 7.

MANAGEMENT PLA

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

หลักการที่ 7. แผนการจัดการ:
ควรจัดทาแผนการจัดการ – ซึ่งเหมาะสมกับขนาดและความเข้ มข้ นของการปฏิบตั งิ าน –
และนาไปปฏิบัตริ วมทัง้ ปรั บปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบันอยู่เสมอ
ทัง้ นีค้ วรระบุวัตถุประสงการจัดการค์ ระยะยาวและวิธีการที่จะทาให้บรรลุวัตปิ ระสงค์ ดังกล่ าว
Management plans for natural rubber plantations (Hevea brasiliensis) should include aspects of the process of extracting natural
rubber, as well as the expected volumes of wood; SGS standard for evaluation of forest management shall apply in this perspective.
Notwithstanding the above, in this addendum it includes aspects corresponding to latex as a NTFP.

แผนการจัดการยางธรรมชาติ (Hevea brasiliensis) ควรรวมถึงแง่มมุ ของกระบวนการสกัดยางธรรมชาติเช่นเดียวกับปริ มาณไม้ ที่คาดหวัง มาตรฐาน เอสจีเอส
สาหรับการประเมินการจัดการป่ าไม้ จะนามาใช้ ในมุมมองนี ้ อย่างไรก็ตามข้ างต้ น ในภาคผนวกนี ้จะรวมถึงแง่มมุ ที่สอดคล้ องกับน ้ายางข้ นเช่นเดียวกับ เอ็นทีเอฟพี
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The management plan and supporting documents shall provide:
a) Management objectives.
b) Description of the forest resources to be managed, environmental
limitations, land use and ownership status, socio-economic conditions, and
a profile of adjacent lands.
c) Description of silvicultural and / or other management system, based on the
ecology of the forest and on information obtained through forest inventories.
d) The rationale for rate of annual harvest and species selection.
e) Provisions for monitoring forest growth and dynamics.
f) Environmental safeguards based on environmental assessments.
g) Plans for the identification and protection of rare, threatened or endangered.
h) Maps describing the forest resource base including protected areas,
planned management activities and land ownership.
i) Description and justification of harvesting techniques and equipment to be
used.

หลักเกณฑ์ที่ 7.1 แผนการจัดการและเอกสารสนับสนุนควรให้ ข้อมูลต่อไปนี:้

Indicator 7.1.1

a)

วัตถุประสงค์ การจัดการ

b)

รายละเอียดแหล่ งทรั พยากรป่ าไม้ ท่ ตี ้ องจัดการ, ข้ อจากัดด้ านสิ่งแวดล้ อม,
สิทธิการใช้ ท่ ดี นิ และสถานะภาพความเป็ นเจ้ าของ, เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและประวัตทิ ่ ดี นิ ที่อยู่ตดิ กัน

c)

รายละเอียดระบบการจัดการด้ านวนวัฒน์ และ/หรื อด้ านอื่นๆบนพืน้ ฐานของระบบนิเวศของป่ าและข้ อมูลที่ได้ จา
กการเก็บรั กษาป่ า

d)

เหตุผลที่ใช้ กาหนดอัตราการเก็บเกี่ยวต่ อปี และการเลือกชนิดพันธุ์

e)

สาระที่กาหนดการติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตและพลวัตของป่ า

f)

การป้ องกันความเสียหายต่ อสิ่งแวดล้ อมบนพืน้ ฐานของการประเมินด้ านสิ่งแวดล้ อม

g)

แผนงานเพื่อใช้ ในการจาแนกและคุ้มครองพืชและสัตว์ ชนิดพัน์หายากที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่ อการสูญพันธุ์

h)

แผนที่แสดงรายละเอียดฐานของแหล่ งทรั พยากรป่ าไม้ รวมไปถึงพืน้ ที่ท่ ไี ด้ รับการคุ้มครอง,
กิจกรรมด้ านการจัดการที่ได้ วางแผนไว้ และความเป็ นเจ้ าของที่ดนิ

i)

รายละเอียดและเหตุผลการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บเกี่ยวและอุปกรณ์ ท่ จี ะใช้

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

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

เอฟเอ็มอีจะต้ องมีแผนเฉพาะสาหรับการใช้ ยางธรรมชาติ
และการจัดการสวนป่ า ซึง่ อย่างน้ อยควรรวมถึง
a)

Management objectives;วัตถุประสงค์การจัดการ

b)

Socio-economic conditions of local
communities;เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของชุม

ชนท้ องถิ่น
c)

Harvesting areas (described on a map, if
possible);พื ้นที่เก็บเกี่ยว

(อธิบายบนแผนที่ถ้าเป็ นไปได้ )

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:
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Rate, timing, and quantity of natural
rubber to be harvested, based on the age
and condition of harvestable trees and the
established best management practices
for rubber. (อัตรา, ช่วงเวลา

และปริมาณในการเก็บเกี่ยวยางธรรมชาติ ขึ ้นอยูก่ บั อายุ
และสภาพของต้ นที่เก็บเกี่ยวได้
และแนวทางการจัดการยางพาราที่ดีทสี่ ดุ )
e)

Description and justification of the amount
of natural rubber harvested, the
implemented harvesting technique and the
equipment used;

รายละเอียดและเหตุผลของปริมาณยางธรรมชาติที่เก็บเกี่
ยวได้ เทคนิคการเก็บเกี่ยว และเครื่องมือที่ใช้
f)

Sources Information that sustain natural
rubber management activities, (i.e., based
on site-specific field data, local knowledge
or published regional research and
government requirements).

แหล่งข้ อมูลที่สนับสนุนกิจกรรมการจัดการยางธรรมชาติ
(เช่น ข้ อมูลเฉพาะภาคสนาม, ความรู้ท้องถิ่น
หรือการวิจยั ระดับภูมิภาคที่ตีพิมพ์
และข้ อกาหนดของรัฐบาล)
g)

Definition of mitigation measures based
on environmental assessments.

คาจากัดความของมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปร
ะเมินสิ่งแวดล้ อม
Criterion 7.2

Forest workers shall receive adequate training and supervision to ensure proper

หลักเกณฑ์ ท่ ี 7.2 คนงานป่ าไม้ ต้องได้ รับการฝึ กอบรมและกากับดูแลอย่ างเพียงพอเพื่อให้ แน่ ใจอย่ างเหมาะสม
Indicator 7.2.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

จะต้ องมีหลักฐานว่าผู้ปฏิบตั ิงานภาคสนาม
ปฏิบตั ิตามแนวทางการกรีดยางอย่างถูกต้ องตามที่กาหนดไว้ ใน
แผนการจัดการยางธรรมชาติ
Criterion 7.3

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

หลักเกณฑ์ 7.3 ผู้ผลิตป่ าไม้ ควรมีบทสรุ ปขององค์ ประกอบหลักของแผนการจัดการรวมถึงสิ่งที่ระบุไว้ ในเกณฑ์ 7.1
ความลับของข้ อมูลนีจ้ ะได้ รับการเคารพ
Indicator 7.3.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:
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The public summary of the management plan
should include aspects related to the use of
natural rubber, as listed in the 7.1.1.NTFP
Indicator.

บทสรุปแผนการจัดการสาธารณะควรรวมถึงแง่มมุ ต่างๆที่เกี่ยวข้
องกับการใช้ ยางธรรมชาติตามที่ระบุไว้ ใน
7.1.1.ตัวบ่งชี ้เอ็นทีเอฟพี

PRINCIPLE 8.

MONITORING AND ASSESSMENT

Monitoring shall be conducted - appropriate to the scale and intensity of forest
management to assess the condition of the forest, yields of forest products, chain of
custody, management activities and their social and environmental impacts.

หลักการที่ 8. การติดตามตรวจสอบและการประเมิน:
ต้ องดาเนินการติดตามตรวจสอบ – อย่ างเหมาะสมกับขนาดและความเข้ มข้ นของการจัดการป่ าไม้ – เพื่อประเมินสภาพป่ า,
ผลผลิตต่ อปี , ห่ วงโซ่ แห่ งการพิทกั ษ์ , กิจกรรมการจัดการและผลกระทบด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
The internal monitoring systems are crucial to provide quality control for forest management operations of extracting natural rubber
level plantations, identify social, ecological, economic and operational challenges, and to report on the success or failure of
management interventions to resolve problems. In some operations natural rubber, monitoring may be adequate, but extremely
informal. Assessors may need to move some operations toward more formal and documented monitoring systems, which in the end
can serve to improve management quality and effectiveness.

ระบบการตรวจสอบภายในมีความสาคัญต่ อการควบคุมคุณภาพสาหรั บการจัดการป่ าไม้ ในการสกัดสวนยางธรรมชาติระดับสวนป่ า ระบุสังคม, นิเวศวิทยา,
เศรษฐกิจ และความท้ าทายด้ านการปฏิบัติงาน และเพื่อรายงานความสาเร็จหรือความล้ มเหลวของการแทรกแซงการจัดการเพื่อแก้ ไขปั ญหา
ในการปฏิบัติงานบางอย่ างของยางธรรมชาติการตรวจสอบอาจเพียงพอแต่ ไม่ เป็ นทางการ
ผู้ประเมินอาจจาเป็ นต้ องย้ ายการดาเนินการบางอย่ างไปยังระบบการตรวจสอบที่เป็ นทางการ และเป็ นเอกสาร
ซึ่งในที่สุดสามารถให้ บริการเพื่อปรั บปรุงคุณภาพการจัดการและประสิทธิผล
Criterion 8.1

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 8.1 ความถี่และความเข้ มของการตรวจสอบ ควรกาหนดตามขนาดและความรุ นแรงของการดาเนินการจัดการป่ าไม้
และตามความซับซ้ อนและความเปราะบางของสภาพแวดล้ อมที่ได้ รับผลกระทบ
ขัน้ ตอนการตรวจสอบควรมีความสอดคล้ องและจาลองแบบได้ ตลอดเวลา
เพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ และการประเมินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การจัดการ
Indicator 8.1.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

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

เอฟเอ็มอีจะต้ องพัฒนาแผนสาหรับการตรวจสอบติดตาม
และรายงานเป็ นระยะ
โดยเฉพาะสาหรับการจัดการยางธรรมชาติ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:
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Forest management should include the research and data collection needed to
monitor, at a mínimum, the following indicators:
a)
Yield of all forest products harvested.
b)
Growth rates, regeneration and condition of the forest.
c)
The composition and observed changes in the flora and fauna.
d)
Environmental and social impacts of harvesting and other operations.
e)
Costs, productivity and efficiency of forest management.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 8.2
การจัดการป่ าไม้ ต้องรวมไปถึงการวิจัยและการเก็บข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรั บติดตามตรวจสอบตัวบ่ งชีต้ ่ อไปนีไ้ ด้ เป็ นอย่ างน้ อย

Indicator 8.2.1

a)

ผลผลิตของผลิตภัณฑ์ป่าที่เก็บเกี่ยวได้ ทงหมด
ั้

b)

อัตราการเจริญเติบโต, การปลูกทดแทนและสภาพของผืนป่ า

c)

องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทีส่ งั เกตพบในพืชและสัตว์

d)

ผลกรทบด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมจากการตัดฟันและการปฏิบตั ิงานด้ านอื่นๆ

e)

ต้ นทุนค่าใช้ จา่ ย, ผลิตภาพและประสิทธิภาพของการจัดการป่ าไม้

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

FME shall monitor and record information on
the following aspects:

เอฟเอ็มอีจะต้ องตรวจสอบ และบันทึกข้ อมูลในด้ านต่าง ๆ
ดังต่อไปนี ้
a)

Quantity of natural rubber
harvested;ปริ มาณการเก็บเกี่ยวยางธรรมชาติ

b)

Growth and recovery after the use of
natural rubber;การเจริ ญเติบโต

และการฟื น้ ตัวหลังจากการใช้ ยางธรรมชาติ
c)

Management costs of natural
rubber;ต้ นทุนการจัดการยางธรรมชาติ

d)

Social impacts of management;
andผลกระทบทางสังคมจากการจัดการ และ
e)

Monitoring the implementation of
mitigation measures

ตรวจสอบติดตามการดาเนินการตามมาตรการบรรเท
าผลกระทบ
Criterion 8.3

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

หลักเกณฑ์ ท่ ี 8.3
ผู้จัดการด้ านการป่ าไม้ ต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ดาเนินการติดตามตรวจสอบและออกใบรั บรองให้ แก่ องค์ กรได้ โดยที่ต้องสามารถต
รวจสอบย้ อนกลับไปยังที่มาของผลิตภัณฑ์ ได้ , กระบวนการนีเ้ ป็ นที่ร้ ู จักภายใต้ หวั ข้ อ “ห่ วงโซ่ แห่ งการพิทักษ์ ”
Indicator 8.3.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

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

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:
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ปริมาณและแหล่งข้ อมูลเกี่ยวกับปริมาณยางธรรมชาติ
จะต้ องมีอยูใ่ นป่ า และที่ศนู ย์ประมวลผล
และการขนส่งที่ควบคุมโดย เอฟเอ็มอี
Indicator 8.3.2

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

บันทึกการขาย / การส่งมอบ และเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการขาย / การส่งมอบยางธรรมชาติ
ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรองจะต้ องมีคาอธิบายของกลุม่
ผลิตภัณฑ์ (เช่น ยางพารา FSC 100%)
และรหัสรับรองในรูปแบบที่ถกู ต้ อง (เช่น SGS-FM / COCXXXXXX)

Indicator 8.3.3

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

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

ใบรับรองต้ องมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่า
นการรับรอง โดยใช้ เครื่องหมาย หรื อฉลาก, บันทึกการจัดเก็บ
และการขายแยกต่างหากทีแ่ นบกับจุดขาย เช่น ไปที่ "Forest
Gate"

Criterion 8.5

Forest managers shall have a summary available to the public of the results of monitoring
indicators, including those listed in Criterion 8.2. the confidentiality of this information
will be respected.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 8.5 ผู้จัดการป่ าไม้ จะต้ องมีบทสรุ ปต่ อสาธารณชนเกี่ยวกับผลของตัวชีว้ ัดการเฝ้ าระวังตรวจติดตาม
รวมถึงรายการที่อยู่ในเกณฑ์ 8.2 ความลับของข้ อมูลนีจ้ ะได้ รับการเคารพ
Indicator 8.5.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

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

เอฟเอ็มอีจะต้ องเปิ ดเผยต่อสาธารณะถึงผลสรุปขององค์ประกอ
บหลักของระบบการเฝ้าระวังตรวจสอบติดตามยางธรรมชาติ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:
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MAINTENANCE OF HIGH CONSERVATION VALUE FORESTS

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

หลักการที่ 9. การดูแลรั กษาป่ าไม้ ท่มี ีคุณค่ าด้ านการอนุรักษ์ สูง:
กิจกรรมด้ านการจัดการในพื้นทีป่ ่ าทีมีคุณค่าด้ านการอนุรักษ์ สูงต้องดูแลรักษาหรื อเสริมสร้ างคุณลักษณะต่างๆซึ่งบ่ งบอกความเป็ นผืนป่ าประเภ
ทดังกล่าว การตัดสิ นใจต่างๆทีเ่ กีย่ วเนื่องกับพื้นทีป่ ่ าทีมีคุณค่าด้ านการอนุรักษ์ สูงต้องทาในบริบทของวิธีการทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
Because the natural rubber tree plantations advantage of rubber (Hevea brasiliensis) that have been established for this specific
purpose, are not natural forests that may have attributes of high conservation value. However, there are cases where natural rubber
plantations (Hevea brasiliensis) are set in surrounding areas or buffer natural forests. Due to this, the provisions of the SGS Standard
for Forest Management evaluation shall be applied.

เพราะยางธรรมชาติได้ จากสวนยางพาราเป็ นข้ อได้ เปรียบของยาง (Hevea brasiliensis) ที่ได้ รับการจัดตัง้ ขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะนี ้
ไม่ ใช่ ป่าธรรมชาติท่ ีอาจมีคุณลักษณะของการอนุรักษ์ ท่ ีมีคุณค่ าสูง อย่ างไรก็ตามมีกรณีท่ สี วนยางธรรมชาติ (Hevea brasiliensis)
ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่โดยรอบหรือแนวกันชนป่ าธรรมชาติ ด้ วยเหตุนีจ้ ึงนาบทบัญญัติของมาตรฐานเอสจีเอส สาหรับการประเมินการจัดการป่ าไม้ มาใช้

Principle 10.

MAINTENANCE OF HIGH CONSERVATION VALUE FORESTS

Plantations shall be planned and managed in accordance with Principles and Criteria 1 to
9 and Principle 10 and its criteria. While plantations can provide an array of social and
economic benefits and can contribute to satisfying the world’s need for forest products,
they should complement the management of, reduce pressures on, and/or promote the
restoration and conservation of natural forests.

หลักการที่ 10 สวนป่ า :
สวนป่ าควรได้ รับการออกแบบและจัดการตามหลักการและหลักเกณฑ์ ท่ ี 1 – 9 และ หลักการที่ 10
และหลักเกณฑ์ ของหลักการนีด้ ้ วย
ขณะที่สวนป่ าสามารถสร้ างประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ยังช่ วยเติมเต็มความต้ องการผลิตผลจากป่ าของโลกด้ วยนัน้ ขณะเ
ดียวกันก็ควรทาให้ การจัดการป่ าธรรมชาติสมบูรณ์ ขนึ ้ รวมทัง้ ลดแรงกดดันต่ อ และส่ งเสริมการฟื ้ นฟูและอนุรักษ์ ป่าธรรมชาติด้วย
The non-timber forest product natural rubber is directly linked to the 10 principle of plantations, because this produced in NTFP
plantations natural rubber (Hevea brasiliensis).

ผลิตภัณฑ์ ยางธรรมชาติท่ ีมิใช่ เนือ้ ไม้ มีการเชื่อมโยงโดยตรงกับหลักการ 10 ประการของการทาสวนป่ า เพราะสิ่งนีผ้ ลิตในสวนป่ า เอ็นทีเอฟพี
ของยางพาราธรรมชาติ (Hevea brasiliensis)
This NTFP is harvested through the action of tree incision. In the management plan of plantation should be stipulated the
management and extraction of latex and in this addendum, criteria and indicators complementary to the activity of natural rubber
extraction indicators are established. Non-timber forest products, in this case, natural rubber latex, provide a range of social and
economic local, regional and international benefits, and have the potential to diversify sources of income from forestry operations.

เอ็นทีเอฟพีนีม้ ีการเก็บเกี่ยวผ่ านการกระทาให้ เกิดแผลของต้ นไม้ ในแผนการจัดการของสวนป่ าควรกาหนดการจัดการ และการสกัดนา้ ยาง และในภาคผนวกนี ้
หลักเกณฑ์ และตัวชีว้ ัดเสริมมีการจัดตัง้ ขึน้ เพื่อกิจกรรมของตัวชีว้ ัดการสกัดยาง ผลิตภัณฑ์ จากป่ าที่ มิใช่ เนือ้ ไม้ ในกรณีนี ้ นา้ ยางพาราธรรมชาติ
เอือ้ อานวยช่ วงของสังคมและเศรษฐกิจในท้ องถิ่น, ผลประโยชน์ ในระดับภูมิภาค และระหว่ างประเทศ,
และมีศักยภาพในการกระจายแหล่ งที่มาของรายได้ จากการดาเนินงานด้ านป่ าไม้
The intention of NTFP certification is to optimize the socioeconomic potential of certain species with market potential to improve the
profitability of forest management in the FMUs. In the case of natural rubber plantations (Hevea brasiliensis) latex is one of the
products and services that this species can provide, in addition to forest wood emphasis. To ensure economic viability and
sustainability of plantations, the FME will make efforts to diversify income Start implementing management purposes latex harvesting
and wood.

ความตังใจของการรั
้
บรองเอ็นทีเอฟพี คือการปรับให้ เหมาะสมกับศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบางสายพันธุ์ที่มีศกั ยภาพทางการตลาด
เพื่อปรับปรุงผลกาไรของการจัดการป่ าใน หน่วยจัดการป่ าไม้ ต่างๆ ในกรณีของสวนป่ ายางพาราธรรมชาติ (Hevea brasiliensis) น ้ายางเป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์และการบริ การ
สายพันธุ์นี ้สามารถให้ ได้ นอกเหนือจากการเน้ นเนื ้อไม้ เพื่อให้ มนั่ ใจถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและความยัง่ ยืนของการเพาะปลูก
เอฟเอ็มอีจะทาให้ ความพยายามในการกระจายรายได้ เริ่ มดาเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดการการเก็บเกี่ยวน ้ายางและเนื ้อไม้
The natural rubber latex has good and bad economic cycles. Like timber harvesting, marketing natural rubber latex should follow
sound marketing plans and have adequate to ensure the viability in the long term conservation of the plantation, and the stability of
the FME financial investments.
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น ้ายางพาราธรรมชาติมีวฏั จักรเศรษฐกิจทังที
้ ่ดีและไม่ดีเหมือนการเก็บเกี่ยวเนื ้อไม้ การตลาดน ้ายางธรรมชาติควรทาตามแผนการตลาดที่สมบูรณ์
และมีความเพียงพอที่จะมัน่ ใจในการทางานได้ ของการอนุรักษ์สวนป่ าในระยะยาว
Criterion 10.1

Measure shall be taken to maintain or improve soil structure, fertility and
biological activity. The techniques and rate of harvesting, road and trail
construction and maintenance, and the choice of species shall not result in
longterm soil degradation or adverse impacts on water quality, quantity or
substantial deviation from stream course drainage pattern.

หลักเกณฑ์ ท่ ี 10.1 ต้ องดาเนินมาตรดูแลรักษาหรือปรับปรุงโครงสร้ างของดิน, ความอุดมสมบูรณ์ และกิจกรรมชีวภาพ
เทคนิคและอัตราการตัดฟั นรวมทัง้ การสร้ างและซ่ อมถนนและเส้ นทางเดินต่ างๆต้ องไม่ เป็ นผลให้ เกิดการเสื่อมโทรมของดินในระยะยาวหรื อผลด้ าน
ลบต่ อคุณภาพ, ปริมาณของนา้ หรื อการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการไหลของเส้ นทางนา้ ในลาธารอย่ างใหญ่ หลวง
Indicator 10.1.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10.2.3

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

เอฟเอ็มอีจะต้ องใช้ มาตรการเพื่อลดการเสื่อมสภาพของดิน
(ในความอุดมสมบูรณ์ของโครงสร้ าง และกิจกรรมทางชีวภาพ)
ในระหว่างการสกัดน ้ายางธรรมชาติ

Verifiers & Guidance ตัวตรวจสอบ&แนวปฏิบตั ิ:

AD 33-TH-07

Page 107 of 122

ANNEX A ภาคผนวก เอ
GENERAL NTFP MANAGEMENT CONSIDERATIONS FOR NATURAL RUBBER LATEX

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

ส่วนนี ้เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงทัว่ ไปเกี่ยวกับการเพาะปลูกยางธรรมชาติ;
รายงานการบัญญัติบรรณานุกรมนีไ้ ม่จาเป็ นต้ องเชื่อมโยงกับข้ อกาหนดของตัวชี ้วัดของภาคผนวกนี ้
ดังนันไม่
้ ควรนามาเป็ นองค์ประกอบที่ต้องมีการประเมินในภาคสนาม
Human factor ปั จจัยด้ านมนุษย์
In natural rubber production is closely linked to the human factor. Genetic and physiological conditions of the trees
determine the production potential. The effective yield depends on the incision technique, ie collection standards (depth,
length of cut, etc.), performed rigorously define an intensity of exploitation under favorable climatic conditions allow to
obtain the best production potential of the trees.

ในการผลิตยางธรรมชาตินนเชื
ั ้ ่อมโยงกับปัจจัยมนุษย์อย่างใกล้ ชิด สภาพทางพันธุกรรม และสรี รวิทยาของต้ นไม้ กาหนดศักยภาพการผลิต
ผลผลิตที่ได้ จะขึ ้นอยู่กบั เทคนิคของรอยแผล เช่น มาตรฐานการเก็บ (ความลึก, ความยาวของการตัด เป็ นต้ น)
การดาเนินการอย่างจริ งจังกาหนดความเข้ มของการใช้ ประโยชน์ ภายใต้ สภาพภูมิอากาศเอื ้ออานวยให้ ได้ รับศักยภาพการผลิตที่ดีที่สดุ ของต้ นไม้
Performance should be considered over several years. Some conditions can result in momentarily high production levels,
yet unfavorable for the ecological balance of the tree, and involve long, mediocre productions. (P. Compagnon).

ประสิทธิภาพควรได้ รับการพิจารณาเป็ นเวลาหลายปี เงื่อนไขบางประการอาจส่งผลให้ ระดับการผลิตสูงขึ ้นชัว่ ขณะ
ยังไม่เอื ้ออานวยสาหรับความสมดุลทางนิเวศวิทยาของต้ นไม้ และเกี่ยวข้ องกับการผลิตที่ยาวนาน และปานกลาง
The implementing rules of incision being defined, the human factor involved in the rigor and quality of implementation of
these standards. Among them, the depth of incision, whose deviation from 1 to 2/10 mm, in excess or less, remarkably
affects production requires a trained and skilled hand work.

กฎระเบียบการดาเนินการของรอยกรี ดที่ถกู กาหนดไว้ ปั จจัยมนุษย์ที่เกี่ยวข้ องกับความเข้ มงวด และคุณภาพของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเหล่านี ้
ความลึกของรอยกรี ดที่มีคา่ เบี่ยงเบนจาก 1 ถึง 2/10 มม. ไม่ว่าจะมากหรื อน้ อยส่งผลกระทบต่อการผลิตอย่างมากโดยเฉพาะต้ องใช้ มือที่ผ่านการฝึ กอบรมและมีทกั ษะ
They are equally important:พวกเขามีความสาคัญเท่าเทียมกัน

a) Timeliness and speed of execution of work, due to the low production of trees a few hours after sunrise,
ทันเวลา และความรวดเร็ วของการปฏิบตั ิงาน เนื่องจากจะมีการผลิตจากต้ นน้ อยลงหลังจากพระอาทิตย์ขึ ้น
b) Incision care in order to avoid injuries in the cambium, which are causes of diseases in the pica panel.
การดูแลแผลเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในแคมเบียม ซึ่ งเป็ นสาเหตุของโรคในแผงพิกา้
c)

In addition, all precautions you should take the to prevent accidental loss of latex.
นอกจากนี้ ขอ้ ควรระวังทั้งหมดที่ควรทาเพื่อป้องกันการสู ญเสี ยน้ ายางโดยไม่ต้ งั ใจ

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

ประสิทธิภาพที่ดีต้องมีฝีมือทาสวนป่ าอย่างเพียงพอ, แรงงานที่มนั่ คง และผ่านการฝึ กอบรม ความสามารถของแรงงานแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
พวกเขาสามารถเป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ ชาย, ผู้หญิง และวัยรุ่ น หลังจากการฝึ กอบรม "การกรี ดยาง" ซึง่ มักจะ จากัดเพียง 2 หรื อ 3 สัปดาห์
Climatology and Temperature ภูมิอากาศและอุณหภูมิ
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Generally, it is considered suitable for the natural rubber an average temperature of 25 °C. In general, it is the average
temperature at sea level in the regions between the equator and the 10 or 15 degrees north or south - area where the
vast majority of the plantations are. In fact, the average temperature can hide variations that can be inconvenient for the
natural rubber. (P. Compagnon)

โดยทัว่ ไปถือว่าเหมาะสมสาหรับยางธรรมชาติที่อณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 25 ° C โดยทัว่ ไปแล้ วมันคืออุณหภูมิเฉลี่ยที่ระดับน ้าทะเลในภูมิภาคระหว่างเส้ นศูนย์สตู ร และ 10 หรื อ
15 องศาเหนือหรื อใต้ – พื ้นที่สว่ นใหญ่ที่เป็ นสวนป่ า ในความเป็ นจริงอุณหภูมิเฉลี่ยสามารถซ่อนความแปรปรวนที่ไม่สะดวกสาหรับยางธรรมชาติ
Rainfall ปริ มาณน ้าฝน
The annual rainfall amount and distribution of this are of great importance in heveicultura. For the trees to ensure
sufficient growth, it is essential that certain rainfall conditions exist.

ปริ มาณน ้าฝนประจาปี และการกระจายตัวของสิง่ นี ้มีความสาคัญอย่างยิ่งในการทายางพารา
สาหรับต้ นไม้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการเติบโตอย่างเพียงพอจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้ องมีเงื่อนไขของปริ มาณน ้าฝน
Moreover, a water shortage is a limitation of production. On the contrary, abundant rains also disturbing and increase the
risk of accidental bites and production losses. Rainfall should be considered under the following three aspects:

นอกจากนี ้การขาดแคลนน ้าเป็ นข้ อจากัดของการผลิต ในทางตรงกันข้ ามฝนที่ตกชุกยังรบกวน และเพิ่มความเสีย่ งต่อการถูกกัดเซาะโดยไม่ตงใจ
ั้
และการสูญเสียจากการผลิต ปริ มาณน ้าฝนควรพิจารณาภายใต้ สามด้ านต่อไปนี ้
a)

Annual rainfall. ปริ มาณฝนรายปี

b)

Distribution of rainfall throughout the year. การกระจายของปริ มาณน ้าฝนตลอดทังปี
้

c)

Distribution of rain throughout the day. การกระจายของฝนตลอดทังวั
้ น

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

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

เราได้ เห็นความสาคัญว่าสภาวะเหล่านี ้มีการไหลของน ้ายางที่ดี แม้ ในประเทศที่มีฤดูแล้ งยาวนานความชื ้นสามารถลดลงถึง 50% ในตอนเที่ยงของช่วงฤดูแล้ ง
ในช่วงเวลานี ้ของปี ความชื ้นในทางใดทางหนึง่ ยังคงอยู่ในระดับสูงในตอนเช้ า เนื่องจากความจริงที่ถกู หมายไว้ ในอุณหภูมิต่า
และการควบแน่นเกิดขึ ้นในรู ปแบบของหมอกและน ้าค้ าง
These conditions are paramount importance, since during the first months of the dry season, and even the budding stage
help to have high yields. Instead, during the time of the budding stage, if these conditions continue to favor the onset of
certain diseases of leaves. (P. Compagnon).

เงื่อนไขเหล่านี ้มีความสาคัญยิ่ง ตังแต่
้ ในช่วงเดือนแรกของฤดูแล้ ง และแม้ แต่ช่วงที่ออกดอกช่วยให้ ได้ ผลผลิตทีส่ งู แต่ในช่วงระยะเวลาของการออก
สภาพนี ้ยังคงสนับสนุนการรุ กรานของโรคบางอย่างของใบ
Winds ลม
Hevea is a tree that is more or less easily broken, so the winds can cause significant losses.

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

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

ยางพาราสามารถปลูกได้ ทงในดิ
ั ้ นแดนที่เป็ นภูเขา และที่ราบ อย่างไรก็ตามจากมุมมองของค่าใช้ จ่ายในการจัดตัง้ และการดาเนินงานความลาดชันพื ้นที่ราบ
หรื อเล็กน้ อยจะดีกว่า การเตรี ยมและการบารุ งรักษาดินไม่สามารถทาได้ ด้วยวิธีทางจักรกลเมื่อความชันมากกว่า 10 - 15%
ในทางกลับกันภูมิประเทศที่ลาดเอียงต้ องมีการป้องกันการพังทลาย ภูมิประเทศที่ขรุ ขระยังแสดงถึงปัญหาในการรวบรวม
และเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียน ้ายางโดยไม่ตงใจ
ั้
When the slope is greater than 4-5%, it is recommended to plant in contour lines. When the general topography of an
area dedicated to the heveicultura allows plant without having to make annoying parcellings, you try to limit the planting
of land with more than 15% slope and planting land is avoided with greater than 25-30% slopes. (P. Compagnon)

เมื่อความชันมากกว่า 4-5% แนะนาให้ ปลูกตามแนวเส้ นคอนทัวร์
เมื่อภูมิประเทศทัว่ ไปของพื ้นที่ที่ทมุ่ เทให้ กบั การปลูกยางพาราจะช่วยให้ ต้นไม้ ไม่ต้องมีการแบ่งส่วนที่น่าราคาญ
คุณพยายามจากัดการปลูกที่ดนิ ที่มีความลาดชันมากกว่า 15% และหลีกเลี่ยงพื ้นที่เพาะปลูกที่มีความลาดชันมากกว่า 25-30%
Diseases and pests โรคและแมลง
Dry cutting (F. Rivano)

หน้ ายางแห้ ง

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

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

ในการปฏิบตั งิ านปกติแผลจะถูกดาเนินการ 3 ถึง 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ การไหลของน ้ายางข้ นประมาณ 3 ถึง 8 ชัว่ โมงตามโคลนนิ่ง และสภาพระบบนิเวศ โรคต่าง ๆ
ของเยื่อหุ้มเกิดจากเชื ้อราที่ร้ ู จกั (Phytophthora palmivora) สามารถขัดขวางองค์กรนี ้ได้ อย่างไรก็ตาม
ตังแต่
้ แสวงผลประโยชน์จากยางพาราเปลีย่ นจากการเก็บเกี่ยวจากป่ าไปสูก่ ารปลูกอย่างดี ปรากฏการณ์หนึง่ เกิดขึ ้น
และดูเหมือนว่าจะกว้ างขึ ้นเมื่อพวกเขาเพิม่ ผลผลิต มันคืออาการหน้ ายางแห้ งโดยมีการขาดน ้ายางบางส่วนหรื อทังหมดหลั
้
งจากการกรี ด
This syndrome, is serious from an economic point of view, and today become a priority in research programs. The efforts
made to date have shown the great complexity of the problem. To solve it, we must approach it in a multidisciplinary and
international framework to better understand this disease and possibly multiforme identify different variants.

โรคนี ้รุ นแรงจากมุมมองทางเศรษฐกิจ และวันนี ้กลายเป็ นลาดับความสาคัญในโครงการวิจยั ความพยายามในปั จจุบนั ได้ แสดงให้ เห็นถึงความซับซ้ อนของปั ญหา
เพื่อแก้ ปัญหานี ้เราต้ องเข้ าถึงในกรอบสหวิทยาการ และระหว่างประเทศเพื่อให้ เข้ าใจโรคนี ้ได้ ดีขึ ้น
Dry cutting hevea is known for a long time. The term of bast Brown (brown bark) that has been associated since the
beginning of the century, has helped to cause confusion about it. Indeed, the dry cutting reflected not only causes but
symptoms can be very different, although they carry the same effects: degradation laticífero system and reduction or
disappearance of the production of latex in rubber trees.

หน้ ายางแห้ งเป็ นที่ร้ ู จกั กันมานาน คาว่า bast Brown (เปลือกสีน ้าตาล) ที่สมั พันธ์กนั มาตังแต่
้ ต้นศตวรรษได้ สร้ างความสับสน ที่จริ งแล้ วหน้ ายางแห้ งนันไม่
้ เพียง
แต่ทาให้ เกิดอาการเท่านัน้ แต่อาการอาจแตกต่างกันมาก การเสื่อมสภาพของระบบท่อน ้ายาง และการลด หรื อการหายไปของการผลิตน ้ายางในต้ นยางพารา
Among the direct or indirect causes of the disease, we must mention the over-exploitation due to the intensity of
stimulation incision or too strong, but also the season, drought, soil quality certain.

ท่ามกลางสาเหตุทางตรงหรื อทางอ้ อมของโรค เราต้ องพูดถึงการแสวงผลประโยชน์มากเกินไปเนื่องจากความรุ นแรงของการกระตุ้นแผลหรื อแรงเกินไป
แต่ยงั เป็ นความแน่นอนของฤดูกาล, ภัยแล้ ง, คุณภาพดิน
Non-random localization of diseased trees has also oriented towards finding studies of various pathogens, without the
lack of results today allows to eliminate this hypothesis.
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การจากัดวงต้ นไม้ ที่เป็ นโรคโดยไม่สมุ่ ยังมุ่งเน้ นไปที่การค้ นหาการศึกษาของเชื ้อโรคต่างๆ โดยปราศจากการขาดผลลัพธ์วนั นี ้อนุญาตให้ กาจัดสมมติฐานนี ้
Sensitivity dry cutting is a clonal property, which can be very strong; Also, PB235 and PB260 clones for being fast
metabolism that makes them more vulnerable. Consequently, clones with slower metabolisms are less likely to get sick.
Differences in symptoms and disease progression have allowed distinguish different types of dry cutting. Some
disappear after a prolonged break from incision; therefore, they are reversible.

ความไวของหน้ ายางแห้ งเป็ นคุณสมบัตขิ องสายพันธุ์ ซึง่ สามารถรุ นแรงมาก ; นอกจากนี ้สายพันธุ ์ุ PB235 และ PB260
สาหรับการเมแทบอลิซมึ อย่างรวดเร็ วที่ทาให้ พวกเขามีความเสี่ยงมากขึ ้น ดังนันสายพั
้
นธุ์ที่มีเมแทบอลิซมึ ช้ าจะมีโอกาสป่ วยน้ อยลง
ความแตกต่างของอาการและการลุกลามของโรคช่วยให้ เห็นความแตกต่างของหน้ ายางแห้ ง บางที่อาจหายไปหลังจากหยุดเป็ นเวลานานจากแผล;
ดังนันพวกมั
้
นจึงย้ อนกลับมาได้
Other, despite a long period of rest and in some cases a slight return production inexorably lead to total dry tree;
therefore, they are much more serious. (F. Rivano).

อื่น ๆ แม้ จะมีช่วงเวลาพักนาน และในบางกรณีการผลิตผลตอบแทนเพียงเล็กน้ อยอย่างไม่ลดละนาไปสูต่ ้ นไม้ แห้ งทังหมด
้ ; ดังนันพวกเขาจริ
้
งจังมากขึ ้น
Dry cutting without necrosis หน้ ายางแห้ งโดยไม่มีเนื ้อร้ าย
(Seasonal dry cutting) (หน้ ายางแห้ งตามฤดูกาล)

It is often evolving throughout the year and is partial. You can change often and quickly, but is always transitory. No
cytological or histological particularly symptom can be linked to the phenomenon. In general, there are few consequences at
the level of production. (F. Rivano).

มันมักจะมีการพัฒนาตลอดทังปี
้ และเป็ นเพียงบางส่วน คุณสามารถเปลี่ยนได้ บอ่ ยและรวดเร็ว แต่มกั จะไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีเซลล์วิทยาหรือเนื ้อเยื่อวิทยาโดยเฉพาะ อาการสามารถเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ โดยทัว่ ไปแล้ วจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้ อยในระดับการผลิต
(Dry cutting induced overexploitation) (หน้ ายางแห้ งที่เกิดจากการแสวงผลประโยชน์มากเกินไป)
If over-exploitation is not extended, this type of cut is often reversible. It should be distinguished due to over exploitation
intensity incision and over-exploitation due to overstimulation.

หากแสวงหาผลประโยชน์มากเกินไปไม่ขยาย การตัดแบบนี ้มักจะส่งผลย้ อนกลับ มันควรจะแตกต่าง จากการใช้ ความรุ นแรงมากเกินไป
และการแสวงหาผลประโยชน์เกินกาหนดจากการเกินกาหนดเวลา
(On-operation due to the intensity of incision) (การปฏิบตั งิ านจากความรุ นแรงของแผล)
It looks very clearly and is reported by several authors. Full spiral involves drier than average spiral cuts. So, does the
frequency of pica. Higher induce drier than the lower courts. Incision orientation and cutting height also have an
influence. The upward incision or high panels show fewer symptoms of dry cutting than he downward incision or low
panel.

มันดูชดั เจนมาก และมีการรายงานโดยผู้เขียนหลายคน การตัดรู ปแบบเต็มวงรอบจะแห้ งกว่าการตัดวงรอบเฉลี่ย ดังนันความถี
้
่ของพิก้า
การชักจูงสูงกว่าทาให้ หน้ าแห้ งกว่าส่วนล่าง การวางแนวของแผล และความสูงของการตัดก็มีอิทธิพลเช่นกัน การกรี ดขึ ้น
หรื อหน้ าสูงแสดงอาการของการหน้ าแห้ งน้ อยกว่าการกรี ดลงหรื อหน้ าต่า
(On-operation due to stimulation with ethylene) (การปฏิบตั งิ านจากการกระตุ้นด้ วยเอทิลีน)
Stimulation by ethylene applied with caution not induce dry cuts. During operation, certain parameters must be
controlled: the percentage of active ingredient stimulant, frequency of application, frequency of incision, clonal sensitivity
and physiological condition of the harvested trees. On the contrary, too intensive stimulation causes the appearance of
dry cuts whose gravity may be important. (F. Rivano).

การกระตุ้นด้ วยเอทิลีนที่ใช้ ด้วยความระมัดระวังไม่ทาให้ เกิดการหน้ ายางแห้ ง ระหว่างการดาเนินการจะต้ องควบคุมพารามิเตอร์ บางอย่าง :
เปอร์ เซ็นต์ของสารกระตุ้นการออกฤทธิ์, ความถี่ในการใช้ งาน, ความถี่ของการกรี ด, ความไวของสายพันธุ์ และลักษณะทางกายภาพของต้ นยางพารา
ในทางตรงกันข้ ามการกระตุ้นอย่างเข้ มข้ นเกินไปทาให้ ลกั ษณะของหน้ ายางแห้ งซึง่ แรงโน้ มถ่วงอาจมีความสาคัญ
Dry necrotic Court

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

มันเป็ นเนื ้อร้ ายทังเปลื
้ อก ลักษณะเป็ นที่เนื ้อเยื่อถูกย้ อมด้ วยสีกาแฟ และการเสื่อมสภาพ ไม่เพียงแต่ทอ่ น ้ายาง แต่ยงั รวมถึงส่วนประกอบของเซลล์ด้วย
นอกจากนี ้ยังมีแสดงลักษณะพื ้นฐานตังแต่
้ ในโฟลเอม ในบางกรณีก็มีผลต่อแคมเบียมด้ วยเช่นกัน ซึง่ ยังคงใช้ งานได้ หรื อให้ เนื ้อไม้
มันเป็ นการหยุดชะงักที่ลกึ ลงในโฟลเอมระดับรองลักษณะเซลล์จะทวีคณ
ู ครอบคลุม
South American leaf disease caused by Microcyclus ulei โรคใบไหม้ อเมริ กาใต้ เหตุจากเชื ้อรา Microcyclus ulei
It is a superior fungus belonging to the class of the Ascomycetes, presented in its life cycle three morphologically
different stages with three types of spores: conidia, ascospores and pycnidiospores; The first two types are those with a
infectante function. Symptoms corresponding to the imperfect form (conidiana) vary with the age of the leaf at the time of
infection. The first symptoms are a small swelling where the conidia are formed. Infected stems petioles and deform,
bend and can be wound in a spiral; lesions are dried and can be opened. The injured tissue hypertrophy. (F. Rivano).

มันเป็ นเชื ้อราเหนือกว่าที่อยู่ในชันของ
้
Ascomycetes นาเสนอในวงจรชีวิตสามขันตอนที
้
่แตกต่างกันทางสัณฐานวิทยา กับสปอร์ สามประเภท : conidia,
ascospores และ pycnidiospores ; สองประเภทแรกคือประเภทที่มีฟังก์ชนั infectante อาการที่สอดคล้ องกับรู ปแบบที่ไม่สมบูรณ์ (conidiana)
แตกต่างกันไปตามอายุของใบในเวลาที่ตดิ เชื ้อ อาการแรกคืออาการบวมเล็ก ๆ ที่เกิดจาก conidia ก้ านใบที่ตดิ เชื ้อและผิดรูป, โค้ งงอ และสามารถเป็ นแผลในวงรอบ
แผลแห้ งและสามารถเปิ ดได้ จากเนื ้อเยื่อที่เกิดความเสียหายมากเกินไป
Multiplication of planting การเพิ่มจานวนการปลูก
Via generative: This means by seeds; It is the method of natural reproduction. This method is still used in individual
cases in certain countries in the Far East that have seed with a proven value. This plant material has the advantage of
being more rustic, but in general the same production levels are not achieved with grafted trees.
Vegetatively: This is the playback method used for large-scale plantation establishment. In practice, by vegetative
propagation method we understand only gusseted grafting also multiplication stake; however, for now, the results have
not been great. However, the use of multiplication by cuttings on an industrial scale, subject to faithfully reproduce the
feature set of the mother tree, allow a new progression in the vegetative propagation of selected plant material for
producing plantations with high production.
In practice, grafting is the only technique used for industrial multiplication. For grafted plants it is required to have one
side of a rootstock and the other buds grown on budwood. (F. Rivano).

ต้ นกาเนิดโดยตรง : หมายถึงโดยเมล็ด มันเป็ นวิธีการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ วิธีนี ้ยังคงใช้ ในบางกรณีในบางประเทศในตะวันออกไกล พิสจู น์แล้ วว่าเมล็ดมีคา่
วัสดุพืชนี ้มีข้อได้ เปรี ยบในความเป็ นชนบทมากกว่า แต่โดยทัว่ ไปแล้ วระดับการผลิตเดียวกันนันจะไม่
้
ประสบความสาเร็ จเท่ากับการตอนกิ่ง
กานขยายพันธุ์ : เป็ นวิธีการที่ใช้ ในพื ้นที่สวนป่ าขนาดใหญ่ ในทางปฏิบตั โิ ดยวิธีการขยายพันธุ์พืช เราเข้ าใจเฉพาะการตอนกิ่งด้ วยการเพิม่ จานวนหลัก
อย่างไรก็ตามสาหรับตอนนี ้ผลลัพธ์ยงั ได้ ไม่ดพี อ อย่างไรก็ตามการเพิ่มจานวนด้ วยการตัดในระดับอุตสาหกรรมขึ ้นอยู่กบั การทาซ ้าชุดคุณลักษณะของต้ นแม่
ช่วยให้ มีความก้ าวหน้ าใหม่ในการขยายพันธุ์พืชของวัสดุพืชทีเ่ ลือกสาหรับการผลิตสวนป่ าที่มีการผลิตสูง
Definition of incision ความหมายของรอยแผล
The latex cell content in which the rubber is, has the peculiarity of being regenerated; It is regenerated within the laticífero
system. Hevea is distinguished from most crops in the fact that these elements of the plant (fruits, seeds, vegetative
organs) or fully harvested.

ปริ มาณเซลล์ของน ้ายางที่ยางเป็ น มีลกั ษณะเฉพาะของการสร้ างใหม่ มันถูกสร้ างใหม่ภายในระบบท่อน ้ายาง
ยางพาราแตกต่างจากพืชส่วนใหญ่ในความจริ งทีว่ ่าองค์ประกอบเหล่านี ้ของพืช (ผล, เมล็ด, อวัยวะพืช) หรื อเก็บเกี่ยวอย่างเต็มที่
The latex is placed in a network of communicating vessels laticíferos roughly between them; It is fluid. The incision of
these vessels allows the spill latex outward. This operation is repeated throughout the year with a characteristic
frequency of incision system. (P. Compagnon).

น ้ายางจะบรรจุในเครื อข่ายของเวสเซลท่อน ้ายางระหว่างกัน มันเป็ นของเหลว การกรี ดแผลของเวสเซลเหล่านี ้ทาให้ น ้ายางรั่วไหลออกไปภายนอก
การดาเนินการนี ้เกิดซ ้าแล้ วซ ้าอีกตลอดทังปี
้ ขึ ้นกับลักษณะความถี่ของระบบกรี ด
Volume drained bark ปริ มาณการระบายจากเปลือก
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The importance of spill of the latex depends on the drained area and the number of laticíferos vessels involved in the
production, ie the thickness of cortex and incised surface crust affected by the incision.

ความสาคัญของการไหลของน ้ายางขึ ้นอยูก่ บั พื ้นที่การระบาย และจานวนเวสเซลท่อน ้ายางที่เกี่ยวข้ องในการผลิต เช่น ความหนาของเยื่อหุ้ม
และเปลือกผิวรอยบากที่ได้ รับผลกระทบจากการกรี ด
The drained volume is the productive zone of the tree and in which the latex is regenerated.

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

เงื่อนไขพารามิเตอร์ ตา่ ง ๆ : ความลึก, ความยาว, ความชัน, ตาแหน่งของหน้ ากรี ด, จานวนที่เปิ ดในการตัดต้ นไม้ เดียวกัน
และท้ ายสุดความรู้ สกึ ทีเ่ ปลือกต้ นถูกรอยบากในเวลาของแต่ละแผล
Incision depth ความลึกของแผล
The observation of the structure of the crust shows a laticífero system consists of concentric laticíferos mantles that have
little connection between them. These mantles are renewed periodically from the cambium and progressively degenerate
as they move away to the outside of the crust. Younger and more active vessels, from the viewpoint of rubber
biosynthesis, and therefore more productive, are closest to the cambium; its latex can be harvested more. Hence it
makes the importance of the depth of incision for the spill.

การสังเกตโครงสร้ างของเปลือกแสดงให้ เห็นว่าระบบท่อน ้ายางประกอบด้ วยท่อน ้ายางที่ปกคลุมอยู่ที่มีสว่ นเชื่อมต่อระหว่างกันอยู่เล็กๆ
ส่วนปกคลุมเหล่านี ้ได้ รับการต่ออายุเป็ นระยะจากแคมเบียม และเสื่อมถอยไปเรื่ อย ๆ ขณะที่พวกมันเคลื่อนตัวออกไปนอกเปลือก เวสเซลที่อายุน้อยและใช้ งานมาก
จากมุมมองของการสังเคราะห์ยาง และทาให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น อยู่ใกล้ กบั แคมเบียม ; น ้ายางสามารถเก็บเกี่ยวได้ มากขึ ้น
ดังนันจึ
้ งต้ องให้ ความสาคัญกับความลึกของแผลสาหรับการไหล
Incising the bark does not have to reach the cambium. It can generate very fragile area responsible for regenerating the
bast after the incision. If this area is damaged at the time of the incision, it may causing subsequent scarring or less
marked deformation over the regenerated bark it becomes uneven and, therefore, difficult to chop in subsequent cycles.
Moreover, an excessively deep basin create disease wounds panel, with consequences on subsequent incision
conditions. The incision has to respect an area of 1 mm to 1.5 mm near the cambium. (P. Compagnon).

การกรี ดเปลือกไม้ นนไม่
ั ้ จาเป็ นต้ องไปถึงแคมเบียม มันสามารถสร้ างพื ้นที่ที่บอบบางมากเพื่อมีหน้ าที่ในการสร้ างใหม่หลังจากการกรี ด
หากบริ เวณนี ้ได้ รับความเสียหายในเวลาทีก่ รี ด มันอาจทาให้ เกิดแผลเป็ นภายหลังหรื ออย่างน้ อยมีเครื่ องหมายความผิดปกติกบั เปลือกที่งอกใหม่ซงึ่ จะไม่สม่าเสมอ
และจึงยากที่จะสับในรอบต่อไป ยิ่งไปกว่านันแอ่
้ งที่ลกึ มากเกินไปยังสร้ างบาดแผลจากโรคแผงหน้ ากรี ด กับผลที่เกิดกับสภาพแผลที่ตามมา
การกรี ดจะต้ องพิจารณาในพื ้นที่ 1 มม. ถึง 1.5 มม. ใกล้ กบั แคมเบียม
Cutting length ความยาวการตัด
For long cuts, cortex located in the two cut ends (whose generatrix line can be the same in the case of a "complete
spiral") can be drawn by both ends of the cut. This means that production per centimeter cutting will be reduced in the
case of long cuts (and particularly in the case of a complete spiral) in short cuts.

สาหรับการตัดระยะยาว เยื่อหุ้มตังอยู
้ ่ที่จบสองรอบตัด (ซึง่ สายตัวก่อกาเนิดสามารถเหมือนกันในกรณีของ "วงรอบสมบูรณ์" )
สามารถวาดโดยปลายทังสองของการตั
้
ด ซึง่ หมายความว่าการผลิตที่ลดการตัดต่อเซนติเมตรจะทาการลดลงในกรณีที่ตดั ระยะยาว
(และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของวงรอบสมบูรณ์) ในทางลัด
A Slit, despite being very productive, more or less strangling tree and may result eventually a disturbance in circulation of
sap. Underfeeding of laticíferos sucrose may cause some downtime, problems even dry cutting. (P. Compagnon).

หนึง่ รอยกรี ด แม้ จะมีประสิทธิผลมาก เค้ นต้ นไม้ มากหรื อน้ อย และในที่สดุ อาจส่งผลให้ เกิดการรบกวนการไหลเวียนของยางไม้
การให้ อาหารแก่ทอ่ น ้ายางในปริมาณน้ อยอาจทาให้ ระบบหยุดทางาน เกิดปั ญหาแม้ กระทัง่ หน้ ายางแห้ ง
Number of cuts จานวนการตัด
Due to the progressive coagulation of the latex after incision, the effusion decreases. Therefore, a chopped laticífero is
not completely emptied of its contents. The area of interest for the incision is therefore limited.
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เนื่องจากการแข็งตัวของน ้ายางหลังจากการกรี ดปริ มาตรน ้าลดลง ดังนันท่
้ อน ้ายางทีเ่ ฉือนแล้ วจึงไม่ถกู ยุบลงอย่างสมบูรณ์ของความจุ
พื ้นที่ที่มีผลประโยชน์สาหรับการกรี ดจึงมีจากัด
The productivity of a tree can be improved by increasing the number of cuts. (P. Compagnon).

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

ท่อน ้ายางมของลาต้ นไม่ได้ เป็ นแนวตัง้ แต่มีรูปร่ างเป็ นเกลียว มุมของเลเยอร์ มกั จะเอียงไปทางขวาจากล่างขึ ้นบน การกรี ดที่ในกรณีใด ๆ
จะต้ องเฉียงเพื่อให้ น ้ายางไหล จะมุ่งเน้ นเพื่อที่จะเข้ ายึดครองเวสเซลท่อน ้ายางให้ มากที่สดุ
Cutting height ความสูงการกรี ด
It indirectly influences the volume of drained bark, since the thickness and the number of laticiferous mantles of this bark
vary with the height of the cut. This point is more sensitive with high standing trees, with a conical trunk and whose
number of laticiferous mantles is much higher in the lower part of the trunk. With grafted trees, the differences are
smaller.

มันส่งผลทางอ้ อมต่อปริ มาณการไหลจากเปลือก เนื่องจากความหนาแน่นและจานวนท่อน ้าเลี ้ยงของเปลือกนี ้แตกต่างกันไปตามความสูงของการกรี ด
จุดนี ้มีความไวมากขึ ้นกับความสูงของไม้ ยืนต้ น ด้ วย ด้ วยลาต้ นทรงกรวยและมีจานวน ท่อน ้ายางสูงมากกว่าส่วนล่างของลาต้ น ต้ นไม้ ที่ตอนงแตกต่างกันเล็กน้ อย
Cutting height also influences the characteristics of the latex, productivity and certain features of the spill. In a high cut,
rate is higher obstruction, logical phenomenon considering the higher content of magnesium latex. (P. Compagnon).

ความสูงการกรี ดยังมีอิทธิพลต่อลักษณะของน ้ายาง ผลผลิต และคุณสมบัตบิ างอย่างของการไหล ในการตัดที่สงู อัตราการอุดตันจะสูงขึ ้น
ปรากฏการณ์เชิงตรรกะเมื่อพิจารณาปริมาณแมกนีเซียมน ้ายางที่สงู ขึ ้น
Sense of incision ประสาทสัมผัสของการกรี ด

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

การหาประโยชน์จากเปลือกสามารถทาได้ โดยการกรี ดขึ ้นหรื อลง กรี ดจากน้ อยไปมากหรื อถอยหลัง หรื อกรี ดลงต่าหรื อปกติ ในการกรี ดปกติ
พื ้นที่การระบายตังอยู
้ ่ด้านล่างการตัด ในเสาทิศทางตรงข้ าม พื ้นที่ระบายตังอยู
้ ่เหนือรอยตัด ที่ซงึ่ องค์ประกอบธาตุอาหารมาถึงได้ อย่างอิสระ
การออกใหม่ของน ้ายางสามารถทาได้ ในสภาวะที่ดีที่สดุ ; แต่เปลือกในการฟื น้ ฟูที่อยูด่ ้ านล่างรอยตัดจะเห็นข้ อเสียเปรี ยบ เปลือกนี ้จะงอกใหม่ช้ากว่า
เสาทิศทางตรงข้ าม จะถูกจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต้ นไม้ สงู อายุ โดยมีจดุ ประสงค์ในการทาให้ สว่ นบนของลาต้ นเป็ นประโยชน์ (สูงประมาณ 1.30 ม.)

AD 33-TH-07

Page 114 of 122

APPENDIX B ภาคผนวก เอ
REGULATIONS AND STANDARDS APPLICABLE IN THAILAND

กฎระเบียบและมาตรฐานต่ างๆที่ใช้ บงั คับในประเทศไทย
A
.

NATIONAL LEGISLATION

บทบัญญัติของประเทศ

Forestry, Agriculture and Environment: การป่ าไม้ การเกษตรกรรม และสิง่ แวดล้ อม

1.

Enhancement and Conservation of the National Environmental Quality Act 1992

พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535
2.

Factories Act 1992

พระราชบัญญัติโรงงาน พ .ศ.2535
3.

Cleanliness and Orderliness of the Country Act 1992

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ. 2535
4.

Hazardous Substances Act 1992

พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ .ศ.2535
5.

Poisonous Substances Act 1967, amended in 1973

6.

Energy Conservation Promotion Act 1992

พรบ.ศ.การส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.2535
7.

Wildlife Conservation and Protection Act 1992

พระราชบัญญัติค้ มุ ครองและสงวนสัตว์ป่า พ.ศ 2535
8.

Conservation of Wild Elephants Act 1921 (second issue 1960)

พระราชบัญญัติการอนุรักษ์ ช้างไทย พ.ศ. 2464 (ฉบับที่ 2 2503 )
9.

Forestry Act 1947, amended in 1989

พระราชบัญญัติการป่ าไม้ พ.ศ. 2490 แก้ ไข พ.ศ. 2532
10. Forest Plantation Act 1992

พระราชบัญญัติสวนป่ า พ.ศ. 2535
11. Forest Reserve Act 1964

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
12. National Park Act 1961

พระราชบัญญัติอทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
13. Logging Ban (1989)

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

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2488
15. Land Use and Planning การใช้ ประโยชน์ที่ดินและการวางแผน
•
•
•
•
•

Construction Building Control Act 1979
City Planning Act 1975
Land Reform for Agriculture Act 1975
Investment Promotion Act 1977
Industrial Estate Authority of Thailand Act (No. 3) 1996

16. Water Resources and Marine Environment ทรัพยากรน ้าและสิ่งแวดล้ อมทางทะเล
•

Groundwater Act 1977 พระราชบัญญัตน
ิ ้าบาดาล พ.ศ. 2520

•

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

•

Navigation in Thai Waterways Act 1913

•

พระราชบัญญัตินาทางในไทย พ.ศ.2456
Prevention of Ships Collision Act 1979 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการชนกันของเรื อ พ.ศ. 2522

•
•

Regulations on Prevention and Combating of Oil Pollution
Watershed Classification Act (1985) พระราชบัญญัติการจัดประเภทลุม
่ น ้า พ.ศ. 2528

Cultural and social: วัฒนธรรม ประเพณี และสังคม

17. Public Health Act 1992 พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ
18. Safety Act (1992)

พระราชบัญญัติความปลอดภัย พ.ศ. 2535
19. Labour Protection Law (1998)

พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
20. Labour Relations Act (1975)

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
21. Archaeological Sites, Antiques, Art Objects and National Museum Act 1961
B
.

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

กลไกที่เกี่ยวข้ องกับการป่ าไม้ และเริ่มมาจากบทบัญญัติกฎหมายของประเทศและบทบัญญัติกฎหมายของสถาบันอื่นๆ
22. Notification of MOSTE on Types and Sizes of Projects or Activities of Government Agencies, State
Enterprises or Private Persons Required to Prepare an Environmental Impact Assessment Report
1992 (24 August 1992)
23. Notification of Ministry of Industry Concerning Storage and Disposal of Toxic Substances 1982
24. Notification of Ministry of Industry Concerning Industrial Effluent Standards 1982
25. Notification of Ministry of Industry concerning manufacture and use of toxic substances 1982
26. Notification of the Ministry of Industry Concerning Factory Wastes 1988
27. Notification Concerning Duty Reduction on Energy Efficiency and Environmental Technology 1988
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INTERNATIONAL AGREEMENTS PERTINENT TO FORESTRY ข้ อตกลงนานาชาติที่เกี่ยวข้ องกับการป่ าไม้

28. Convention on Biological Diversity: The CBD was signed by 150 government leaders at the 1992 Rio Earth
Summit and entered into force in December 1993. There are currently 188 Parties to the Agreement. The
three objectives of the Convention are: the conservation of biodiversity, the sustainable use of biological
resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources. The
principles of the CDB are broad in scope and unlike CITES, the CBD does not contain detailed provisions on
implementation. Accordingly, implementation of the CBD depends on the incorporation of the Convention and
associated policies and guidelines into the national legislation of Member States.

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) อนุสญ
ั ญาได้ รับการลงนามโดยผู้นารัฐบาล 150 ประเทศ เมื่อปี 2535
ในการประชุม ริโอ เอิร์ธ ซัมมิท และบังคับใช้ เมื่อเดือนธันวาคม 2534 ปั จจุบนั มีภาคีสมาชิก 188 ประเทศให้ สตั ยาบัน วัตถุประสงค์หลัก 3
ข้ อของอนุสญ
ั ญาฯ คือ อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ ทรัพยากรชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
และการแบ่งปั นผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรม หลักการของอนุสญ
ั ญาฯ มีขอบเขตที่กว้ างขวาง ไม่เหมือนกับ CITES
ตรงที่ CBD ไม่ได้ บอกถึงรายละเอียดมาตรการในการทาให้ บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตามการทาให้ บรรลุตามกรอบของ CBD
ขึ ้นอยูก่ บั ความสอดคล้ อของ CBD กับนโยบายและแนวทางในกฎหมายของประเทศสมาชิก
29. Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES): The Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) was developed in the early 1970’s in
response to concerns that unregulated international trade in wild species of wild fauna and flora could have a
detrimental impact on species and their ecosystems. It currently has 167 State Parties and regulates trade in
about 30 000 species. Only a small number of these are actually endangered, the majority being species for
which trade measures have been introduced to avoid conservation threat. Parties acceding to CITES agree to
place controls on international trade in species that are listed in any of the Convention’s three Appendices.

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการค้ าระหว่างประเทศของสิ่งมีชีวิตใกล้ สญ
ู พันธุ์ (CITES) CITES ได้ ถกู พัฒนาในช่วงต้ นปี 2513
เพื่อตอบสนองต่อความห่วงใยการไม่ควบคุมการค้ าขายระหว่างประเทศของสัตว์ป่าและพืชป่ าที่จะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของมัน
ปั จจุบนั มีภาคีสมาชิกทังหมด
้
167 ประเทศและมีการควบคุมสิ่งมีชีวิตประมาณ 30000 ชนิด
มีสีงมีชีวิตจานวนไม่มากของทังหมดที
้
่อยูใ่ นสถานภาพใกล้ สญ
ู พันธุ์
สิ่งมีชีวิตหลักส่วนใหญ่ที่ทาเป็ นการค้ าได้ รับการบรรจุไว้ เพื่อไม่ให้ คกุ คามการอนุรักษ์ ประเทศที่ยอมรับ CITES
จะต้ องควบคุมการค้ าขายระหว่างประเทศในสิ่งมีชีวิตดังกล่าวที่ขึ ้นบัญชีรายชื่อไว้ ในภาคผนวกทังสามส่
้
วน
30. International Labour Organisation (ILO): with specific reference to สหภาพแรงงานสากล (ILO)

โดยมีความจาเพาะในด้ าน
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Code of Practice on Safety and Health in Forestry
Convention 87: Freedom of Association and Protection of the Right to Organise.
Convention 98: Application of the Principles of the Right to Organise and Bargain Collectively.
Convention 138: Minimum Age for Working
Guidelines for worker’s health surveillance
Guidelines for Labour Inspection in Forestry 2005
Guidelines for Occupational Health and Safety
Protection of Worker’s personal data

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

ข้ อตกลงด้ านการค้ าไม้ ซงุ เขตร้ อนระหว่างประเทศ (ITTA) ได้ รับการยอมรับตังแต่
้ 26 มกราคม 2537 (เห็นด้ วยตังแต่
้ 2526)
ปั จจุบนั มีประเทศสมาชิกจานวน 58 ประเทศ ประกอบด้ วยผู้ผลิต 32 ราย และผู้ซื ้อ 26 ราย รวมทังประเทศกลุ
้
ม่ สหภาพยุโรป
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ข้ อตกลงนี ้เปิ ดเผยต่อประเทศที่ผลิตหรือบริโภคไม้ ซงุ เขตร้ อน และองค์กรระหว่างประเทศที่รับผิดขอบต่อการเจรจาต่อรอง สรุป
และใช้ ข้อตกลงระหว่างประเทศ สมาชิกร้ อยละ 90 ทัว่ โลกที่ค้าขายไม้ ซงุ เขตร้ อนและมากกว่าร้ อยละ 75 ของป่ าไม้ เขตร้ อนของโลก
The International Tropical Timber Organization (ITTO), established by the ITTA, 1983, administers the
provisions and supervises the operation of this Agreement. It has the following mission statement: 'The ITTO
facilitates discussion, consultation and international co-operation on issues relating to the international trade
and utilization of tropical timber and the sustainable management of its resource base. Among its objectives
are to:

องค์การค้ าไม้ ซงุ เขตร้ อนระหว่างประเทศ (ITTO) ก่อตังโดย
้ ITTA 2526 มีหน้ าที่บริหารมาตรการและให้ คาปรึกษาการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลง
โดยมีพนั ธะกิจที่กล่าวไว้ ดงั นี ้ ITTO มีหน้ าที่อานวยความสะดวกการปรึกษาหารือ
ให้ คาปรึกษาและร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับการค้ าระหว่างประเทศและการใช้ ประโยชน์ไม้ ซงุ เขตร้ อน
และการจัดการอย่างยัง่ ยืนด้ านทรัพยากร โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
• Provide an effective framework for consultation, international co-operation, and policy development among
all members with regard to all relevant aspects of the world timber economy;

จัดหากรอบการทางานที่มีประสิทธิภาพสาหรับการให้ คาปรึกษา ร่ วมมือระหว่างประเทศ
และพัฒนานโยบายระหว่างประเทศสมาชิกในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจการค้ าไม้ ของโลก
• Provide a forum for consultation to promote non-discriminatory timber trade practices;

จัดหาเวทีสาหรับการให้ คาปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ทิ ี่ไม่มีการกีดกันการค้ าไม้ ซุง
• Contribute to the process of sustainable development;

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

ผลักดันสมาชิกเพื่อสนับสนุนและพัฬนาการฟื น้ ฟูป่าไม้ เขตร้ อนเพื่อทาซุงเป็ นการค้ าและกิจกรรมการจัดการป่ าไม้ รวมทังการฟื
้
น้ ฟูพื ้นที่ป่ าไม้ ที่เสื่อมโทร
ม ด้ วยความสนใจต่อชุมชนท้ องถิ่นที่ต้องอาศัยทรัพยากรป่ าไม้ และ
• Encourage members to develop national policies aimed at sustainable utilization and conservation of timberproducing forests and their genetic resources and at maintaining the ecological balance in the regions
concerned, in the context of tropical timber trade.

ผลักดันสมาชิกให้ พฒ
ั นานโยบายระดับชาติที่มีเป้าหมายเพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนและการอนุรักษ์ ป่าไม้ เพื่อการทาไม้ ซงุ และทรัพยากรพันธุกรรม
ในระดับที่ดารงรักษาความสมดุลของนิเวศวิทยาในภูมิภาค ในบริ บทของกาค้ าไม้ ซงุ เขตร้ อน
D
.

LOCAL STANDARDS AND BEST OPERATING PRACTICES มาตรฐานของท้ องถิ่นและการปฏิบตั ิที่ดีที่สด
ุ

32. Codes of Practices for Forest Harvesting in the Asia Pacific – FAO Regional Office, Thailand –

www.fao.org/documents

33. Watershed; Commercial tree plantations in Thailand volume 9, no. 3 – www.wrm.org
34. Thailand Forestry in a global context – Asia-Pacific Forestry sector Outlook Study – www.fao.org
35. Pesticides regulations in Thailand – www.colarado.org
36. World Rainforest Movement bulletin no. 72 – www.wrm.org.uy
37. The case of eucalyptus plantations in Thailand – www.geocities.com/rainforest
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38. APCEL Report : Thailand – www.sunsite.nus.edu.sg/apcel
39. Country Report on Human Rights practices, Thailand – US Department of State, www.state.gov

A
.

NATIONAL LEGISLATION กฎหมายของประเทศ
Legal Rights to Harvest สิทธิการตัดฟั นตามกฎหมาย:

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

กฎหมายทีค่ รอบคลุมสิ ทธิ การถื อครองทีด่ ิ นรวมไปถึงสิ ทธิ ตามประเพณีและสิ ทธิ ในการจัดการอันประกอบไปด้วยวิ ถีทางตามกฎหมายเพื ่อให้ได้มา
ซึ่งสิ ทธิ การถื อครองและสิ ทธิ ในการจัดการ
นอกจากนีย้ งั ครอบคลุมการจดทะเบี ยนธุรกิ จและภาษี ตามกฎหมายอันหมายรวมถึงทะเบี ยนต่างทีเ่ กี ่ยวข้องตามทีก่ ฎหมายกาหนด
• Concession licenses ใบอนุญาตสัมปทาน
Legislation regulating procedures for the issuing of forest concession licenses, including use of legal methods to obtain
concession license. Especially bribery, corruption and nepotism are well-known issues in connection with concession
licenses.

กฎหมายทีก่ าหนดกระบวนการต่างๆสาหรับการอออกใบอนุญาตสัมปทานรวมถึงการใช้สิทธิ์ ตามกฎหมายเพื ่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตสัมปทาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการติ ดสิ นบน,
การฉ้อโกงและการเอื ้อประโยชน์ต่อพวกพ้องเป็ นประเด็นที ่ทราบกันดี ว่ามักเข้ามามีสว่ นพัวพันกับการออกใบอนุญาตสัมปทาน
• Management and harvest planning การวางแผนการจัดการและการตัดฟั น
Any legal requirements for management planning, including conducting forest inventories, having a forest management
plan and related planning and monitoring, as well as approval of these by competent authorities.

ข้อกาหนดตามกฎหมายใดๆสาหรับการวางแผนการจัดการรวมถึงการดาเนิ นการเก็บตัวอย่างจากป่ า,
การจัดทาแผนการจัดการป่ าไม้และการวางแผนและการติ ดตามตรวจสอบต่างๆทีเ่ กี ่ยวข้องนอกเหนือไปจากการผ่านการอนุมตั ิ ของแผนต่างๆเหล่า
นีโ้ ดยหน่วยงานทีม่ ี ความสามารถ
• Harvesting permits การอนุญาตให้ ทาการตัดฟั น
Legislation regulating the issuing of harvesting permits, licenses or other legal document required for specific harvesting
operations. It includes the use of legal methods to obtain the permit. Corruption is a well- known issue in connection
with the issuing of harvesting permits.

กฎหมายทีก่ าหนดการออกใบอนุญาตตัดฟัน, ทะเบี ยนหรื อเอกสารทางกฎหมายอื ่นๆทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งานด้านการตัดฟันโดยเฉพาะ
โดยรวมถึงการใช้วิถีทางตามกฎหมายเพื ่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต เป็ นทีท่ ราบกันดี ว่าการฉ้อโกงมักเข้ามามี สว่ นพัวพันกับการออกใบอนุญาตตัดฟั น
40. Forest Act, B.E. 2484 (1941) พระราชบัญญัตป
ิ ่ าไม ้ พุทธศักราช 2484
41. Forest Plantation Act, B.E. 2535 (1992) พระราชบัญญัตสิ วนป่ า พ.ศ. 2535
42. National Forest Reserve Act, B.E. 2507 (1964) พระราชบัญญัตป
ิ ่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
43. Logging Ban B.E. 2532 (1989) พระราชกาหนดปิ ดสัมปทานทาไม ้ พ.ศ. 2532

Timber Harvesting Activities กิจกรรมการตัดฟั นไม้ ท่อน

• Timber harvesting regulations กฎระเบียบว่ าด้ วยการตัดฟั นไม้ ท่อน
Any legal requirements for harvesting techniques and technology including selective cutting, shelter wood
regenerations, clear felling, transport of timber from felling site and seasonal limitations etc. Typically this includes
regulations on the size of felling areas, minimum age and/or diameter for felling activities and elements that shall be
preserved during felling etc. Establishment of skidding or hauling trails, road construction, drainage systems and
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bridges etc. shall also be considered as well as planning and monitoring of harvesting activities. Any legally binding
codes for harvesting practices shall be considered.

ข้อกาหนดตามกฎหมายใดๆสาหรับเทคนิ คและเทคโนโลยี การตัดฟันรวมถึงการตัด, การปลูกไม้ให้ร่มเงาทดแทน, การตัดถาง,
การขนท่อนไม้ออกจากพื ้นทีท่ ีท่ าการโค่นและข้อจากัดตามฤดูกาล ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกฎระเบี ยบว่าด้วยขนาดพื ้นทีท่ ีท่ าการโค่น,
อายุขนั้ ต่าและ/หรื อเส้นผ่าศูนย์กลางสาหรับกิ จกรรมการตัดฟันและองค์ประกอบต่างๆทีต่ อ้ งรักษาไว้ระหว่างการโค่น ฯลฯ
ต้องพิ จารณาสร้างเส้นทางลากไม้, ถนน, ระบบระบายน้า, สะพานและอื ่นๆเช่นเดี ยวกับการวางแผนและการติ ดตามตรวจสอบกิ จกรรมการตัดฟัน
ทัง้ นีต้ อ้ งพิ จารณาหลักปฏิ บตั ิ ในการตัดฟันทีเ่ กี ่ยวข้องด้วย
• Protected sites and species พืน้ ที่และชนิดพันธุ์ท่ ไี ด้ รับการคุ้มครอง
Covers legislation related to protected areas as well as protected, rare or endangered species, including their habitats
and potential habitats

ครอบคลุมกฎหมายทีว่ ่าด้วยพื ้นทีค่ มุ้ ครองและการคุม้ ครองชนิ ดพันธุ์พืชและสัตว์หายากทีถ่ ูกคุกคามและเสีย่ งต่อการสูญพันธุ์รวมทัง้ แหล่งทีอ่ ยู่อา
ศัยและพื ้นทีท่ ีจ่ ากเป็ นแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยได้
• Environmental requirements ข้ อกาหนดด้ านสิ่งแวดล้ อม
Covers legislation related to environmental impact assessment in connection with harvesting, acceptable level for soil
damage, establishment of buffer zones (e.g. along water courses, open areas, breeding sites), maintenance of
retention trees on felling site, sessional limitation of harvesting time, and environmental requirements for forest
machineries.

ครอบคลุมกฎหมายทีว่ ่าด้วยการประเมิ นผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมทีเ่ กี ่ยงเนือ่ งกับการตัดฟัน, ความเสียหายต่อดิ นในระดับทีย่ อมรับได้,
การสร้างเขตกันชน (อาทิ ตามแนวลาน้า, พื ้นทีเ่ ปิ ดโล่ง, แหล่งเพาะพันธุ์), การรักษาต้นไม้ทีข่ ึ้นในพื ้นทีท่ ีท่ าการโค่น,
ข้อจากัดทีเ่ กี ่ยวของเวลาในการตัดฟันและข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อมสาหรับเครื ่ องจักรทีใ่ ช้ในการทาป่ าไม้
• Health and safety สุขภาพและความปลอดภัย
Legally required personal protection equipment for persons involved in harvesting activities, use of safe felling and
transport practice, establishment of protection zones around harvesting sites, and safety requirements to machinery
used. Legally required safety requirements in relation to chemical usage. The health and safety requirements that shall
be considered relate to operations in the forest (not office work, or other activities less related to actual forest
operations).

อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลตามที ก่ ฎหมายกาหนดทีใ่ ช้ในกิ จกรรมการตัดฟัน, การใช้วิธีปฏิ บตั ิ ในการโค่นและขนส่งทีป่ ลอดภัย,
การสร้างเขตป้องกันรอบพื ้นทีต่ ดั ฟันและข้อกาหนดด้านความปลอดภัยเกี ่ยวกับเครื ่ องจักรทีใ่ ช้งาน
ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยตามทีก่ ฎหมายกาหนดทีเ่ กี ่ยวกับการใช้สารเคมี
ทัง้ นีต้ อ้ งพิ จารณาข้อกาหนดว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยทีเ่ กี ่ยวกับการปฏิ บตั ิ งานในป่ า
(ทีไ่ ม่ใช่งานสานักงานหรื อกิ จกรรมอื ่นๆทีเ่ กี ่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งานด้านการป่ าไม้ในระดับทีน่ อ้ ยกว่าทีก่ ล่าวมา)
• Legal employment การจ้ างงานามกฎหมาย
Legal requirements for employment of personnel involved in harvesting activities including requirement for contracts
and working permits, requirements for obligatory insurances, requirements for competence certificates and other
training requirements, and payment of social and income taxes withhold by employer. Furthermore, the points cover
observance of minimum working age and minimum age for personal involved in hazardous work, legislation against
forced and compulsory labour, and discrimination and freedom of association

ข้อกาหนดทางกฎหมายสาหรับการจ้างบุคลากรทีเ่ กี ่ยวข้องกับกิ จกรรมการตัดฟันรวมทัง้ ข้อกาหนดสาหรับสัญญาและใบอนญาตทางาน,
ข้อกาหนดสาหรับประกันภัยโดยบังคับ, ข้อกาหนดสาหรับใบรับรองความสามารถและข้อกาหนดด้านการฝึ กอบรมอื ่นๆ
การชาระภาษี เงิ นได้และภาษี สงั คมซึ่งนายจ้างหักไว้
ยิ่ งไปกว่านัน้ ยังต้องครอบคลุมประเด็นการสังเกตการณ์อายุการทางานขัน้ ต่าและอายุขนั้ ต่าสาหรับบุคลากรทีท่ างานทีม่ ี อนั ตราย,
กฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานทาสและโดยบังคับรวมไปถึงการเลื อกปฏิ บตั ิ และเสรี ภาพในการวมกลุ่มด้วย
44. Forest Plantation Act, B.E. 2535 (1992) พระราชบัญญัตสิ วนป่ า พ.ศ. 2535
ิ ่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
45. National Forest Reserve Act, B.E. 2507 (1964) พระราชบัญญัตป

46. Forest Act, B.E. 2484 (1941) พระราชบัญญัตป
ิ ่ าไม ้ พุทธศักราช 2484
47. Chain Saw Act, B.E. 2545 (2002) พระราชบัญญัตเิ ลือ่ ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
48. Wildlife Preservation and Protection Act, B.E. 2535 (1992) พระราชบัญญัตสิ งวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ.2535
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49. National Park Act, B.E. 2504 (1961) พระราชบัญญัตอิ ท
ุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
50. Enhancement

and
Conservation
of
National
Environment
พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

Quality

Act,

B.E.

2535

(1992)

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

กฎหมายตามประเพณีที่ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น ใบอนุญาตนาเข้า/ส่งออก, การแยกประเภทผลภัณฑ์ (รหัส, ปริ มาณ, คุณภาพและชนิ ดพันธุ์)
51. Custom Act B.E. 2548(2005) พระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2548

CITES ไซเตส
CITES permits (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, also known as the
Washington Convention)

ใบอนุญาตไซเตส (อนุสญ
ั ญาการค้าระหว่างประเทศซึ่ งชนิ ดพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสีย่ งต่อการสูญพันธุ์ หรื อที ่รู้จกั ในชื ่ออนุสญ
ั ญาวอชิ งตัน)
52. NA
53. NA

Other อื่นๆ
54. NA
55. NA

B
.

REGULATIONS PERTINENT TO FORESTRY RELATED TO AND EMERGING FROM NATIONAL
LEGISLATION
AND
OTHER
LEGISLATIVE
INSTITUTIONS
กฎระเบียบว่าด้ วยการทาป่ าไม้ โดยตรงที่เกี่ยวข้ องกับและบัญญัติโดยสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติและสถาบันนิติบญ
ั ญัติอื่นๆ:

56. NA
57. NA

C
.

INTERNATIONAL

AGREEMENTS

PERTINENT

TO

FORESTRY

ข้ อตกลงนานาชาติวา่ ด้ วยการทาป่ าไม้ โดยตรง

58. Convention on Biological Diversity อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ
59. Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES)

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการค้ าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดพันธุ์สตั ว์และพืชป่ าใกล้ สญ
ู พันธุ์ (ไซเตส)
60. International Labour Organisation (ILO) องค์การแรงงานนานาชาติ (ไอแอลโอ) (insert all ILO conventions relevant to
the country ผนวกอนุสญ
ั ญาไอแอลโอทุกฉบับที่เกี่ยวข้ องกับประเทศไทย)
61.

D
.

LOCAL STANDARDS AND BEST OPERATING PRACTICES มาตรฐานท้ องถิ่นและหลักการปฏิบตั ิงานที่ดีที่สดุ

62. NA
63. NA
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APPENDIX C ภาคผนวก บี
LIST OF RARE THREATENED AND ENDANGERED SPECIES LISTED FOR THAILAND

รายชื่อพืชและสัตว์ ชนิดพันธุ์หายากที่ถกู คุกคามและเสี่ยงต่ อการสูญพันธุ์ท่ จี ัดทาขึน้ สาหรับประเทศไทย
The following websites provide information about Thailand’s RT&E species:

หน้ าเว็บต่ างๆข้ างล่ างนีใ้ ห้ ข้อมูลต่ างๆเกี่ยวกับพืชและสัตว์ ชนิดพันธุ์หายากที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่ อการสูญพันธุ์ของประเทศไทย
www.iucnredlist.org (IUCN red lists รายชื่อที่มีความเสี่ยงสูงของไอยูซีเอ็น)
www.panda.org
www.earthsendangered.com (this allows a search per country for species lists
สามารถค้ นหารายการชนิดพันธุ์พืชและสัตว์เป็ นรายประเทศได้ )
www.nationsencyclopedia.com (information per country ข้ อมูลรายประเทศ)
www.animalinfo.org (information per country ข้ อมูลรายประเทศ)
www.conservationoutdoors.org (species search per country ค้ นหารายการชนิดพันธุ์พืชและสัตว์รายประเทศ)
www.nationalredlist.org (email info@nationalredlists.org)
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APPENDIX D ภาคผนวก ซี
LIST OF ISSUES OF CONTENTION RAISED BY STAKEHOLDERS IN TERMS OF THIS
STANDARD

รายการประเด็นข้ อพิพาทต่ างๆที่เกี่ยวกับมาตรฐานฉบับนีซ้ ่ งึ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียยกขึน้ มา
Issue Nr

Issue ประเด็น

จานวนประเด็น

End of Standard จบมาตรฐาน

