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บทน า 
ในสภาวะปัจจุบัน การแข่งขันในภาคธุรกจิได้ขยายวงกว้าง ไม่เว้นแม้แต่ภาคธุรกิจไม้ โดยประเทศไทย

เอง ซ่ึงเป็นประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ ผู้ประกอบการก็ก าลังประสบปัญหาในเร่ืองการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ไปยัง
ต่างประเทศเช่นกัน อันเป็นผลสืบเน่ืองจากการผลิตผลิตภัณฑ์จากแหล่งก าเนิดไม้ที่ไม่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจไม้ไม่สามารถเติบโตในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ดังน้ัน มาตรฐานการ
จัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องจัดท าให้เป็นมาตรฐานแห่งชาติโดยความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และผู้ประกอบการ
สามารถปฏิบัติจริงได้ 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้จัดท ามาตรฐานการจัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืน (มอก.14061) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และได้มีการปรับปรุงคร้ังล่าสุดใน พ.ศ. 2555 แต่ยังไม่มีการ
น าไปใช้ในการให้การรับรองสวนป่าของผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องมีการทบทวนมาตรฐานฯ เพ่ือให้
เหมาะสมกบับริบทของผู้ประกอบการในประเทศไทย และเป็นทีย่อมรับจากทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

การจัดท ามาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นี้ เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อก าหนดของมาตรฐานสากล PEFC (the programme for the endorsement of forest 
certification) ประกอบการจัดท ามาตรฐานฯ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานแห่งชาติ ส าหรับการให้การรับรองสวนป่าไม้
เศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถขอการรับรองเคร่ืองหมายของ PEFC ได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในกรณีที่
ต้องการขอรับการรับรองมาตรฐาน PEFC ซ่ึงเป็นมาตรฐานหน่ึงทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับสากล 
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มาตรฐาน 
การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

1.  ขอบข่าย 

ข้อก าหนดการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนฉบับนี้ เป็นข้อก าหนดส าหรับการรับรอง
มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถใช้ได้กับสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ ของประเทศไทย ทั้งนี้ในกรณีของสวนป่าไม้เศรษฐกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  ได้มีข้อยกเว้นและ
แนวทางปฏิบัติ ทีร่ะบุไว้ในภาคผนวกของข้อก าหนดฉบับนี ้

ข้อก าหนดนีไ้ด้จัดท าขึน้ ส าหรับเจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดการสวนป่า ใช้ส าหรับการย่ืนสมัคร
เพ่ือขอการรับรองพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจของตนเอง รวมทั้งเป็นข้อก าหนดที่บังคับใช้กับผู้รับเหมาและ
ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ทีป่ฏิบัติงานในพืน้ทีส่วนป่าไม้เศรษฐกจิ ทีข่อการรับรองด้วย  
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2.  บทนิยาม 

ความหมายของค าทีใ่ช้ในมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมนี ้ให้เป็นดังต่อไปนี้ 
2.1     การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (sustainable economic forest plantation management) 

หมายถึง การจัดการเพ่ือรักษาและส่งเสริมสภาพความสมบูรณ์ของสวนป่าไม้เศรษฐกิจในระยะยาว 
ในขณะเดียวกนั กส็ามารถอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต  

2.2     พืน้ทีท่ีก่ าหนด (certified area) หมายถึง พืน้ทีท่ีข่อรับการรับรองทีผู้่ประกอบการระบุไว้ 
2.3     ส่ิงแวดล้อม (environment) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ที่อยู่ภายในและรอบสวนป่า ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 

ซ่ึงเกดิโดยธรรมชาติหรือเป็นส่ิงทีม่นุษย์สร้างขึน้  
2.4     สิทธิถือครอง (tenure) หมายถึง สิทธิที่แสดงความเป็นเจ้าของ หรือผู้มีสิทธ์ิครอบครองตาม

กฎหมาย ใช้ประโยชน์ เกบ็เกีย่ว หรือจัดการทรัพยากรสวนป่าทีร่ะบุในรูปของเวลาและพืน้ที ่
2.5     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องซ่ึงได้รับผลจากการด าเนิน

กจิกรรมการจัดการสวนป่าในพืน้ทีท่ีก่ าหนด  
2.6     ป่าไม้ (forest) หมายถึง สังคมพืชป่าที่ประกอบด้วย ไม้ยืนต้นเป็นหลักและพรรณไม้ อ่ืนๆ รวมถึง 

สัตว์และจุลนิทรีย์ รวมทั้งคุณค่าทีเ่กดิจากสังคมพืชน้ัน  
2.7     พืน้ทีป่่าไม้ (forest land) หมายถึง ทีด่ินหรือพืน้ทีป่่าตามทีก่ฎหมายป่าไม้ก าหนดไว้  
2.8     สวนป่า (forest plantation) หมายถึง พืน้ทีท่ีผู้่ประกอบการปลูกต้นไม้ขึน้  
2.9     ทรัพยากรสวนป่า (forest plantation resource) หมายถึง ผลผลิตที่เกิดขึน้ในพื้นที่สวนป่า ทั้งส่วนที่

เป็นเน้ือไม้ (timber) ส่วนทีไ่ม่เป็นเน้ือไม้ (non-timber) และคุณค่าด้านการบริการ 
2.10   ไม้เศรษฐกจิ หมายถึง ไม้ยืนต้นทีป่ลูกขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์ทางด้านการค้าหรือการใช้สอย 
2.11   ไม้เศรษฐกจิโตเร็ว หมายถึง ไม้ทีป่ลูกขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์ทางด้านการค้าหรือการใช้สอยที่มีรอบตัด

ฟันส้ัน 
2.12   ระบบวนวัฒน์ (silvicultural system) หมายถึง ระบบการปฏิบัติกับหมู่ไม้ตลอดช่วงชีวิตของต้นไม้ 

ในพืน้ทีน้ั่น ตั้งแต่การสืบต่อพนัธ์ุ        การปลูก การบ ารุงรักษา และการตัดฟันมาใช้ประโยชน์  
2.13   ระบบนิเวศ (ecosystem) หมายถึง พื้นที่หน่วยหน่ึง ซ่ึงประกอบด้วย ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต ที่อยู่

รวมกนัภายใต้ส่ิงแวดล้อมเดียวกนั โดยมีพฤติกรรม ปฏิสัมพนัธ์และเป็นพืน้ทีม่ีเอกลกัษณ์  
2.14   ชนิดพันธ์ุใกล้จะสูญพันธ์ุ (endangered species) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตที่อยู่ในสวนป่าและประกาศใน

บัญชีชนิดพนัธ์ุทีใ่กล้จะสูญพนัธ์ุของประเทศไทย 
 2.15  ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม (threatened species) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตที่อยู่ในสวนป่าและประกาศในบัญชี

ชนิดพนัธ์ุทีถู่กคุกคามของประเทศไทย 



 

2.16   ชนิดพันธ์ุประจ าถิ่นอยู่อาศัย (endemic species) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตที่อยู่ในสวนป่าและปรากฏว่ามี
เฉพาะ เป็นเอกลกัษณ์ เป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในท้องทีน้ั่น 

2.17   ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น (exotic species) หมายถึง ชนิดพันธ์ุในสวนป่าที่น ามาจากต่างประเทศและเป็น
ชนิดพนัธ์ุทีย่งัไม่มีการศึกษาความเหมาะสมในประเทศไทย 

2.18   ชนิดพันธ์ุสงวนอยู่อาศัย (reserved species) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตที่อยู่ในสวนป่าตามประกาศในบัญชี
ชนิดพนัธ์ุสงวนของประเทศไทย 

2.19   สารเคมี (chemical) หมายถึง สารสังเคราะห์ซ่ึงน ามาใช้ในการจัดการสวนป่า เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบ
ศัตรูพืช และฮอร์โมน  

2.20   ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีกิจการและการบริหารเป็นของตนเอง เช่น บุคคล 
ห้างหุ้นส่วน หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกจิ สถาบัน สมาคม ทีด่ าเนินการในเร่ืองสวนป่า  

2.21   ต้นไม้ตัดแต่งพันธุกรรม (genetically modified organisms, GMOs) หมายถึง ต้นไม้ซ่ึงปัจจัยทาง
พันธุกรรมถูกดัดแปลงแก้ไข ด้วยวิธีที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยการผสมพันธ์ุ หรือการ
ปฏิสนธิรวมกนัอย่างธรรมชาติ  

2.22   สวนป่าไม้เศรษฐกจิขนาดเลก็ หมายถึง พืน้ทีส่วนป่าไม้เศรษฐกจิทีม่ีพืน้ทีก่ารจัดการ ไม่เกนิ 100 ไร่  
2.23   สวนป่าไม้เศรษฐกจิขนาดกลาง หมายถึง พืน้ทีส่วนป่าไม้เศรษฐกจิทีม่ีพืน้ทีก่ารจัดการ มากกว่า 100-

500 ไร่  
2.24   สวนป่าไม้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ หมายถึง พื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจที่มีพื้นที่การจัดการ มากกว่า 500 

ไร่ขึน้ไป  

3.  ข้อก าหนดท่ัวไป 

ข้อก าหนด ส าหรับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ที่ก าหนดเป็นมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้
เศรษฐกจิอย่างยัง่ยืนในระดับชาติ ต้อง: 

3.1    ประกอบด้วยข้อก าหนด ทางด้านการจัดการ และข้อก าหนดทางด้านการกระท า ที่สามารถน าไปปรับ
ใช้ได้ ในระดับสวนป่าหรือ ในระดับอ่ืนๆที่เหมาะสม เพ่ือที่จะท าให้แน่ใจว่า เจตนาของข้อก าหนด
ทั้งหมดน้ันได้บรรลุเป้าหมาย  

3.2     มีความชัดเจน เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของข้อก าหนด และสามารถตรวจรับรองได้  
3.3     สามารถน าไปใช้ปฏิบัติกบักจิกรรมการด าเนินการของผู้เกี่ยวข้องทุกคนในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ 

ซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ 
3.4     มีการก าหนดการจัดเก็บบันทึกเอกสาร ที่ต้องจัดหาไว้ให้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกจิอย่างยั่งยืน     
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4.  ข้อก าหนดเฉพาะ 

4.1 หลกัการที ่1: การบ ารุงรักษาพืน้ทีส่วนป่าอย่างเหมาะสม เพ่ือช่วยเป็นแหล่งกกัเกบ็คาร์บอนทีย่ัง่ยืน 

 4.1.1 การวางแผนจัดการสวนป่า ต้องมุ่งที่จะรักษาหรือเพิ่มพื้นที่สวนป่าและพื้นที่ป่าไม้อ่ืนๆ และส่งเสริม
คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม ของทรัพยากรสวนป่ารวมถึงดินและน ้า ทั้งนี้
ต้องด าเนินการโดยใช้การบริการและเคร่ืองมือที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ มาสนับสนุนการวางแผนใช้
ประโยชน์พืน้ที ่และการอนุรักษ์ธรรมชาติ  

 4.1.2 การจัดการสวนป่า ต้องประกอบด้วยกระบวนการที่สมบูรณ์ ของการส ารวจปริมาณผลผลิตและการ
วางแผนด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  การตรวจสอบติดตามและประเมินผล  และต้องรวมถึงการ
ติดตามตรวจสอบทีเ่หมาะสมต่อผลลพัธ์ทางด้านเศรษฐกจิ  ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ต้องคุ้มครองป้องกันปริมาณและคุณภาพของทรัพยากร  และต้องน ามาตรการทางด้าน
วนวฒันวทิยาทีเ่หมาะสมมาใช้ 

 4.1.3 การส ารวจปริมาณผลผลิตสวนป่าและการจัดท าแผนที่ทรัพยากรสวนป่า ต้องด าเนินการ และเก็บรักษา
ข้อมูลไว้  ทั้งนีต้้องด าเนินการอย่างเพยีงพอกบัสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและของประเทศ 

 4.1.4  แผนการจัดการสวนป่า ต้องมีความเหมาะสมกับขนาด และการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า  ต้องมี
รายละเอียด และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และต้องสรุปแผนดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนได้รับรู้  

 4.1.5  การตรวจสอบติดตามทรัพยากรสวนป่าและการประเมินผลการจัดการ ต้องด าเนินการเป็นระยะ และน า
ผลทีไ่ด้น ากลบัไปใช้ปรับปรุงการวางแผนจัดการสวนป่า  

 4.1.6  การเปลีย่นแปลงจากพืน้ทีป่่าไม้ตามกฎหมาย ตามมติ ครม. ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2541 ไปเป็นสวนป่า จะ
ไม่ได้รับพจิารณา เว้นแต่กรณสีภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทีไ่ด้แสดงหลกัฐานดังต่อไปนี ้

  ก) ปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายของประเทศและภูมิภาค  
  ข) ส่งผลกระทบเพยีงเลก็น้อยต่อสัดส่วนของพืน้ที่ป่าไม้  
  ค) ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศป่าไม้ที่ถูกคุกคาม วัฒนธรรม พื้นที่ที่มีความส าคัญต่อสังคม 

และถิ่นทีอ่ยู่อาศัยทีส่ าคัญ    
  ง)  สนับสนุนการอนุรักษ์  ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม ในระยะยาว  
 



 

4.2 หลกัการที ่2 : การรักษาสุขภาพและความแข็งแรงของระบบนิเวศป่าไม้ 

 4.2.1  การวางแผนจัดการสวนป่า ต้องมุ่งทีจ่ะรักษาสุขภาพและความแข็งแรงของระบบนิเวศสวนป่าเพ่ือฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศป่าไม้ทีเ่ส่ือมโทรม  

 4.2.2  แผนการจัดการสวนป่า ต้องมีแนวทางเฉพาะที่สามารถลดความเส่ียงให้ต ่าสุดด้านการท าลายและการ
สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศป่าไม้  

 4.2.3  การด าเนินกจิกรรมการจัดการสวนป่าต่างๆ ต้องเน้นการใช้กระบวนการทางธรรมชาติและมาตรการทาง
ชีววธีิ ในบริเวณทีส่ามารถเป็นไปได้และเท่าทีเ่ป็นไปได้ เพ่ือส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งใน
ด้านพนัธุกรรม ชนิดพนัธ์ุ  และโครงสร้างของระบบนิเวศป่าไม้  

 4.2.4  สุขภาพและความแข็งแรงของสวนป่า ต้องด าเนินการตรวจสอบติดตาม เป็นระยะๆ  

 4.2.5  ต้องมีการพจิารณาถึงผลของความเสียหายทีเ่กดิจากไฟป่า โรคแมลง และความเสียหายอ่ืนๆ  

4.2.6  หลกีเลีย่งการจุดไฟ ทั้งนี้ อาจด าเนินการได้เฉพาะกรณีที่มีการควบคุมและมีความส าคัญต่อความส าเร็จ
ของเป้าหมายการจัดการของสวนป่า เท่าน้ัน  

 4.2.7  การปลูกต้นไม้ ควรคัดเลือกชนิดและสายพนัธ์ุทีเ่หมาะสมกบับริเวณพืน้ที่สวนป่า และต้องใช้เทคนิคการ
จัดการทีล่ดความเสียหายของต้นไม้ และดินให้น้อยทีสุ่ด  

 4.2.8  ต้องใช้ยาปราบศัตรูพืชให้น้อยทีสุ่ด และให้ใช้วธีิการทางด้านวนวัฒน์ที่เหมาะสม และมาตรการทางด้าน
ชีววทิยาอ่ืนๆ ทดแทน  ห้ามมิให้ใช้ยาปราบศัตรูพืชและสารเคมีเป็นพิษร้ายแรงที่องค์การอนามัยโลกได้
ก าหนดไว้ในตารางประเภท 1A และ1B อย่างเด็ดขาด รวมถึงยาปราบศัตรูพืชที่เป็นพิษอ่ืนๆ ที่ตกค้างอยู่
ในห่วงโซ่อาหารในทุกกรณ ี 

 4.2.9  ในบริเวณพืน้ทีท่ีม่ีการใช้ปุ๋ย ต้องใช้โดยมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด และค านึงถึงส่ิงแวดล้อมในสวนป่า  

4.3  หลกัการที ่3 :การรักษาสภาพและการสนับสนุนการท าหน้าทีด้่านผลผลติและบริการของสวนป่า  

4.3.1  การวางแผนจัดการสวนป่าและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องมุ่งที่จะรักษาสภาพความสามารถในการ
ให้ผลผลิตทั้งผลผลิตที่เป็นเน้ือไม้ และผลผลิตที่มิใช่เน้ือไม้ และการบริการบนพื้นฐานความยั่งยืนของ
สวนป่า  
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4.3.2  การวางแผนการจัดการสวนป่า ต้องมุ่งที่จะบรรลุถึงผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจที่ดี ด้วยการ
ส ารวจหาตลาดใหม่ๆส าหรับสินค้าและการบริการทีเ่กีย่วข้องทั้งหมด  

4.3.3  แผนการจัดการสวนป่า ต้องค านึงถึงลักษณะการใช้ประโยชน์และการท าหน้าที่ ที่แตกต่างกันของพื้นที่
แปลงสวนป่าแต่ละแปลง ทั้งในด้านผลผลติเน้ือไม้ ผลผลติทีม่ิใช่เน้ือไม้ และการบริการ  

4.3.4  ความสามารถในการให้ผลผลติของพืน้ทีส่วนป่า ต้องได้รับการรักษาสภาพไว้ด้วยการเจริญทดแทน การ
ดูแลรักษา และการด าเนินการเกบ็เกีย่วผลผลติทีเ่หมาะสม  

4.3.5  ระดับการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งของผลผลิตเน้ือไม้และผลผลิตที่มิใช่เน้ือไม้ ต้องค านึงถึงระดับอัตรา
ผลผลติทีย่ัง่ยืนในระยะยาวของสวนป่า  

4.3.6  การเกบ็หาผลผลติทีม่ิใช่เน้ือไม้ของสวนป่า ต้องมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติทีเ่หมาะสม  

4.3.7  สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ต้องวางแผน ด าเนินการ และบ ารุงรักษา โดยค านึงถึงผลกระทบด้านลบต่อ
ส่ิงแวดล้อมให้น้อยทีสุ่ด  

4.4 หลกัการที ่4 : การรักษาสภาพ การอนุรักษ์และการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้ 

4.4.1  การวางแผนจัดการสวนป่า ต้องมุ่งรักษาสภาพ อนุรักษ์ และส่งเสริมระดับความหลากหลายของระบบ
นิเวศ ชนิดพนัธ์ุ และพนัธุกรรม  

4.4.2  การวางแผนการส ารวจและการระบุพกิดัในแผนทีข่องทรัพยากรสวนป่า ต้องด าเนินการเพ่ือการป้องกัน 
และอนุรักษ์ พืน้ทีท่ีม่ีความส าคัญทางด้านระบบนิเวศ ตามเกณฑ์ต่อไปนี ้(ถ้ามี)  

 ก) ระบบนิเวศป่าไม้ทีห่ายาก และเปราะบาง หรือพืน้ทีท่ีเ่ป็นตัวแทนของระบบนิเวศ  

 ข) พืน้ทีท่ีม่ีชนิดพนัธ์ุประจ าถิ่นอยู่อาศัย และทีอ่ยู่อาศัยของชนิดพนัธ์ุทีถู่กคุกคาม  

 ค) พืน้ทีท่ีม่ีชนิดพนัธ์ุทีใ่กล้จะสูญพนัธ์ุและชนิดสงวนอยู่อาศัย  

 ง) พืน้ทีภู่มิทศัน์ขนาดใหญ่ทีม่ีความส าคัญในระดับ ประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ  

4.4.3  ชนิดพนัธ์ุพืชและสัตว์ทีใ่กล้จะสูญพนัธ์ุ ต้องไม่ถูกเก็บหาหรือถูกล่าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการค้า และต้อง
มีมาตรการในการป้องกนั เพ่ือเป็นการเพิม่ปริมาณของประชากร  



 

4.4.4  การจัดการสวนป่า ต้องท าให้เกิดการเจริญทดแทนอย่างสมบูรณ์ของป่า ด้วยการส่งเสริมวิธีการเจริญ
ทดแทนตามธรรมชาติควบคู่ไปกบัการปลูกใหม่  

4.4.5  การปลูกต้นไม้ ต้องพิจารณาคัดเลือกชนิดไม้และสายพันธ์ุท้องถิ่นและพื้นเมือง เป็นล าดับแรก การน า
ชนิดไม้ หรือสายพันธ์ุต่างถิ่นมาปลูก ต้องมีการตรวจประเมินผล เพ่ือหลีกเลี่ยงถึงผลกระทบด้านลบที่
อาจจะเกดิขึน้ และต้องสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมทีป่รับปรุงและฟ้ืนฟูความเช่ือมโยงของระบบนิเวศ  

4.4.6  ชนิดพนัธ์ุไม้ทีม่ีการตัดต่อพนัธุกรรม ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง ก่อนน ามาขยายพันธ์ุในสวน
ป่า  

4.4.7  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องส่งเสริมความหลากหลายของโครงสร้างสวนป่าทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน อาท ิความหลากหลายทางช้ันอายุ และมุ่งที่จะรักษาสภาพและฟ้ืนฟูความหลากหลายของภูมิ
ทศัน์  

4.4.8  การวางแผนจัดการสวนป่า ต้องคงเหลือต้นไม้ที่เป็น ไม้ที่หายาก ไม้ถูกคุกคามและไม้ใกล้สูญพันธ์  ไม้
อายุมาก ไม้ขนาดใหญ่มาก แม่ไม้ และไม้ทีเ่ป็นทีอ่ยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า กระจัดกระจายไว้
ในพืน้ทีแ่ปลงปลูก เพ่ือเป็นการคุ้มครองป้องกนัความหลากหลายทางชีวภาพ  

4.4.9  ระบบการจัดการแบบดั้งเดิมที่สามารถสร้างระบบนิเวศที่มีคุณค่า (ถ้ามี) อาทิ การตัดให้แตกหน่อใน
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมทางเศรษฐกจิ ควรได้รับการสนับสนุน  

4.4.10  ความสมดุลระหว่างจ านวนประชากรของสัตว์และความส าเร็จของการเจริญทดแทน การเจริญเติบโต 
และความหลากหลายทางชีวภาพของป่า ควรได้รับการค านึงถึง  

4.4.11  การเลี้ยงสัตว์และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ต้องด าเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรต่อ
ระบบนิเวศ  

4.4.12  การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ต้องวางแผนและด าเนินการในแนวทางที่ลดความเสียหายต่อระบบ
นิเวศและคุกคามชนิดพืช/สัตว์ที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของการย้ายถิ่นฐานควรได้รับการ
พจิารณา  

4.5  หลักการที่ 5 :การรักษาสภาพและการส่งเสริมการท าหน้าที่ด้านการป้องกันของการจัดการสวนป่า (เพ่ือการ
อนุรักษ์ดินและน า้) 
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4.5.1  การวางแผนจัดการสวนป่า ต้องมุ่งที่จะรักษาสภาพและส่งเสริมการท าหน้าที่ป้องกันของสวนป่าเพ่ือ
สังคม อาทิ การป้องกันสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน การป้องกันการพังทลายของดิน และการป้องกัน
ผลกระทบทีเ่ป็นวกิฤติภัยของน า้  

4.5.2  บริเวณพื้นที่สวนป่าที่มีความส าคัญต่อหน้าที่ในการป้องกันเพ่ือสังคม ต้องได้รับการจดบันทึกเป็น
หลักฐาน และท าเป็นแผนที่ และแผนการจัดการสวนป่าในพื้นที่เหล่านี้จะต้องได้รับการพิจารณาอย่ าง
ครบถ้วน  

4.5.3  ในพื้นที่สวนป่าที่มีความส าคัญต่อการอนุรักษ์ดินและน ้าจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ต้องหลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมี และวธีิปฏิบัติทางวนวฒัน์ทีไ่ม่เหมาะสม ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพของ
น า้และดิน  

4.6  หลกัการที ่6 : การรักษาสภาพการท าหน้าทีท่างด้านเศรษฐกจิสังคมของสวนป่า  

4.6.1  การวางแผนการจัดการสวนป่า ต้องมุ่งที่จะเคารพเอาใจใส่การท าหน้าที่หลายๆอย่างต่อสังคมของสวน
ป่ารวมถึงบทบาทของสวนป่าในการพฒันาชนบท และพจิารณาเป็นพเิศษถึงโอกาสของการจ้างงานใหม่
เพ่ือเช่ือมโยงกบัการท าหน้าทีด้่านเศรษฐกจิสังคมของสวนป่า  

4.6.2  การจัดการสวนป่า ต้องส่งเสริมสุขอนามัยและความผาสุก ในระยะยาวของชุมชนที่อยู่ในหรือรอบๆ 
สวนป่า  

4.6.3  การจัดการด้านสิทธิในทรัพย์สินและการครอบครองที่ดิน ส าหรับพื้นที่สวนป่าที่เกี่ยวข้อง ต้องก าหนด
และจัดท าเป็นเอกสารไว้อย่างชัดเจน นอกจากน้ัน สิทธิตามกฎหมาย สิทธิทางวัฒนธรรมและประเพณ ี
ทีเ่กีย่วข้องกบัพืน้ทีส่วนป่า ต้องได้รับการอธิบาย รับรอง และเคารพเอาใจใส่ 

4.6.4  กิจกรรมการจัดการต่างๆ  ต้องด าเนินการภายใต้การยอมรับต่อ ขอบข่ายงานด้านสิทธิตามกฎหมาย 
สิทธิทางวัฒนธรรมและประเพณี ที่ได้จัดท าขึ้น อาทีเช่น กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ ย่อหน้าที ่
169 และปฏิญญาสากล ของสหประชาชาติว่าด้วยเร่ืองสิทธิของชนพืน้เมือง ซ่ึงจะต้องไม่ถูกละเมิด โดย
ปราศจากการแจ้งการยอมรับของผู้ครอบครองสิทธิ อย่างอิสระก่อน รวมถึงการให้การชดเชยการใช้
ประโยชน์ในพืน้ทีเ่หล่านีด้้วย  

4.6.5  การเข้าใช้ประโยชน์พืน้ทีส่วนป่าทีม่ีความเหมาะสม เพ่ือวตัถุประสงค์ทางด้านนันทนาการ ต้องจัดหาไว้
ให้อย่างเพยีงพอ     



 

4.6.6  พื้นที่สวนป่าที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรม หรือจิตวิญญาณ และพื้นที่ที่เป็นปัจจัยความต้องการพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่น (อาทิเช่น 
ปัจจัยส่ี) ต้องได้รับการป้องกนัและจัดการอย่างเหมาะสม  

4.6.7     การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องค านึงถึงการท าหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การท าหน้าทีใ่นด้านนันทนาการ และคุณค่าทางศิลปะของสวนป่า  

4.6.8     ผู้จัดการสวนป่า ผู้รับเหมา ลูกจ้าง และเจ้าของสวนป่า  ต้องได้รับความรู้อย่างเพียงพอ และสนับสนุน 
เพ่ือให้ทนัสมัยอยู่เสมอ ด้วยการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง  

4.6.9     การปฏิบัติงานต่างๆ ต้องน าประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางด้านสวนป่ามาใช้ให้มากที่สุด 
อาทิเช่น ประสบการณ์และองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น เจ้าของสวนป่า องค์กรอิสระ และราษฎร
ท้องถิ่น  

4.6.10   การจัดการ ต้องจัดให้มีการติดต่อส่ือสารและการปรึกษาหารืออย่างมีประสิทธิภาพ กับราษฎรท้องถิ่น 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน และต้องจัดให้มีกระบวนการที่
เหมาะสม ส าหรับการแก้ไขข้อเรียกร้องและข้อขัดแย้ง ต่างๆ  

4.6.11 การจัดการ ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ  ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่
ปลอดภัย ต้องมีค าแนะน า และการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ให้กับลูกจ้าง คนงาน ที่
ปฏิบัติงานหนักในภาคสนามทั้งหมด  ต้องระบุความเส่ียงทางด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ และต้องน า
มาตรการทีเ่หมาะสมทั้งหมด มาใช้เพ่ือป้องกนัคนงาน  

4.7  หลกัการที ่7 : การปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย  

4.7.1  การจัดการสวนป่า ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินกิจกรรมและการปฏิบัติงานต่างๆ 
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ที่เป็นปัจจุบันประกอบด้วย การจัดการสวนป่า และปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและชนิดพันธ์ุสงวนและใกล้สูญพันธ์ุ สิทธิใน
ทรัพย์สิน สิทธิการครอบครองและสิทธิการใช้ประโยชน์ของชนพื้นเมือง  สุขอนามัย  แรงงาน  และ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  และการจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและภาษีต่างๆ  (รวมถึง 
กฎหมายอ่ืนๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ใน ข้อตกลงหุ้นส่วนภาคสมัครใจ (VPA) กบัสหภาพยุโรป)  
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4.7.2 การจัดการสวนป่า ต้องจัดให้มีมาตรการอย่างเพียงพอในการป้องกันสวนป่า จากกิจกรรมผิดกฎหมาย
ต่างๆ อาทิเช่น การลักลอบตัดต้นไม้ การบุกรุกพื้นที่สวนป่า การจุดไฟเผาป่า และการกระท าที่ผิด
กฎหมายอ่ืนๆ  

  



 

ภาคผนวก ก 

ข้อยกเว้นและแนวทางปฏิบัติส าหรับสวนป่าไม้เศรษฐกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง  

1. ข้อก าหนดที่  4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.3, 4.3.5,4.3.7, 4.4.1, 4.4.7, 4.6.4, 4.6.7 และ 4.6.11 จะไม่น ามา
บังคับใช้กับสวนป่าไม้เศรษฐกิจขนาดเล็ก 

2. ข้อก าหนดที่ 4.3.7 และ4.6.4 จะไม่น ามาบังคับใช้กับสวนป่าไม้เศรษฐกิจขนาดกลาง 
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ภาคผนวก ข 

ข้อก าหนด การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวดั 

4.1 หลกัการที ่1: การบ ารุงรักษาพืน้ทีส่วนป่าอย่างเหมาะสม เพ่ือช่วยเป็นแหล่งกักเกบ็คาร์บอนที่ยัง่ยืน 

4.1.1 การวางแผนจัดการสวนป่า ต้องมุ่งที่
จะรักษาหรือเพิม่พืน้ทีส่วนป่าและพืน้ทีป่่า
ไม้อ่ืนๆ และส่งเสริมคุณค่าทางด้าน
เศรษฐกจิ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม 
ของทรัพยากรสวนป่ารวมถึงดินและน า้ 
ทั้งนีต้้องด าเนินการโดยใช้การบริการและ
เคร่ืองมือทีเ่กีย่วข้องอย่างเต็มที ่มา
สนับสนุนการวางแผนใช้ประโยชน์พืน้ที ่
และการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

สวนป่าต้องมีแผนการจัดการ
สวนป่าทีม่ีองค์ประกอบ ดังนี ้
1) วตัถุประสงค์การบริหาร
จัดการ  
2) ข้อมูลทัว่ไปของสวนป่า 
สภาพทางภูมิศาสตร์ และสภาพ
ส่ิงแวดล้อมโดยรอบสวนป่า  
3) ระบบวนวฒัน์ หรือการปลูก
สร้างสวนป่าทีใ่ช้จัดการสวนป่า  
4) อตัราการเกบ็เกีย่วผลผลติราย
ปี และอนาคต 
5) วธีิการตรวจติดตามการ
เจริญเติบโตของผลผลติสวนป่า  
6) แนวทางการป้องกนั
ส่ิงแวดล้อม  
7) แผนการป้องกัน สายพนัธ์ุที่
หายาก ใกล้สูญพนัธ์ุและอยู่ใน
อนัตราย ในเขตสวนป่า 
8) แผนทีจ่ าแนกการใช้ประโยชน์ 
และจัดการของสวนป่า 
9) ค าอธิบายในวธีิการเกบ็เกีย่ว
และอุปกรณ์ทีใ่ช้ 
 

1. แผนการจัดการสวนป่ารายปี 
2. แผนการเกบ็เกีย่วผลผลติ 

และแผนการปลูกสร้าง ระยะ 
5 ปี 

3. แผนการเกบ็เกีย่วผลผลติ 
และแผนการปลูกสร้างสวน
ป่า ระยะยาว 

4.1.2 การจัดการสวนป่า ต้องประกอบด้วย
กระบวนการทีส่มบูรณ์ ของการส ารวจ
ปริมาณผลผลติและการวางแผนด าเนินการ

สวนป่าต้องมีแผนปฎบิัติการ
เพ่ือให้เกดิความยัง่ยืนทั้งด้าน
เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

1. วธีิการส ารวจปริมาณ
ผลผลติสวนป่า 

2. แผนการตรวจติดตามด้าน



 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  การตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล  และต้องรวมถึง
การติดตามตรวจสอบทีเ่หมาะสมต่อ
ผลลพัธ์ทางด้านเศรษฐกจิ  ด้านสังคม และ
ด้านส่ิงแวดล้อม การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ต้องคุ้มครองป้องกันปริมาณและคุณภาพ
ของทรัพยากร  และต้องน ามาตรการ
ทางด้านวนวฒันวิทยาทีเ่หมาะสมมาใช้ 

เศรษฐกจิ 

3. แผนการตรวจติดตามด้าน
สังคม 

4. แผนการตรวจติดตามด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

4.1.3 การส ารวจปริมาณผลผลติสวนป่าและ
การจัดท าแผนที่ทรัพยากรสวนป่า ต้อง
ด าเนินการ และเกบ็รักษาข้อมูลไว้  ทั้งนีต้้อง
ด าเนินการอย่างเพยีงพอกบัสภาวะแวดล้อม
ของท้องถิ่นและของประเทศ 

สวนป่าต้องมีการส ารวจก าลัง
ผลติทีม่ีความน่าเช่ือถือ มี
หลกัฐานสามารถตรวจเช็คได้ 
และมีแผนทีแ่สดงพืน้ทีผ่ลผลติ
ของสวนป่า 

1. ผลการส ารวจปริมาณ
ผลผลติของสวนป่า 

2. แผนทีแ่สดงพืน้ทีผ่ลผลติ 

4.1.4  แผนการจัดการสวนป่า ต้องมีความ
เหมาะสมกบัขนาด และการใช้ประโยชน์
พืน้ทีส่วนป่า  ต้องมีรายละเอียด และ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และต้อง
สรุปแผนดังกล่าวประชาสัมพนัธ์ให้
สาธารณชนได้รับรู้ 

สวนป่าต้องมีแผนการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการสวนป่าเป็นระยะ 
ในรอบปี และประชาสัมพนัธ์ 

1. รายงานสรุปผลการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการสวนป่า 

2. การเผยแพร่รายงานฯ ให้
สาธารณชนได้รับรู้ 

4.1.5  การตรวจสอบติดตามทรัพยากรสวน
ป่าและการประเมินผลการจัดการ ต้อง
ด าเนินการเป็นระยะ และน าผลทีไ่ด้น า
กลบัไปใช้ปรับปรุงการวางแผนจัดการสวน
ป่า 

สวนป่าต้องมีการตรวจสอบ
ติดตามผลการจัดการเกีย่วกับ
ผลผลติ เป็นระยะ เพ่ือใช้
ปรับปรุงแผนการจัดการสวนป่า
ด้านเศรษฐกจิในอนาคต 

1. ผลการตรวจติดตามด้าน
เศรษฐกจิ 

2. รายงานการน าผลการตรวจ
ติดตามมาใช้ปรับปรุง
แผนการจัดการด้าน
เศรษฐกจิ (ถ้ามีการ
ปรับปรุง) 

4.1.6  การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ป่าไม้ตาม
กฎหมาย ตามมติ ครม. ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 
2541 ไปเป็นสวนป่า จะไม่ได้รับพิจารณา 

สวนป่าต้องไม่มีการ
เปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าไม้ตาม
กฎหมาย ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 

1. หลกัฐานการครอบครอง 
หรือใช้ประโยชน์พืน้ที ่ก่อน 
30 มิถุนายน 2541 
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เว้นแต่กรณีสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
ได้แสดงหลกัฐานดังต่อไปนี ้

ก) ปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย
ของประเทศและภูมิภาค  

ข) ส่งผลกระทบเพียง เล็ก น้อยต่อ
สัดส่วนของพืน้ที่ป่าไม้  

ค) ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบ
นิเวศป่าไม้ที่ถูกคุกคาม วัฒนธรรม พื้นที่ที่
มีความส าคัญต่อสังคม และถิ่นที่อยู่อาศัยที่
ส าคัญ    

ง)  สนับสนุนการอนุรักษ์  ผลประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม ในระยะยาว 

2541 เป็นต้นไป เว้นแต่ ได้รับ
อนุญาตตามนโยบายและ
กฎหมายของประเทศ 

2. หลกัฐานการได้รับอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์พืน้ที่ป่าไม้
ตามนโยบายและกฎหมาย
ของประเทศ หลงั 30 
มิถุนายน 2541 (ถ้ามี) และ
ต้องไม่มีผลกระทบต่อพืน้ที่
ทีม่ีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง 
(HCVA) รวมถึงมีเหตุผล
หรือความจ าเป็นด้านการ
อนุรักษ์ผลประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกจิ และสังคม
ระยะยาว 

4.2 หลกัการที ่2 : การรักษาสุขภาพและความแข็งแรงของระบบนิเวศป่าไม้ 

4.2.1  การวางแผนจัดการสวนป่า ต้องมุ่งที่
จะรักษาสุขภาพและความแข็งแรงของ
ระบบนิเวศสวนป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่า
ไม้ทีเ่ส่ือมโทรม 

สวนป่าต้องมีแผนปฏิบัติการ
ด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศป่าไม้ทีเ่ส่ือมโทรม (ถ้ามี) 

1. แผนทีแ่สดงพืน้ทีร่ะบบนิเวศ
ป่าไม้ทีเ่ส่ือมโทรม (ถ้ามี) 

2. แผนปฏิบัติการด้าน
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศป่าไม้ทีเ่ส่ือมโทรม (ถ้า
มี) 

4.2.2  แผนการจัดการสวนป่า ต้องมี
แนวทางเฉพาะที่สามารถลดความเส่ียงให้
ต ่าสุดด้านการท าลายและการสร้างความ
เสียหายต่อระบบนิเวศป่าไม้ 

สวนป่าต้องมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานทีส่่งผลกระทบต ่าต่อ
ระบบนิเวศป่าไม้ (ถ้ามี) 

แนวทางการปฏิบัติงานทีส่่งผล
กระทบต ่าต่อระบบนิเวศป่าไม้ (ถ้ามี) 

4.2.3  การด าเนินกิจกรรมการจัดการสวน
ป่าต่างๆ ต้องเน้นการใช้กระบวนการทาง
ธรรมชาติและมาตรการทางชีววิ ธี  ใน
บริเวณที่สามารถเป็นไปได้และเท่าที่เป็นไป
ได้  เ พ่ือ ส่ง เส ริมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทั้ งในด้านพันธุกรรม ชนิดพันธ์ุ  

สวนป่าต้องใช้วธีิการทาง
ธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศป่าไม้ (ถ้ามี) 

แนวทางการใช้วธีิการทางธรรมชาติ 
เพ่ือส่งเสริมความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้ (ถ้ามี) 



 

และโครงสร้างของระบบนิเวศป่าไม้ 

4.2.4  สุขภาพและความแข็งแรงของสวน
ป่า ต้องด าเนินการตรวจสอบติดตาม เป็น
ระยะๆ 

สวนป่าต้องมีการตรวจสอบ
ติดตามสภาพระบบนิเวศป่าไม้ 
เป็นระยะ (ถ้ามี) 

รายงานผลการตรวจติดตามสภาพ
ระบบนิเวศป่าไม้ เป็นระยะตาม
แผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อม (ถ้า
มี) 

4.2.5  ต้องมีการพิจารณาถึงผลของความ
เสียหายทีเ่กดิจากไฟป่า โรคแมลง และความ
เสียหายอ่ืนๆ 

สวนป่าต้องมีการตรวจสอบ
ความเสียหายทีเ่กดิขึน้ต่อระบบ
นิเวศป่าไม้ (ถ้ามี) 

รายงานผลความเสียหายทีเ่กิดจาก
สาเหตุต่างๆ ต่อระบบนิเวศป่าไม้ (ถ้า
มี) 

4 .2 .6  หลีก เลี่ ย งการ จุดไฟ  ทั้ ง นี้  อ าจ
ด าเนินการได้เฉพาะกรณีที่มีการควบคุม
และมีความส าคัญต่อความส า เ ร็จของ
เป้าหมายการจัดการของสวนป่า เท่าน้ัน 

สวนป่าต้องหลกีเลี่ยงการจุดไฟ 
หรือจุดไฟเฉพาะกรณทีีม่ีการ
ควบคุมและมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการจัดการ 
เท่าน้ัน 

1. นโยบายหลกีเลี่ยงการจุดไฟ 
หรือ 

2. แนวทางการควบคุมไฟ (ถ้า
มี) 

4.2.7  การปลูกต้นไม้ ควรคัดเลือกชนิดและ
สายพันธ์ุที่เหมาะสมกับบริเวณพื้นที่สวน
ป่า และต้องใช้เทคนิคการจัดการที่ลดความ
เสียหายของต้นไม้ และดินให้น้อยทีสุ่ด 

สวนป่าควรปลูกต้นไม้ โดย
คัดเลือกชนิดพนัธ์ุ และสายพันธ์ุ
ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่และส่งผล
กระทบต่อสภาพดินน้อยทีสุ่ด 

1. แนวทางการคัดเลือกชนิด 
และสายพนัธ์ุ ที่เหมาะสมกบั
พืน้ที่ 

2. แนวทางการปฏิบัติงานที่
ส่งผลกระทบต ่าต่อสภาพดิน 

4.2.8 ต้องใช้ยาปราบศัตรูพืชให้น้อยที่สุด 
แ ล ะ ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี ก า รท า ง ด้ านวนวัฒ น์ที่
เหมาะสม และมาตรการทางด้านชีววิทยา
อ่ืนๆ ทดแทน ห้ามมิให้ใช้ยาปราบศัตรูพืช
และสารเคมี เ ป็นพิษร้ายแรงที่องค์การ
อนามัยโลกได้ก าหนดไว้ในตารางประเภท 
1A และ1B อย่างเด็ดขาด รวมถึงยาปราบ
ศัตรูพืชทีเ่ป็นพษิอ่ืนๆ ทีต่กค้างอยู่ในห่วงโซ่
อาหารในทุกกรณ ี

1. สวนป่าต้องใช้ยาปราบ
ศัตรูพืชให้น้อยทีสุ่ด 

2. สวนป่าต้องห้ามใช้ยา
ปราบศัตรูพืชและสารเคมี
เป็นพษิร้ายแรงทีอ่งค์การ
อนามัยโลกได้ก าหนดไว้
ในตารางประเภท 1A และ
1B อย่างเด็ดขาด รวมถึง
ยาปราบศัตรูพืชทีเ่ป็นพษิ
อ่ืนๆ ทีต่กค้างอยู่ในห่วง
โซ่อาหารในทุกกรณี 

1.   รายงานการใช้ยาปราบ
ศัตรูพืช ในสวนป่า (ถ้ามี) 

2.   แนวทางการใช้ยาปราบ
ศัตรูพืชทีถู่กต้อง และการ
ก าจัดอย่างถูกวธีิ 

3.   แนวทางการลดใช้ยาปราบ
ศัตรูพืช (ถ้ามี) 

4.   นโยบายไม่ใช้สารเคมีเป็นพษิ
ร้ายแรงทีอ่งค์การอนามัยโลก
ได้ก าหนดไว้ในตาราง
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ประเภท 1A และ1B รวมถึง
ยาปราบศัตรูพืชทีเ่ป็นพษิ
อ่ืนๆ ทีต่กค้างอยู่ในห่วงโซ่
อาหารในทุกกรณี 

5.    บัญชีรายช่ือสารเคมีเป็นพษิ
ข้างต้น 

4.2.9  ในบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้ปุ๋ย ต้องใช้
โดยมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด และค านึงถึง
ส่ิงแวดล้อมในสวนป่า 

สวนป่าต้องใช้ปุ๋ยโดยมีการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด และ
ค านึงถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมในสวนป่า 

1. รายงานการใช้ปุ๋ยเคมีในสวน
ป่า (ถ้ามี) 

2. แนวทางการใช้ปุ๋ยเคมีอย่าง
ถูกวธีิ รวมถึงการจัดเกบ็ 
หรือก าจัดบรรจุภัณฑ์ 

4.3  หลกัการที ่3 :การรักษาสภาพและการสนับสนุนการท าหน้าทีด้่านผลผลติและบริการของสวนป่า 

4.3.1  การวางแผนจัดการสวนป่าและการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องมุ่งที่จะรักษา
สภาพความสามารถในการให้ผลผลิตทั้ ง
ผลผลิตที่เป็นเน้ือไม้ และผลผลิตที่มิใช่เน้ือ
ไม้ และการบริการบนพื้นฐานความยั่งยืน
ของสวนป่า 

สวนป่าต้องมีแผนการเกบ็เกี่ยว
ผลผลติสวนป่าทีไ่ม่เกินความ
เพิม่พูนของสวนป่า 

1. ผลการส ารวจปริมาณ
ผลผลติของสวนป่า 

2. แผนการเกบ็เกีย่วผลผลติ 
รายปี และ 5 ปี 

3.  แผนการปลูกสร้างรายปี 
และ 5 ปี 

4.3.2  การวางแผนการจัดการสวนป่า ต้อง
มุ่งที่จะบรรลุถึงผลประกอบการทางด้าน
เศรษฐกิจที่ดี ด้วยการส ารวจหาตลาดใหม่ๆ
ส าหรับสินค้าและการบริการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

สวนป่าต้องมีการส ารวจหาตลาด
ใหม่ๆ ส าหรับสินค้า และบริการ
ทีเ่กีย่วข้อง 

1. นโยบายในการส ารวจหา
ตลาดใหม่ๆ หรือ 

2. นโยบายในการเพิม่มูลค่า
สินค้าและบริการของสวนป่า  

4.3.3  แผนการจัดการสวนป่า ต้องค านึงถึง
ลักษณะการใช้ประโยชน์และการท าหน้าที ่
ที่แตกต่างกันของพื้นที่แปลงสวนป่าแต่ละ
แปลง ทั้งในด้านผลผลิตเน้ือไม้ ผลผลิตที่
มิใช่เน้ือไม้ และการบริการ 

สวนป่าต้องมีการจ าแนกการใช้
ประโยชน์พื้นทีส่วนป่า เพ่ือให้
เกดิความยัง่ยืนทั้งด้านเศรษฐกจิ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม 

1. แผนทีจ่ าแนกการใช้
ประโยชน์พื้นทีส่วนป่า 

2. แผนปฏิบัติการสวนป่าด้าน
เศรษฐกจิ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม  

4.3.4  ความสามารถในการให้ผลผลิตของ สวนป่าต้องมีแผนการเกบ็เกี่ยว 1. ผลการส ารวจปริมาณ



 

พื้นที่สวนป่า ต้องได้รับการรักษาสภาพไว้
ด้วยการเจริญทดแทน การดูแลรักษา และ
การด าเนินการเกบ็เกีย่วผลผลติทีเ่หมาะสม 

ผลผลติสวนป่าทีไ่ม่เกินความ
เพิม่พูนของสวนป่า 

ผลผลติของสวนป่า 

2. แผนการเกบ็เกีย่วผลผลติ 
รายปี และ 5 ปี 

4.3.5  ระดับการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งของ
ผลผลติเน้ือไม้และผลผลติทีม่ิใช่เน้ือไม้ ต้อง
ค านึงถึงระดับอัตราผลผลิตที่ยั่งยืนในระยะ
ยาวของสวนป่า 

สวนป่าต้องมีแผนการเกบ็เกี่ยว
ผลผลติสวนป่าทีไ่ม่เกินความ
เพิม่พูนของสวนป่า 

1. ผลการส ารวจปริมาณ
ผลผลติของสวนป่า 

2. แผนการเกบ็เกีย่วผลผลติ 
ระยะยาว 

4.3.6  การเก็บหาผลผลิตที่มิใช่เน้ือไม้ของ
สวนป่า ต้องมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม 

สวนป่าต้องมีการก าหนดแนว
ทางการเกบ็หาผลผลติสวนป่าที่
เหมาะสม 

แนวทางการเกบ็เกี่ยวผลผลติระยะ
ยาว 

4.3.7  สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ต้อง
วางแผน ด าเนินการ และบ ารุงรักษา โดย
ค านึงถึงผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม
ให้น้อยทีสุ่ด 

สวนป่าต้องวางแผนการ
ด าเนินการ และบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐาน ที่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย
ทีสุ่ด 

1. แนวทางการปฏิบัติงานที่
ส่งผลกระทบต ่า 

2. แผนการบ ารุงรักษาถนนป่า
ไม้ 

4.4 หลกัการที ่4 : การรักษาสภาพ การอนุรักษ์และการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้ 

4.4.1  การวางแผนจัดการสวนป่า ต้องมุ่ง
รักษาสภาพ อนุรักษ์ และส่งเสริมระดับ
ความหลากหลายของระบบนิเวศ ชนิดพันธ์ุ 
และพนัธุกรรม 

สวนป่าต้องมีแนวทางในการ
รักษา อนุรักษ์ และส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
สวนป่า 

1. การส ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

2. แผนปฏิบัติการในพืน้ที่ทีม่ี
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(ถ้ามี) 

4.4.2  การวางแผนการส ารวจและการระบุ
พิกัดในแผนที่ของทรัพยากรสวนป่า ต้อง
ด าเนินการเพ่ือการป้องกัน และอนุรักษ์ 
พื้นที่ที่มีความส าคัญทางด้านระบบนิเวศ 
ตามเกณฑ์ต่อไปนี ้(ถ้ามี)  

ก) ระบบนิเวศป่าไม้ที่หายาก และ
เปราะบาง หรือพื้นที่ที่ เป็นตัวแทนของ
ระบบนิเวศ  

สวนป่าต้องจ าแนกพืน้ทีก่ารใช้
ประโยชน์โดยค านึงถึงพื้นที่ทีม่ี
คุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (HCV 
1-3) 

1. การส ารวจพืน้ที่ทีม่ีคุณค่า
ด้านการอนุรักษ์สูง (HCV 1-
3) 

2. แผนทีพื่น้ที่ทีม่ีคุณค่าด้าน
การอนุรักษ์สูง (HCV 1-3) 
(ถ้ามี) 
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ข) พื้นที่ที่มีชนิดพันธ์ุประจ าถิ่นอยู่
อาศัย และที่อยู่อาศัยของชนิดพันธ์ุที่ถูก
คุกคาม  

ค) พื้นที่ที่มีชนิดพันธ์ุที่ ใกล้จะสูญ
พนัธ์ุและชนิดสงวนอยู่อาศัย  
 ง )  พื้ น ที่ ภู มิ ทั ศ น์ ขน า ด ใ ห ญ่ที่ มี
ความส าคัญในระดับ ประเทศ ภูมิภาค และ
นานาชาติ 

4.4.3  ชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญ
พัน ธ์ุ  ต้องไม่ ถูก เก็บหาหรือถูก ล่า เ พ่ือ
วัตถุประสงค์ในการค้า และต้องมีมาตรการ
ในการป้องกัน เพ่ือเป็นการเพิ่มปริมาณของ
ประชากร 

สวนป่าต้องมีมาตรการในการ
ป้องกนัการเกบ็หาหรือถูกล่า ซ่ึง
ชนิดพนัธ์ุพืชและสัตว์ทีใ่กล้จะ
สูญพนัธ์ุ 

1. บัญชีรายช่ือชนิดพนัธ์ุพืช
และสัตว์ทีใ่กล้จะสูญพนัธ์ุ 
ในพืน้ทีส่วนป่า 

2. มาตรการ หรือนโยบายห้าม
เกบ็หาหรือล่าชนิดพนัธ์ุที่
ใกล้สูญพนัธ์ุ (ถ้ามี) 

3. แผนปฏิบัติการป้องกนัการ
เกบ็หาหรือล่าชนิดพนัธ์ุที่
ใกล้สูญพนัธ์ุในพืน้ทีส่วนป่า 
(ถ้ามี) 

 

4.4.4  การจัดการสวนป่า ต้องท าให้เกิดการ
เจริญทดแทนอย่างสมบูรณ์ของป่า ด้วยการ
ส่งเสริมวิธีการเจริญทดแทนตามธรรมชาติ
ควบคู่ไปกบัการปลูกใหม่ 

สวนป่าต้องจัดการให้เกดิการ
เจริญทดแทนอย่างสมบูรณ์ของ
พืน้ทีท่ีม่ีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

แผนการจัดการในพืน้ที่ทีม่ีความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ถ้ามี) 

4.4.5  การปลูกต้นไม้ ต้องพิจารณาคัดเลือก
ชนิดไม้และสายพันธ์ุท้องถิ่นและพื้นเมือง 
เป็นล าดับแรก การน าชนิดไม้ หรือสายพันธ์ุ
ต่างถิ่นมาปลูก ต้องมีการตรวจประเมินผล 
เพ่ือหลีกเลี่ยงถึงผลกระทบด้านลบที่อาจจะ
เกิดขึ้น  และต้องสนับสนุนการด า เ นิน
กจิกรรมทีป่รับปรุงและฟ้ืนฟูความเช่ือมโยง

ในพืน้ที่ทีม่ีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สวนป่าต้องคัดเลือกไม้
ท้องถิ่นและพืน้เมือง มาปลูกเป็น
ล าดับแรก หากมีการน าไม้ต่าง
ถิ่นเข้ามาปลูกต้องมีการ
ประเมินผลกระทบต่อ

1. นโยบายในการไม่น าไม้ต่าง
ถิ่นมาปลูกในพืน้ทีท่ีม่ีความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ถ้า
มี)หรือ 

2. การตรวจประเมินผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม (ถ้ามี) 



 

ของระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อมก่อน 3. แผนปฏิบัติการป้องกนั
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
(ถ้ามี) 

4. แนวทางสนับสนุนกจิกรรม
ทีป่รับปรุงและฟ้ืนฟูความ
เช่ือมโยงของระบบนิเวศ (ถ้า
มี) 

4.4.6  ชนิดพนัธ์ุไม้ที่มีการตัดต่อพันธุกรรม 
ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง ก่อน
น ามาขยายพนัธ์ุในสวนป่า 

สวนป่าต้องตรวจสอบชนิดพนัธ์ุ
ไม้ทีม่ีการตัดต่อพนัธุกรรม และ
ได้รับการรับรอง ก่อนน ามา
ขยายพนัธ์ุในสวนป่า 

ใบรับรองชนิดพนัธ์ุไม้ทีม่ีการตัดต่อ
พนัธุกรรม (ถ้ามี) 

4 .4 .7  ก ารด า เ นินกิจกรรมต่างๆ  ต้อง
ส่งเสริมความหลากหลายของโครงสร้าง
สวนป่าทั้ งในแนวตั้ งและแนวนอน อาท ิ
ความหลากหลายทางช้ันอายุ และมุ่งที่จะ
รักษาสภาพและฟ้ืนฟูความหลากหลายของ
ภูมิทศัน์ 

สวนป่าต้องมีการส่งเสริมความ
หลากหลายของสวนป่า 

นโยบายการส่งเสริมความหลากหลาย
ทางช้ันอายุของสวนป่า 

4 .4 .8  การวางแผนจัดการสวนป่า ต้อง
คงเหลือต้นไม้ที่ เป็น ไม้ที่หายาก ไม้ถูก
คุกคามและไม้ใกล้สูญพันธ์  ไม้อายุมาก ไม้
ขนาดใหญ่มาก แม่ไม้ และไม้ที่เป็นที่อยู่
อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า กระจัด
กระจายไว้ในพื้นที่แปลงปลูก เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองป้องกันความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

สวนป่าต้องคงเหลือต้นไม้ทีเ่ป็น 
ไม้ทีห่ายาก ไม้ถูกคุกคามและไม้
ใกล้สูญพนัธ์  ไม้อายุมาก ไม้
ขนาดใหญ่มาก แม่ไม้ และไม้ที่
เป็นทีอ่ยู่อาศัยและแหล่งอาหาร
ของสัตว์ป่า กระจัดกระจายไว้ใน
พืน้ทีแ่ปลงปลูก 

1. บัญชีไม้อนุรักษ์ (ถ้ามี) 

2. แนวทางการป้องกนัไม้
อนุรักษ์ของสวนป่า (ถ้ามี) 

3. แผนปฏิบัติการป้องกนัไม้
อนุรักษ์ (ถ้ามี) 

4 .4 .9  ระบบการจัดการแบบดั้ ง เดิมที่
สามารถสร้างระบบนิเวศที่มีคุณค่า (ถ้ามี) 
อาท ิการตัดให้แตกหน่อในพื้นที่ที่เหมาะสม
ทางเศรษฐกจิ ควรได้รับการสนับสนุน 

สวนป่าต้องสนับสนุนระบบการ
จัดการแบบดั้งเดิมทีส่ามารถ
สร้างระบบนิเวศทีม่ีคุณค่า (ถ้า
มี) 

นโยบายสนับสนุนระบบการจัดการ
แบบดั้งเดิมในสวนป่า (ถ้ามี) 
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4 .4 .10  ค ว ามสม ดุ ลระห ว่ า ง จ า นวน
ประชากรของสัตว์และความส าเร็จของการ
เจริญทดแทน การเจริญเติบโต และความ
หลากหลายทางชีวภาพของป่า ควรได้รับ
การค านึงถึง 

สวนป่าควรค านึงถึงความสมดุล
ระหว่างจ านวนประชากรสัตว์
กบัการเจริญทดแทน การเติบโต 
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

นโยบายการส่งเสริมความหลากหลาย
ทางชีวภาพในสวนป่า (ถ้ามี) 

4 .4 .11  การเลี้ยงสัตว์และการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ต้องด าเนินการโดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างถาวรต่อระบบนิเวศ 

สวนป่าต้องควบคุมการเลีย้งสัตว์
และการเกบ็เกี่ยวผลผลติในพื้นที่
ทีม่ีความหลากหลายทางชีวภาพ 

แผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อมใน
พืน้ทีท่ีม่ีความหลากหลายทางชีวภาพ 
(ถ้ามี) 

4.4.12  การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ต้อง
วางแผนและด าเนินการในแนวทางที่ลด
ความเสียหายต่อระบบนิเวศและคุกคาม
ชนิดพืช/สัตว์ที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รูปแบบของการย้ายถิ่นฐานควรได้รับการ
พจิารณา 

สวนป่าต้องมีแนวทางการ
ด าเนินงานทีล่ดความเสียหายต่อ
ระบบนิเวศ และชนิดพืช/สัตว์ที่
ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่รูปแบบ
ของการย้ายถิ่นฐานของชนิด
สัตว์ทีส่ าคัญ 

แนวทางการปฏิบัติงานทีส่่งผล
กระทบต ่าในพืน้ที่ทีม่ีความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ถ้ามี) 

4.5  หลกัการที ่5 :การรักษาสภาพและการส่งเสริมการท าหน้าทีด้่านการป้องกนัของการจัดการสวนป่า (เพ่ือการอนุรักษ์
ดินและน า้) 

4.5.1  การวางแผนจัดการสวนป่า ต้องมุ่งที่
จะรักษาสภาพและส่งเสริมการท าหน้าที่
ป้องกันของสวนป่าเพ่ือสังคม อาทิ การ
ป้องกันสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน การ
ป้องกันการพังทลายของดิน และการ
ป้องกนัผลกระทบทีเ่ป็นวกิฤติภัยของน า้ 

สวนป่าต้องรักษาสภาพและ
ส่งเสริมการท าหน้าที่ป้องกนั
ของสวนป่าเพ่ือสังคม (ถ้ามี) 

การส ารวจพืน้ที่ทีม่ีคุณค่าด้านการ
อนุรักษ์สูง (HCV 4) 

4.5.2  บริเวณพื้นที่สวนป่าที่มีความส าคัญ
ต่อหน้าที่ในการป้องกันเพ่ือสังคม ต้อง
ได้รับการจดบันทึกเป็นหลักฐาน และท า
เป็นแผนที่ และแผนการจัดการสวนป่าใน
พื้นที่เหล่านี้จะต้องได้รับการพิจารณาอย่าง
ครบถ้วน 

สวนป่าต้องจดบันทกึ และท า
เป็นแผนที ่และแผนการจัดการ
สวนป่าในพืน้ที่ทีม่ีคุณค่าด้าน
การอนุรักษ์สูง (ถ้ามี) 

1. แผนทีแ่สดงลกัษณะพืน้ที่ทีม่ี
คุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง 
(HCV 4) (ถ้ามี) 

2. แผนปฏิบัติการในพืน้ที่ทีม่ี
คุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง 
(HCV 4) (ถ้ามี) 

4.5.3  ในพื้นที่สวนป่าที่มีความส าคัญต่อ สวนป่าต้องหลกีเลี่ยงการใช้ นโยบายงดใช้สารเคมีในพืน้ทีท่ีม่ี



 

การอนุรักษ์ดินและน ้าจะต้องได้รับการดูแล
เป็นพเิศษ ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และ
วิธีปฏิบัติทางวนวัฒน์ที่ไม่เหมาะสม ซ่ึง
ก่อให้เกดิผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพของ
น า้และดิน 

สารเคมีและวธีิปฏิบัติทาง
วนวฒัน์ทีไ่ม่เหมาะสมในพืน้ทีท่ี่
มีความส าคัญต่อการอนุรักษ์ดิน
และน า้ (ถ้ามี) 

คุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (HCV 4) 
(ถ้ามี) 

4.6  หลกัการที ่6 : การรักษาสภาพการท าหน้าทีท่างด้านเศรษฐกจิสังคมของสวนป่า 

4.6.1  การวางแผนการจัดการสวนป่า ต้อง
มุ่งที่จะเคารพเอาใจใส่การท าหน้าที่หลายๆ
อย่างต่อสังคมของสวนป่ารวมถึงบทบาท
ของสวนป่า ในการพัฒนาชนบท และ
พิจารณาเป็นพิเศษถึงโอกาสของการจ้าง
งานใหม่เพ่ือเช่ือมโยงกับการท าหน้าที่ด้าน
เศรษฐกจิสังคมของสวนป่า 

สวนป่าต้องให้โอกาสในการจ้าง
งาน การฝึกอบรม และบริการ
อ่ืนๆ แก่ชุมชนรอบสวนป่าอย่าง
เพยีงพอ 

1. ประกาศนโยบายการจ้างงาน 

2. ทะเบียนรายช่ือคนงาน
ทั้งหมด 

3. บัญชีรายช่ือชุมชนทีอ่ยู่รอบ
สวนป่า 

4. บันทกึเหตุผลการไม่จ้างงาน
ชุมชนในท้องถิ่น (กรณไีม่มี
การจ้างคนงานในท้องถิ่น) 

5. แผนการฝึกอบรมต่างๆ 

6. บันทกึการให้การฝึกอบรม
ต่างๆ แก่คนงาน หรือชุมชน 

7. บันทกึการให้บริการชุมชน 

4.6.2  การจัดการสวนป่า ต้องส่งเสริม
สุขอนามัยและความผาสุก ในระยะยาวของ
ชุมชนทีอ่ยู่ในหรือรอบๆ สวนป่า 

สวนป่าต้องแจ้งแผนการจัดการ
สวนป่าให้ชุมชนทราบ และรับ
ฟังความคิดเห็นของชุมชนมา
ปรับแผนการจัดการของสวนป่า 
รวมถึงความต้องการของชุมชน
ในด้านต่างๆ อย่างเพยีงพอ 

1. บันทกึการประชุมร่วมกบั
ชุมชน เกีย่วกบัแผนการ
จัดการสวนป่า เป็นระยะ 

2. บันทกึการวางแผนการ
จัดการสวนป่าโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมกบั
ชุมชน 

3. บันทกึความต้องการของ
ชุมชน (ถ้ามี) 
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4.6.3  การจัดการด้านสิทธิในทรัพย์สินและ
การครอบครองที่ดิน ส าหรับพื้นที่สวนป่าที่
เกีย่วข้อง ต้องก าหนดและจัดท าเป็นเอกสาร
ไว้อย่างชัดเจน นอกจากน้ัน สิทธิตาม
กฎหมาย สิทธิทางวัฒนธรรมและประเพณ ี
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สวนป่า ต้องได้รับการ
อธิบาย รับรอง และเคารพเอาใจใส่ 

สวนป่าต้องมีหลกัฐานแสดง
สิทธิการครอบครองทีด่ิน หรือ
ใช้ประโยชน์พืน้ทีอ่ย่างชัดเจน 

1. โฉนดทีด่ิน (น.ส.4) หรือ 

2. หนังสืออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปทีด่ิน 
(ส.ป.ก.4-01) หรือ 

3. หนังสือรับรองสิทธิท ากนิ 
(ส.ท.ก.) หรือ 

4. หนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ (น.ส.3 หรือ น.ส.
3 ก) หรือ 

5. สัญญาเช่า หรือ 

6. หนังสืออนุญาตให้ใช้ทีด่ิน 
หรือ 

7. หนังสือหรือเอกสารแสดง
สิทธิอ่ืนใดตามกฎหมาย 

4.6.4  กิจกรรมการจัดการต่างๆ  ต้อง
ด าเนินการภายใต้การยอมรับต่อ ขอบข่าย
งานด้าน สิทธิตามกฎหมาย  สิท ธิทาง
วฒันธรรมและประเพณี ที่ได้จัดท าขึน้ อาที
เช่น กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ ย่อ
ห น้ า ที่  169 แ ล ะ ปฏิ ญญาส า ก ล  ข อ ง
สหประชาชาติ ว่าด้วยเร่ืองสิทธิของชน
พื้น เ มือง  ซ่ึ งจะต้องไม่ ถูกละเมิด  โดย
ปราศจ ากก ารแ จ้ งก า รยอม รับของ ผู้
ครอบครองสิทธิ อย่างอิสระก่อน รวมถึง
การให้การชดเชยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
เหล่านีด้้วย 

สวนป่าต้องยอมรับในสิทธิทาง
วฒันธรรมและประเพณขีองชน
พืน้เมือง การยอมรับของชน
พืน้เมืองในการให้ครอบครอง
พืน้ทีโ่ดยสมัครใจ รวมถึงการ
ชดเชยการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่
สวนป่า (ถ้ามี) 

1. บันทกึยินยอมให้ใช้
ประโยชน์พื้นทีส่วนป่าได้
โดยชนพืน้เมือง (ถ้ามี) 

2. บันทกึยินยอมรับการชดเชย
การใช้ประโยชน์พืน้ทีส่วน
ป่าโดยชนพืน้เมือง (ถ้ามี) 

4.6.5  การเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่าที่มี
ความเหมาะสม เพ่ือวัตถุประสงค์ทางด้าน
นันทนาการ ต้องจัดหาไว้ให้อย่างเพยีงพอ 

สวนป่าต้องจ าแนกการใช้
ประโยชน์พื้นทีอ่นุรักษ์ หรือ
พืน้ทีอ่ื่นๆ ทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือ

1. แผนทีแ่สดงพืน้ทีอ่นุรักษ์ 
(ถ้ามี) หรือพืน้ทีอ่ื่นๆ เพ่ือ



 

การบริการ และนันทนาการอย่าง
เพยีงพอ 

การนันทนาการ  

2. บันทกึข้อตกลงการใช้
ประโยชน์พื้นทีเ่พ่ือการ
นันทนาการร่วมกบัชุมชน 

4.6.6  พื้นที่สวนป่าที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางด้านประวตัิศาสตร์  วัฒนธรรม หรือจิต
วิญญาณ และพื้นที่ ที่ เ ป็น ปัจ จัยความ
ต้องการพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่น (อาทิ
เช่น ปัจจัยส่ี) ต้องได้รับการป้องกันและ
จัดการอย่างเหมาะสม 

สวนป่าต้องท าแผนที ่และ
แผนการจัดการสวนป่าในพืน้ทีท่ี
มีความส าคัญด้านประวตัิศาสตร์ 
วฒันธรรม หรือจิตวญิญาณ และ
พืน้ทีท่ี่เป็นปัจจัยความต้องการ
พืน้ฐานของชุมชนท้องถิ่น (ถ้า
มี) 

1. แผนทีแ่สดงลกัษณะพืน้ที่ทีม่ี
คุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง 
(HCV 5-6) (ถ้ามี) 

2. แผนปฏิบัติการในพืน้ที่ทีม่ี
คุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง 
(HCV 5-6) (ถ้ามี) 

4.6.7     การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต้อง
ค านึงถึงการท าหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท า
หน้าที่ในด้านนันทนาการ และคุณค่าทาง
ศิลปะของสวนป่า 

สวนป่าต้องมีแผนการจัดการใน
พืน้ทีท่ีม่ีความส าคัญในการ
ให้บริการนันทนาการ และคุณค่า
ทางศิลปะของสวนป่า 

1. แผนทีแ่สดงพืน้ทีอ่นุรักษ์ 
(ถ้ามี) หรือพืน้ทีอ่ื่นๆ เพ่ือ
การนันทนาการ  

2. แผนปฏิบัติการในพืน้ที่
อนุรักษ์ (ถ้ามี) หรือหรือ
พืน้ทีอ่ื่นๆ เพ่ือการ
นันทนาการ 

4.6.8     ผู้จัดการสวนป่า ผู้รับเหมา ลูกจ้าง 
และเจ้าของสวนป่า  ต้องได้รับความรู้อย่าง
เพียงพอ และสนับสนุน เพ่ือให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ด้วยการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 

สวนป่าต้องจัดให้มีการฝึกอบรม 
หรือให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ือง เพียงพอ 

1. แผนการฝึกอบรม หรือการ
บรรยายให้ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  

2. บันทกึผลการฝึกอบรม หรือ
บรรยายให้ความรู้แต่ละคร้ัง 

4 .6.9     การปฏิบัติ ง านต่างๆ  ต้องน า
ประสบการ ณ์และ ภูมิ ปัญญา ท้องถิ่ น 
ทางด้านสวนป่ามาใช้ให้มากที่สุด อาทิเช่น 
ประสบการณ์และองค์ความรู้ของชุมชน
ท้องถิ่น เจ้าของสวนป่า องค์กรอิสระ และ
ราษฎรท้องถิ่น 

สวนป่าต้องน าประสบการณ์และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางด้านสวน
ป่ามาใช้ให้มากทีสุ่ด 

1. นโยบายสนับสนุน
ประสบการณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการ
สวนป่า 

2. บันทกึประสบการ์และภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่นที่น ามาใช้ (ถ้า
มี) 

4.6.10   การจัดการ ต้องจัดให้มีการ
ติดต่อส่ือสารและการปรึกษาหารืออย่างมี
ประสิทธิภาพ กับราษฎรท้องถิ่น และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สวนป่ าอ ย่ า งยั่ ง ยืน  และ ต้อง จัด ใ ห้มี
กระบวนการที่เหมาะสม ส าหรับการแก้ไข
ข้อเรียกร้องและข้อขัดแย้ง ต่างๆ 

สวนป่าต้องมีช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร และปรึกษาหารือ
กบัชุมชนอย่างสม ่าเสมอ และมี
กระบวนการในการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน และข้อขัดแย้งต่างๆ 

1. บัญชีรายช่ือบุคคล หรือ
ชุมชนทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกบั
สวนป่า 

2. บันทกึการประชุมร่วมกบั
ชุมชน หรือหมู่บ้าน อย่าง
สม ่าเสมอ 

3. กระบวนการแก้ไขข้อขัดแย้ง 

4. บันทกึข้อร้องเรียน หรือ
ข้อเสนอแนะของชุมชน 
เกีย่วกบัสวนป่า 

5. หลกัฐานการจ่ายค่าชดเชย
แก่ชุมชนทีไ่ด้รับผลกระทบ 
(ถ้ามี) 

4.6.11 การจัดการ ต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย
แรงงานระหว่างประเทศ  ต้องจัดให้มี
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย ต้องมี
ค าแนะน า และการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัย ให้กับลูกจ้าง คนงาน ที่
ปฏิบัติงานหนักในภาคสนามทั้งหมด  ต้อง
ระ บุความ เ ส่ี ยงทาง ด้ าน สุขภาพและ
อุบัติเหตุ และต้องน ามาตรการที่เหมาะสม
ทั้งหมด มาใช้เพ่ือป้องกนัคนงาน 

สวนป่าต้องจัดให้มี
สภาพแวดล้อมการท างานที่
ปลอดภัย ต้องมีค าแนะน า และ
การฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย ให้กบัลูกจ้าง 
คนงาน ทีป่ฏิบัติงานหนักใน
ภาคสนามทั้งหมด  ต้องระบุ
ความเส่ียงทางด้านสุขภาพและ
อุบัติเหตุ และต้องน ามาตรการที่
เหมาะสมทั้งหมด มาใช้เพ่ือ
ป้องกนัคนงาน 

1. นโยบายในการจัด
สภาพแวดล้อมในการท างาน
ทีป่ลอดภัย 

2. บันทกึการประชุมร่วมกัน
ระหว่างสวนป่ากบัคนงาน 
หรือตัวแทนคนงาน 

3. อุปกรณ์เคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4. ชุดเคร่ืองแบบในการ
ปฏิบัติงานทีไ่ด้มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 

5. แผน และบันทกึผลการ
ฝึกอบรมการใช้เคร่ืองมือ 



 

อุปกรณ์อย่างปลอดภัย 

6. แผน และบันทกึผลการ
ฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

7. ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นอย่างเพยีงพอ 

8. มาตรการในการป้องกนั
อุบัติเหตุทีอ่าจเกดิขึน้ 

9. บันทกึอุบัติเหตุ หรือความ
เสียหายทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 
(ถ้ามี) 

10. หลกัฐานการจ่ายค่าชดเชย
แก่ชุมชนทีไ่ด้รับผลกระทบ 
(ถ้ามี) 

4.7  หลกัการที ่7 : การปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

4.7.1  การจัดการสวนป่า ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินกิจกรรม
และการปฏิบัติ ง านต่างๆ  ทั้ ง ในระดับ
ท้ อ ง ถิ่ น  ร ะ ดั บ ช า ติ  ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
ประกอบด้วย การจัดการสวนป่า และปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและชนิดพันธ์ุ
สงวนและใกล้สูญพันธ์ุ สิทธิในทรัพย์สิน 
สิท ธิก ารครอบครองและ สิท ธิการ ใ ช้
ประโยชน์ของชนพื้นเมือง  สุขอนามัย  
แรงง าน   และความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงาน  และการจ่ายค่าธรรมเนียม 
ค่าภาคหลวงและภาษี ต่ างๆ   (รวมถึ ง 
กฎหมายอ่ืนๆ ที่ไ ด้ระบุไ ว้ใน ข้อตกลง

สวนป่าต้องมีหลกัฐานข้อ
กฎหมาย และการปฏิบัติตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ปฏิบัติงานสวนป่า ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และ
สนธิสัญญาต่างๆ ทีป่ระเทศไทย
ได้ลงสัตยาบันไว้กบันานาชาติ 

1. พ.ร.บ.สภาต าบล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 

2. พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 

3. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 (ถ้าอยู่ในเขตฯ) 

4. พ.ร.บ.การปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ.2518 (ถ้า
อยู่ในเขตฯ) 

5. พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

6. พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 
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หุ้นส่วนภาคสมัครใจ (VPA) กับสหภาพ
ยุโรป) 

7. พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช 

พ.ศ.2542 

8. พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 (ถ้า
มี) 

9. พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 

2545 

10. พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 

11. พ.ร.บ. ประกันสังคม 

พ.ศ.2533 

12. พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 

2518 

13. พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทางาน พ.ศ. 2554 

14. พ.ร.บ. ความปลอดภัย พ.ศ. 

2535 

15. พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535 

16. พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

17. สนธิสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
(CBD) 

18. อนุสัญญาว่าด้วยการค้า



 

ระหว่างประเทศของ
สิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ 

(CITES) 

19. กฎหมายขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) 

20. กฎหมายป่าไม้ของสหภาพ
ยุโรป (EU FLEGT) 

21. บันทึกสรุปสาระส าคัญของ
กฎหมายแต่ละฉบับ 

4.7.2 การจัดการสวนป่า ต้องจัดให้มี
มาตรการอย่างเพียงพอในการป้องกันสวน
ป่า จากกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ อาทิเช่น 
การลักลอบตัดต้นไม้ การบุกรุกพื้นที่สวน
ป่า การจุดไฟเผาป่า และการกระท าที่ผิด
กฎหมายอ่ืนๆ 

สวนป่าต้องมีแนวทาง มาตรการ
ในการป้องกันสวนป่า จาก
กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมานต่างๆ 

1. นโยบายการป้องกันการ
กระท าที่ผดิกฎหมายในเขต
สวนป่า 

2. แผนปฏิบัตการป้องกนัการ
กระท าผดิกฎหมายต่างๆ 

3. บันทกึผลการป้องกันการ
กระท าผดิกฎหมายเป็นระยะ 

 

 


