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1. ขอบข่าย 
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ก าหนดข้อก าหนดการจัดการสวนปุาไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนส าหรับ

ผู้ประกอบการในการจัดการสวนปุาไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเพ่ือให้หน่วยรับรองใช้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาให้การรับรอง ซึ่งใช้ได้กับสวนปุาไม้เศรษฐกิจทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ของประเทศไทย ทั้งนี้
ใ นกรณี ส วนปุ า ไม้ เ ศ รษฐกิ จขนาด เล็ ก  มี ข้ อยก เ ว้ น ระบุ ไ ว้ ใ นภาคผนวก  ของมาตร ฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมการจัดการสวนปุาไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในที่ดินของ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่ก าหนด 

2. บทนิยาม 
ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้ 
2.1 การจัดการสวนปุาไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (sustainable forest plantation management) หมายถึง 

การจัดการเพ่ือรักษาและส่งเสริมสภาพความสมบูรณ์ของสวนปุาไม้เศรษฐกิจในระยะยาว และอ านวย
ประโยชน์แก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

2.2 ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ (endangered species) หมายถึง ชนิดพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสวนปุาและ
ประกาศในบัญชีชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย 

2.3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (exotic species) หมายถึง ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในสวนปุาที่น ามาจากต่างประเทศและ
เป็นชนิดพันธุ์ที่ยังไม่มีการศึกษาความเหมาะสมในประเทศไทย 

2.4 ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม (threatened species) หมายถึง ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสวนปุาและประกาศ
ในบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 

2.5 ชนิดพันธุ์ประจ าถิ่นอยู่อาศัย (endemic species) หมายถึง ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสวนปุาและ
ปรากฏว่ามีเฉพาะ เป็นเอกลักษณ์ เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในท้องที่นั้น 

2.6 ชนิดพันธุ์สงวน (reserved species) หมายถึง ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสวนปุาตามประกาศในบัญชี
ชนิดพันธุ์สงวนของประเทศไทย 

2.7 ต้นไม้ตัดแต่ง (ดัดแปลง) พันธุกรรม (genetically modified tree) หมายถึง ต้นไม้ซึ่งปัจจัยทางพันธุกรรม
ถูกดัดแปลงแก้ไข ด้วยวิธีที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยการผสมพันธุ์หรือการปฏิสนธิรวมกันอย่าง
ธรรมชาติ 

2.8 ทรัพยากรสวนปุา (forest plantation resource) หมายถึง ผลผลิตที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สวนปุา ทั้งส่วนที่เป็น
เนื้อไม ้(timber) ส่วนที่ไม่เป็นเนื้อไม้ (non-timber) และคุณค่าด้านการบริการ 

2.9 ปุาไม้ (forest) หมายถึง สังคมพืชที่อยู่ในปุาที่ประกอบด้วย ไม้ยืนต้นเป็นหลักและพรรณไม้ อ่ืนๆ รวมถึง 
สัตว์และจุลินทรีย์รวมทั้งคุณค่าท่ีเกิดจากสังคมพืชนั้น 

2.10 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีกิจการและการบริหารเป็นของตนเอง 
เช่น บุคคล ห้างหุ้นส่วน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน สมาคม ที่ด าเนินการในเรื่องสวนปุา 

2.11 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับผลจาก
การด าเนินกิจกรรมการจัดการสวนปุาในพื้นที่ท่ีก าหนด 

2.12 พ้ืนที่ที่ก าหนด (defined area) หมายถึง พ้ืนที่ของสวนปุาที่ผู้ประกอบการระบุไว้ 
2.13 พ้ืนที่ปุาไม้ (forest land) หมายถึง ที่ดินหรือพ้ืนที่ปุาตามท่ีกฎหมายปุาไม้ก าหนดไว้ 
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2.14 ไม้เศรษฐกิจ (economic tree) หมายถึง ไม้ยืนต้นที่ปลูกข้ึนเพื่อน าเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์โดยตรงหรือเพ่ือ

การค้า รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น การสกัดน้ ามันหอม น้ ายาง 
2.15 ระบบนิเวศ (ecosystem) หมายถึง พ้ืนที่หน่วยหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ที่อยู่

รวมกันภายใต้สิ่งแวดล้อมเดียวกัน โดยมีพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์และเป็นพื้นที่มีเอกลักษณ์ 
2.16 ระบบวนวัฒน์ (silvicultural system) หมายถึง ระบบการปฏิบัติกับหมู่ไม้ตลอดช่วงชีวิตของต้นไม้ ใน

พ้ืนที่นั้น ตั้งแต่การสืบพันธุ์ การปลูก การบ ารุงรักษา และการตัดฟันไม้มาใช้ประโยชน์ 
2.17 สวนปุาไม้เศรษฐกิจ (Economic plantation) หมายถึง พ้ืนที่ที่ผู้ประกอบการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือน าเนื้อไม้

มาใช้ประโยชน์โดยตรงหรือเพ่ือการค้า รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะ
เรียกว่า “สวนปุา” 

2.18 สวนปุาไม้เศรษฐกิจขนาดเล็ก (Small economic plantation) หมายถึง พ้ืนที่สวนปุาไม้เศรษฐกิจที่มี
พ้ืนที่การจัดการ ไม่เกิน 16,000 Km2 (10,000 ไร่) 

2.19 สวนปุาไม้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ (Large economic plantation) หมายถึง พ้ืนที่สวนปุาไม้เศรษฐกิจที่มี
พ้ืนที่การจัดการ มากกว่า 16,000 Km2 (10,000 ไร่) ขึ้นไป 

2.20 สารเคมี (chemical) หมายถึง สารสังเคราะห์ซึ่งน ามาใช้ในการจัดการสวนปุา เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีปราบ
ศัตรูพืช และฮอร์โมน 

2.21 สิ่งแวดล้อม (environment) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายในและรอบสวนปุา ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต    
ซึ่งเกิดโดยธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 

2.22 สิทธิถือครอง (tenure) หมายถึง สิทธิที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมาย     
ใช้ประโยชน์เก็บเก่ียว หรือจัดการทรัพยากรสวนปุาที่ระบุเป็นเวลาและพ้ืนที่ 

3. ข้อก าหนดทั่วไป 
ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการจัดการสวนปุาไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต้อง 
3.1 ประกอบด้วยข้อก าหนด ด้านการจัดการและข้อก าหนดด้านการปฏิบัติ ที่น าไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับสวน

ปุาหรือในระดับอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการสวนปุาบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
ข้อก าหนดได ้

3.2 มีความชัดเจน มุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ และตรวจรับรองได้ 
3.3 น าไปใช้กับกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องทุกคนในพ้ืนที่ที่ก าหนด ซึ่งผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้นมีผลต่อความส าเร็จในการ

ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
3.4 ก าหนดให้มีการจัดเก็บบันทึกเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนปุาไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 
 
ข้อยกเว้นส าหรับสวนปุาไม้เศรษฐกิจขนาดเล็ก 
ข้อก าหนดที่ 4.2.1, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.8, 4.5.1, 4.5.7, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.7 และ 4.7.13  
ไม่น ามาใช้กับสวนปุาไม้เศรษฐกิจขนาดเล็ก 
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4. ข้อก าหนดเฉพาะ 
4.1 การปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎหมาย  
4.1.1  การจัดการสวนปุาต้องปฏิบัติตามกฎหมายในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศที่
ประเทศไทย  ลงนามในข้อตกลงที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปูองกันธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชนิดพันธุ์สงวน 
และชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิถือครองที่ดิน และสิทธิการใช้ประโยชน์ของชนพ้ืนเมือง 
สุขอนามัย แรงงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและภาษีต่างๆ   

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาต้องพิจารณาประเภทที่ดิน ขนาด
พ้ืนที่ ชนิดพันธุ์ที่ปลูกและกิจกรรมที่ด าเนินการ
ว่ามีกฎหมายใดที่เกี่ยวข้อง โดย อ.อ.ป.ภาค 
หรือ อ.อ.ป.เขต ด าเนินการสรุปสาระส าคัญ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
สวนปุา ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ชนิดพันธุ์สงวน และชนิดพันธุ์ใกล้
สูญพันธุ์ สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิถือครองที่ดิน 
และสิทธิการใช้ประโยชน์ของชนพื้นเมือง 
สุขอนามัย แรงงาน และความปลอดภัยใน การ
ปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าธรรมเนียม 
ค่าภาคหลวงและภาษีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับ
ท้องถิ่น  ระดับชาติ และสนธิสัญญาต่างๆ ท่ี
ประเทศไทยได้ลงสัตยาบันไว้  
2. รวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ และต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ ทั้งนี้จะต้องแต่งตั้งมอบหมายคน
รับผิดชอบในการรวบรวมกฎหมาย  ข้อบังคับ 
ซึ่งอาจถูกเก็บรวบรวมไว้อยู่ในรูปแบบต่างๆ  
3. จัดท าแผนการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมี
การก าหนดมอบหมายคนรับผิดชอบ และ มี
การติดตามประเมินผลความสอดคล้อง  
4. สวนปุาจะต้องอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ส าหรับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มารับจ้าง
ท างานกับ อ.อ.ป. ให้ทราบและเข้าใจ ในงานที่
เกี่ยวข้องและผูกพันในด้านกฎหมาย 
6. เก็บหลักฐานต่างๆ ของการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

Major 
1. เอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทต่างๆ เช่น  
ใบจอง (นส.2) ใบไต่สวน (น.ส.5), หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.
3, น.ส.3 ก., และ น.ส.3 ข), โฉนดที่ดิน (น.ส.4, น.ส. 4, ภทบ. 5 (แบบ
ยื่นภาษีบ ารุงท้องที่), ก.ส.น.5 (ออกให้ในนิคมสหกรณ์), น.ค. 3 (ออกให้
ในนิคมสร้างตนเอง), ส.ท.ก (หนังสือสิทธิท ากินในเขตปุาไม้), ส.ป.ก 
(การถือครองในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมรวมตลอดจนถึงการจัดที่อยู่อาศัย) 
ส.ป.ก.4-01 (เอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่ออกให้กับประชาชน
เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน) 
- อายุของเอกสารสิทธิ์และการเสียค่าธรรมเนียมประจ าปี 
- เอกสารแสดงขอบเขตของพ้ืนที่ ขนาดพื้นที่  
- ชนิดพันธุ์ที่ปลูก จ านวนหรือปริมาณที่ปลูก  
- ใบอนุญาตต่างๆ และการเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
Minor 
1. การรวบรวมกฎหมายและข้อบังคับจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ โดยอาจจัดท าเป็นทะเบียนกฎหมาย 
รายการกฎหมาย บัญชีกฎหมาย หรืออ่ืนๆ และก าหนดหมวดหมู่ของ
การรวบรวมกฎหมายที่ชัดเจน 
2. การก าหนดความถี่ในการทบทวนกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน 
3. การก าหนดความถี่และประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 
ก าหนดแผนปฏิบัติตามกฎหมาย และก าหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
4. การติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมาย สุ่มตามการประเมินความ
สอดคล้องของกฎหมาย และแผนการด าเนินงานต่างๆ เช่น ใบอนุญาต
ตราประทับไม้ ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ตราประทับไม้ หนังสือ
รับรองการแจ้งตัดไม้ บัญชีรายการไม้ และบัญชีรายการส ารวจพันธุ์พืช
และสัตว์ปุาตามอนุสัญญา เป็นต้น 
Observe 
1. บันทึกสรุปสาระส าคัญของกฎหมายแต่ละฉบับ 
2. ขบวนการจัดเก็บ ปูองกันการสูญหาย สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 
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4.1.2  การจัดการสวนปุา  ต้องจัดให้มีมาตรการอย่างเพียงพอในการปูองกันสวนปุา จากกิจกรรมผิดกฎหมาย
ต่างๆ อาทิเช่น  การลักลอบตัดต้นไม้ การจุดไฟเผาปุา การใช้ที่ดินอย่างผิดกฎหมาย และการกระท าที่ผิด
กฎหมายอื่นๆ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. จัดท าแผนที่เพื่อแสดงขอบเขตพ้ืนที่ของสวนปุา  
2. ในพ้ืนที่ต้องมีการแสดงหลักเขต หมุด ปูาย หรือ
สัญลักษณ์ใดๆ เพื่อแสดงถึงขอบเขตแนวที่ดินของ
สวนปุา  
3. การสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 
4. ประเมินความเสี่ยงส าหรับกิจกรรมผิดกฎหมาย
ที่สามารถเกิดข้ึนในพ้ืนที่ของสวนปุา 
5. วางแผนเพื่อเฝูาระวังกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดย
ต้องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่สามารถเกิดข้ึน 
เช่น การตรวจการลักลอบตัดไม้  จ านวนบุคลากร  
ความถี่ในการเฝูาติดตาม 
6. การรณรงค์จัดกิจกรรมต่างๆ (ถ้ามี) สวนปุาต้อง
มีแนวทาง มาตรการในการปูองกันสวนปุา จาก
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆ 
7. สวนปุาต้องมีกระบวนการแก้ไขปัญหา  
มาตรการบังคับใช้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  การ
ตรวจสอบติดตามผล รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

Major 
1. การก าหนดประเภทของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆ และ
ก าหนดแนวทางหรือรูปแบบการประเมินความเสี่ยง และสรุปผล 
2. แผนการจัดการสวนปุาแสดงถึงมาตรการปูองกัน ติดตาม
ตรวจสอบ และการเฝูาระวังกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 
3. บันทึกรายงานการตรวจสอบการกระท าผิดกฎหมาย บันทึกการ
แจ้งความด าเนินคดี การตรวจการเฝูาระวังกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 
เช่น การตัดไม้หวงห้าม การล่าสัตว์ปุา การบุกรุกพ้ืนที่ 
Minor 
1. แผนและผลการรณรงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ(ถ้ามี)   
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4.2  การบ ารุงรักษาสวนป่าอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน 
4.2.1  การวางแผนการจัดการสวนปุา  ต้องมุ่งที่จะรักษาหรือเพ่ิมพ้ืนที่ปุา  และพ้ืนที่ที่มีต้นไม้เดิมขึ้นอยู่ (ถ้ามี) 
และเพ่ิมคุณค่าด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ของสวนปุา  รวมถึงดินและน้ า  ทั้งที่ต้อง
ด าเนินการโดยใช้การบริการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพ่ือสนับสนุนการวางแผนใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
และการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
สวนปุาต้องมีแผนการจัดการสวนปุาที่มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) วัตถุประสงค์การบริหารจัดการ  
2) ข้อมูลทั่วไปของสวนปุา สภาพทางภูมิศาสตร์ และสภาพ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบสวนปุา  
3) ระบบวนวัฒน์ หรือการปลูกสร้างสวนปุาที่ใช้จัดการสวน
ปุา  
4) อัตราการเก็บเกี่ยวผลผลิตรายปี และอนาคต 
5) วิธีการตรวจติดตามการเจริญเติบโตของผลผลิตสวนปุา  
6) แนวทางการปูองกันสิ่งแวดล้อม  
7) แผนการปูองกัน สายพันธุ์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์และอยู่ใน
อันตราย ในเขตสวนปุา 
8) แผนที่จ าแนกการใช้ประโยชน์ และจัดการของสวนปุา 
9) ค าอธิบายในวิธีการเก็บเกี่ยวและอุปกรณ์ท่ีใช้ 
10) การน าผลการวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
และปรับปรุงให้เหมาะสมกับแผนการจัดการ 
11.สวนปุาขอขึ้นทะเบียนเพ่ือกักเก็บคาร์บอน (ถ้ามี) 

Major 
1.การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของสวนปุา เกี่ยวกับสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ และสภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคมโดยรอบสวนปุา 
2. แผนการจัดการสวนปุา แสดงเกี่ยวกับ 
    - การใช้ประโยชน์พื้นที่  
    - การรักษา/เพ่ิมพ้ืนที่ปุา/ปุาเสื่อมโทรม 
    - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
    - การปูองกันสิ่งแวดล้อม (ดิน,น้ า,ขยะ) 
    - การปูองกันสายพันธุ์ที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ใน
เขตสวนปุา 
    - แผนการตัดฟัน และแผนการปลูกสร้าง ระยะสั้น 5 
ปี และแผนการตัดฟัน การปลูกสร้างสวนปุาระยะยาว 
(15-30 ปี) 
Observe 
เอกสารหลักฐานการข้ึนทะเบียนเพื่อกักเก็บคาร์บอน 
(ถ้ามี) 

4.2.2  การจัดการสวนปุา ต้องประกอบด้วย  การส ารวจปริมาณผลผลิตและการวางแผนการด าเนินการ การ
ปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล  รวมถึงการประเมินที่เหมาะสมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม จากการด าเนินการจัดการสวนปุา ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือลด
หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1.จัดท าแผนการส ารวจปริมาณผลผลิตไม้ของ
สวนปุา  
2.จัดท าแบบประเมินผลการติดตามทางด้าน
เศรษฐกิจ 
3.จัดท าแบบประเมินผลการติดตามทางด้าน
สังคม 
4.จัดท าแบบประเมินผลการติดตามทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

Minor 
1. ผลการส ารวจปริมาณผลผลิตของสวนปุา 
2. การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
จากการจัดการสวนปุา 
3. แผนการจัดการสวนปุา  แสดงเก่ียวกับ 
   - แผนการตรวจติดตามด้านเศรษฐกิจ 
   - แผนการตรวจติดตามด้านสังคม 
   - แผนการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม  
4. การตดิตามผลการด าเนินงาน สรุปผล และการปรับปรุงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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4.2.3  การจัดการสวนปุาต้องส ารวจปริมาณผลผลิตและจัดท าแผนที่ทรัพยากรสวนปุาและเก็บรักษาข้อมูลไว้  
ทั้งนี้การส ารวจและการจัดท าแผนที่ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอตามสภาวะแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่และสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในมาตรฐานนี้ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. จัดท าแผนการส ารวจปริมาณผลผลิตไม้ของสวน
ปุาและจัดท าแผนที่ทรัพยากรสวนปุาในแต่ละพ้ืนที ่ 
2. จัดท าแบบประเมินผลการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
3. สรุปผลการปฏิบัติงานทุกๆ ครั้ง 
 

Major 
1. ผลการส ารวจปริมาณผลผลิตของสวนปุา 
2. แผนที่ทรัพยากรสวนปุา แสดงถึงขอบเขตพ้ืนที่ของสวนปุา และ
พ้ืนที่ผลผลิต ที่มีข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม
ของแต่ละพ้ืนที่ และสอดคล้องกับข้อก าหนดอ่ืนๆ 
3. การแสดงหลักเขต หมุด ปูาย หรือสัญลักษณ์ใดๆ เพ่ือแสดงถึง
ขอบเขตแนวที่ดินของสวนปุา 
Observe 
1. การก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล 

4.2.4  แผนการจัดการสวนปุา ต้องมีความเหมาะสมกับขนาด และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สวนปุา  ต้องมี
รายละเอียด  และก าหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
และต้องสรุปแผนดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. จัดท าแผนการสรุปผลการจัดการสวนปุาและ
แนวทางการด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 
2. การเผยแพร่รายงานข้อมูลที่ถูกต้องในหน่วยงาน
ให้ 
สาธารณได้รับรู้ 
3. การเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่เกินความเพ่ิมพูนรายปี                     
4. ก าหนดผู้รับผิดชอบด้านการเก็บเก่ียวผลผลิต
อย่างชัดเจน 

Major 
1. แผนการจัดการสวนปุา (รายปี) ต้องก าหนด ขนาดพ้ืนที่ ประเภท
พันธุ์ไม้ การใช้ประโยชน์พื้นที่ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
Minor 
1. การก าหนดระยะเวลาในการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน 
2. รายงานสรุปผลการปรับปรุงตามแผนการจัดการสวนปุา (รายปี) 
3. การก าหนดช่องทาง ความถี่ และหลักฐานการสื่อสารรายงาน
สรุปผลการปรับปรุงตามแผนการจัดการสวนปุา (รายปี) เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หรือการประชุม 
4. มีเอกสารหลักฐานการเผยแพร่รายงานฯ ให้สาธารณชนได้รับรู้ 

4.2.5  การตรวจสอบติดตามทรัพยากรสวนปุาและการประเมินผลการจัดการ ต้องด าเนินการตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด และผลการประเมินต้องน ากลับไปใช้ปรับปรุงการวางแผนการจัดการสวนปุา 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในสวนปุา 
2. ติดตามผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ 
3. รายงานการติดตามผลการท างานในด้านต่างๆ และมีการปรับปรุง
แก้ไข  
4. สวนปุาต้องมีการตรวจสอบติดตามผลการจัดการเก่ียวกับผลผลิต
เป็นระยะ(ประจ าเดือนหรือรายไตรมาส) เพ่ือใช้ปรับปรุงแผนการ
จัดการสวนปุาด้านเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

Minor 
1. ผลการตรวจสอบติดตามและประเมินผลด้าน
เศรษฐกิจ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. การน าไปปรับปรุงตามแผนการตรวจติดตาม
ด้านเศรษฐกิจ 
3. รายงานผลการเก็บเก่ียวผลผลิตประจ าเดือน 
รายไตรมาส 
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4.2.6  ที่ดินของสวนปุาตามมาตรฐานนี้ต้องไม่เป็นพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงสภาพมาจากพ้ืนที่ปุาไม้ตามกฎหมาย 
เว้นแต่ กรณีสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ได้แสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ 

ก) ปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายของประเทศและภูมิภาค  
ข) ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อสัดส่วนของพ้ืนที่ปุาไม้  
ค) ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศปุาไม้ที่ถูกคุกคาม วัฒนธรรม พ้ืนที่ที่มีความส าคัญต่อสังคม 

และถ่ินที่อยู่อาศัยที่ส าคัญ    
ง)  สนับสนุนการอนุรักษ์  ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในระยะยาว 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. ตรวจสอบเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินที่กฎหมาย
ก าหนด 
2. ตรวจสอบเอกสารการได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามนโยบายและกฎหมายของประเทศสวนปุาต้องไม่
มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปุาไม้ตามกฎหมาย ตั้งแต่ 30 
มิถุนายน 2541  เป็นต้นไป เว้นแต่ ได้รับอนุญาตตาม
นโยบายและกฎหมายของประเทศ (ข้อ ก. - ง.) 

Major 
1. หลักฐานการครอบครอง หรือใช้ประโยชน์พื้นที่ ก่อน 30 
มิถุนายน 2541Z5(ถ้ามี) 
2. หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ปุาไม้ตาม
นโยบายและกฎหมายของประเทศ หลัง 30 มิถุนายน 2541 
3. ตรวจสอบอายุของเอกสารสิทธิ์และการเสียค่าธรรมเนียม
ประจ าปี 
Minor 
1. ต้องไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง 
(HCVA) รวมถึงมีเหตุผลหรือความจ าเป็นด้านการอนุรักษ์
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมระยะยาว 
2. มีแผนที่แสดงขอบเขตที่ชัดเจน (แผนที่ตามระบบ GIS)  
3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพปุาไม้ตามกฎหมาย ต้องมี
หลักฐาน ตามข้อ ก. - ง. แสดงด้วย 

4.2.7  ผู้ประกอบการต้องก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับการจัดการสวนปุาไว้อย่างชัดเจน 
การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 

1. ก าหนดโครงสร้างสายบังคับบัญชาหรือสายงาน 
2. ก าหนดหน้าที่ที่รับผิดชอบ ก าหนดตัวบุคคลในการ
รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3. การมอบอ านาจช่วงให้กับ หัวหน้าสวนปุา ตามอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการสวนปุาได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
 

Major 
1. แผนการจัดการสวนปุาก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และบุคคลผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
2. การก าหนดแผนผังโครงสร้างขององค์กร และโครงสร้าง
อัตราก าลังไว้อย่างชัดเจน 
3. เอกสารหลักฐานการมอบอ านาจช่วง 
4. ก าหนดหน้าที่พนักงานประจ าปี 
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4.2.8  การจัดการสวนปุาต้องปกปูองทรัพยากรทั้งด้านคุณภาพและด้านปริมาณในระยะสั้นและระยะยาว โดย
รักษาสมดุลระหว่างอัตราการเก็บเก่ียวกับอัตราการเจริญเติบโต และเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมซึ่งไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรสวนปุา  ดินและน้ า 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. อ.อ.ป.ก าหนดนโยบายการจัดการสวนปุาต้อง
ปกปูองทรัพยากรทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ในระยะ
สั้นและระยะยาวรักษาความสมดุลระหว่างอัตราการ
เก็บเก่ียวกับอัตราการเจริญเติบโต เลือกใช้เทคนิคท่ี
เหมาะสม โดยไม่ก่อความเสียหายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อทรัพยากรสวนปุา รวมถึงดินและน้ าด้วย 
2. สวนปุาท าแผนการควบคุมการใช้ทรัพยากรปุาไม้ 
แผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตสวนปุาที่ชัดเจนโดยไม่
ด าเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกินอัตราก าลังความ
เพ่ิมพูนรายปีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการลด
การเสียหายของทรัพยากร ไม่ให้กระทบต่อ ดินและน้ า 
หรือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
3. ติดตามผลการด าเนินงาน ระยะสั้นและระยะยาวใน 
   รอบป ี
4. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 
5. สวนปุาต้องก าหนดวิธีการ และเทคนิคในการเก็บ 
   เกี่ยวผลผลิต ลดการสูญเสยีให้น้อยที่สุด 

Major 
1. มีนโยบายการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืนฯ  ของ  อ.อ.ป. 
Minor 
1. นโยบายของสวนปุา การจัดการสวนปุาต้องปกปูองทรัพยากร
ทั้งด้านคุณภาพและด้านปริมาณในระยะสั้นและระยะยาว โดย
รักษาสมดุลระหว่างอัตราการเก็บเก่ียวกับอัตราการเจริญเติบโต  
2. ผลการส ารวจปริมาณผลผลิตของสวนปุา 
3. แผนการท าไม้รายปี, 5 ปี และระยะยาว (> 5 ปี) 
4. แผนการปลูกสร้างรายปี 
5. แนวทางการปูองกันและการควบคุมไฟ 
6. แนวทางการปูองกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูไม้ในสวนปุา 
7. มีวิธีและเทคนิค แนวทางในการจัดการเกี่ยวกับผลผลิต 
8. แผนปูองกันเพ่ือไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสวนปุา รวมถึง
ดินและน้ า จากการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
9. แผนตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและแผนการปรับปรุงแก้ไข
ในระยะสั้นและระยะยาว 

4.2.9 การจัดการสวนปุาต้องน าหลักการทางด้านระบบวนวัฒน์มาใช้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิต
อย่างยั่งยืน 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาต้องก าหนดระบบวนวัฒน์ที่สามารถปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม กับสภาพพ้ืนที่ ภูมิประเทศ       
ชนิดพันธุ์ 
2. ศึกษาวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้านระบบวนวัฒน์
วิธีใหม่ๆ มาปรับปรุงพัฒนาใช้ เพ่ือให้มีผลผลิตที่มี
คุณภาพและปริมาณท่ีสูงขึ้น   
3. บันทึกข้อมูล สถิติ ผลการวิจัยจากแหล่งต่างๆ ที่
น่าเชื่อถือได้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนบริหาร
จัดการ และ การพิจารณาด าเนินงานในอนาคต 

Minor 
1. มีข้อมูลเอกสารหลักฐานและข้อมูลเปรียบเทียบ ด้านระบบวน
วัตน์ที่เหมาะสมที่ใช้กับสวนปุา ตามสภาพพ้ืนที่   ภูมิประเทศ 
ชนิดพันธุ์ 
2. มีเอกสาร หลักฐานข้อมูลจากแหล่งวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
และเชื่อถือได้ ในการบริหารจัดการสวนปุา ด้านระบบวนวัฒน์ 
3. รายงานผลการด าเนินงาน ด้านระบบวนวัตน์ในสวนปุา 
(ข้อมูลเปรียบเทียบเชิงปริมาณและคุณภาพ จากการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา) 
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4.3  การรักษาความสมบูรณ์และระบบนิเวศของสวนป่า 
4.3.1  การวางแผนจัดการสวนปุา ต้องมุ่งที่จะรักษาสุขภาพและความแข็งแรงของระบบนิเวศสวนปุาเพ่ือฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศปุาไม้ที่เสื่อมโทรมโดยใช้ระบบวนวัฒน์ที่เป็นไปได้ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. นโยบาย อ.อ.ป. และนโยบายของสวนปุา สนับสนุน
ด้านรักษาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศในสวนปุา  
2. จัดท าแผนการส ารวจระบบนิเวศของสวนปุา 
3. ด าเนินการส ารวจระบบนิเวศของสวนปุา  และ
ส ารวจซ้ าทุกปี เพื่อตรวจเช็คความเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศของสวนปุา และประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก
การท ากิจกรรมสวนปุา      
4. จัดท าแผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ของสวนปุาที่เสื่อม
โทรม และจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานฟื้นฟูระบบ
นิเวศของสวนปุาที่เสื่อมโทรม (ถ้ามี)  
5. ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ปุาไม้ และชุมชน ในการฟื้นฟูที่ระบบ
นิเวศพ้ืนที่ดังกล่าว (ถ้ามี) 

Minor 
1. เอกสารหลักฐานนโยบายสนับสนุนด้านรักษาและฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศในสวนปุา (นโยบายของอ.อ.ป.และ ของสวนปุา) 
2. แผนที่ทรัพยากรสวนปุา แสดงถึงขอบเขตของพื้นที่ปุาเสื่อม
โทรม (ถ้ามี) 
3. แผนการจัดการสวนปุา (รายปี) แสดงถึง 
   - ข้อมูลพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมและแนวทางในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
   - รายงานผลการส ารวจระบบนิเวศของสวนปุา 
   - แผนงานการรักษา/เพ่ิมพ้ืนที่ปุา/เพิ่มความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศของสวนปุา โดยประยุกต์ใช้กับระบบวนวัฒน์ (ถ้ามี) 
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4.3.2  แผนการจัดการสวนปุา ต้องมีแนวทางเพ่ือลดความเสี่ยงในด้านการท าลายหรือความเสียหายให้ต่ าสุดต่อ
ระบบนิเวศ และต้องมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินการดังกล่าว 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. อ.อ.ป.มีนโยบาย สนับสนุนกิจกรรมที่ลดความเสี่ยง
ในด้านการท าลายหรือความเสียหายที่มีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศให้ต่ าสุด 
2. สวนปุาจะต้องส ารวจ ว่ามีกิจกรรมใดในพ้ืนที่ใน
สวนปุาที่ท าให้เกิดการท าลาย หรือ ความเสียหายต่อ
ระบบนิเวศ 
3.จัดท าแผนด าเนินการตามกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบ 
ท าลายหรือก่อความเสียหายต่อระบบนิเวศน์สวนปุา 
3.จัดท าข้ันตอนการด าเนินงานที่มีแนวทางลดการ
ท าลาย หรือความเสียหายต่อระบบนิเวศ (ถ้ามี) 
4.ด าเนินการจัดท าการส ารวจซ้ าทุกปี เพ่ือตรวจเช็ค
ความเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของสวนปุา และ
ประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมสวนปุา   
5.ในกรณีที่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม
สวนปุาจะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง แผนการ
ด าเนินงานกิจกรรมสวนปุาเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว 
6.สวนปุาจะต้องประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
และสนับสนุนกิจกรรมที่จะลดการท าลาย หรือความ
เสียหายต่อระบบนิเวศ 
7. สวนปุาต้องส ารวจกิจกรรม ที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบ ท าลายหรือก่อความเสียหายต่อระบบ
นิเวศน์สวนปุา 
8. มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลด้านระบบ
นิเวศ  และการเปลี่ยนแปลง  ในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวน
ปุา   เพื่อลดความเสี่ยงในด้านการท าลายหรือความ
เสียหายให้ต่ าสุด 

Major 
1. นโยบายการจัดการสวนปุา เพ่ือสนับสนุนการรักษา
ระบบนิเวศ 
Minor 
1. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึง 
   - การลดความเสี่ยงด้านการท าลายหรือความเสียหายต่อ
ระบบนิเวศ 
   - การเลือกชนิด การเตรียมพ้ืนที่ การเก็บเก่ียว การขนส่ง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความเสียหายต่อต้นไม้และดิน
น้อยที่สุด 
   - การใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด และใช้ระบบวนวัฒน์ที่
เหมาะสม 
2. เอกสารหลักฐานการส ารวจกิจกรรม ที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบ ท าลายหรือก่อความเสียหายต่อระบบนิเวศน์
สวนปุา 
3. ผลการด าเนินตามแผนและกิจกรรมที่ได้จากการส ารวจ 
4. ผลการสอบติดตามและประเมินผลด้านระบบนิเวศ  และ
การเปลี่ยนแปลง  ในพื้นที่อนุรักษ์ของสวนปุา   และ
แผนการปรับปรุงแก้ไข 
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4.3.3  การปฏิบัติงานการจัดการสวนปุาต้องใช้โครงสร้างและกระบวนการทางธรรมชาติและใช้มาตรการทาง
ชีวภาพในการปูองกันในบริเวณที่เป็นไปได้ตามความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ เพ่ือรักษาและเพ่ิมความสมบูรณ์
ของสวนปุา    ความหลากหลายทางพันธุกรรม  ชนิดและโครงสร้าง ต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาไว้เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการต้านทานต่อปัจจัยแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม และเสริมสร้างกลไกการควบคุมตามธรรมชาติ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. อ.อ.ป.ก าหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม
ขบวนการและกลไก ควบคุมตามธรรมชาติในสวนปุา 
2. สวนปุาก าหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม
ขบวนการและกลไก ควบคุมตามธรรมชาติในสวนปุา 
3. สวนปุาส ารวจ รวบรวบวธิทีางธรรมชาติ และ
มาตรการทางชีวภาพ เพื่อรักษาและเพ่ิมความสมบูรณ์
ของสวนปุา ความหลากหลายทางพันธุกรรม ชนิดและ
โครงสร้าง ตามธรรมชาติ เพ่ือใช้ในการวางแผนการ
จัดการสวนปุาอย่างเหมาะสม  
4. จัดท าขั้นตอนการด าเนินงานที่ใช้วิธีทางธรรมชาติ 
และมาตรการทางชีวภาพใน เพ่ือรักษาและเพ่ิมความ
สมบูรณ์ของสวนปุา ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
ชนิดและโครงสร้าง ตามธรรมชาติ 
5. สวนปุาต้องวางแผน และส ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนที่สวนปุา และจะต้องส ารวจซ้ าทุก 5 
ปี เพื่อตรวจเช็คความเปลี่ยนแปลงของพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์  
6. สวนปุาต้องศึกษาค้นคว้าหาวิธีการทางธรรมชาติ 
เพ่ือส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพใน ระบบ
นิเวศปุาไม้ 

Major 
1. นโยบายของ อ.อ.ป.และ นโยบายของสวนปุา 
Minor 
1. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึง 
   - แนวทางการใช้วิธีทางธรรมชาติ และมาตรการทาง
ชีวภาพ เพื่อรักษาและเพ่ิมความสมบูรณ์ของสวนปุา  
   - ความหลากหลายทางพันธุกรรม ชนิด และโครงสร้างตาม
ธรรมชาติ เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือลดการใช้สารเคมีและ
ยาปราบศัตรูพืช 
Observe 
1. แนวทางการใช้วิธีการทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศปุาไม้ (ถ้ามี) .  
2. หลักฐานการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่
สวนปุา 
3. รายงานผลการรวบรวบวิธทีางธรรมชาติ และมาตรการ
ทางชีวภาพ เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการสวนปุาอย่าง
เหมาะสม 
4. เอกสารหลักฐานข้อมูลทางวิชาการจากการค้นคว้าหา
แนวทางใช้วิธีการทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย
ทางชีวภาพใน ระบบนิเวศปุาไม้(ถ้ามี) 
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4.3.4 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศสวนปุาต้องได้รับการตรวจติดตามเป็นระยะ โดยใช้ตัวชี้วัดซึ่งมีผลกระทบ
ต่อความสมบูรณ์ของสวนปุา เช่น โรคและศัตรูพืช ไฟไหม้ ความเสียหายที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ หรือโดย
การด าเนินงานจัดการสวนปุา 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาจัดท าแผนการส ารวจ และติดตามความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศสวนปุา เช่น โรคและศัตรูพืช 
ไฟไหม้ ความเสียหายที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ 
2. ด าเนินการส ารวจ ติดตาม และประเมินผล ความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศสวนปุาทุกปี    โดยใช้ตัวชี้วัด
ซึ่งมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสวนปุา เช่น โรค
และศัตรูพืช ไฟไหม้ ความเสียหายที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศ 
3. ในกรณีส ารวจพบผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของ
สวนปุา เช่น โรคและศัตรูพืช ไฟไหม้ ความเสียหายที่
เกิดจากสภาพภูมิอากาศ จะต้องมีการปรับปรุง
แผนการด าเนินงานสวนปุา 

Minor 
1. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึง 
   - ตัวชี้วัดของผลกระทบที่มีต่อความสมบูรณ์ของสวนปุา 
เช่น โรคและศัตรูพืช ไฟไหม้ หรือความเสียหายที่เกิดจาก
สภาพภูมิอากาศ 
   - แผนงานการตรวจติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
สวนปุา ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
2. รายงานผลการตรวจสอบติดตามความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศสวนปุา หรือแบบฟอร์มการติดตามความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศสวนปุา 

4.3.5 การตรวจติดตามและการรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศสวนปุา ต้องพิจารณาถึงผลกระทบของ
การเกิดไฟไหม้ตามธรรมชาติ ศัตรูพืช และการรบกวนอื่นๆ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1.สวนปุาจะต้องส ารวจพื้นที่สวนปุาว่า บริเวณใดที่มี
การเกิดไฟไหม้ตามธรรมชาติ (ไฟปุา) ศัตรูพืช และการ
รบกวนอ่ืน ๆ บ้าง 
2. ในกรณีที่มีพ้ืนที่ที่เกิดไฟไหม้ตามธรรมชาติ (ไฟปุา) 
ศัตรูพืช และการรบกวนอ่ืนๆ  จะต้องวางแผนตรวจ
ติดตามและประเมินผลกระทบของการเกิดไฟไหม้ตาม
ธรรมชาติ (ไฟปุา) ศัตรูพืช และการรบกวนอื่น ๆ และ
ต้องมีการส ารวจซ้ าทุกปี 
3. สวนปุาจะต้องประกาศนโยบายในเรื่องการจัดการ
ไฟ การควบคุมไฟไหม้ตามธรรมชาติ (ไฟปุา) ศัตรูพืช 
และการรบกวนอื่น ๆ       

Major 
1. นโยบายการจัดการสวนปุา ในด้านการปูองกันและจัดการ
ไฟไหม้ตามธรรมชาติ (ไฟปุา) ศัตรูพืช และการรบกวนอ่ืนๆ 
Minor 
1. แผนงานการตรวจติดตามผลกระทบของการเกิดไฟไหม้
ตามธรรมชาติ  (ไฟปุา) ศัตรูพืช และการรบกวนอื่นๆ 
2. หลักฐานการจัดท าประวัติพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกิด
ไฟไหม้ตามธรรมชาติ (ไฟปุา) ศัตรูพืช และการรบกวนอ่ืนๆ 
3. บันทึกผลการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ปูองกันไฟ
ปุาตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการ
ใช้งานในกรณีเร่งด่วน 
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4.3.6 ต้องหลีกเลี่ยงการจุดไฟ ทั้งนี้ อาจด าเนินการได้เฉพาะกรณีที่มีการควบคุมและมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของเปูาหมายการจัดการของสวนปุาเท่านั้น 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. อ.อ.ป.ก าหนดนโยบายหลีกเลี่ยงการจุดไฟยกเว้นกรณี
ที่มีการควบคุมและมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการ
จัดการ 
2. สวนปุาจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการจุด
ไฟ ทั้งนี้ อาจด าเนินการได้เฉพาะกรณีท่ีมีการควบคุมและ
มีความส าคัญต่อความส าเร็จของเปูาหมายการจัดการของ
สวนปุา เท่านั้น 
3. สวนปุามีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การจุดไฟเพ่ือก าจัด
วัชพืชในสวนปุาและรอบพื้นที่สวนปุา โดยมีการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 

Major 
1. นโยบายการจัดการสวนปุา เรื่องการควบคุมการจุดไฟ 
ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของเปูาหมายการจัดการ
ของสวนปุา 
Minor 
1. แผนการจัดการสวนปุา (รายปี) แสดงถึงมาตรการ
ควบคุมการจุดไฟ และมีความส าคัญต่อความส าเร็จจัดการ
ของสวนปุา  
2. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรควบคุมการจุดไฟที่
ก าหนด 

4.3.7 ผู้ประกอบการ ต้องประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานการจัดการสวนปุาที่เหมาะสม เช่น การเลือกชนิดและสาย
พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ หรือการใช้เทคนิคการเตรียมพ้ืนที่ การเก็บเกี่ยว และการขนส่งที่ท าให้เกิดวาม
เสียหายต่อต้นไม้และดินน้อยที่สุด ต้องหลีกเลี่ยงการหกรั่วไหลของน้ ามันระหว่างการท างานหรือการทิ้งของเสีย
ในพ้ืนที่สวนปุาอย่างเข้มงวด ต้องหลีกเลี่ยงของเสียและรวบรวมจัดเก็บในพ้ืนที่ที่จัดไว้ และการก าจัดจะต้องท า
โดยรักษาสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. อ.อ.ป.ก าหนดนโยบายหลีกเลี่ยงการจุดไฟยกเว้นกรณี
ที่มีการควบคุมและมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการ
จัดการ 
2. สวนปุาจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการจุด
ไฟ ทั้งนี้ อาจด าเนินการได้เฉพาะกรณีท่ีมีการควบคุมและ
มีความส าคัญต่อความส าเร็จของเปูาหมายการจัดการของ
สวนปุา เท่านั้น 
3. สวนปุามีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การจุดไฟเพ่ือก าจัด
วัชพืชในสวนปุาและรอบพื้นที่สวนปุา โดยมีการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 

Minor 
1. แผนการจัดการสวนปุา  แสดงถึง 
   - การเลือกชนิด การเตรียมพ้ืนที่ การเก็บเก่ียว การ
ขนส่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความเสียหายต่อต้นไม้
และดินน้อยที่สุด 
   - แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการรั่วไหลของ
น้ ามัน  
   - แนวทางการรวบรวมและจัดการของเสีย 
2. รายงานผลการติดตามตรวจสอบการหกรั่วไหลของ
น้ ามันระหว่างการท างาน  
3. หลักฐานผลการรวบรวมและจัดการของเสีย โดยแยก
ประเภทของเสีย รวบรวมของเสีย การจัดการของเสีย 
และการก าจัดของเสียและขยะในพ้ืนที่สวนปุา 

 

 

 



14 
 
4.3.8 ต้องใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชให้น้อยที่สุด และให้ใช้ระบบวนวัฒน์ที่เหมาะสม และมาตรการทางด้าน
ชีววิทยาอ่ืน ๆ ทดแทน ห้ามมิให้ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชและสารเคมีเป็นพิษร้ายแรงที่องค์การอนามัยโลกได้
ก าหนดไว้ในเอกสาร WHO Recommended Classification of Pesticide by Hazard and Guideline to 
classification ตาราง ๑ ประเภท ๑ เอ และตาราง ๒ ประเภท ๑ บี อย่างเด็ดขาด รวมถึงสารเคมีปราบ
ศัตรูพืชที่เป็นพิษอ่ืน ๆ ที่ตกค้างอยู่ในห่วงโซ่อาหารในทุกกรณี 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาต้องศึกษารายละเอียด ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสารเคมีในเอกสาร WHO Recommended 
Classification of Pesticide by Hazard and 
Guideline to classification หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
2. สวนปุาต้องจัดท าบัญชีสารเคมีปราบศัตรูพืชและ
สารเคมีทั้งหมดที่ใช้สวนปุา 
3. สวนปุาต้องประกาศนโยบายในเรื่องสารเคมีปราบ
ศัตรูพืช 
4. สวนปุาต้องแสดงให้เห็นว่าไม่มีให้ใช้สารเคมีปราบ
ศัตรูพืชและสารเคมีเป็นพิษร้ายแรงที่องค์การอนามัยโลก
ได้ก าหนดไว้ในเอกสาร WHO Recommended 
Classification of Pesticide by Hazard and 
Guideline to classification ตาราง 1 ประเภท 1A และ
ตาราง 2 ประเภท 1B อย่างเด็ดขาด รวมถึงสารเคมีปราบ
ศัตรูพืชที่เป็นพิษอ่ืน ๆ ที่ตกค้างอยู่ในห่วงโซ่อาหารในทุก
กรณี 
5. สวนปุาต้องจัดท ารายงานการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช
และสารเคมีในสวนปุา 
6. สวนปุาต้องตรวจติดตาม และประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมี (ถ้ามี) 
7. การจัดฝึกอบรมให้คนงานและเกษตรกรที่เข้าท าวน
เกษตรในพ้ืนที่สวนปุาได้ทราบเข้าใจวิธีการใช้สารเคมีและ
การปูองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
8. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์รณรงค์ การลดการใช้
สารเคมี  อันตรายจากสารเคมี และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  

Major 
1.บัญชีรายชื่อสารเคมีปราบศัตรูพืชและสารเคมีทั้งหมดที่
ใช้ในสวนปุา เปรียบเทียบกับสารเคมีที่ห้ามใช้ในเอกสาร 
WHO Recommended Classification of Pesticide 
by Hazard and Guideline to classification 
2. นโยบายการจัดการสวนปุา เรื่องการห้ามใช้สารเคมี
ปราบศัตรูพืชและสารเคมีเป็นพิษร้ายแรงที่องค์การ
อนามัยโลกได้ก าหนดไว้ในเอกสาร WHO 
Recommended Classification of Pesticide by 
Hazard and Guideline to classification ตาราง 1 
ประเภท 1A และตาราง 2 ประเภท 1B อย่างเด็ดขาด
รวมถึงสารเคมีปราบศัตรูพืชที่เป็นพิษอ่ืนๆ ที่ตกค้างอยู่ใน
ห่วงโซ่อาหารในทุกกรณี   
3. ก าหนดแนวทางการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชและ
สารเคมีที่ถูกต้อง และการก าจัดสารเคมีและบรรจุภัณฑ์
อย่างถูกวิธี รวมถึงแนวทางการลดการใช้สารเคมีปราบ
ศัตรูพืชและสารเคมี (ถ้ามี) 
Minor 
1. รายงานผลการใช้ปริมาณสารเคมีปราบศัตรูพืชและ
สารเคมี (ถ้ามี)  
2. รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้สารเคมี (ถ้ามี) 
3. เอกสารหลักฐานการฝึกอบรมพนักงาน คนงาน  
   และเกษตรกร ในด้านการใช้สารเคมี 
4. เอกสารหลักฐานการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
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4.3.9 การใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชต้องปฏิบัติตามฉลากที่ถูกต้องตามก าหนดของผู้ผลิตสารเคมีปราบศัตรูพืช 
และต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและต้องได้รับการฝึกอบรม 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาจะต้องจัดท าบัญชีสารเคมีปราบศัตรูพืชและ
สารเคมีทั้งหมดที่ใช้สวนปุา 
2 .สวนปุาจะต้องจัดท าขั้นตอนการใช้สารเคมีปราบ
ศัตรูพืชต้องปฏิบัติตามฉลากที่ถูกต้องตามกฎหมายของ
ผู้ผลิตสารเคมีปราบศัตรูพืช  
3. สวนปุาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน
กับสารเคมีปราบศตัรูพืชแต่ละประเภท แต่ละชนิดของ
สาร 
4. สวนปุาจะต้องให้พนักงาน คนงาน ได้รับการอบรมการ
ใช้อุปกรณ์ วิธีการใช้ อัตราส่วนที่ใช้ การจัดเก็บอย่าง
ปลอดภัย และการท าลายอย่างถูกวิธี ที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมีปราบศัตรูพืช  
5.สวนปุาจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันภัยส่วนบุคคล
ส าหรับงานที่ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชอย่างเพียงพอ  
6. คนงานได้รับการอบรมการใช้อุปกรณ์ปูองกันภัยส่วน
บุคคลส าหรับงานที่ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช 

Minor 
1. ก าหนดแนวทางการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชและ
สารเคมีที่ถูกต้อง ตามฉลากที่ก าหนด เกี่ยวกับ การใช้ 
การเก็บรักษา และการก าจัด 
2. ก าหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับสารเคมีปราบ
ศัตรูพืช รวมถึงอุปกรณ์ปูองกันภัยส่วนบุคคลส าหรับงานที่
ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช 
3. บันทึกการฝึกอบรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช  
4. บันทึกการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานกับสารเคมี
ปราบศัตรูพืช 
5. บันทึกการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ปูองกันภัยส่วน
บุคคลส าหรับงานที่ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช  
6. รายงานผลการตรวจติดตามการใช้อุปกรณ์ปูองกันภัย
ส่วนบุคคลส าหรับงานที่ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช 

4.3.10 ในบริเวณพ้ืนที่ที่ใช้ปุ๋ย ต้องใช้โดยมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด และค านึงถึงสิ่งแวดล้อมในสวนปุา 
การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 

1. สวนปุาจะต้องส ารวจ และจัดท าทะเบียนรายชื่อปุ๋ยเคมี
ที่ใช้ในการบ ารุงรักษาสวนปุา 
2. สวนปุาจะต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานการใช้ปุ๋ย
อย่างถูกวิธี  
3. สวนปุาจัดจะต้องท าขั้นตอนการด าเนินงานการจัดเก็บ
ปุ๋ยอย่างถูกวิธี 
4. สวนปุาจะต้องการก าจัดบรรจุภัณฑ์อย่างถูกวิธี 
5. สวนปุาจะต้องบันทึกปริมาณการใช้ปุ๋ยของสวนปุา 

Minor 
1. บัญชีรายชื่อสารเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีทั้งหมดที่
ใช้ในสวนปุา 
2.  ขั้นตอนการด าเนินงานการใช้ปุ๋ย การจัดเก็บ และการ
ก าจัดบรรจุภัณฑ์อย่างถูกวิธี  
3. บันทึกการใช้ปุ๋ยเคมีในสวนปุา การจัดเก็บ และการ
ก าจัดบรรจุภัณฑ์ 
4. รายงานผลการตรวจติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีในสวนปุา (ถ้ามี) 

 

 

 

 



16 
 
4.4 การรักษาสภาพและการสนับสนุนการท าหน้าที่ด้านผลผลิตของสวนป่า 
4.4.1 การวางแผนจัดการสวนปุาและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมุ่งที่จะรักษาความสามารถในการให้ผล
ผลิตทั้งผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ และการบริหารบนพื้นฐานความยั่งยืนของสวนปุา 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาต้องส ารวจ และก าหนดปัจจัย หรือสิ่งที่มีผลต่อ
ความสามารถของผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิตไม่ใช่เนื้อไม้ใน
แต่จะพ้ืนที่ โดยใช้ข้อมูลที่ผ่านมา น ามาพิจารณาร่วมด้วย 
เช่น โรค  แมลง  วัชพืช  ไฟไหม้  การขาดน้ าในช่วงฤดู
แล้งหรือน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน  เป็นต้น 
2. สวนปุา ต้องประเมิน  วิเคราะห์ กิจกรรมที่จะก าหนด
ในแผนกิจกรรม  ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ผลผลิตที่เป็นเนื้อไม้  ผลผลิตที่ไม่ใช้เนื้อไม้  ผลต่อการ
ด ารงชีพของชุมชนของพ้ืนที่ 
3 .สวนปุา ต้องวางแผนกิจกรรมต่างๆ โดยพิจารณาจาก
สภาพพ้ืนที่ โดยวางแผนกิจกรรมรายปี  และระยะยาว  
ตั้งแต่ปลูก  บ ารุงรักษา  จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื้อไม้
และผลผลิตไม่ใช่เนื้อไม้ 
4. สวนปุา ต้องมีวิธีการ ขั้นตอนการท างานของกิจกรรม
การจัดการสวนปุานั้น  ให้มีความปลอดภัยในการท างาน  
และมีประสิทธิภาพ 
5. พนักงาน ผู้รับเหมา คนงาน ต้องเข้าใจในวิธีการท างาน  
และความปลอดภัยในการท างานของกิจกรรมต่างๆ  
โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน และได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอ 

Major 
1. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงการควบคุมปัจจัยการ
ผลิตต่อแปลง แผนการตรวจติดตามการเติบโตของไม้ 
(รายเดือน/รายปี)  
2. แผนกิจกรรมการจัดการสวนปุาระยะยาว ตั้งแต่ปลูก 
บ ารุงรักษา จนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิต
ไม่ใช่เนื้อไม้กิจกรรมต่างๆ โดยพิจารณาจากสภาพพ้ืนที่ 
และปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการให้ผลผลิตแยก
รายแปลง 
Minor 
1. รายการผลวิเคราะห์ผลผลิตของสวนปุา ทางบวกและ
ลบ ต่อความสามารถในการให้ผลผลิตแยกตามช่วงเวลา/
ฤดูกาล 
2. ก าหนดตัวชี้วัดด้านผลผลิตของสวนปุาที่เหมาะสม โดย
ใช้ข้อมูลจากในอดีตมาพิจารณาร่วมด้วย เช่น โรค  แมลง  
วัชพืช  ไฟไหม้  การขาดน้ าในช่วงฤดูแล้งหรือน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน  เป็นต้น (ผลผลติเนื้อไม้และผลผลิตที่ไม่ใช่
เนื้อไม้) 

4.4.2 การวางแผนการจัดการ สวนปุาต้องมุ่งที่จะบรรลุถึงผลประกอบการด้านเศรษฐกิจ โดยการค านึงถึงตลาด
ที่มีอยู่ และโอกาสส าหรับตลาดใหม่ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการเชื่อมโยงกับสินค้าและบริการของสวนปุา
ที่เก่ียวข้อง 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาต้องรวบรวมรายชื่อลูกค้า และประเภทสินค้าที่
ขายในปัจจุบันและอนาคต  
2. ผู้จัดการสวนปุา ต้องวางแผนและส ารวจความต้องการ
ของตลาดในการขายสินค้าประเภทต่างๆ โดยประเมินจาก
ผลผลิตเนื้อไม้ และผลผลิตไม่ใช่เนื้อไม้  จากพ้ืนที่ขอการ
รับรอง 
3.สวนปุาต้องแสดงผลการส ารวจตลาดใหม่ๆ (หากมีตลาด
ใหม่เกิดขึ้น) 

Minor 
1. รายชื่อลูกค้าท่ีมีการส่งขายไม้พร้อมประเภทสินค้าที่ส่ง
ขายในปัจจุบัน  
2. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงแผนการส ารวจตลาดที่
มีอยู่เดิมและตลาดใหม่ๆ ทั้งผลผลิตจากเนื้อไม้ ผลผลิตที่
ไม่ใช่เนื้อไม้ หรือการบริการ 
3. รายงานผลการส ารวจความต้องการตลาดของผลผลิต
เนื้อไม้และผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ 
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4.4.3 การวางแผนจัดการสวนปุา ต้องค านึงถึงลักษณะการใช้ประโยชน์และการท าหน้าที่แตกต่างกันของพ้ืนที่
แปลงสวนปุาแต่ละแปลง ทั้งในด้านผลผลิตเนื้อไม้ ผลผลิตทีไม่ใช่เนื้อไม้ และการบริการ แผนการจัดการสวนปุา 
ต้องก าหนดนโยบายเป็นเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการผลิตเชิงพาณิชย์ และไม่เป็นเชิงพาณิชย์ของสินค้าและ
บริการ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุา ต้องส ารวจสภาพพ้ืนที่ว่า มีความจ าเพาะ หรือ
มีความพิเศษจากพ้ืนที่อ่ืนๆ หรือไม่  หากมีให้ก าหนดระบุ
พ้ืนที่มีความจ าเพาะอย่าไร  ต้องระมัดระวังอะไรเป็น
พิเศษ 
2. สวนปุาต้องก าหนดรายละเอียดของพ้ืนที่ที่มี
ความจ าเพาะ หรือต้องมีการจัดการที่แตกต่างจากการ
จัดการในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ขอรับรอง  ต้องการมีการแบ่งพ้ืนที่
ที่แตกต่างกัน  โดยระบุเงื่อนไขของพ้ืนที่นั้นๆ ให้ชัดเจน 
3. สวนปุา ต้องก าหนดนโยบายในการจัดสวนปุาอย่าง
ยั่งยืน  พร้อมแผนการจัดการจัดการสวนปุา เพ่ือสนับสนุน
การผลิตเชิงพานิชย์และไม่เป็นเชิงพาณิชย์  
4. สวนปุาต้องก าหนดแผนกิจกรรม/เงื่อนไขของการ
จัดการพ้ืนที่ในแต่ละพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่นั้นๆ 

Major 
1. นโยบายของการจัดการสวนปุา โดยก าหนดเปูาหมาย
และตัวชี้วัดเพ่ือสนับสนุนการผลิตเชิงพาณิชย์และไม่เป็น
เชิงพาณิชย์ 
Minor 
1. แผนและรายงานผลการส ารวจพื้นที่แต่ละแปลงเพื่อ
ศึกษาลักษณะเฉพาะ และก าหนดการใช้ประโยชน์แต่ละ
พ้ืนที่ 
2. แผนกิจกรรมของการจัดการสวนปุาในแต่ละพ้ืนที่หรือ
แต่ละแปลง โดยค านึงถึงลักษณะการใช้ประโยชน์ 
ครอบคลุมในด้านผลผลิตเนื้อไม้ ผลผลิตที่มิใช่เนื้อไม้ และ
การบริการ 
3. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน และสรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 

4.4.4 การด าเนินการจัดการสวนปุาต้องรักษาและปรับปรุงซึ่งทรัพยากรสวนปุาและส่งเสริมความหลากหลาย
ของสินค้าและบริการในระยะยาว 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุา ต้องส ารวจทรัพยากรของสวนปุา เป็นระยะๆ  
เพ่ือใช้ก าหนดแผนการบ ารุงรักษา  ปรับปรุง  หรือวาง
แผนการใช้ทรัพยากรของสวนปุาให้เหมาะสม 
2. สวนปุา ต้องน าผลส ารวจทรัพยากรของสวนปุา  มา
ก าหนดแนวทาง การบ ารุงรักษา  ปรับปรุง  หรือวาง
แผนการใช้ทรัพยากรของสวนปุาให้เหมาะสมทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว 
3. สวนปุา ต้องบ ารุงรักษา  ปรับปรุง  ทรัพยากรของสวน
ปุาตามแผนที่ก าหนดไว้ 
4. สวนปุา  ต้องรายงานผลการปรับปรุงทรัพยากรสวนปุา
รายปี  หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน 

Minor 
1.แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงการส่งเสริมการ
ปรับปรุงหรือรักษาทรัพยากรให้คงอยู่ หรือแนวทางการ
พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
2. รายงานผลการส ารวจสิ่งต้องด าเนินการปรับปรุงหรือ
รักษารายปี 
3. รายงานผลการปรับปรุงทรัพยากรสวนปุารายปี 
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4.4.5 กิจกรรมการเจริญทดแทน (regeneration) การบ ารุงรักษา และการเก็บเกี่ยวต้องด าเนินการในช่วงเวลา
และแนวทางที่ไม่ลดความสามารถในการให้ผลผลิตของพ้ืนที่ เช่น หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อไม้ที่เหลือไว้ 
รวมถึงความเสียหายต่อดินในสวนปุา โดยใช้ระบบที่เหมาะสม 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาต้องประเมินแผนการจัดการสวนปุาที่จะเกิดผล
เสียหายต่อสภาพแวดล้อม  ผลผลิต  ทรัพยากรของสวน
ปุา 
2. สวนปุา ต้องใช้ผลการประเมินมาใช้วางแผนการจัดการ
สวนปุา  โดยอาจจะแบ่งตามฤดูกาล  สภาพพ้ืนที่ 

Minor 
1. การประเมินผลกระทบต่อผลผลิต  สภาพแวดล้อม 
ทรัพยากรของสวนปุา 
2. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงการเจริญทดแทน การ
บ ารุงรักษา  และการเก็บเก่ียว โดยก าหนดช่วงเวลาและ
แนวทางด าเนินการที่เหมาะสม 
3. รายงานผลการส ารวจของไม้ชนิดอ่ืนๆ ในแปลง  
4. สวนปุาต้องแจ้งต่อผู้ตัดไม้/ผู้รับเหมาด าเนินการ
กิจกรรมต่างๆ  ให้รับทราบข้อควรปฏิบัติส าหรับ
ทรัพยากรของสวนปุาในแปลงดังกล่าว   (ถ้ามี) 

4.4.6 ระดับการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งที่เป็นผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ต้องไม่เกินอัตราผลผลิตที่
ยั่งยืนในระยะยาวของสวนปุา และการใช้ประโยชน์สูงสุดต้องด าเนินการโดยค านึงถึงการสูญเสียธาตุอาหารใน
พ้ืนที่สวนปุา 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุา  ต้องก าหนดพื้นที่ หรือปริมาณการ
ผลผลิตไม้ / ผลผลิตไม่ใช่เนื้อไม้ที่จะเก็บเกี่ยวใน
แต่ละปี และระยะยาว 
2. สวนปุา ต้องก าหนดแผนการเก็บเก่ียวผลผลิต
และปริมาณการเก็บเก่ียวผลผลิตในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

Major 
1. การก าหนดระดับการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละปี ทั้งของ
ผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้  การประเมินถึงรายได้  
การสูญเสียธาตุอาหาร  ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาว
ของสวนปุา 
Minor 
1. แบบประเมินระดับผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ของ
แต่ละแปลง (ประมาณการ)  
2. แผนการเก็บเก่ียวผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้รายปี 
3. รายงานผลการเก็บเก่ียวผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อ
ไม้รายปี 
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4.4.7 การเก็บเกี่ยวที่ไม่ใช่เนื้อไม้ของสวนปุา รวมทั้ง การล่าสัตว์และการหาปลา ต้องก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ และการควบคุมที่เหมาะสม 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1.สวนปุาต้องก าหนดผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ของสวนปุา มี
อะไรบ้าง อยู่บริเวณใดบ้าง และมีผู้ใดเข้าเก็บหาผลผลิต
บ้าง 
2. สวนปุาต้องก าหนดแนวทางปฏิบัติ การควบคุมในการ
เก็บเก่ียวผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้   
3. สวนปุาต้องประกาศแนวทางปฏิบัติหรือแจ้งมาตรการ
ให้กับผู้ที่เข้าเก็บหา/ชุมชน 

Minor 
1.การก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับการเก็บหาผลผลิตที่
ไม่ใช่เนื้อไม้ของสวนปุา เช่น แรงงานจับปลาในบ่อ ต้องไม่
ก่อไฟในพ้ืนที่ เป็นต้น 
2. รายงานผลการส ารวจผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ของพ้ืนที่
สวนปุา 
3. รายการผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ในพ้ืนที่แปลง และระบุ
กลุ่มบุคคลที่เก็บหาผลผลิต เช่น ชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียง  
แรงงาน  เจ้าหน้าที่แปลง  เป็นต้น 

4.4.8 โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ทางขนย้ายไม้หรือสะพาน ต้องวางแผนด าเนินการ และบ ารุงรักษาให้
เพียงพอต่อการขนส่งสินค้าและบริการ โดยมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุา ต้องก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็น
ในการจัดการสวนปุา  เช่น  เส้นทางการขนส่งสินค้า 
สะพาน เป็นต้น 
 2. สวนปุา ต้องวางแผนและงบประมาณ ในการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะเกิดจากการจัดการสวนปุา เช่น  
ถนนช ารุดที่เกิดจากขนส่งไม้  เป็นต้น 
 3. สวนปุา ต้องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เมื่อจะ
มีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น  ผลจากการสร้างถนน 
ร่องระบายน้ า เป็นต้น 

Minor 
1. การก าหนดแผนที่เส้นทางการขนส่งสินค้าที่ชัดเจน 
2. รายงานผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ทางขนย้ายไม้ 
หรือสะพาน เป็นต้น 
3. การก าหนดแนวทางการปฏิบัติของการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  การสร้างถนนที่เป็นเส้นทางน้ า  
ต้องวางท่อระบาย/ช่องทางเพ่ือให้มีน้ าไหลผ่านได้สะดวก 
เป็นต้น 
4. การก าหนดแผนงานและงบประมาณ ในการด าเนินการ 
บ ารุงรักษา ส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในแต่
ละป ี
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4.5 การรักษาสภาพการอนุรักษ์และการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศสวนป่า 
4.5.1 การวางแผนการจัดการสวนปุา ต้องมุ่งรักษาสภาพ อนุรักษ์ และส่งเสริมระดับความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาจะต้องทราบที่ตั้ง ขอบเขต พ้ืนที่ของสวนปุา 
2. สวนปุาจะต้องจัดท าแผนการจัดการสวนปุาที่มุ่งรักษา
สภาพ อนุรักษ์ และส่งเสริมระดับความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม ตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ 
3. สวนปุาจะต้องส ารวจชนิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ของสวนปุา 
4. สวนปุาจะต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพบ 
5. สวนปุาจะต้องน าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์และ
สรุปผล 
6. สวนปุาจะต้องมีการส ารวจ ติดตาม ประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นใน
สวนปุาอย่างน้อย ๆ ทุกๆ 5 ปี   
7. สวนปุาจะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจ
ชนิดพันธุ์ที่ได้ให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รับทราบ และในกรณี
ที่เป็นชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์  และ
ชนิดพันธุ์สงวน ควรน าผลการส ารวจแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบ และขอค าแนะน าในการด าเนินการ
ที่ถูกต้องเพ่ือด ารงชนิดพันธุ์ไว้ 

Minor 
1. รายงานผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพใน
พ้ืนที่สวนปุา 
2. รายงานผลการส ารวจชนิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ของสวนปุา 
3. แผนการจัดการสวนปุา (รายปี) แสดงถึง การรักษา
สภาพ อนุรักษ์ และส่งเสริมระดับความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม ตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ 
4. การส ารวจ ติดตาม ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นในสวนปุารายปี 
5. การก าหนดช่องทางและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การส ารวจชนิดพันธุ์ที่ได้ให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รับทราบ 
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4.5.2 การวางแผนจัดการสวนปุาการส ารวจและการท าแผนที่ทรัพยากรของสวนปุา ต้องระบุ ปูองกันและหรือ
อนุรักษ์พ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางด้านระบบนิเวศ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
ก) ระบบนิเวศปุาไม้ที่หายาก และเปราะบาง หรือพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทนของระบบนิเวศ 
ข) พ้ืนที่ที่มีชนิดพันธุ์ประจ าถิ่นที่อยู่อาศัย และท่ีอยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 
ค) พ้ืนที่ที่มีชนิดพันธุ์ใกล้จะสูญพันธุ์และชนิดพันธุ์สงวน 
ง) พ้ืนที่ภูมิทัศน์ขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญในระดับ ภูมิภาค ประเทศ และระดับระหว่างประเทศ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1.สวนปุาจะต้องท าการส ารวจ และจ าแนกประเภทพ้ืนที่ของสวนปุา
ออกเป็น ดังนี้ 
(ก) ระบบนิเวศปุาไม้ที่หายาก และเปราะบาง หรือพ้ืนที่ที่เป็น
ตัวแทนของระบบนิเวศ 
(ข) พ้ืนที่ที่มีชนิดพันธุ์ประจ าถิ่นอยู่อาศัย และที่อยู่อาศัยของชนิด
พันธุ์ที่ถูกคุกคาม 
(ค) พ้ืนที่ที่มีชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์และชนิดพันธุ์สงวน 
(ง) พื้นที่ภูมิทัศน์ขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญในระดับ ภูมิภาค 
ประเทศ และระดับระหว่างประเทศ 
2. สวนปุาจะต้องจัดท าแผนการจัดการเพื่อปูองกัน และอนุรักษ์
ส าหรับพื้นที่ดังต่อไปนี้  
(ก) ระบบนิเวศปุาไม้ที่หายาก และเปราะบาง หรือพ้ืนที่ที่เป็น
ตัวแทนของระบบนิเวศ 
(ข) พ้ืนที่ที่มีชนิดพันธุ์ประจ าถิ่นอยู่อาศัย และที่อยู่อาศัยของชนิด
พันธุ์ที่ถูกคุกคาม 
(ค) พ้ืนที่ทีม่ีชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์และชนิดพันธุ์สงวน 
(ง) พื้นที่ภูมิทัศน์ขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญในระดับ ภูมิภาค 
ประเทศ และระหว่างประเทศ 
3. สวนปุาจะต้องมีการส ารวจ ติดตาม ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
ของชนิดพันธุ์ประจ าถิ่น ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญ
พันธุ์  และชนิดพันธุ์สงวน และส ารวจซ้ าทุกๆ 5 ปี   
4. สวนปุาจะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจชนิดพันธุ์ที่ได้
ให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รับทราบ และในกรณีท่ีเป็นชนิดพันธุ์ประจ าถิ่น 
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์  และชนิดพันธุ์สงวน 
ควรน าผลการส ารวจแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบ และขอ

Minor 
1. แผนที่จ าแนกประเภทพ้ืนที่ของสวนปุา/แผน
ที่ทรัพยากรสวนปุา แสดงถึง 
(ก) ระบบนิเวศปุาไม้ที่หายาก และเปราะบาง 
หรือพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทนของระบบนิเวศ 
(ข) พ้ืนที่ที่มีชนิดพันธุ์ประจ าถิ่นอยู่อาศัย และที่
อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 
(ค) พ้ืนที่ที่มีชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์และชนิดพันธุ์
สงวน 
(ง) พื้นที่ภูมิทัศน์ขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญใน
ระดับ ภูมิภาค ประเทศ และระดับระหว่าง
ประเทศ 
2. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึง การปูองกัน 
รักษา และอนุรักษ์พ้ืนที่สวนปุาที่มีความส าคัญ
ทางด้านระบบนิเวศเก่ียวกับ 
(ก) ระบบนิเวศปุาไม้ที่หายาก และเปราะบาง 
หรือพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทนของระบบนิเวศ 
(ข) พ้ืนที่ที่มีชนิดพันธุ์ประจ าถิ่นอยู่อาศัย และที่
อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 
(ค) พ้ืนที่ทีม่ีชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์และชนิดพันธุ์
สงวน 
(ง) พื้นที่ภูมิทัศน์ขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญใน
ระดับ ภูมิภาค ประเทศ และระดับระหว่าง
ประเทศ 
3. ผลการติดตามตรวจสอบตามแผนการจัดการ
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ค าแนะน าในการด าเนินการที่ถูกต้องเพ่ือด ารงชนิดพันธุ์นั้นไว้ สวนปุา  
4. การก าหนดช่องทางและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานสวนปุารายปี
ให้ชุมชนในทอ้งถิ่นได้รับทราบ 

 
 
4.5.3 ต้องไม่เก็บหาหรือล่าชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครองและที่ใกล้สูญพันธุ์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า และ
ต้องด าเนินการตามมาตรการในการปูองกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณของประชากรพืช
และสัตว์ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาจะต้องท าการส ารวจชนิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่
พบเห็นในพ้ืนที่สวน  และจ าแนกเป็น ชนิดพันธุ์ประจ าถิ่น 
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์  และชนิด
พันธุ์สงวน 
2. สวนปุาจะต้องมีการส ารวจท าบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์
ประจ าถิ่น ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์  
และชนิดพันธุ์สงวน ติดตาม ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
ของชนิดพันธุ์ต่าง ๆ  และส ารวจซ้ าทุกๆ 5 ปี   
4.สวนปุาจะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจชนิด
พันธุ์ที่ได้ให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รับทราบ และในกรณีที่เป็น
ชนิดพันธุ์ประจ าถิ่น ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ที่ใกล้
สูญพันธุ์  และชนิดพันธุ์สงวน ควรน าผลการส ารวจแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบ และขอค าแนะน าใน
การด าเนินการที่ถูกต้องเพื่อด ารงชนิดพันธุ์นั้นไว้ 
5. สวนปุาจะต้องประกาศนโยบายหรือมาตรการห้ามเก็บ
หรือล่าชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในพ้ืนที่สวนปุา (ถ้ามี) 

Major 
1. นโยบายการจัดการสวนปุา แสดงถึงการห้ามเก็บ หรือ
ล่าชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในพ้ืนที่สวนปุา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการค้า 
Minor 
1. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงมาตรการห้ามเก็บหรือ
ล่าชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในพ้ืนที่สวนปุา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการค้า 
2. การติดตามตรวจสอบตามมาตรการที่ก าหนด 

4.5.4 การจัดการสวนปุา ต้องท าให้เกิดการเจริญทดแทนอย่างสมบูรณ์ของสวนปุา ด้วยการส่งเสริมวิธีการเจริญ
ทดแทนตามธรรมชาติควบคู่ไปกับการปลูกใหม่ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีของ
สวนปุา ก าหนดแผนรอบตัดไม้ในแต่ละชั้นอายุ 
(Rotation) ให้ได้ใช้ประโยชน์หมุนเวียนทั้งแปลง  
2. ใช้ระบบวนวัฒน์ในด้านการจัดการสวนปุา 

Minor 
1. รายงานการก าหนดการเจริญทดแทนอย่างสมบูรณ์ของ
สวนปุา โดยก าหนดวิธีการเจริญทดแทนตามธรรมชาติ/
การปลูกใหม่ 
2. แผนการจัดการสวนปุา แสดงรอบตัดไม้ในแต่ละชั้น
อายุ (Rotation) โดยประยุกต์ใช้ระบบวนวัฒน์ (ถ้ามี) 
3. รายงานผลการตัดไม้ในแต่ละชั้นอายุ (Rotation) 
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4.5.5 การปลูกต้นไม้ ต้องพิจารณาคัดเลือกชนิดไม้และสายพันธุ์ท้องถิ่นและพ้ืนเมืองเป็นล าดับแรก การน าชนิด
ไม้หรือสายพันธุ์ต่างถ่ินมาปลูก ต้องค านึงถึงผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดข้ึน และต้องสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมที่ปรับปรุงและฟ้ืนฟูความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ ต้องพิจารณาผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น 
โดยหากมีผลกระทบต้องหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดข้ึนนั้น 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1.สวนปุาจะต้องศึกษา ส ารวจ จัดท าบัญชีชนิดไม้และสาย
พันธุ์ท้องถิ่นและพ้ืนเมืองที่ต้องการใช้ในการปลูกสร้าง
สวนปุา ในกรณีน าชนิดไม้หรือสายพันธุ์ต่างถิ่นมาปลูก 
ต้องค านึงถึงผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น 
2. สวนปุาจะต้องมีการแผนการด าเนินงานคัดเลือกไม้ชนิด
พันธุ์ท้องถิ่น หรือพันธุ์พ้ืนเมือง ให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่สวนปุา 
3. สวนปุาจะต้องส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตายและวัดอัตรา
การเจริญเติบโตของชนิดไม้และสายพันธุ์ที่ใช้ในการปลูก
สร้างสวนปุา 
4. สวนปุาจะต้องจัดท าสรุปรายงานผล 

Major 
1. แผนการจัดการสวนปุา  แสดงถึงการคัดเลือกไม้ชนิด
พันธุ์ท้องถิ่น หรือพันธุ์พ้ืนเมือง ให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่สวนปุา 
Minor 
1. รายงานผลการศึกษา ส ารวจ จัดท าบัญชีชนิดไม้ สาย
พันธุ์ท้องถิ่นหรือพ้ืนเมืองที่ต้องการใช้ในการปลูกสร้าง
สวนปุา และรายชื่อชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่น ามาปลูกสร้างสวน
ปุา 
2. รายงานผลการส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตายและวัดอัตรา
การเจริญเติบโตของชนิดไม้และสายพันธุ์ที่ใช้ในการปลูก
สร้างสวนปุา 
3.รายงานผลการตรวจติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ถ้ามีการน าพันธุ์ต่างถิ่นมาใช้ปลูกสร้างสวนปุา(ถ้ามี) 

4.5.6 ต้องไม่น าพันธุ์ต้นไม้ที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมมาขยายพันธุ์
ในสวนปุา ยกเว้นกรณีที่มีผลการศึกษาวิจัยยืนยันว่าพันธุ์พืชตัดแต่งพันธุกรรมนั้นไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์
และสิ่งแวดล้อมมาขยายพันธุ์ในสวนปุา ยกเว้นกรณีที่มีผลการศึกษาวิจัยยืนยันว่าพันธุ์พืชตัดแต่งพันธุกรรมนั้น 
ไม่มีผลกระทบ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาจะต้องศึกษา ตรวจเช็คข้อมูลชนิดพันธุ์ของพืชที่
น ามาใช้ในการปลูกสร้างสวนปุาพืชที่ตัดแต่งทาง
พันธุกรรม (GMO) หรือไม่ 
2. ในกรณีพืชที่ใช้เป็นพืชที่ตัดแต่งทางพันธุกรรม (GMO) 
จะต้องมีหนังสือหรือเอกสารรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อ
มนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม 
3. ให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนรอบข้างในเรื่องของพืช 
GMO พบปะพูดคุยเข้าร่วมประชุมกับผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ 

Minor 
1. รายงานผลการตรวจเช็คข้อมูลชนิดพันธุ์ของพืชที่
น ามาใช้ในการปลูกสร้างสวนปุาว่ามีพืชที่ตัดแต่งทาง
พันธุกรรมหรือไม่ 
Observe 
1. หนังสือหรือเอกสารรับรองว่าพืชที่ใช้เป็นพืชที่ตัดแต่ง
ทางพันธุกรรม (GMO) ไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช 
และสิ่งแวดล้อม (ในกรณีมีการใช้พืชที่ตัดแต่งทาง
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เพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับข้อห้ามหรืออันตรายในการใช้พืชตัด
แต่งทางพันธุกรรม (GMO) ในพืชผลทางการเกษตร 

พันธุกรรม (GMO) ในการปลูกสร้างสวนปุา) 
2.การประชาสัมพันธ์เรื่องอันตรายในการใช้พืชตัดแต่งทาง
พันธุกรรม (GMO) ในพืชผลทางการเกษตร 

 
 
 
4.5.7 การจัดการสวนปุา ต้องส่งเสริมความหลากหลายของโครงสร้างสวนปุาในแนวตั้งหรือแนวนอน เช่น 
ความหลากหลายทางชั้นอายุ และมุ่งที่จะรักษาสภาพและฟ้ืนฟูความหลากหลายของภูมิทัศน์ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาก าหนดนโยบายส่งเสริมความหลากหลายของ
โครงสร้างสวนปุาในแนวตั้งหรือแนวนอน เช่น ความ
หลากหลายทางชั้นอายุ และมุ่งที่จะรักษาสภาพและฟ้ืนฟู
ความหลากหลายของภูมิทัศน์ผู้ประกอบการสวนปุา
จะต้องทราบที่ตั้ง ขอบเขต พ้ืนที่ของสวนปุา 
2. สวนปุาจะต้องจัดท าแผนการจัดการสวนปุาที่มุ่ง
ส่งเสริมความหลากหลายของโครงสร้างสวนปุาในแนวตั้ง
หรือแนวนอน เช่น  ความหลากหลายทางชั้นอายุ และมุ่ง
ที่จะรักษาสภาพและฟ้ืนฟูความหลากหลายของภูมิทัศน์ 
3. สวนปุาจะต้องส ารวจสถานภาพสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ ที่อยู่ในระบบนิเวศสวนปุา  
4. สวนปุาจะต้องศึกษาการกระจายพันธุ์ การอพยพ ของ
สิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่สวนปุา 
5.สวนปุาจะต้องศึกษาโครงสร้างของแต่ละชั้นอายุของ
ต้นไม้ เพื่อใช้วางแผนการจัดการสวนปุาในอนาคต     
6. สวนปุาจะต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพบเห็น
และต้องน าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์และสรุปผล 
7. สวนปุาจะต้องมีการส ารวจ ติดตาม ประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นใน
สวนปุาอย่างน้อย ๆ ทุก 5 ปี   
8. สวนปุาจะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจ
ชนิดพันธุ์ที่ได้ให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รับทราบ และในกรณี
ที่เป็นชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์  และ
ชนิดพันธุ์สงวน ควรน าผลการส ารวจแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบ และขอค าแนะน าในการด าเนินการ
ที่ถูกต้องเพ่ือด ารงชนิดพันธุ์นั้นไว้ 

Major 
1. นโยบายของ อ.อ.ป. และ นโยบายของสวนปุา 
Minor 
1. รายงานผลการส ารวจสถานภาพสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ ที่อยู่ในระบบนิเวศสวนปุา 
2. การก าหนดช่องทางและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การส ารวจให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รับทราบ 
Observe 
1. รายงานผลการส ารวจการกระจายพันธุ์ การอพยพ ของ
สิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่สวนปุา 
2.รายงานการศึกษาโครงสร้างของแต่ละชั้นอายุของต้นไม้ 
เพ่ือใช้วางแผนการจัดการสวนปุาในอนาคต     
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4.5.8 ต้องสนับสนุน ระบบการจัดการตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างระบบนิเวศที่มีคุณค่า (ถ้ามี) โดยค านึงถึง
ความเหมาะทางเศรษฐกิจ เช่น การตัดให้แตกหน่อในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1.ก าหนดนโยบายสนับสนุน ระบบการจัดการตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สร้างระบบนิเวศท่ีมีคุณค่าน ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักวิชาการเพื่อให้เกิดมูลค่า และ
คุณค่าทางเศรษฐกิจ 
2.สวนปุาจะต้องส ารวจศึกษา และจัดท าบัญชีรายชื่อ
ระบบการจัดการตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างระบบนิเวศ
ที่มีคุณค่า (ถ้ามี) โดยค านึงความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ  
3.สวนปุาจะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องที่ที่
ให้ทราบถึงประโยชน์ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีพในท้องถิ่น 
5. สวนปุาต้องสนับสนุนระบบการจัดการแบบดั้งเดิมที่
สามารถสร้างระบบนิเวศท่ีมีคุณค่า 

Major 
1. นโยบาย อ.อ.ป. สนับสนุนระบบการจัดการแบบดั้งเดิม
ในสวนปุา  
2. นโยบายสวนปุา สนับสนุนระบบการจัดการตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักวิชาฯ 
Minor 
1. การก าหนดช่องทางและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีพใน
ท้องถิ่น 
Observe 
1. ข้อมูลสนับสนุนระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเหมะสมเป็นรูปธรรม 
2.รายงานผลการส ารวจศึกษา และจัดท าบัญชีรายชื่อ
ระบบการจัดการตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างระบบนิเวศ
ที่มีคุณค่า (ถ้ามี) โดยค านึงความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ 

4.5.9 การบ ารุงรักษา และการเก็บเกี่ยวต้องด าเนินการในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ
หากเป็นไปได้ต้องมีมาตรการในการปรับปรุงหรือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. ก าหนดนโยบาย การบ ารุงรักษาและการเก็บเก่ียว ให้มี
ผลกระทบหรือความเสียหายต่อระบบนิเวศสวนปุาน้อยที่สุด 
2. สวนปุาก าหนดมาตราการในการปรับปรุงและรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
3.สวนปุาจะต้องจัดท าการส ารวจ ติดตาม ประเมินผลกระทบ
ในพ้ืนที่สวนปุาที่เกิดจากการบ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียว 
5.สวนปุาจะต้องส ารวจชนิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่อยู่ในพื้นที่
ของสวนปุา 
6.สวนปุาจะต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพบและ

Major 
1.นโยบายของ อ.อ.ป. และ นโยบายของสวนปุา 
Minor 
1. มาตราการในการปรับปรุงและรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพรายงานผลการประเมินผล
กระทบต่อระบบนิเวศในพ้ืนที่สวนปุาที่เกิดจากการ
บ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียว 
2. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงมาตรการในการ
ปรับปรุงหรือรักษาระบบนิเวศในพื้นที่สวนปุา โดยการ
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จะต้องน าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์และสรุปผล 
7.สวนปุาจะต้องมีการส ารวจ ติดตาม ประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นใน
สวนปุาอย่างน้อย ๆ 5 ปี   
8.สวนปุาจะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจชนิด
พันธุ์ที่ได้ให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รับทราบ  

บ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียว 
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลตามมาตรการใน
การปรับปรุงหรือรักษาระบบนิเวศในพื้นที่สวนปุาที่
เกิดจากการบ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียว 

4.5.10 การวางแผนและการก่อสร้างโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานต้องด าเนินการในลักษณะที่ลดความเสียหายต่อระบบ
นิเวศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบนิเวศท่ีหายาก เปราะบาง หรือตัวแทนระบบนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรม 
และชนิดพันธุ์ ที่ถูกคุกคาม หรือชนิดพันธุ์ที่มีความส าคัญอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพิจารณาถึงรูปแบบการ
ย้ายถิ่นฐานของชนิดพันธุ์ดังกล่าว 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1.ก าหนดนโยบาย การก่อสร้างโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน
ต้องด าเนินการในลักษณะที่ลดความเสียหายต่อระบบ
นิเวศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบนิเวศท่ีหายาก เปราะบาง 
หรือตัวแทนระบบนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรม 
และชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 
2. สวนปุาก าหนดมาตราการลดความเสียหายต่อระบบ
นิเวศโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศท่ีหายาก 
เปราะบางหรือตัวแทนระบบนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์
พันธุกรรม และชนิดพันธุ์ ที่ถูกคุกคาม 
3. ในการวางแผนเพื่อก่อสร้างโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน
ผู้ประกอบการจะต้องทราบที่ตั้ง ขอบเขต พ้ืนที่ของ
สวนปุา  
4.สวนปุาจะต้องส ารวจเพื่อให้ทราบว่าบริเวณสวนปุามี
ระบบนิเวศท่ีหายาก เปราะบาง หรือตัวแทนระบบ
นิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรม และส ารวจเพื่อ
ทราบว่าชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม หรือชนิดพันธุ์ที่มี
ความส าคัญอ่ืนๆ ในพ้ืนที่สวนปุาหรือไม่ และอยู่ใน
บริเวณใด 
5.สวนปุาจะต้องศึกษารูปแบบของการย้ายถิ่นฐานของ
ชนิดพันธุ์ถูกคุกคาม หรือชนิดพันธุ์ที่มีความส าคัญอ่ืนๆ 
6. สวนปุาจะต้องมีการส ารวจ ติดตาม ประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพที่
เกิดข้ึนในสวนปุา 
 

Major 
1. นโยบายของ อ.อ.ป. และ นโยบายของสวนปุา 
Minor 
1. มาตราการลดความเสียหายต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ระบบนิเวศท่ีหายาก เปราะบางหรือตัวแทนระบบนิเวศ
และพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรม และชนิดพันธุ์ ที่ถูกคุกคาม 
แผนที่ทรัพยากรสวนปุา และรายงานผลการส ารวจพื้นที่สวน
ปุา แสดงถึง 
   - ระบบนิเวศท่ีหายาก  
   - เปราะบาง  
   - ตัวแทนระบบนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรม  
   - ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม หรือชนิดพันธุ์ที่มีความส าคัญอ่ืนๆ 
2. การประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศจากการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานต่อระบบนิเวศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ
นิเวศท่ีหายาก เปราะบาง หรือตัวแทนระบบนิเวศ และพ้ืนที่
อนุรักษ์พันธุกรรม และชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม หรือชนิดพันธุ์ที่
มีความส าคัญอ่ืนๆ) 
3. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงแนวทางการปฏิบัติของ
การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ในลักษณะที่ลดความเสียหาย
ต่อระบบนิเวศ  
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นในสวนปุา 
Observe 
1. รายงานผลการส ารวจการกระจายพันธุ์ การอพยพย้ายถิ่น
ฐานของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่สวนปุา 
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4.5.11 การน าสัตว์มาเลี้ยงในสวนปุาต้องมีมาตรการในการสร้างความสมดุลระหว่างประชากรสัตว์กับการเจริญ
ทดแทนและการเจริญเติบโตของสวนปุารวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาก าหนดมาตรการในการควบคุมการน าเลี้ยงสัตว์
ในพ้ืนที่สวนปุา โดยไม่ส่งผลกระทบด้านการเจริญทดแทน   
และการเจริญเติบโตต้นไม้ รวมถึงความหลากหลายใน
พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์  
2. สวนปุาจะต้องศึกษาข้อมูลของสัตว์ที่จะน ามาเลี้ยงใน
พ้ืนที่สวนปุา 
3.สวนปุาจะต้องมีการส ารวจ ติดตามประเมินผลการที่น า
สัตว์มาเลี้ยงในพื้นท่ีสวนปุา  
4. สวนปุาจะต้องมีการส ารวจ ติดตาม ประเมินผลความ
เสียหายของพ้ืนทีปุาที่เกิดจากการที่น าสัตว์มาเลี้ยงใน
พ้ืนที่สวนปุา  
5. สวนปุาจะต้องมีการส ารวจ ติดตาม ประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นใน
สวนปุา 

Minor 
1. มาตรการควบคุมการน าเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่สวนปุา โดย
ไม่ส่งผลกระทบด้านการเจริญทดแทน และการ
เจริญเติบโตต้นไม้ รวมถึงความหลากหลายในพ้ืนที่ปุา
อนุรักษ์ 
2. ผลการด าเนินงานตามมาตรการที่สวนปุาก าหนด  แผน
ที่ทรัพยากรสวนปุา แสดงถึงประเภทพ้ืนที่ของสวนปุาและ
พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 
3. บัญชีรายชื่อสัตว์ที่จะน ามาเลี้ยง และข้อมูลของสัตว์ที่
จะน ามาเลี้ยง ในพ้ืนที่สวนปุา 
4. การก าหนดแนวทางการสร้างความสมดุลระหว่าง
ประชากรสัตว์กับการเจริญทดแทนและการเจริญเติบโต
ของสวนปุา รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงแนวทางการน าสัตว์มา
เลี้ยงในพ้ืนที่สวนปุา  
6. การติดตามประเมินผล ความเสียหายของพื้นที่ปุาที่เกิด
จากการที่น าสัตว์มาเลี้ยงในพ้ืนที่สวนปุา 
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4.5.12 ต้นไม้ที่ยืนต้นตายหรือไม้ล้ม ต้นไม้ที่เป็นโพรง ไม้พุ่มและพันธุ์ไม้หายากเป็นพิเศษต้องปล่อยไว้ให้มี
ปริมาณและการกระจายพันธ์ตามความจ าเป็น เพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนต่อความสมบูรณ์ของสวนปุา และระบบนิเวศโดยรอบ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาก าหนดนโยบายคงสภาพต้นไม้ที่เป็น ไม้ที่หายาก 
ไม้ถูกคุกคามและไม้ใกล้สูญพันธ์  ไม้อายุมาก   ไม้ขนาดใหญ่
มาก แม่ไม้และไม้ที่เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์
ปุา กระจัดกระจายไว้ในพ้ืนที่แปลงปลูก 
2. สวนปุาจัดท าแผนส ารวจและตรวจติดตามเป็นระยะ 
3. สวนปุาจะต้องศึกษาจัดท าบัญชีไม้อนุรักษ์ ไม้ปุาหายาก 
หายากพิเศษ  
4. สวนปุาจะต้องจัดท าแนวทางปูองกันไม้อนุรักษ์ในพ้ืนที่ 
5. สวนปุาจะต้องมีการส ารวจ ติดตาม ประเมินความ
หลากหลายของไม้อนุรักษ์ ไม้ปุาหายาก หายากพิเศษ ใน
พ้ืนที่สวนปุา  
6. สวนปุาจะต้องมีการส ารวจ ติดตาม ประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นใน
สวนปุา 

Major 
1. นโยบาย อ.อ.ป.และนโยบายของสวนปุาในด้านการ
คงสภาพต้นไม้ที่เป็น ไม้ที่หายาก ไม้ถูกคุกคามและไม้
ใกล้สูญพันธ์ฯ 
Minor 
1. รายงานผลการส ารวจไม้ที่หายาก ไม้ถูกคุกคามและ
ไม้ใกล้สูญพันธ์  ไม้อายุมาก ไม้ขนาดใหญ่มาก แม่ไม้
และไม้ที่เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ปุา 
กระจัดกระจายไว้ในพ้ืนที่แปลงปลูก  รายงานผล
การศึกษาจัดท าบัญชีไม้อนุรักษ์ ไม้ปุาหายาก หายาก
พิเศษ ในด้านของปริมาณและการกระจายพันธุ์ 
3. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงแนวทางปูองกันไม้
อนุรักษ์ในพ้ืนที่ และการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ 
เช่น ต้นไม้ที่ยืนต้นตาย หรือไม้ล้ม ต้นไม้ที่เป็นโพรง ไม้
พุ่ม และพันธุ์ไม้หายากเป็นพิเศษ 
4. การติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงความ
หลากหลายของไม้อนุรักษ์ ไม้ปุาหายาก หายากพิเศษ 
ในพ้ืนที่สวนปุา 
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4.6 การรักษาสภาพและการส่งเสริมการท าหน้าที่ด้านการป้องกันของการจัดการ 
สวนป่า (เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า) 
4.6.1 การวางแผนจัดการสวนปุา ต้องมุ่งที่จะรักษาสภาพและส่งเสริมการท าหน้าที่ปูองกันของสวนปุาเพ่ือ
สังคม เช่น การปูองกันโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน การปูองกันการพังทลายของดิน และปูองกันทรัพยากรน้ าจาก
ผลกระทบด้านลบ เช่น น้ าท่วม  หรือน้ าหลาก 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. ก าหนดนโยบายมุ่งที่จะรักษาสภาพและส่งเสริมการท า
หน้าที่ปูองกันของสวนปุาเพื่อสังคม เช่น การปูองกัน
โครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน การปูองกันการพังทลายของดิน และ
ปูองกันทรัพยากรน้ าจากผลกระทบด้านลบ 
2. ก าหนดแผนงาน/แนวทาง ที่จะรักษาสภาพและส่งเสริม
การท าหน้าที่ปูองกันของสวนปุาเพ่ือสังคม 
3. สวนปุาจะต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานวางแผนการ
จัดการต้องมุ่งที่จะรักษาสภาพและส่งเสริมการท าหน้าที่
ปูองกันของสวนปุาเพื่อสังคม เช่น การปูองกันโครงสร้างข้ัน
พ้ืนฐาน การปูองกันการพังทลายของดิน และการปูองกัน
ทรัพยากรน้ าจาก ผลกระทบด้านลบ เช่น น้ าท่วม หรือ น้ า
หลาก 

Major 
1. นโยบายของ อ.อ.ป. และนโยบาย ของสวนปุา 
Minor 
1. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงแนวทางการรักษา
สภาพ และส่งเสริมการท าหน้าที่ปูองกันของสวนปุา
เพ่ือสังคม โดยก าหนดมาตรการเกี่ยวกับ  
- ด้านพืชพรรณ เช่น การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืช
เป็นแถบในพ้ืนที่ลาดชัน และการปลูกพืชตามแนว
เส้นทางระบายน้ า 
- ด้านโครงสร้าง เช่น การปลูกตามแนวระดับ การท า
คันดินหรือขั้นบันไดดิน การสร้างทางระบายน้ า ฝาย
ชะลอความเร็วภายในทางน้ า และพ้ืนที่เก็บกักน้ า 
- ด้านการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น การใช้
ที่ดนิให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ วนวัฒน์วิธี การพัฒนา/
ปรับปรุงโครงสร้าง และระบบวนเกษตร 

4.6.2 กรณีพ้ืนที่สวนปุามีความส าคัญต่อหน้าที่ในการปูองกันเพ่ือสังคม ต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และท าเป็น
แผนที่ และต้องค านึงถึงพ้ืนที่เหล่านี้ในการวางแผนการจัดการสวนปุา 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาต้องส ารวจพื้นที่ท่ีมีความส าคัญในการปูองกัน
เพ่ือสังคม 
2. สวนปุาต้องจัดท าแผนที่แนวเขตพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงที่
จะเกิดผลกระทบต่อสังคม(ด้านดิน น้ า และไฟปุา) 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการในพ้ืนที่ปูองกันเพ่ือสังคม 
4. ผู้ประกอบการสวนปุาจะต้องจัดท าขั้นตอนการ
ด าเนินงานเฉพาะที่เก่ียวกับพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการ
อนุรักษ์สูง (ถ้ามี) 

Minor 
1. บันทึกผลการส ารวจพื้นที่ท่ีมีความส าคัญในการปูองกัน
เพ่ือสังคม 
2. แผนที่แนวเขตพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ
ต่อสังคม(ด้านดิน น้ า และไฟปุา) 
3. แผนปฏิบัติการในพ้ืนที่ปูองกันเพื่อสังคม 
แผนที่ทรัพยากรสวนปุา แสดงถึงพ้ืนที่สวนปุามี
ความส าคัญต่อหน้าที่ในการปูองกันเพ่ือสังคม 
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5. สวนปุาจะต้องด าเนินการจดบันทึกพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้าน
การอนุรักษ์สูง (ถ้ามี) 
6. ผู้ประกอบการสวนปุาจะต้องด าเนินการท าแผนที่สวน
ปุา และพ้ืนที่ที่มีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (ถ้ามี) 

4. การจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 5 ปี 

4.6.3 ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษในการด าเนินงานตามระบบวนวัฒน์ ส าหรับพ้ืนที่สวนปุาที่มีดินที่เปราะบาง 
พ้ืนที่ลาดชัน และพ้ืนที่ซึ่งการปฏิบัติงานอาจท าให้เกิดการพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ า และต้องหลีกเลี่ยง
เทคนิคการท างานหรือการใช้เครื่องจักรที่ไม่เหมาะสม 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาก าหนดหมายแนวเขตและปูายสื่อความหมาย 
บ่งแสดงพื้นที่สวนปุาที่มีดินที่เปราะบางพ้ืนที่ลาดชัน และ
พ้ืนที ่ ซึ่งการปฏิบัติงานอาจท าให้เกิดการพังทลายของดิน
ลงสู่แหล่งน้ า 
2. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในพ้ืนที่สวนปุาที่มีดินที่
เปราะบางพ้ืนที่ลาดชัน และพ้ืนที่ซึ่งการปฏิบัติงานอาจท า
ให้เกิด 
การพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ า รวมถึงแนวทางที่ต้อง
หลีกเลี่ยงเทคนิคการท างานหรือการใช้เครื่องจักรที่ไม่
เหมาะสม 
3. สวนปุาต้องตรวจสอบติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรอบพื้นท่ีสวนปุาได้ทราบ 
5. สวนปุาจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานตามตามระบบ
วนวัฒน์ ส าหรับพื้นที่สวนปุาที่มีดินที่เปราะบางพ้ืนที่ลาด
ชัน และพ้ืนที่ซึ่งการปฏิบัติงานอาจท าให้เกิดการพังทลาย
ของดินลงสู่แหล่งน้ า  
6. สวนปุาจะต้องต้องหลีกเลี่ยงเทคนิคการท างานหรือการ
ใช้เครื่องจักรที่ไม่เหมาะสม 
 

Minor 
1. มีแนวเขตและปูายสื่อความหมาย บ่งแสดงพ้ืนที่สวนปุา
ที่มีดินท่ีเปราะบางพ้ืนที่ลาดชัน และพ้ืนที่ซึ่งการปฏิบัติ  
งานอาจท าให้เกิดการพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ า 
2. แนวทางการปฏิบัติในพ้ืนที่สวนปุาที่มีดิน  
ที่เปราะบาง  พ้ืนที่ลาดชัน และพ้ืนที่ซึ่งการปฏิบัติงานอาจ
ท าให้เกิดการพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ า  รวมถึง
แนวทางท่ีต้องหลีกเลี่ยงเทคนิคการท างานหรือการใช้
เครื่องจักรที่ไม่เหมาะสม 
3. รายงานผลการตรวจสอบติดตาม 
4. เอกสารหลักฐาน การประชาสัมพันธ์ 
5. รายงานผลการส ารวจติดตามการพังทลายของดินใน
พ้ืนที่สวนปุาที่มีความเปราะบาง หรือพ้ืนที่ลาดชัน 
6. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงแนวทางการ
ด าเนินงานตามระบบวนวัฒน์ ส าหรับพื้นที่สวนปุาที่มีดิน
เปราะบาง พ้ืนที่ลาดชัน เช่น 
- ก าหนดมาตรการในระยะการปลูก เช่น ชนิดพืช วิธีการ
ปลูก สภาพพ้ืนที่ การใช้สิ่งปกคลุมดิน และพัฒนา
โครงสร้างลดความลาดชัน 
- ระยะการบ ารุงรักษา เช่น การใช้สิ่งปกคลุมดิน พัฒนา
โครงสร้างลดความลาดชัน และการปูองกันมลพิษจากการ
ใช้สารเคมี 
- ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น การใช้สิ่งปกคลุมดิน พัฒนา
โครงสร้างลดความลาดชัน และพัฒนาโครงสร้างเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากกิจกรรมการท าไม้ 
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4.6.4 ในพ้ืนที่สวนปุาที่มีความส าคัญต่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ต้องหลีกเลี่ยงการ
ใช้สารเคมี และการใช้ระบบวนวัฒน์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพของน้ าและดิน 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และวิธีปฏิบัติ
ทางวนวัฒน์ที่ไม่เหมาะสมในพ้ืนที่สวนปุาที่มีความส าคัญ
ต่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
2. สวนปุาจะต้องด าเนินการตรวจสอบติดตามผลกระทบ
คุณภาพของน้ าและดินในพ้ืนที่สวนปุาที่มีความส าคัญต่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ า 
3. สวนปุาต้องมีการประกาศนโยบายที่มีด้านการอนุรักษ์
ดินและน้ าในพ้ืนที่ที่มีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง 

Minor 
1. นโยบายด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญ และการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี  
2. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงการด าเนินงานตาม
ระบบวนวัฒน์ เช่น  
- สิ่งปกคลุมดินช่วยลดความรุนแรงจากน้ าฝน และน้ าไหล
บ่าหน้าดิน 
- เพ่ิมศักยภาพในการซึมน้ าของดิน 
- ลดความลาดชัน และความยาวของความลาดชัน  
- ลดความเสียหายของสภาวะน้ าหลาก  
- เสริมสร้างโครงสร้างของดินให้มีความคงทนต่อการชะ
ล้างพังทลาย 
- การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ 

4.6.5 การก่อสร้างถนน สะพาน และโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานอื่นๆ ต้องด าเนินการในลักษณะที่ช่วยลดการเปิดหน้า
ดิน หลีกเลี่ยงการท าให้ดินลงไปในแหล่งน้ าและรักษาระดับน้ าตามธรรมชาติ และไม่เปลี่ยนแปลงเส้นทางการ
ไหลของน้ าที่มีอยู่เดิม ต้องติดตั้งและบ ารุงรักษาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับการระบายน้ าของถนนที่
เหมาะสม 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาจะต้องมีขั้นตอนการด าเนินการในการก่อสร้าง
ถนน  สะพาน โครงสร้างขั้นพ้ืนที่ฐานอ่ืน ๆ ที่จะต้อง
ด าเนินการในลักษณะที่ช่วยลดการเปิดหน้าดิน  
2. สวนปุาจะต้องหลีกเลี่ยงการท าให้ดินลงไปในแหล่งน้ า
และรักษาระดับน้ าตามธรรมชาติ และไม่เปลี่ยนแปลง
เส้นทางการไหลของน้ าที่มีอยู่เดิม ในการก่อสร้างถนน  
สะพาน โครงสร้างขั้นพ้ืนที่ฐานอื่นๆ  
3.สวนปุาจะต้องติดตั้งและบ ารุงรักษาอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกส าหรับการระบายน้ าของถนนที่เหมาะสม ใน
การก่อสร้างถนน  สะพาน โครงสร้างข้ันพื้นที่ฐานอื่นๆ  
4. สวนปุาจะต้องมีการตรวจติดตามผลกระทบที่เกิดข้ึน
ก่อนและหลังการก่อสร้างก่อสร้างถนน  สะพาน 
โครงสร้างขั้นพ้ืนที่ฐานอื่น ๆ 

Minor 
1.ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการก่อสร้างถนน  
สะพาน โครงสร้างขั้นพ้ืนที่ฐานอ่ืนๆ ที่ก าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับ 
- ลดการเปิดหน้าดิน 
- หลีกเลี่ยงการท าให้ดินลงไปในแหล่งน้ า 
- รักษาระดับน้ าตามธรรมชาติ 
- ไม่เปลี่ยนแปลงเส้นทางการไหลของน้ าที่มีอยู่เดิม 
- ติดตั้งและบ ารุงรักษาอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ส าหรับการระบายน้ าของถนนที่เหมาะสม 
2. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงแผนการก่อสร้างถนน 
สะพานและโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานอื่นๆ ที่ก าหนดมาตรการ
ปูองกันต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน 
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3. รายงานการตรวจติดตามผลกระทบด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการก่อสร้าง
ก่อสร้างถนน สะพาน โครงสร้างขั้นพ้ืนที่ฐาน 

4.7 การรักษาสภาพการท าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจสังคมของสวนป่า 

4.7.1 การวางแผนการจัดการสวนปุา ต้องมุ่งเน้นการท าหน้าที่หลายๆอย่างต่อสังคมของสวนปุารวมถึงบทบาท
ของสวนปุาในการพัฒนาชุมชน และให้โอกาสการจ้างงานคนในชุมชนโดยพิจารณาเป็นพิเศษ เพ่ือเชื่อมโยงกับ
การท าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจสังคมของสวนปุา 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. ก าหนดนโยบายสนับสนุนการจ้างงานในชุมชนรอบ
ข้างสวนปุาเป็นล าดับแรก 
2. สวนปุาให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน
และช่วยเหลือราษฎรอย่างเหมาะสมตามแต่กรณี 
3. สวนปุาจะต้องพิจารณา    จ้างงานคนในชุมชนเป็น
อันแรกก่อนจ้างงาน  คนนอกพ้ืนที่ชุมชน 
4. สวนปุาจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือพัฒนา
คนงาน และคนในชุมชน 
5. สวนปุาจะต้องให้การบริการแก่ชุมชนรอบๆ สวนปุา 
6. สวนปุาประกาศนโนบายในการจ้างงาน 

Major 
1. นโยบายสนับสนุนการจ้างงานในชุมชนรอบข้างสวนปุาเป็น
ล าดับแรก 
2. มีประกาศนโยบายการจ้างงาน 
Minor 
1. ทะเบียนรายชื่อคนงานทั้งหมด 
2. บัญชีรายชื่อชุมชนที่อยู่รอบสวนปุา 
3. บันทึกเหตุผลการไม่จ้างงานชุมชนในท้องถิ่น (กรณีไม่มี
การจ้างคนงานในท้องถิ่น) 
4. บันทึกการให้บริการชุมชน 
5. บันทึกเหตุการณ์ไม่จ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่น  
7. แผนการฝึกอบรมคนงาน  
8. แผนการให้บริการชุมชนรอบๆ สวนปุา 
9. บันทึกการให้บริการชุมชน 
Observe 
1. แผนการฝึกอบรมคนในชุมชน 
2. บันทึกการฝึกอบรมคนในชุมชน 

4.7.2 การจัดการสวนปุา ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวของชุมชนที่อยู่ใน
สวนปุาหรือรอบๆสวนปุา 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. ส ารวจกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
2. วางแผนปูองกันผลกระทบกับชุมชนจากกิจกรรมต่างๆ
ของสวนปุา  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
3. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผน 
4. สวนปุาจะต้องด าเนินงานแจ้งแผนการจัดการสวนปุาให้
ชุมชนทราบ 
5. สวนปุาจะต้องรับฟังความคิดเห็นของชุมชน  
6. สวนปุาจะต้องรับความต้องการของชุมชนในด้าน 

Minor 
1.  ผลการส ารวจกิจกรรมต่างๆที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชน 
2. มีแผนงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. ผลตรวจสอบติดตามการด าเนินงานรวมถึงการปรับปรุง
แก้ไข 
4. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงกระบวนการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน และช่องทางในการสื่อสารร่วมกับชุมชน 
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ต่าง ๆ 5. บันทึกการประชุมร่วมกับชุมชน เกี่ยวกับแผนการ
จัดการสวนปุา 
6. บันทึกความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับแผนการจัดการ
สวนปุา (ถ้ามี) 

4.7.3  ต้องมีเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินและสิทธิ์ถือครองที่ดินที่ก าหนดอย่างชัดเจนส าหรับพ้ืนที่ของสวนปุา
นอกจากนั้นสิทธิตามกฎหมาย สิทธิทางวัฒนธรรมและประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับสวนปุาต้องมีความชัดเจน ได้รับ
การยอมรับ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1.สวนปุาต้องมีหลักฐานแสดงสิทธิการครอบครองที่ดิน หรือ
ใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างชัดเจน 
2. สวนปุาจะต้องจัดเตรียมหลักฐานแสดงสิทธิการครอบครอง
ที่ดิน หรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของพ้ืนที่สวนปุา 
3. สวนปุาจะต้องแสดงขอบเขต แนวเขตของที่ดินที่
ครอบครองของพ้ืนที่สวนปุาให้ชัดเจน 

Major 
1. หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสวนปุา 
2. แผนที่ขอบเขตท่ีชัดเจน และทันสมัย (ตามระบบ 
GIS) 
3. ก าหนดหมายแนวเขต พร้อมปูายประกาศแนวเขตท่ี
ชัดเจน 
4. เอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทต่างๆ เช่น ใบจอง (นส.2) 
ใบไต่สวน (น.ส.5), หนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(น.ส..3, น.ส.3 ก., และ น.ส.3 ข), โฉนดที่ดิน (น.ส.4, 
น.ส. 4, ภทบ. 5 (แบบยื่นภาษีบ ารุงท้องที่), ก.ส.น.5 
(ออกให้ในนิคมสหกรณ์), น.ค. 3 (ออกให้ในนิคมสร้าง
ตนเอง), ส.ท.ก (หนังสือสิทธิท ากินในเขตปุาไม้), สก.ป. 
(เอกสารถอืครองในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมรวมตลอดจน
ถึงการจัดที่อยู่อาศัย), ส.ป.ก.4-01 (เอกสารแสดงการ
ครอบครองที่ดินที่ออกให้กับประชาชนเข้าท า
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน), สัญญาเช่า, 
หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน, หนังสือหรือเอกสารแสดง
สิทธิอ่ืนใดตามกฎหมาย 
Minor 
1. ประชาสัมพันธ์ ประกาศ หรือ แจ้งให้ชุมชนได้รับ
ทราบ 
2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับสิทธิตามกฎหมาย สิทธิ
ทางวัฒนธรรมและประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่สวนปุา 
เช่น การบวชปุา หรือการไหว้เจ้าปุา  (ถ้ามี) 
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4.7.4 กิจกรรมการจัดการต่างๆ ต้องด าเนินการตามกฎหมายและสิทธิทางวัฒนาธรรมประเพณี โดยสิทธิต่างๆ 
เหล่านี้ต้องไม่ถูกละเมิด โดยปราศจากการแจ้งล่วงหน้าและการยอมรับอย่างอิสระของผู้มีสิทธิ์นั้น รวมถึงการให้
การใช้ประโยชน์พื้นที่เหล่านี้ด้วย 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1.ศึกษาและสืบค้น ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ 
ของชุมชนรอบสวนปุา 
2.สวนปุามีนโยบายยอมรับในสิทธิทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน การยอมรับของชุมชนในการให้ 
ครอบครองพ้ืนที่โดยสมัครใจ รวมถึงการชดเชยการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีสวนปุา 
3.สวนปุาจะต้องยอมรับในสิทธิทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชนพ้ืนเมือง (ถ้ามี)  
4. สวนปุาจะต้องได้รับการยอมรับของชนพื้นเมืองใน
การครอบครองพ้ืนที่โดยสมัครใจ (ถ้ามี) 
5. สวนปุาจะต้องชดเชยการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสวน
ปุาใหแก่ชนพื้นเมือง (ถ้ามี) 
6. สวนปุาจะต้องประกาศนโยบายที่เกี่ยวกับคนพ้ืนเมือง 
(ถ้ามี) 

Minor 
1.  มีข้อมูลจากการศึกษาและสืบค้น 
2.  บันทึกข้อตกลงให้ใช้ประโยชน์ในระบบวนเกษตร หรือ
ปลูกพืชเกษตรในพ้ืนที่สวนปุาเป็นการชั่วคราว 
3.  บันทึกข้อตกลงการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ท่ีมีความส าคัญ
ทางวัฒนธรรม พุทธศาสนา และประเพณีท้องถิ่น 
4. นโยบายการจัดการสวนปุา เกี่ยวกับคนพ้ืนเมือง (ถ้ามี) 
5. บันทึกการยินยอมให้ใช้ประโยชน์พื้นที่สวนปุาได้โดยชน
พ้ืนเมือง (ถ้ามี) 
6. บันทึกการยินยอมรับการชดเชยการใช้ประโยชน์พื้นที่
สวนปุาโดยชนพื้นเมือง (ถ้ามี) 
7. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิ
ตามกฎหมาย สิทธิทางวัฒนธรรมและประเพณีท่ีเกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่สวนปุา เช่น การบวชปุา หรือการไหว้เจ้าปุา (ถ้ามี) 

4.7.5 กรณีพ้ืนที่มีความเหมาะสมทางด้านนันทนาการ ผู้ประกอบการต้องให้ชุมชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม โดยค านึงสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการและสิทธิของผู้อ่ืนผลกระทบต่อทรัพยากร
และระบบนิเวศของสวนปุา รวมถึงความสอดคล้องต่อการท าหน้าที่ของสวนปุา 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านนันทนาการ 
2. ก าหนดแนวทางการควบคุมการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่นันทนาการของชุมชนให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกฎเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆที่สวนปุาก าหนด  
3. ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
4. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชักชวนให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่ และการ
ด าเนินงานด้านพ้ืนที่นันทนาการ 
5. ส ารวจข้อมูลจ านวนผู้มาใช้ประโยชน์พื้นที่
นันทนาการ 
6. สวนปุาจะต้องจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

Minor 
1.  แผนที่แสดงพ้ืนที่อนุรักษ์ หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือการนันทนาการ  
2.  มาตรการการใช้ประโยชน์พื้นที่เพ่ือการนันทนาการ 
3. เอกสารการประชาสัมพันธ์ 
4. ผลการตรวจสอบติดตามการด าเนินงาน  
5. ผลการส ารวจจ านวนผู้เข้าใช้ในพ้ืนที่และความพึงพอใจ 
6. แผนที่ทรัพยากรสวนปุา แสดงเกี่ยวกับ พ้ืนที่ฟ้ืนฟู พื้นที่อนุรักษ์ 
พ้ืนที่เพ่ือการบริการ และพ้ืนที่เพ่ือการนันทนาการ (ถ้ามี) 
7. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับลักษณะพ้ืนที่เพ่ือการนันทนาการ 
รวมถึงรูปแบบการเข้าใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (ถ้ามี) 
8. บันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์พื้นที่เพ่ือการนันทนาการ
ร่วมกับชุมชน (ถ้ามี) 
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ครอบครอง เช่น พ้ืนที่สวนปุา พื้นที่ฟ้ืนฟู พื้นที่
อนุรักษ์  พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
บริการ และการนันทนาการ 

6. แผนการจัดการสวนปุา (รายปี) แสดงถึงกิจกรรมและรูปแบบ
การเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่สวนปุาเพื่อการนันทนาการ (ถ้ามี) 

4.7.6  กรณีพ้ืนที่สวนปุามีพ้ืนที่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ หรือมีพ้ืนที่ที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นของชุมชน (เช่น 
ปัจจัยสี่) โดยชุมชนใช้ร่วมกันอย่างชัดเจน  ต้องได้รับการปกปูอง และการจัดการอย่างเหมาะสม 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาต้องส ารวจท าแผนที่ และแผนการจัดการสวน
ปุาในพ้ืนที่ทีมีความส าคัญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
หรือจิตวิญญาณ และพ้ืนที่ที่เป็นปัจจัยความต้องการ
พ้ืนฐานของชุมชนท้องถิ่น 
2. ส ารวจข้อมูลจ านวนผู้มาใช้ประโยชน์พื้นที่ 
ที่มีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ฯ 
3. สวนปุาจะต้องท าแผนที่ และแผนการจัดการสวนปุา 
ในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือ
จิตวิญญาณ และพ้ืนที่ที่เป็นปัจจัยความต้องการพ้ืนฐาน
ของชุมชนท้องถิ่น (ถ้ามี) 

Major 
1. รายงานผลการส ารวจ 
2. แผนที่แสดงลักษณะพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง
(HCV5-6) โดยมีนัยส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม สิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ หรือมีพ้ืนที่ที่เป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นด้านการอนุรักษ์สูง ของชุมชน เช่น 
การพบชิ้นส่วนโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ 
3. แผนปฏิบัติการในพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง  
4.แผนการตรวจติดตาม 
Minor 
1. ผลการส ารวจข้อมูลจ านวนผู้มาใช้ประโยชน์พื้นที่ท่ีมี
ความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ฯ 
2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการนอนุ
รักษ์สูง (HCV5-6) โดยมีนัยส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม สิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ หรือมีพ้ืนที่ที่เป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นของชุมชน (ถ้ามี) 
3. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงแนวทางการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (HCV5-6) 
(ถ้ามี) 
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4.7.7  การจัดการสวนปุาต้องค านึงถึงประโยชน์ในการท าหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านนันทนาการ และต้องค านึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างสวนปุา 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. จัดท าแผนการจัดการสวนปุาครอบคลุมในด้าน
เศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนปุา  
2. ก าหนดมาตรการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
3. สวนปุาจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในพื้นที่ที่มี
ความส าคัญในการให้บริการนันทนาการ และคุณค่าทาง
ศิลปะของสวนปุา 
4. ติดตามตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะ 

Minor 
1. แผนการจัดการสวนปุาครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ
สังคม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่
อนุรักษ์ของสวนปุา  
2. มาตรการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
3. รายงานผลการติดตามตรวจสอบ  
4. แผนที่ทรัพยากรสวนปุา แสดงเกี่ยวกับ พื้นที่ฟ้ืนฟู 
พ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่เพ่ือการบริการ และพ้ืนที่เพ่ือการ
นันทนาการ (ถ้ามี) 
5. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับลักษณะพ้ืนที่เพ่ือการ
นันทนาการ รวมถึงรูปแบบการเข้าใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม (ถ้ามี) 
6. บันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์พื้นที่เพ่ือการ
นันทนาการร่วมกับชุมชน (ถ้ามี) 
7. แผนการจัดการสวนปุา (รายปี) แสดงถึงกิจกรรมและ
รูปแบบการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่สวนปุาเพื่อการ
นันทนาการ และต้องค านึงถึงความหลากหลายของ
โครงสร้างสวนปุา (ถ้ามี) 

4.7.8  ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง ต้องได้รับความรู้อย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบันเสมอด้วยการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องที่เก่ียวกับการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืนที่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการวางแผนการจัดการ
และการปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาต้องมีแผนการฝึกอบรมแก่พนักงาน 
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
2. สวนปุาต้องตรวจสอบติดตาม ประเมินผล การ
ฝึกอบรม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ด้าน 
3. สวนปุาจะต้องให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในเรื่อง
เกี่ยวกับข้องการกับการจัดการสวนปุา 

Minor 
1. แผนการฝึกอบรมแก่พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ให้
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
2. รายงานผลการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล การ
ฝึกอบรม 
3. การปรับปรุงแผนการฝึกอบรมให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
Observe 
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1. ผลการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการ
สวนปุาอย่างยั่งยืนส าหรับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. สรุปบันทึกผลการฝึกอบรมหรือการบรรยายให้ความรู้
ในแต่ละหลักสูตรการฝึกอบรมหรือการบรรยาย 

4.7.9  การปฏิบัติงานต่างๆของสวนปุา ต้องน าองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมจากชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ เช่น  ประสบการณ์จากชุมชนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการ  องค์กรอิสระ 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาต้องน าประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทางด้านสวนปุามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
2. สวนปุาจะต้องรวบรวมข้อมูลบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทางด้านสวนปุา  และน ามาใช้ให้มากท่ีสุด 
3. สวนปุาจะต้องประกาศนโยบายสนับสนุนประสบการณ์ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการสวนปุา 

Minor 
1.  นโยบายสนับสนุนประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาใช้ในการจัดการสวนปุา 
2. บันทึกการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้าน
การจัดการสวนปุา (ถ้ามี) 
3. รายงานผลการน าประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสวนปุา (ถ้ามี) 

4.7.10 การจัดการสวนปุา ต้องจัดให้มีการติดต่อสื่อสารและการปรึกษาหารืออย่างมีประสิทธิภาพกับชุมชน
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน และต้องให้มีกระบวนการที่
เหมาะสมที่เหมาะสมส าหรับการแก้ไข ข้อร้องเรียน และข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนปุา
ระหว่างสวนปุากับชุมชนท้องถิ่น 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาจะต้องจัดให้มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร และการปรึกษาหารืออย่างมี
ประสิทธิภาพ กับชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และ 
2. สวนปุาจะต้องจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสม
ที่จะแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสวนปุา ระหว่างสวนปุากับ
ชุมชน 

Minor 
1. บัญชีรายชื่อบุคคล หรือชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสวนปุา 
2. บันทึกการประชุมร่วมกับชุมชน หรือหมู่บ้าน อย่างสม่ าเสมอ 
3. กระบวนการแก้ไขข้อขัดแย้ง 
4. บันทึกข้อร้องเรียนข้อขัดแย้ง หรือข้อเสนอแนะของชุมชน 
เกี่ยวกับการด าเนินงานของสวนปุา 
5. หลักฐานการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อขัดแย้งต่อชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ (ถ้ามี) 
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4.7.11 การปฏิบัติงานในสวนปุาต้องมีการวางแผน และมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน
ต่อสุขภาพและความปลอดภัย และมีมาตรการปูองกันผู้ปฏิบัติงานจากความเสี่ยงในการท างาน โดย
ผู้ปฏิบัติงานต้องรับทราบข้อมูลและวิธีการปูองกันความเสี่ยงจากการท างาน 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาจะต้องประกาศนโยบายความปลอดภัย และ
การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย 
2. สวนปุาจะต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่
ปลอดภัย  
3. สวนปุาจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ในการท างานส าหรับผู้ปฏิบัติงานในสวนปุาทุกคนที่ได้รับ
มอบหมาย 
4. สวนปุาจะต้องบอกให้คนงานทราบถึงความเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพ และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน 
5. สวนปุาจะต้องมีมาตรการที่เหมาะสมที่จะปูองกัน
คนงานจากอุบัติเหตุ และความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 
6. สวนปุาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ปูองกันภัยส่วนบุคคล
ให้กับคนงานทุกคนอย่างเพียงพอ 
7. สวนปุาจะต้องมีฝึกอบรมด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้แก่คนงานทุกคน 
8. สวนปุาจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อย่างเพียงพอ 
9. การติดตามตรวจสอบประเมินผลจากการฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัย 

Major 
1. นโยบายการจัดการสวนปุา เกี่ยวกับความปลอดภัย 
และการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย 
2. บันทึกสถิติอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น (ราย
ปี) รวมถึงผลการสอบสวนอุบัติเหตุ เพ่ือน าไปสู่การ
ปูองกันไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าในสาเหตุเดียวกัน (ถ้ามี) 
Minor 
1. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก
ลักษณะการท างานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) 
และการกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)  
2. แผนการจัดการสวนปุา แสดงถึงมาตรการปูองกัน
ผู้ปฏิบัติงานจากความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ในการท างาน และมาตรการ ในการปูองกันอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดข้ึน 
3. บันทึกการประชุมร่วมกันระหว่างสวนปุากับ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการปูองกันความเสี่ยง
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
4. รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
5. แผนและบันทึกผลการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์การท างานอย่างปลอดภัย 
6. บันทึกผลการตรวจสอบชุดในการปฏิบัติงานที่รัดกุม
และเหมาะสมกับสภาพการท างาน รวมถึงอุปกรณ์ปูองกัน
ภัยส่วนบุคคลในการท างานแต่ละประเภทงานในสวนปุาที่
เหมาะสม  
7. แผนและบันทึกผลการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
8. บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้มี
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ความพร้อมส าหรับใช้งาน  
 

 
 
 
4.7.12 สภาวะแวดล้อมในการท างานในการท างานต้องมีความปลอดภัยและมีคู่มือและการฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยในการท างานส าหรับผู้ปฏิบัติงานในสวนปุาทุกคนที่ได้รับมอบหมาย 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาต้องจัดให้มีการฝึกอบรม หรือให้ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพียงพอ 
2. สวนปุาต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่
ปลอดภัย ต้องมีค าแนะน า และการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ให้กับลูกจ้าง คนงาน ที่
ปฏิบัติงานหนักในภาคสนามทั้งหมด  ต้องระบุความเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ และต้องน ามาตรการที่
เหมาะสมทั้งหมด มาใช้เพ่ือปูองกันคนงาน 

Major 
1. นโยบายในการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ปลอดภัย 
Minor 
1. บันทึกการประชุมร่วมกันระหว่างสวนปุากับคนงาน 
หรือตัวแทนคนงาน 
2. อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน 
3. ชุดเครื่องแบบในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย 
4. แผน และบันทึกผลการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์อย่างปลอดภัย 
5. แผน และบันทึกผลการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
6. ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเพียงพอ 
7.  มาตรการในการปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน 
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4.7.13 สวนปุาต้องน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการ ต้องสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและการ
รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืนหรือสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ด าเนินการโดย
องค์กรอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

การปฏิบัติตามข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. สวนปุาจัดท าข้ันตอนการด าเนินงานที่น าผลการ
ศึกษาวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการ 
2. สวนปุาจะต้องสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน 
3. สวนปุาจะต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน 
4. สวนปุาจะต้องสนับสนุนการวิจัยที่เก่ียวข้องที่
ด าเนินการโดยองค์กรอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
5. ออป.ก าหนดนโยบายและสนับสนุนการศึกษาวิจัย
มาใช้ในการบริหารจัดการ ต้องสนับสนุนกิจกรรมการ 
 วิจัยและการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการ
จัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน 
6. สวนปุาก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับ
พนักงานในการศึกษาวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการ 
ต้องสนับสนุน    กิจกรรมการวิจัยและการรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน 
7. การรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเพ่ือมา
ปรับปรุงและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการสวนปุา
อย่างยั่งยืน อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก 

Major 
1. 1.  นโยบายของ อ.อ.ป. 
2. ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับพนักงานในการ
ศึกษาวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการ 
Minor 
1. ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเพ่ือมาปรับปรุงและสนับสนุน
กิจกรรมการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน 
2. การรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์กับการจัดการสวนปุา 
3. ผลการพิจารณาหรือประชุมหารือ เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัย
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสวนปุา 
Observe 
1. การก าหนดแนวทางการสนับสนุนการวิจัยหรือโครงการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการสวนปุา ที่ด าเนินการโดย
องค์กรอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 


