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บทนา
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กำรจัดกำรสวนป่ ำไม้เศรษฐกิจอย่ำงยังยื
่ น เล่ม 1 ข้อกำหนด
(มอก.14061 เล่ม 1 - 2559) เป็ นมำตรฐำนของประเทศไทยทีจ่ ดั ทำขึน้ โดยยึดหลักให้สอดคล้องกับ
Standard for Sustainable Forest Management (PEFC ST 1003) ข อ ง Programme for the
endorsement of forest certification (PEFC) ผ่ ำ นกำรประชุ ม ของคณะกรรมกำรวิช ำกำรและ
ผู้ เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ ง ได้ พ ิจ ำรณำในประเด็น ของควำมเหมำะสมกับ บริบ ทของประเทศไทย และ
ควำมสำมำรถในกำรนำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง แล้วจึงได้กำหนดเป็ นข้อกำหนดใน มอก.14061 เล่ม 1 ขึน้
เพือ่ เป็ นกรอบในกำรนำไปปฏิบตั ใิ นกำรจัดกำรสวนป่ ำไม้เศรษฐกิจอย่ำงยังยื
่ นของประเทศไทย
และโดยที่ มอก.14061 เล่ม 1 ข้อ 3 ได้ระบุขอ้ กำหนดทัวไปส
่ ำหรับกำรจัดกำรสวนป่ ำไม้เศรษฐกิจ
อย่ำงยังยื
่ น ต้อง
3.1 ประกอบด้วยข้อกำหนดด้ำนกำรจัดกำร และข้อกำหนดด้ำนกำรปฏิบตั ิ ทีน่ ำไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ระดับสวนป่ ำ หรือในระดับอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้ม นั ่ ใจว่ ำกำรจัดกำรสวนป่ ำบรรลุ ตำม
จุดมุ่งหมำยของข้อกำหนดได้
3.2 มีควำมชัดเจน มุ่งเน้นทีว่ ตั ถุประสงค์ และตรวจรับรองได้
3.3 นำไปใช้กบั กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องทุกคนในพื้นที่ท่กี ำหนด ซึ่งผู้เกี่ยวข้องเหล่ำนัน้ มีผลต่อ
ควำมสำเร็จในกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนด
3.4 กำหนดให้มกี ำรจัดเก็บบันทึกเพื่อเป็ นหลักฐำนแสดงถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดของมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกำรจัดกำรสวนป่ ำไม้เศรษฐกิจอย่ำงยังยื
่ น
ส ำนั กงำนกำรรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council :TFCC) จึงได้จ ัดท ำ
เอกสำรตัวชีว้ ดั ของข้อกำหนดใน มอก.14061 เล่ม 1 (TFCC G001:2018) ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
1. ให้เกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดใน มอก.14061 เล่ม 1 สำหรับข้อกำหนดด้ำน
กำรจัดกำร ข้อกำหนดด้ำนกำรปฏิบตั ิ ทีน่ ำไปประยุกต์ใช้ในสวนป่ ำ
2. ให้เกิดควำมชัดเจนส ำหรับกำรจัดเก็บบันทึกเพื่อเป็ นหลักฐำนแสดงถึงกำรปฏิบัติต ำม
ข้อกำหนดใน มอก.14061 เล่ม 1
3. ให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดเตรียมระบบกำรจัดกำรตำมข้อก ำหนดของ
มำตรฐำนฯ รวมถึงสำมำรถนำไปใช้เป็ นแนวทำงในกำรตรวจประเมินของหน่วยรับรองและหน่วยรับรอง
ระบบงำนต่ำงๆ ภำยใต้บริบทของประเทศไทย
ในกำรด ำเนิ น กำรตำมระบบกำรรับ รองป่ ำไม้ข องไทย (Thailand Forest Certification System)
เอกสำรฉบับนี้ต้องใช้ร่วมกับข้อกำหนดของ มอก.14061 เพื่อแสดงให้เห็นถึงกำรปฏิบตั ติ ำม มอก.
14061 ทัง้ นี้ ผู้ประกอบกำรสวนป่ ำต้องประยุกต์ใช้เอกสำรฉบับนี้และสำมำรถแสดงหลักฐำนอื่น
เพิม่ เติมนอกเหนือจำกทีก่ ำหนดไว้เพือ่ แสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องตำมข้อกำหนด
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1. ขอบข่าย
เอกสำรฉบับนี้ แสดงถึงตัวชี้วดั ตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนป่ ำไม้เศรษฐกิจอย่ำง
ยัง่ ยืน (มอก.14061) ส ำหรับ ผู้ป ระกอบกำรสวนป่ ำ (Forest plantation entrepreneur or Forest
manager) หน่วยรับรอง (Certification Body) และหน่วยรับรองระบบงำน (Accreditation Body) ใน
กำรนำมำตรฐำนไปใช้
ผูป้ ระกอบกำรสวนป่ ำต้องประยุกต์ใช้เอกสำรฉบับนี้ร่วมกับมำตรฐำน มอก.14061 และหน่วยรับรอง
สำมำรถใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำน มอก.14061
2. เอกสารอ้างอิ ง
- มอก.14061, กำรจัดกำรสวนป่ ำไม้เศรษฐกิจอย่ำงยังยื
่ น - ข้อกำหนด
3. บทนิ ยาม
คำนิยำมต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในมำตรฐำน มอก.14061 โดยมีเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
3.1 การตรวจประเมิ น (Audit)
กระบวนกำรอย่ำงเป็ นระบบ มีควำมเป็ นอิสระ และมีกำรจัดทำเป็ นเอกสำร เพื่อให้ได้หลักฐำนของ
กำรตรวจประเมิน (Audit Evidence) เพื่อพิจำรณำถึงควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมิน
(Audit Criteria)
3.2 หน่ วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body)
หน่ ว ยงำนที่ใ ห้ ก ำรรับ รองแก่ ห น่ ว ยรับ รอง (Certification Body) เพื่อ แสดงว่ ำ หน่ ว ยรับ รองมี
ควำมสำมำรถในกำรดำเนินกำรให้กำรรับรองกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น กำรรับรองระบบงำนของ
หน่วยรับรองตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนป่ ำไม้เศรษฐกิจอย่ำงยังยื
่ น (มอก.14061)
3.3 หน่ วยรับรอง (Certification Body)
หน่วยงำนหรือบุคคลทีส่ ำมทีใ่ ห้บริกำรกำรตรวจประเมินและรับรององค์กรว่ำเป็ นไปตำมมำตรฐำน
ของระบบนัน้ ๆ เช่น ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนป่ ำไม้เศรษฐกิจอย่ำงยังยื
่ น (มอก.14061)
3.4 ตัวชี้วดั (Indicator)
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่เปรียบเสมือนเป็ นเครื่องมือวัดหรือตัวชี้บ่งถึงแนวทำงในกำรแสดงหลักฐำน
ตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนป่ ำไม้เศรษฐกิจอย่ำงยังยื
่ น (มอก.14061) เพื่อมีกำร
ประยุกต์ใช้สำหรับผู้ประกอบกำร และวัตถุประสงค์เพื่อกำรตรวจประเมิน มอก.14061 ของหน่ วย
รับรอง (Certification Body) และหน่วยรับรองระบบงำน (Accreditation Body)
3.5 หลักฐาน (Evidence)
บันทึก เอกสำรข้อเท็จจริง หรือข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเกณฑ์กำรตรวจประเมิน และสำมำรถทวน
สอบได้ โดยพิจำรณำจำก เอกสำร บันทึก กำรสังเกต และกำรสัมภำษณ์ โดยหลักฐำนกำรตรวจ
ประเมินอำจเป็ นเชิงคุณภำพหรือเชิงปริมำณ
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3.6 ข้อยกเว้น (Feasible exemption)
ตำมภำคผนวกของมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนป่ ำไม้เศรษฐกิจอย่ำงยังยื
่ น (มอก.14061) ข้อกำหนดที่
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 สำหรับ สวนป่ ำไม้
เศรษฐกิจขนำดเล็ก ต้องแสดงหลักฐานถึงตัวชี้วดั ในข้อที่มวี งเล็บ (S) ของข้อกำหนดดังที่ระบุใน
ภำคผนวกเพือ่ แสดงควำมสอดคล้องตำมข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ตัวชี้วดั ของข้อกาหนดตามมาตรฐาน มอก.14061
4.1 การปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดกฎหมาย
4.1.1 กำรจัดกำรสวนป่ ำ ต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยในระดับท้องถิน่ ระดับประเทศ และระดับ
ระหว่ ำ งประเทศ ที่ป ระเทศไทยลงนำมในข้อ ตกลงที่เ ป็ น ปั จ จุ บัน ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ กำรป้ องกัน
ธรรมชำติ สิง่ แวดล้อม ชนิดพันธุ์สงวน และชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ สิทธิในทรัพย์สนิ สิทธิถอื ครอง
ที่ดิน และสิทธิกำรใช้ประโยชน์ ของชนพื้นเมือง สุ ขอนำมัย แรงงำน และควำมปลอดภัยในกำร
ปฏิบตั งิ ำน และกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำภำคหลวงและภำษีต่ำงๆ
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนของพืน้ ที/่ แปลง ขนำดพืน้ ที่ และกำรแสดงขอบเขตของพืน้ ที่
2) หลักฐำนชนิดพันธุท์ ป่ี ลูก จำนวนหรือปริมำณทีป่ ลูก
3) หลักฐำนเอกสำรสิทธิที์ ด่ นิ และเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับทีด่ นิ ทีต่ งั ้ ของสวนป่ ำ
4) หลักฐำนใบอนุญำตต่ำงๆ และกำรเสียค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
5) หลักฐำนกำรรวบรวมกฎหมำยและข้อบังคับจำกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ โดยอำจจัดทำเป็ นรำยกำรกฏหมำย เช่น กรอบควำมถูกต้องตำมกฏหมำยของไทย กฎหมำย
เกีย่ วกับ FLEGT และกฏหมำยขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) รวมทัง้ ฉบับที่ 87 และ 98
6) หลักฐำนกำรกำหนดควำมถี่ในกำรทบทวนกฎหมำยให้เป็ นปั จจุบนั และกำรประเมินควำม
สอดคล้องของกฎหมำย และกำหนดผูร้ บั ผิดชอบ
7) หลักฐำนกำรติดตำมแผนกำรด ำเนิ นงำนต่ ำงๆ ผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และหลักฐำน
เกีย่ วกับกำรจ่ำยค่ำแรงคนงำน (ถ้ำมี)
8) หลักฐำนกฎหมำยของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมกำรจัดกำรสวนป่ ำขององค์กร
4.1.2 กำรจัดกำรสวนป่ ำต้องจัดให้มมี ำตรกำรอย่ำงเพียงพอในกำรป้ องกันสวนป่ ำจำกกิจกรรมผิดกฎหมำย
ต่ำงๆ เช่น กำรลักลอบตัดต้นไม้ กำรเผำป่ ำ กำรใช้ทด่ี นิ อย่ำงผิดกฎหมำย และกำรกระทำทีผ่ ดิ กฎหมำย
ตัวชี้วดั
1) แผนทีส่ วนป่ ำทีแ่ สดงขอบเขตของพืน้ ทีส่ วนป่ ำ
2) หลักเขต หมุด ป้ ำย หรือสัญลักษณ์ใดๆ เพือ่ แสดงถึงขอบเขตแนวทีด่ นิ ของสวนป่ ำ
3) หลักฐำนกำรกำหนดประเภทของกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมำยต่ำงๆ แนวทำงกำรประเมินควำม
เสีย่ ง และสรุปผล (ถ้ำมี)
4) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ แสดงถึง มำตรกำรป้ องกัน กำรสื่อสำร กำรติดตำมตรวจสอบ และ
กำรเฝ้ ำระวังกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมำย (ถ้ำมี)
5) หลักฐำนกำรตรวจสวนป่ ำ และกำรตรวจติดตำมเฝ้ ำระวังกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมำย
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4.2 การบารุงรักษาสวนป่ าอย่างเหมาะสม เพื่อเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอน
4.2.1 กำรวำงแผนจัดกำรสวนป่ ำ ต้องมุ่งทีจ่ ะรักษำหรือเพิม่ พื้นที่ป่ำ และพืน้ ทีท่ ม่ี ตี ้นไม้เดิม
ขึน้ อยู่ (ถ้ำมี) และเพิม่ คุณค่ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนสิง่ แวดล้อมของสวนป่ ำ รวมถึง
ดินและน้ ำ ทัง้ นี้ ต้อ งดำเนินกำรโดยใช้กำรบริกำรและเครื่อ งมือ ที่เ กี่ยวข้อ งอย่ำงเต็ มที่ เพื่อ มำ
สนับสนุนกำรวำงแผนใช้ประโยชน์พน้ื ที่ และกำรอนุรกั ษ์ธรรมชำติ
ตัวชี้วดั
(S)1) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำหรือเทียบเท่ำ ขึน้ กับขนำดพืน้ ทีแ่ ละกำรใช้ประโยชน์ ต้องแสดง
เกีย่ วกับ
- คำอธิบำยถึงสภำวะของหน่วยกำรจัดกำรป่ ำไม้ (Forest Management Unit)ทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
- วัตถุประสงค์ของหน่วยกำรจัดกำรป่ ำไม้ (FMU) ในระยะยำว
- แผนกำรเก็บเกีย่ ว และแผนกำรปลูกสร้ำง ตำมรอบกำรเก็บเกีย่ วน้อยกว่ำ 10 ปี (ระยะสัน้ )
- แผนกำรเก็บเกีย่ ว และแผนกำรปลูกสร้ำงสวนป่ ำระยะยำว
(S) 2) แผนกำรจัด กำรสวนป่ ำต้อ งระบุ พ้นื ที่กัน ชน (Buffer zone) และพื้น ที่กัน ออก (set
aside area) เพื่อ ประโยชน์ ด้ำ นสิ่ง แวดล้อ ม ระบบนิ เ วศ วัฒ นธรรมและสัง คม ในช่ ว งที่มีก ำร
เตรียมกำรสำหรับกำรปลูกสร้ำงสวนป่ ำ (ถ้ำมี)
(S) 3) หลักฐำนทีแ่ สดงถึงกำรพิจำรณำกำรเปลีย่ นพืน้ ทีก่ ำรเกษตรรกร้ำงและพืน้ ทีร่ กร้ำงว่ำง
เปล่ำเป็ นสวนป่ ำ เมื่อสำมำรถเพิม่ มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ สังคมและ / หรือวัฒนธรรม
4.2.2 กำรจัดกำรสวนป่ ำต้องประกอบด้วย กำรสำรวจปริมำณผลผลิต และกำรวำงแผนดำเนินกำร
กำรปฏิบตั ิ กำรตรวจสอบติดตำม และประเมินผล รวมถึงกำรประเมินที่เหมำะสม ถึงผลกระทบทำงด้ำน
เศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนสิง่ แวดล้อม จำกกำรดำเนินกำรจัดกำรสวนป่ ำ ซึ่งจะนำไปสู่กำรปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่องเพือ่ ลดหรือหลีกเลีย่ งผลกระทบด้ำนลบ
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรสำรวจปริมำณผลผลิตไม้ และกำรเก็บเกีย่ วผลผลิต
2) หลักฐำนกำรดำเนินกำรกับข้อร้องเรียนจำกชุมชน รวมถึงผลกำรแก้ไข หรือข้อตกลงจำก
ข้อร้องเรียน เกีย่ วกับผลกระทบด้ำนลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
3) หลักฐำนกำรตรวจสอบติดตำม ประเมินผล และกำรปรับปรุงแผนดำเนินกำรทุกปี
4.2.3 กำรจัดกำรสวนป่ ำ ต้องสำรวจปริมำณผลผลิต และจัดทำแผนที่ทรัพยำกรสวนป่ ำและ
เก็บรักษำข้อมูลไว้ ทัง้ นี้ กำรสำรวจและกำรจัดทำแผนทีต่ ้องมีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอตำมสภำวะแวดล้อม
ของแต่ละพืน้ ที่ และสอดคล้องกับข้อกำหนดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในมำตรฐำน
ตัวชี้วดั
1) หลัก ฐำนกำรส ำรวจปริมำณผลผลิตไม้ และปริมำณผลผลิตที่สำมำรถใช้ประโยชน์ ได้รำยปี
(annual allowable cut) รวมถึงคำอธิบำย ในกรณีทม่ี ผี ลผลิตทีไ่ ม่ใช้เนื้อไม้ทส่ี ำมำรถใช้ประโยชน์ได้รำย
ปี (ถ้ำมี) สำหรับสวนป่ ำไม้เศรษฐกิจขนำดเล็กสำมำรถใช้ระบบตัดหมดได้แต่ต้องมีแผนกำรปลูก
ทดแทน โดยคำนึงถึงขนำด ควำมเข้มข้น และควำมเสีย่ ง
2) แผนทีท่ รัพยำกรสวนป่ ำ ทีเ่ หมำะสมกับท้องถิน่ และประเทศ และข้อกำหนดอื่นทีส่ อดคล้อง
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กับมำตรฐำนนี้
4.2.4 แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ ต้องมีควำมเหมำะสมกับขนำด และกำรใช้ประโยชน์พ้นื ที่สวน
ป่ ำ ต้องมีรำยละเอียดและกำหนดผูม้ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบอย่ำงชัดเจน ปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั ตำมรอบ
ระยะเวลำทีก่ ำหนด และต้องสรุปแผนดังกล่ำวประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนได้รบั รู้
ตัวชี้วดั
1) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ ต้องมีควำมเหมำะสมกับขนำดและพื้นที่ท่ใี ช้ประโยชน์ ในสวนป่ ำ
และต้องปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั ตำมรอบระยะเวลำทีก่ ำหนด
2) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำและกำรนำไปประยุกต์ใช้
3) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ สรุปแผนกำรจัดกำรสวนป่ ำรวมถึงมำตรกำรกำรจัดกำรสวนป่ ำ ให้
สำธำรณะได้รบั ทรำบ
4.2.5 กำรตรวจสอบติดตำมทรัพยำกรสวนป่ ำ และกำรประเมินผลกำรจัดกำร ต้องดำเนินกำร
ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด และผลกำรประเมินต้องนำกลับไปปรับปรุงกำรวำงแผนกำรจัดกำร
สวนป่ ำ
ตัวชี้วดั
1. หลัก ฐำนกำรดำเนินงำนและกำรนำไปประยุกต์ใ ช้ และกำรตรวจสอบติดตำมแผนกำร
จัดกำรสวนป่ ำ ตำมรอบระยะเวลำทีก่ ำหนด นอกจำกนี้หลักฐำนมำตรกำรและกำรแก้ไขปรับปรุงใน
กรณีทไ่ี ม่สอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ
4.2.6 ทีด่ นิ ของสวนป่ ำตำมมำตรฐำนนี้ต้องไม่เป็ นพื้นทีท่ ่เี ปลี่ยนแปลงสภำพมำจำกพื้นที่ป่ำ
ไม้ตำมกฎหมำย เว้นแต่กรณีสภำพกำรเปลีย่ นแปลงต่ำงๆ ทีไ่ ด้แสดงหลักฐำนดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและกฎหมำยของประเทศ และภูมภิ ำค
(ข) ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อสัดส่วนของพืน้ ทีป่ ่ ำไม้
(ค) ไม่ มีผ ลกระทบด้ำ นลบต่ อ ระบบนิ เ วศป่ ำไม้ท่ีถู ก คุ ก คำม พื้น ที่ท่ีมีค วำมส ำคัญ ทำง
วัฒนธรรมและสังคม และถิน่ ทีอ่ ยู่อำศัยของชนิดพันธุท์ ถ่ี ูกคุกคำมทีส่ ำคัญ
(ง) สนับสนุนกำรอนุรกั ษ์ ผลประโยชน์ดำ้ นเศรษฐกิจและด้ำนสังคม ในระยะยำว
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรครอบครอง หรือใช้ประโยชน์พน้ื ทีห่ รือใบอนุญำติต่ำงๆ
2) เอกสำรกำรครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ พ้นื ที่หรือใบอนุ ญำตต่ำงๆ ที่ออกหลังวันที่ 31
ธันวำคม 2553 หำกไม่มเี หตุผลทีเ่ หมำะสมเพียงพอจะไม่สำมำรถขอกำรรับรองได้
4.2.7 ผู้ประกอบกำรต้องกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบสำหรับกำรจัดกำรสวนป่ ำไว้อย่ำง
ชัดเจน
ตัวชี้วดั
1) หลัก ฐำนกำรก ำหนดหน้ ำ ที่ค วำมรับ ผิด ชอบ เช่ น แผนกำรจัด กำรสวนป่ ำต้อ งกำหนด
ผู้ร ับ ผิด ชอบที่ไ ด้ร ับ มอบหมำย อธิบ ำยไว้ใ นแผนผัง องค์ก รและหน้ ำ ที่ ทัง้ นี้ ส ำหรับ สวนป่ ำไม้
เศรษฐกิจขนำดเล็กแผนผังองค์กรและหน้ำทีส่ ำมำรถกำหนดโดยรูปแบบและวิธกี ำรอื่นๆได้
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4.2.8 กำรจัดกำรสวนป่ ำต้องปกป้ องทรัพยำกรทัง้ ในด้ำนคุณภำพและด้ำนปริมำณในระยะสัน้
และระยะยำว โดยรักษำสมดุลระหว่ำงอัตรำกำรเก็บเกี่ยว กับอัตรำกำรเจริญเติบโต และเลือกใช้
เทคนิคที่เหมำะสมซึ่งไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมต่อทรัพยำกรสวนป่ ำดิน
และน้ำ
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรตรวจสอบและประเมินแผนกำรเก็บเกี่ยว และกำรปลูกทดแทน เพื่อรักษำ
สมดุล ของอัตรำกำรเพิ่มพูนผลผลิต ตำมควำมเหมำะสม สำหรับสวนป่ ำไม้เ ศรษฐกิจขนำดเล็ก
สำมำรถใช้ระบบตัดหมดได้แต่ต้องมีแผนกำรปลูกทดแทน โดยคำนึงถึงขนำด ควำมเข้มข้น และ
ควำมเสีย่ ง
2) หลักฐำนทำงเทคนิคทีใ่ ช้ในกำรจัดกำรสวนป่ ำ ตำมวนวัฒน์วธิ ี หรือเอกสำรวิชำกำรต่ำงๆ
4.2.9 กำรจัดกำรสวนป่ ำต้องนำหลักกำรทำงด้ำนระบบวนวัฒน์ มำใช้อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้ได้
ปริมำณผลผลิตอย่ำงยังยื
่ น
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรจัดกำรตำมระบบวนวัฒน์ของสวนป่ ำแต่ละประเภท
2) ระบบวนวัฒน์ทเ่ี หมำะสมกับกำรจัดกำรสวนป่ ำ
4.3 การรักษาความสมบูรณ์และระบบนิ เวศของสวนป่ า
4.3.1 กำรวำงแผนจัดกำรสวนป่ ำต้องมุ่งทีจ่ ะรักษำและเพิม่ ควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของ
สวนป่ ำ และฟื้ นฟูระบบนิเวศของสวนป่ ำทีเ่ สือ่ มโทรม โดยใช้ระบบวนวัฒน์ทเ่ี ป็ นไปได้
ตัวชี้วดั
1) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำที่อธิบำยถึง กำรรักษำและเพิม่ ควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของ
สวนป่ ำ
2) แผนทีท่ รัพยำกรสวนป่ ำแสดงพืน้ ทีส่ วนป่ ำเสือ่ มโทรม (ถ้ำมี)
3) แนวทำงในกำรฟื้ นฟูระบบนิเวศของสวนป่ ำทีเ่ สือ่ มโทรม โดยประยุกต์ใช้ระบบวนวัฒน์ (ถ้ำมี)
(S) 4) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำต้อ งระบุ พ้ืน ที่กัน ชน (Buffer zone) และพื้นที่กันออก (set
aside area) เพื่อ มุ่ ง รัก ษำและเพิ่ม ควำมสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศของสวนป่ ำ ในช่ ว งที่มีก ำร
เตรียมกำรสำหรับกำรปลูกสร้ำงสวนป่ ำ (ถ้ำมี)
4.3.2 แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำต้องมีแนวทำงเพื่อลดควำมเสีย่ งในด้ำนกำรทำลำย หรือควำม
เสียหำยให้ต่ำสุดต่อระบบนิเวศ และต้องมีนโยบำยสนับสนุนกิจกรรมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
ตัวชี้วดั
1) นโยบำยสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ ลดควำมเสีย่ งในกำรทำลำยระบบนิเวศ
2) หลักฐำนแสดงผลกำรสำรวจของ กำรจัดกำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทำลำยหรือควำมเสียหำยต่อ
ระบบนิเวศ
3) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ แสดงถึง
- กำรลดควำมเสีย่ งด้ำนกำรทำลำยหรือควำมเสียหำยต่อระบบนิเวศ
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- กำรคัดเลือกชนิดพันธุ์ กำรเตรียมพืน้ ที่ กำรเก็บเกี่ยว กำรขนส่ง เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนเกิด
ควำมเสียหำยต่อสวนป่ ำและดินน้อยทีส่ ุด
- กำรใช้สำรเคมีตำมควำมจำเป็ น และเลือกใช้ระบบวนวัฒน์ตำมควำมเหมำะสม
4.3.3 กำรปฏิบตั งิ ำนกำรจัดกำรสวนป่ ำต้องใช้โครงสร้ำงและกระบวนกำรทำงธรรมชำติ และใช้
มำตรกำรทำงชีวภำพในกำรป้ องกันในบริเวณทีเ่ ป็ นไปได้ตำมควำมเหมำะสมด้ำนเศรษฐกิจ เพือ่ รักษำและ
เพิม่ ควำมสมบูรณ์ของสวนป่ ำ ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม ชนิดและโครงสร้ำง ต้องได้รบั กำรส่งเสริม
และรักษำไว้ เพื่อเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนต่อปั จจัยแวดล้อมทีไ่ ม่เหมำะสมและเสริมสร้ำงกลไก
กำรควบคุมตำมธรรมชำติ
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรใช้กระบวนกำรทำงธรรมชำติหรือมำตรกำรทำงชีวภำพ
(S) 2) กำรปฏิบตั ิงำนในสวนป่ ำที่ระบุพ้นื ที่กันชน (Buffer zone) พื้นที่กนั ออก (set-aside
area) และกำรจัดเขต (zoning) จะต้องระบุตงั ้ แต่ขนั ้ ตอนกำรเตรียมกำรสำหรับกำรปลูกสร้ำงสวนป่ ำ
รวมถึง
-แนวทำงของกระบวนกำรทำงธรรมชำติและมำตรกำรทำงชีวภำพเพือ่ รักษำและเพิม่ ควำม
สมบูรณ์ของสวนป่ ำ
-แนวทำงในกำรอนุรกั ษ์ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม ชนิดและโครงสร้ำง ต้องได้รบั กำร
ส่งเสริมและรักษำไว้ เช่นกำรใช้ปุ๋ยอินทรียห์ รือสำรเคมีและกำรใช้สำรเคมีและสำรเคมีปรำบ
ศัตรูพชื ตำมควำมจำเป็ น
4.3.4 ควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศสวนป่ ำต้องได้รบั กำรตรวจติดตำมเป็ นระยะ โดยใช้ตวั ชี้วดั ซึ่ง
มีผลกระทบต่อควำมสมบูรณ์ของสวนป่ ำ เช่น โรคและศัตรูพชื ไฟไหม้ ควำมเสียหำยที่เกิดจำกสภำพ
ภูมอิ ำกำศ หรือโดยกำรดำเนินงำนจัดกำรสวนป่ ำ
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรสำรวจบันทึกผลกระทบทีม่ ตี ่อควำมสมบูรณ์ของสวนป่ ำ เช่น โรคและศัตรูพชื
ไฟไหม้ หรือควำมเสียหำยทีเ่ กิดจำกสภำพภูมอิ ำกำศ
2) หลักฐำนมำตรกำรและกำรแก้ไขผลกระทบทีม่ ตี ่อควำมสมบูรณ์ของสวนป่ ำ พร้อมทัง้ กำร
ติดตำมเป็ นระยะ ตำมแผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ
4.3.5 กำรตรวจติดตำมและกำรรักษำไว้ซง่ึ ควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศสวนป่ ำต้องพิจำรณำ
ถึงผลกระทบของกำรเกิดไฟไหม้ตำมธรรมชำติ ศัตรูพชื และกำรรบกวนอื่นๆ
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรสำรวจบันทึกผลกระทบของกำรเกิดไฟไหม้ตำมธรรมชำติ ศัตรูพชื และกำรรบกวน
อื่นๆ
2) หลักฐำนแนวทำงกำรแก้ไขผลกระทบทีม่ ตี ่อควำมสมบูรณ์ของสวนป่ ำ
4.3.6 ต้อ งหลีก เลี่ย งกำรจุ ด ไฟ ทัง้ นี้ อำจด ำเนิ น กำรได้ เ ฉพำะกรณี ท่ีมีก ำรควบคุ ม และมี
ควำมสำคัญต่อควำมสำเร็จของเป้ ำหมำยกำรจัดกำรของสวนป่ ำ เท่ำนัน้
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ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนแนวทำงปฎิบตั ิในกำรหลีกเลีย่ งกำรจุดไฟและกำรอนุญำตให้จุดไฟ เช่น ป้ ำยห้ำม
จุดไฟหรือกำรอนุญำตให้ใช้ไฟในบำงกิจกรรมตำมควำมจำเป็ น
4.3.7 ผูป้ ระกอบกำรต้องประยุกต์ใช้กำรปฏิบตั งิ ำนกำรจัดกำรสวนป่ ำทีเ่ หมำะสม เช่น กำรเลือก
ชนิดและสำยพันธุ์ทเ่ี หมำะสมกับสภำพพื้นที่ หรือกำรใช้เทคนิคกำรเตรียมพื้นที่ กำรเก็บเกี่ยว และกำร
ขนส่งที่ทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อต้นไม้และดินน้ อยที่สุ ด ต้องหลีกเลี่ยงกำรหกรัว่ ไหลของน้ ำมัน
ระหว่ำงกำรทำงำนหรือกำรทิ้งของเสียในพืน้ ทีส่ วนป่ ำอย่ำงเข้มงวด ต้องหลีกเลีย่ งของเสียอนินทรีย์และ
ขยะ และรวบรวมจัดเก็บในพืน้ ทีก่ นั ออกและกำรกำจัดจะต้องทำโดยรักษำสิง่ แวดล้อม
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับ
- กำรคัดเลือกชนิดพันธุ์ กำรเตรียมพื้นที่ กำรเก็บเกี่ยว กำรขนส่ง เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนเกิด
ควำมเสียหำยต่อสวนป่ ำและดินน้อยทีส่ ุด
- แนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนในกำรจัดกำรสวนป่ ำ สำหรับระบบกำรปลูกป่ ำและกำรฟื้ นฟู ป่ำ
อย่ำงเหมำะสม
- แนวทำงหรือมำตรกำรในกำรป้ องกันกำรหกรัวไหลของน
่
้ ำมันและกำรควบคุม กำรหก
รัวไหลของน
่
้ำมันระหว่ำงกำรทำไม้ในสวนป่ ำ
- แนวทำงหรือขัน้ ตอนกำรรวบรวมและจัดกำรของเสีย
2) หลักฐำนกำรฝึกอบรมสร้ำงควำมตระหนักถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศจำกกิจกรรมสวนป่ ำ
3) หลักฐำนกำรติดตำมตรวจสอบกำรหกรัวไหลของน
่
้ำมันระหว่ำงกำรทำงำน (ถ้ำมี)
4) หลักฐำนกำรรวบรวมและจัดกำรของเสีย โดยแยกประเภทของเสีย รวบรวมของเสีย กำร
จัดกำรของเสีย และกำรกำจัดของเสียอนินทรียแ์ ละขยะในพืน้ ทีส่ วนป่ ำ
4.3.8 ต้ อ งใช้ส ำรเคมีปรำบศัต รู พืชให้น้ อ ยที่สุ ด และให้ใ ช้ระบบวนวัฒน์ ท่ีเ หมำะสม และ
มำตรกำรทำงด้ำนชีววิทยำอื่นๆ ทดแทน ห้ำมมิให้ใช้สำรเคมีปรำบศัตรูพชื และสำรเคมีเป็ นพิษร้ำยแรง
ที่องค์กำรอนำมัยโลกได้ก ำหนดไว้ในเอกสำร WHO Recommended Classification of Pesticide by
Hazard and Guideline to classification ตำรำง 1 ประเภท 1A และตำรำง 2 ประเภท 1B อย่ำงเด็ดขำด
รวมถึงสำรเคมีปรำบศัตรูพชื ทีเ่ ป็ นพิษอื่นๆ ทีต่ กค้ำงอยู่ในห่วงโซ่อำหำรในทุกกรณี
ตัวชี้วดั
1) บัญชีรำยชื่อสำรเคมีปรำบศัตรูพชื ทัง้ หมดทีใ่ ช้ในสวนป่ ำ เปรียบเทียบกับสำรเคมีทห่ี ำ้ มใช้
ใ น เ อ ก ส ำ ร WHO Recommended Classification of Pesticide by Hazard and Guideline to
classification และสำรเคมีปรำบศัตรูพชื ที่ถูกห้ำมใช้โดยข้อตกลงระหว่ ำงประเทศ (สำรเคมีปรำบ
ศัตรูพชื ที่ถูกห้ำมใช้โดยข้อตกลงระหว่ำงประเทศ ได้ถูกกำหนดไว้ในอนุ สญ
ั ญำสตอกโฮล์มว่ำด้วย
สำรมลพิษทีต่ กค้ำงยำวนำน 2544 ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม)
2) หลักฐำนกำรใช้สำรเคมีและปริมำณกำรใช้
4.3.9 กำรใช้สำรเคมีปรำบศัตรูพชื ต้องปฏิบตั ิตำมฉลำกที่ถูกต้องตำมกฎหมำยของผู้ผ ลิต
สำรเคมีปรำบศัตรูพชื และต้องใช้อุปกรณ์ทเ่ี หมำะสม และต้องได้รบั กำรฝึกอบรม
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ตัวชี้วดั
1) บัญชีรำยชื่อสำรเคมีปรำบศัตรูพชื ทัง้ หมดทีใ่ ช้ในสวนป่ ำ
2) หลักฐำนกำรใช้สำรเคมีปรำบศัตรูพชื และสำรเคมีท่ถี ูกต้อง ตำมฉลำกที่กำหนด เกี่ยวกับ
กำรใช้ กำรเก็บรักษำ และกำรกำจัด
3) หลักฐำนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใี ช้กบั สำรเคมีปรำบศัตรูพชื รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคลสำหรับงำนทีใ่ ช้สำรเคมีปรำบศัตรูพชื ตำมกฎหมำยฉลำกทีถ่ ูกต้องตำมกฎหมำย
4) หลักฐำนกำรฝึ กอบรมกำรใช้อุปกรณ์, สำรเคมีปรำบศัตรูพชื และอุปกรณ์ป้องกัน ป้ องกัน
ภัยส่วนบุคคล อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย
5) บัญชีรำยกำรอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสำหรับงำนในสวนป่ ำทีใ่ ช้สำรเคมีปรำบศัตรูพชื
4.3.10 ในบริเวณพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ปยุ๋ ต้องใช้โดยมีกำรควบคุมอย่ำงใกล้ชดิ และคำนึงถึงสิง่ แวดล้อม
ในสวนป่ ำ
ตัวชี้วดั
1) บัญชีรำยชื่อสำรเคมี ปุ๋ ยอินทรีย์ และปุ๋ ยเคมีทงั ้ หมดทีใ่ ช้ในสวนป่ ำ
2) หลัก ฐำนกำรใช้ปุ๋ ย กำรจัด เก็บ และกำรก ำจัด บรรจุ ภัณ ฑ์อ ย่ ำ งถู ก วิธี และค ำนึ ง ถึง
สิง่ แวดล้อม
3) หลักฐำนบันทึกกำรใช้ปยเคมี
ุ๋
กำรจัดเก็บ และกำรกำจัดบรรจุภณ
ั ฑ์ ในสวนป่ ำ
4.4 การรักษาสภาพและการสนับสนุนการทาหน้ าที่ด้านผลผลิ ตของสวนป่ า (ผลผลิ ตเนื้ อไม้
และผลผลิ ตที่ไม่ใช่เนื้ อไม้)
4.4.1 กำรวำงแผนจัดกำรสวนป่ ำและกำรด ำเนิ นกิจกรรมต่ ำงๆ ต้อ งมุ่งที่จะรักษำสภำพ
ควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิต ทัง้ ผลผลิตเนื้อไม้ และผลผลิตที่ไม่ใ ช่เ นื้อไม้ และกำรบริกำรบน
พืน้ ฐำนควำมยังยื
่ นของสวนป่ ำ
ตัวชี้วดั
1) รำยกำรผลผลิตของสวนป่ ำระยะสัน้ และระยะยำว และกำหนดตัวชีว้ ดั ด้ำนผลผลิตของ สวน
ป่ ำทีเ่ หมำะสมทัง้ ผลผลิตเนื้อไม้ และผลผลิตทีไ่ ม่ใช่เนื้อไม้
2) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำครอบคลุมกำรปลูก กำรดูแลรักษำ ปริมำณทีม่ แี ละประมำณกำรผลผลิต
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว
4.4.2 กำรวำงแผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ ต้องมุ่งทีจ่ ะบรรลุถงึ ผลประกอบกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจ โดย
ค ำนึงถึงตลำดที่มีอยู่และโอกำสส ำหรับตลำดใหม่ สำหรับสินค้ำและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในกำร
เชื่อมโยงกับสินค้ำและบริกำรของสวนป่ ำทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนข้อมูลกำรตลำดพร้อมประเภทสินค้ำทีส่ ง่ ขำยในปั จจุบนั และในอนำคต
2) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำทีส่ อดคล้องกับแผนกำรตลำด
4.4.3 แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ ต้อ งค ำนึงถึงลักษณะกำรใช้ประโยชน์ และกำรทำหน้ ำที่ท่ี
แตกต่ำงกันของพืน้ ทีแ่ ปลง สวนป่ ำแต่ละแปลง ทัง้ ในด้ำนผลผลิตเนื้อไม้ ผลผลิตที่มใิ ช่เนื้อไม้ และ
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กำรบริกำร แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำต้องกำหนดนโยบำยเป็ นเครื่องมือเพื่อสนับสนุ นกำรผลิตเชิง
พำณิชย์และไม่เป็ นเชิงพำณิชย์ของสินค้ำและบริกำร
ตัวชี้วดั
1) นโยบำยกำรจัดกำรสวนป่ ำอย่ำงยังยื
่ น
2) แผนทีแ่ สดงกำรใช้ประโยชน์พน้ื ทีส่ วนป่ ำ และกำหนดกำรใช้ประโยชน์แต่ละพืน้ ที่
(S) 3) แผนกำรจัด กำรสวนป่ ำที่ร ะบุ พ้ืน ที่ กัน ชน (Buffer zone) พื้น ที่กัน ออก (set-aside
area) และกำรจัดเขต (zoning) จะต้องระบุตงั ้ แต่ขนั ้ ตอนกำรเตรียมกำรสำหรับกำรปลูกสร้ำงสวนป่ ำ
ครอบคลุมถึง
- ลักษณะกำรใช้ประโยชน์ทงั ้ ในผลผลิตเนื้อไม้ ผลผลิตทีม่ ใิ ช่เนื้อไม้ และกำรบริกำร
- กำรผลิตเชิงพำณิชย์และไม่เป็ นเชิงพำณิชย์ ของผลิตภัณฑ์จำกป่ ำไม้และบริกำร
4.4.4 กำรดำเนินกำรจัดกำรสวนป่ ำต้องรักษำและปรับปรุงซึ่งทรัพยำกรสวนป่ ำและส่งเสริม
ควำมหลำกหลำยของสินค้ำและบริกำรในระยะยำว
ตัวชี้วดั
1) ผลกำรดำเนินงำนงำนของสวนป่ ำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรสวนป่ ำ
2) ผลกำรวิเครำะห์ตลำดและพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกป่ ำไม้และบริกำรในระยะยำว
3) หลักฐำนกำรปรับปรุงทรัพยำกรสวนป่ ำ
4.4.5 กิจกรรมกำรเจริญ ทดแทน (Regeneration) กำรบำรุงรักษำ และกำรเก็บเกี่ยว ต้อง
ดำเนินกำรในช่วงเวลำและแนวทำงทีไ่ ม่ลดควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตของพืน้ ที่ เช่น หลีกเลีย่ ง
ควำมเสียหำยต่อไม้ทเ่ี หลือไว้ รวมถึงควำมเสียหำยต่อดินในสวนป่ ำ โดยใช้ระบบทีเ่ หมำะสม
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรประเมินผลกระทบต่อผลผลิตของกิจกรรมในสวนป่ ำทัง้ กำรเจริญทดแทน กำร
บำรุงรักษำ และกำรเก็บเกีย่ ว
2) หลักฐำนกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงปฏิบตั เิ พือ่ ป้ องกันควำมเสียหำยต่อหมู่ไม้ ต้นไม้ และ
ดิน
4.4.6 ระดับกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต ทัง้ ของผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิตทีไ่ ม่ใช่เนื้อไม้ ต้องไม่เกิน
อัตรำผลผลิตทีย่ งยื
ั ่ นในระยะยำวของสวนป่ ำ และกำรใช้ประโยชน์สูงสุดต้องดำเนินกำร โดยคำนึงถึง
กำรสูญเสียธำตุอำหำรในพืน้ ทีส่ วนป่ ำ
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนแสดงผลกำรเก็บเกีย่ วผลผลิตในแต่ละปี ทัง้ ของผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิตทีไ่ ม่ใช่
เนื้อไม้ ตำมควำมยังยื
่ นทำงด้ำนเศรษฐกิจในระยะยำวของสวนป่ ำ
(S) 2) หลักฐำนกำรดำเนินกำรทีล่ ดกำรสูญเสียธำตุอำหำร (ถ้ำมี)
4.4.7 กำรเก็บหำผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ของสวนป่ ำ รวมทัง้ กำรล่ำสัตว์และกำรหำปลำ ต้อง
กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิ กำรติดตำมตรวจสอบ และกำรควบคุมทีเ่ หมำะสม
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรสำรวจผลผลิตทีไ่ ม่ใช่เนื้อไม้ของสวนป่ ำ และระบุกลุ่มบุคคลทีเ่ ก็บหำผลผลิต
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นัน้ เช่น ชำวบ้ำนพืน้ ทีใ่ กล้เคียง แรงงำน เจ้ำหน้ำทีแ่ ปลง เป็ นต้น
2) หลักฐำนกำรดำเนินกำรสำหรับกำรเก็บหำผลผลิตเนื้อไม้ ผลผลิตทีไ่ ม่ใช่เนื้อไม้ของสวนป่ ำ
4.4.8 โครงสร้ำงขัน้ พื้นฐำน เช่น ถนน ทำงขนย้ำยไม้ หรือสะพำน ต้องวำงแผน ดำเนินกำร และ
บำรุงรักษำ ให้เพียงพอต่อกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรโดยมีผลกระทบด้ำนลบต่อสิง่ แวดล้อมให้น้อยทีส่ ุด
ตัวชี้วดั
1) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำและงบประมำณในกำรดำเนินกำรวำงแผนเพื่อ บำรุงรักษำ กำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงพืน้ ฐำนในแต่ละปี
2) แผนทีแ่ สดงเส้นทำงกำรขนย้ำยไม้และขนส่งสินค้ำ
3) หลักฐำนกำรประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเพือ่ จัดทำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
(S) 4) กำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงขัน้ พื้นฐำนต้องใช้เทคนิคเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมให้น้อยทีส่ ุด
4.5 การรักษาสภาพ การอนุ รกั ษ์และการส่ งเสริ มความหลากหลายทางชี วภาพของ
ระบบนิ เวศสวนป่ า
4.5.1 กำรวำงแผนจัด กำรสวนป่ ำต้อ งมุ่ ง รัก ษำสภำพ อนุ ร ัก ษ์ และส่ง เสริม ระดับ ควำม
หลำกหลำยของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม ตำมควำมเหมำะสมของพืน้ ที่
ตัวชี้วดั
(S) 1) รำยงำนผลกำรสำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทัง้ ชนิดพันธุ์พชื และพันธุส์ ตั ว์ทอ่ี ยู่
ในพืน้ ทีส่ วนป่ ำ
(S) 2) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำต้องระบุพ้นื ที่กนั ชน (Buffer zone) พื้นที่กนั ออก (set-aside
area) และกำรจัดเขต (zoning) ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนกำรเตรียมกำรสำหรับกำรปลูกสร้ำงสวนป่ ำ เพื่อเป็ น
กำรป้ องกันล่วงหน้ำ รวมถึงต้องส่งเสริมระดับควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และ
พันธุกรรม ตำมควำมเหมำะสมของพืน้ ที่
(S) 3) หลักฐำนกำรสำรวจปริมำณผลผลิตไม้ กำรติดตำมและประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลงควำม
หลำยหลำกทำงชีวภำพ ให้เป็ นปั จจุบนั
4) หลักฐำนกำรกำหนดช่องทำงและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรสำรวจชนิดพันธุ์ท่ไี ด้
ให้ชุมชนในท้องถิน่ ได้รบั ทรำบ เช่น ป้ ำยประกำศ แผ่นพับ เว็บไซด์ เป็ นต้น
4.5.2 กำรวำงแผนกำรจัดกำรสวนป่ ำกำรสำรวจและกำรทำแผนที่ทรัพ ยำกรของสวนป่ ำต้อง
ระบุ ป้ องกัน และหรืออนุรกั ษ์ พืน้ ทีส่ วนป่ ำทีม่ คี วำมสำคัญทำงด้ำนระบบนิเวศ ต่อไปนี้
(ก) ระบบนิเวศป่ ำไม้ทห่ี ำยำก และเปรำะบำง หรือพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นตัวแทนของระบบนิเวศ
(ข) พืน้ ทีท่ ม่ี ชี นิดพันธุป์ ระจำถิน่ อยู่อำศัย และทีอ่ ยู่อำศัยของชนิดพันธุ์ ทีถ่ ูกคุกคำม
(ค) พืน้ ทีท่ ม่ี ชี นิดพันธุใ์ กล้สญ
ู พันธุแ์ ละชนิดพันธุส์ งวน
(ง) พื้นที่ภูมทิ ศั น์ ขนำดใหญ่ ท่ีมคี วำมสำคัญในระดับ ภูมภิ ำค ประเทศ และระดับระหว่ ำง
ประเทศ
ตัวชี้วดั
1) แผนทีจ่ ำแนกประเภทและทรัพยำกรของสวนป่ ำ ต้องแสดงถึง ระบบนิเวศป่ ำไม้ท่หี ำยำก
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เปรำะบำง ชนิดพันธุป์ ระจำถิน่ อยู่อำศัย และทีอ่ ยู่อำศัยของชนิดพันธุ์ ทีถ่ ูกคุกคำม ชนิดพันธุใ์ กล้สูญ
พันธุ์และชนิดพันธุ์สงวน พื้นที่ภูมทิ ศั น์ ขนำดใหญ่ท่มี คี วำมสำคัญในระดับ ภูมภิ ำค ประเทศ และ
ระดับระหว่ำงประเทศ
2) แผนกำรจัด กำรสวนป่ ำ แสดงถึ ง กำรป้ องกัน รัก ษำ และอนุ ร ัก ษ์ พ้ืน ที่ส วนป่ ำที่ มี
ควำมสำคัญทำงด้ำนระบบนิเวศเกี่ยวกับ ระบบนิเวศป่ ำไม้ทห่ี ำยำก เปรำะบำง ชนิดพันธุ์ประจำถิน่
อยู่อำศัย และทีอ่ ยู่อำศัยของชนิดพันธุ์ ทีถ่ ูกคุกคำม ชนิดพันธุใ์ กล้สญ
ู พันธุแ์ ละชนิดพันธุส์ งวน พืน้ ที่
ภูมทิ ศั น์ ขนำดใหญ่ท่ีมีควำมส ำคัญในระดับ ภูมภิ ำค ประเทศ และระดับระหว่ำงประเทศ ตัง้ แต่
ขัน้ ตอนกำรแรกเริม่ ปลูกสร้ำงสวนป่ ำ และรวมถึงพื้นที่กนั ชน (Buffer zone) และพื้นที่จดั ไว้ (setaside area)
3) หลักฐำนกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล ตำมแผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ
4) หลักฐำนกำรกำหนดช่องทำงและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ สรุปผลกำรดำเนินงำนสวน
ป่ ำให้ชุมชนในท้องถิน่ ได้รบั ทรำบ
4.5.3 ต้องไม่เก็บหำหรือไม่ล่ำชนิดพันธุ์พชื และพันธุ์สตั ว์คุ้มครองและที่ใกล้สูญพันธุ์โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรค้ำและต้องดำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรป้ องกันของหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ เป็ นกำรเพิม่ ปริมำณของประชำกรพืชและสัตว์
ตัวชี้วดั
1) นโยบำยหรือแนวปฏิบตั กิ ำรจัดกำรสวนป่ ำที่แสดงถึง กำรห้ำมเก็บ หรือล่ำชนิดพันธุ์พชื
และพันธุส์ ตั ว์คุม้ ครองและทีใ่ กล้สญ
ู พันธุใ์ นพืน้ ทีส่ วนป่ ำ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กำรค้ำ
2) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ แสดงถึง นโยบำยหรือแนวปฏิบตั กิ ำรห้ำมเก็บหรือล่ำชนิดพันธุ์พชื
และพันธุส์ ตั ว์คุม้ ครองและทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์ในพืน้ ทีส่ วนป่ ำ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กำรค้ำ
3) หลักฐำนกำรติดตำมตรวจสอบตำมนโยบำยหรือมำตรกำรทีก่ ำหนด
4.5.4 กำรจัดกำรสวนป่ ำต้องทำให้เกิดกำรเจริญทดแทนอย่ำงสมบูรณ์ของสวนป่ ำ ด้วยกำร
ส่งเสริมวิธกี ำรเจริญทดแทนตำมธรรมชำติควบคู่ไปกับกำรปลูกใหม่
ตัวชี้วดั
1) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ แสดงรอบตัดฟั นไม้ (Rotation) รำยปี และกำรเจริญทดแทนหรือ
ปลูกใหม่ โดยประยุกต์ใช้ระบบวนวัฒน์
2) รำยงำนผลกำรตัดไม้ในรอบปี
3) รำยงำนกำรกำหนดกำรเจริญทดแทน (รวมถึงกำรแตกหน่ อ) อย่ำงสมบูรณ์ของสวนป่ ำ
โดยกำหนดวิธกี ำรเจริญทดแทนตำมธรรมชำติ/กำรปลูกใหม่ เพื่อยืนยันถึงปริมำณและคุณภำพของ
ทรัพยำกรสวนป่ ำ
4.5.5 กำรปลูกต้นไม้ ต้องพิจำรณำคัดเลือกชนิดไม้และสำยพันธุ์ท้องถิน่ และพื้นเมืองเป็ นลำดับ
แรก กำรนำชนิดไม้หรือสำยพันธุ์ต่ำงถิน่ มำปลูก ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้ำนลบทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ และต้อง
สนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมทีป่ รับปรุงและฟื้ นฟูควำมเชื่อมโยงของระบบนิเวศ ต้องพิจำรณำผลกระทบ
ด้ำนลบทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยหำกมีผลกระทบต้องหลีกเลีย่ งหรือลดผลกระทบด้ำนลบทีอ่ ำจเกิดขึน้ นัน้
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ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรศึกษำ สำรวจ จัดทำบัญชีชนิดไม้และสำยพันธุท์ อ้ งถิ่นและพืน้ เมืองทีต่ ้องกำร
ใช้ในกำรปลูกสร้ำงสวนป่ ำ และรำยชื่อชนิดพันธุต์ ่ำงถิน่ ทีน่ ำมำปลูกสร้ำงสวนป่ ำ
2) หลัก ฐำนแสดงควำมเหมำะสมในกำรคัดเลือ กชนิด พันธุ์ ท่ีเ หมำะสมกับ สภำพพื้น ที่ ใ น
ท้องถิน่ และสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมทีป่ รับปรุงและฟื้ นฟูควำมเชื่อมโยงของระบบนิเวศ
3) หลักฐำนกำรตรวจติดตำมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม หำกมีกำรนำชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นมำใช้ปลูก
สร้ำงสวนป่ ำ
4.5.6 ต้อ งไม่ น ำพัน ธุ์ต้น ไม้ท่ีมีก ำรตัด แต่ ง พัน ธุ ก รรมที่มีผ ลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ สัต ว์ และ
สิ่งแวดล้อ มมำขยำยพัน ธุ์ใ นสวนป่ ำ ยกเว้นกรณีท่ีมีผ ลกำรศึกษำวิจยั ยืนยันว่ำพันธุ์พืชตัด แต่ ง
พันธุกรรมนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิง่ แวดล้อม
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรตรวจเช็คข้อมูลชนิดพันธุ์ทน่ี ำมำใช้ในกำรปลูกสร้ำงสวนป่ ำว่ำมีพชื ทีต่ ดั แต่งทำง
พันธุกรรมหรือไม่
4.5.7 กำรจัดกำรสวนป่ ำ ต้องส่งเสริมควำมหลำกหลำยของโครงสร้ำงสวนป่ ำในแนวตัง้ หรือ
แนวนอน เช่น ควำมหลำกหลำยทำงชัน้ อำยุ และมุ่งทีจ่ ะรักษำสภำพและฟื้ นฟูควำมหลำกหลำยของภูมิ
ทัศน์
ตัวชี้วดั
1) กรณีพน้ื ทีส่ วนป่ ำ
1.1 หลักฐำนกำรสำรวจสถำนภำพสิง่ มีชวี ติ ชนิดพันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ ทีอ่ ยู่ในระบบนิเวศสวนป่ ำ
1.2 รำยงำนข้อมูลชนิดพันธุท์ ป่ี ลูก
1.3 รำยงำนข้อมูลแสดงชัน้ อำยุไม้
1.4 แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำมุ่งส่งเสริมควำมหลำกหลำยของโครงสร้ำงสวนป่ ำในแนวตัง้ หรือ
แนวนอน
1.5 แนวทำงกำรส่งเสริมควำมหลำกหลำยของโครงสร้ำงสวนป่ ำในแนวตัง้ หรือแนวนอน
1.6 หลักฐำนกำรสำรวจและติดตำมผลตำมระยะเวลำทีเ่ หมำะสม
(S) 1.7 วนวัฒน์ ว ิธีควรส่งเสริมควำมหลำกหลำยของชัน้ อำยุไม้ ชนิดพันธุ์ท่ีเ หมำะสมกับ
ขนำดและกำรใช้ประโยชน์ของสวนป่ ำ
2) กรณีพน้ื ทีอ่ นุรกั ษ์
2.1 หลักฐำนกำรสำรวจสถำณกำรณ์ ของสิง่ มีชวี ติ ชนิดพันธุ์พชื พันธุ์สตั ว์ ที่อยู่ในระบบนิ เวศ
สวนป่ ำ
2.2 แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำทีม่ ุ่งส่งเสริมควำมหลำกหลำยของโครงสร้ำงสวนป่ ำในแนวตัง้ หรือ
แนวนอน
2.3 แนวทำงกำรปฏิบตั ติ ำมควำมหลำกหลำยของโครงสร้ำงสวนป่ ำในแนวตัง้ หรือแนวนอน
2.4 หลักฐำนกำรสำรวจและติดตำมผลตำมระยะเวลำทีเ่ หมำะสมและเป็ นปั จจุบนั
4.5.8 ต้องสนับสนุน ระบบกำรจัดกำรตำมภูมปิ ั ญญำท้องถิน่ ทีส่ ร้ำงระบบนิเวศทีม่ คี ุณค่ำ (ถ้ำ
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มี) โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรตัดให้แตกหน่อในพืน้ ทีท่ เ่ี หมำะสม
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภูมปิ ั ญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั งิ ำนทำงด้ำน
สวนป่ ำ (ถ้ำมี)
2) หลักฐำนกำรสนับสนุนกำรนำประสบกำรณ์และภูมปิ ั ญญำท้องถิน่ มำใช้ในกำรจัดกำรสวนป่ ำ (ถ้ำ
มี)
4.5.9 กำรบ ำรุ ง รัก ษำ และกำรเก็บ เกี่ย วต้อ งด ำเนิ น กำรในลัก ษณะที่ไ ม่ ก่ อ ให้เ กิด ควำม
เสียหำยต่อระบบนิเวศ หำกเป็ นไปได้ต้องมีมำตรกำรในกำรปรับปรุงหรือรักษำควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรสำรวจกิจกรรม กำรบำรุงรักษำ และกำรเก็บเกี่ยวที่อำจมีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ
2) หลักฐำนกำรประเมินผลกำรสำรวจกิจกรรม กำรบำรุงรักษำ และกำรเก็บเกี่ยวในพื้นที่
หำกพบผลกระทบต้องสร้ำงมำตรกำรป้ องกันและมำตรกำรในกำรแก้ไข
3) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ แสดงถึง มำตรกำร หรือแนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรปรับปรุงหรือรักษำ
ระบบนิเวศในพืน้ ทีส่ วนป่ ำ
4) หลักฐำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรอนุรกั ษ์ระบบนิเวศในพืน้ ทีส่ วนป่ ำ และกำรดำเนิน
กิจกรรม กำรบำรุงรักษำ และกำรเก็บเกีย่ ว ตำมระยะเวลำทีเ่ หมำะสม
4.5.10 กำรวำงแผนและกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงขัน้ พื้นฐำนต้ องดำเนินกำรในลักษณะที่ล ด
ควำมเสียหำยต่อระบบนิเวศ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ระบบนิเวศทีห่ ำยำก เปรำะบำง หรือตัวแทนระบบ
นิเวศ และพื้นที่อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรม และชนิดพันธุ์ท่ถี ูกคุกคำม หรือชนิดพันธุ์ท่มี คี วำมสำคัญอื่นๆ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ควรพิจำรณำ ถึงรูปแบบของกำรย้ำยถิน่ ฐำนของชนิดพันธุด์ งั กล่ำว
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรสำรวจกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงขัน้ พื้นฐำนต่ำงๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ
2) หลักฐำนกำรประเมินผลกำรสำรวจกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงขัน้ พื้นฐำนต่ำงๆ ในพื้นที่ หำก
พบผลกระทบต้องสร้ำงมำตรกำรในกำรแก้ไข
3) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ แสดงถึง มำตรกำร หรือแนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรวำงแผนและกำร
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงขัน้ พืน้ ฐำนในลักษณะทีล่ ดควำมเสียหำยต่อระบบนิเวศ
4) หลักฐำนกำรติดตำมและประเมินผลกระทบของระบบนิเวศ ในกำรวำงแผนและกำรก่อสร้ำง
โครงสร้ำงขัน้ พืน้ ฐำนต่ำงๆ ตำมระยะเวลำทีเ่ หมำะสม
4.5.11 กำรนำสัตว์มำเลีย้ งในสวนป่ ำต้องมีมำตรกำรในกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงประชำกร
สัตว์กบั กำรเจริญทดแทนและกำรเจริญเติบโตของสวนป่ ำรวมถึงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ตัวชี้วดั
1) แผนทีท่ รัพยำกรสวนป่ ำ แสดงถึงพืน้ ทีส่ วนป่ ำและพืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตว์
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2) รำยกำรสัตว์ทจ่ี ะนำมำเลีย้ ง และข้อมูลของสัตว์ทน่ี ำมำเลีย้ งในพืน้ ทีส่ วนป่ ำ
3) กำรกำหนดแนวทำงกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงประชำกรสัตว์กบั กำรเจริญทดแทนและกำร
เจริญเติบโตของสวนป่ ำ รวมถึงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
4) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ แสดงถึงแนวทำงกำรนำสัตว์มำเลีย้ งในพืน้ ทีส่ วนป่ ำ
5) หลักฐำนกำรติดตำมประเมินผล ทีเ่ กิดจำกกำรทีน่ ำสัตว์มำเลีย้ งในพื้นทีส่ วนป่ ำ
4.5.12 ต้นไม้ท่ยี นื ต้นตำยหรือไม้ล้ม ต้นไม้ท่เี ป็ นโพรง ไม้พุ่มและพันธุ์ไม้หำยำกเป็ นพิเศษ
ต้องปล่อยไว้ให้มปี ริมำณและกำรกระจำยพันธุ์ตำมควำมจำเป็ น เพื่อรักษำควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพโดยคำนึงถึงผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ ต่อควำมสมบูรณ์ของสวนป่ ำ และระบบนิเวศโดยรอบ
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรสำรวจ ต้นไม้ท่ยี นื ต้นตำยหรือไม้ล้ม ต้นไม้ท่เี ป็ นโพรง ไม้พุ่ม และพันธุ์ไม้
หำยำกเป็ นพิเศษ ในด้ำนของปริมำณและกำรกระจำยพันธุ์
2) หลักฐำนกำรประเมินผลกำรสำรวจ และจัดทำบัญชีต้นไม้ท่ยี นื ต้นตำยหรือไม้ล้ม ต้นไม้ท่ี
เป็ นโพรง ไม้พมุ่ และพันธุไ์ ม้หำยำกเป็ นพิเศษ ในด้ำนของปริมำณและกำรกระจำยพันธุ์
3) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ แสดงถึง มำตรกำร หรือแนวทำงปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันไม้อนุ รกั ษ์ใน
พื้นที่ และกำรกระจำยพันธุ์ตำมธรรมชำติ เช่น ต้นไม้ท่ยี นื ต้นตำย หรือไม้ล้ม ต้ นไม้ท่เี ป็ นโพรง
ไม้พมุ่ และพันธุไ์ ม้หำยำกเป็ นพิเศษ
4) หลักฐำนกำรติดตำมประเมินผลควำมหลำกหลำยของต้นไม้ท่ยี นื ต้นตำยหรือไม้ล้ ม ต้นไม้
ที่เป็ นโพรง ไม้พุ่ม และพันธุ์ไม้หำยำกเป็ นพิเศษในพื้นที่ ในด้ำนของปริมำณและกำรกระจำยพันธุ์
ตำมระยะเวลำทีเ่ หมำะสม
4.6 การรักษาสภาพและการส่งเสริ มการทาหน้ าที่ด้านการป้ องกันของการจัดการสวนป่ า
(เพื่อการอนุรกั ษ์ดินและน้า)
4.6.1 กำรวำงแผนจัดกำรสวนป่ ำ ต้องมุ่งที่จะรักษำสภำพและส่งเสริมกำรทำหน้ำที่ป้องกัน
ของสวนป่ ำเพื่อสังคม เช่น กำรป้ องกันโครงสร้ำงขัน้ พื้นฐำน กำรป้ องกันกำรพังทลำยของดิน และ
กำรป้ องกันทรัพยำกรน้ำจำกผลกระทบด้ำนลบ เช่น น้ำท่วม หรือน้ำหลำก
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรสำรวจและประเมินพื้นที่ทม่ี คี วำมเสีย่ งต่อกำรพังทลำยของดิน กำรปนเปื้ อน
มลภำวะทำงน้ำ
2) หลักฐำนกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
3) แผนกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสภำพของดินและน้ ำ เฝ้ ำระวัง ตำมรอบระยะเวลำที่
เหมำะสม
4.6.2 กรณีท่พี ้นื ที่สวนป่ ำมีควำมสำคัญต่อหน้ำที่ในกำรป้ องกันเพื่อสังคม ต้องบันทึกไว้เป็ น
หลักฐำน ทำเป็ นแผนที่ และต้องคำนึงถึงพืน้ ทีเ่ หล่ำนี้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ
ตัวชี้วดั
1) แผนทีท่ รัพยำกรสวนป่ ำทีบ่ ่งบอกถึงพืน้ ทีป่ ้ องกันเพือ่ สังคมรวมถึงแผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ
2) หลักฐำนกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
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3) แผนกำรติดตำมเฝ้ ำระวังกำรเปลีย่ นแปลงทรัพยำกรดินและน้ำในสวนป่ ำ
4.6.3 ต้องให้กำรดูแลเป็ นพิเศษในกำรดำเนินงำนตำมระบบวนวัฒน์ สำหรับพืน้ ทีส่ วนป่ ำที่มี
ดินที่เปรำะบำง พื้นที่ลำดชัน และพื้นที่ซ่ึงกำรปฏิบตั ิงำนอำจทำให้เกิดกำรพังทลำยของดินลงสู่
แหล่งน้ำ และต้องหลีกเลีย่ งเทคนิคกำรทำงำนหรือกำรใช้เครื่องจักรทีไ่ ม่เหมำะสม
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรสำรวจและจำแนกดินและพืน้ ทีเ่ สีย่ งเปรำะบำงเสีย่ งต่อกำรชะล้ำงพังทะลำย
2) หลักฐำนหรือข้อมูลสนับสนุนกำรใช้ระบบวนวัฒน์ทเ่ี หมำะสม
3) หลักฐำนแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำนและกำรใช้เครื่องจักรในพื้นที่ท่เี ปรำะบำงเสีย่ งต่อกำรชะ
ล้ำงพังทะลำย
4.6.4 ในพื้นที่สวนป่ ำที่มีควำมส ำคัญต่อกำรอนุ รกั ษ์ดินและน้ ำ ต้องได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ ต้อง
หลีกเลีย่ งกำรใช้สำรเคมี และกำรใช้ระบบวนวัฒน์ทไ่ี ม่เหมำะสม ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบเสียหำยต่อคุณภำพของน้ ำ
และดิน
ตัวชี้วดั
1) บันทึกกำรใช้สำรเคมี สำรเคมีทเ่ี ป็ นอันตรำย หรือคู่มอื กำรใช้สำรเคมีในกิจกรรมสวนป่ ำ
2) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำในเรื่องกำรอนุรกั ษ์ดนิ และน้ ำ เช่น กำรปลูกพืชคลุมดิน (ปลูกหญ้ำแฝก
พืชตระกูลถัว)่ หรือกำรทำฝำยชะลอน้ำ เป็ นต้น
4.6.5 กำรก่อสร้ำงถนน สะพำน และโครงสร้ำงขัน้ พื้นฐำนอื่นๆ ต้องดำเนินกำรในลักษณะที่
ช่วยลดกำรเปิ ดหน้ำดิน หลีกเลี่ยงกำรทำให้ดนิ ลงไปในแหล่งน้ ำและรักษำระดับน้ ำตำมธรรมชำติ
และไม่เปลี่ยนแปลงเส้นทำงกำรไหลของน้ ำที่มอี ยู่เดิม ต้องติดตัง้ และบำรุงรักษำอุปกรณ์อำนวย
ควำมสะดวกสำหรับกำรระบำยน้ำของถนนทีเ่ หมำะสม
ตัวชี้วดั
1) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ แสดงถึงแผนกำรก่อสร้ำงถนน สะพำน หรือโครงสร้ำงขัน้ พืน้ ฐำนอื่นๆ
2) หลักฐำนกำรประเมินผลกระทบดินและน้ำ
3) แนวปฏิบตั ิในกำรลดผลกระทบจำกสร้ำงโครงสร้ำงขัน้ พื้นฐำน เช่น ลดกำรเปิ ดหน้ำดิน
หลีกเลีย่ งกำรทำให้ดนิ ลงไปในแหล่งน้ำและรักษำระดับน้ำตำมธรรมชำติ
4) หลักฐำนกำรติดตำมผลกระทบด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติท่ีเกิดขึน้ ก่อนและหลังกำรก่อสร้ำง
สะพำน หรือโครงสร้ำงขัน้ พืน้ ฐำนอื่นๆ
4.7 การรักษาสภาพการทาหน้ าที่ด้านเศรษฐกิ จสังคมของสวนป่ า
4.7.1 กำรวำงแผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ ต้องมุ่งเน้นกำรทำหน้ำที่หลำยๆ อย่ำงต่อสังคมของ
สวนป่ ำ รวมถึงบทบำทของสวนป่ ำในกำรพัฒนำชุมชน และให้โอกำสกำรจ้ำงงำนคนในชุมชนโดย
พิจำรณำเป็ นพิเศษ เพือ่ เชื่อมโยงกับกำรทำหน้ำทีด่ ำ้ นเศรษฐกิจสังคมของสวนป่ ำ
ตัวชี้วดั
1) นโยบำยกำรจัดกำรสวนป่ ำ เกีย่ วกับกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมศักยภำพของชุมชน
2) ทะเบียนรำยชื่อคนงำนและผูร้ บั เหมำ
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3) หลักฐำนกำรวิเครำะห์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในชุมชน และบัญชีรำยชื่อชุมชนทีอ่ ยู่รอบสวนป่ ำ
4) หลักฐำนกำรบันทึกสำเหตุกำรไม่จำ้ งงำนคนในชุมชนท้องถิน่
5) แผนและผลกำรฝึกอบรมคนงำน
6) หลักฐำนกำรส่งเสริมศักยภำพหรือกำรให้บริกำรชุมชน
4.7.2 กำรจัดกำรสวนป่ ำ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขอนำมัยและควำมเป็ นอยู่ท่ดี ใี นระยะยำว
ของชุมชนทีอ่ ยู่ในสวนป่ ำหรือรอบๆ สวนป่ ำ
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรประเมินผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกรรมสวนป่ ำ ต่อสุขภำพและควำม
เป็ นอยู่ของชุมชนทีอ่ ยู่ในสวนป่ ำหรือรอบๆ สวนป่ ำ
2) แนวปฏิบตั กิ ำรลดผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกรรมสวนป่ ำ ต่อสุขภำพและควำมเป็ นอยู่
ของชุมชนทีอ่ ยู่ในสวนป่ ำหรือรอบๆ สวนป่ ำ
3) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำที่แสดงถึงกระบวนกำรมีส่วนร่ วมกับชุมชน และช่องทำงในกำร
สือ่ สำร
ร่วมกับชุมชน
4) หลัก ฐำนกำรรับฟั งควำมคิดเห็นของชุมชน ในด้ำนผลกระทบต่อ สุ ขอนำมัยและควำม
เป็ นอยู่ในระยะยำวจำกกำรประกอบกิจกรรมสวนป่ ำ
4.7.3 ต้องมีเอกสำรสิทธิในทรั
์ พย์สนิ และสิทธิถอื ครองทีด่ นิ ทีก่ ำหนดอย่ำงชัดเจนสำหรับพื้นที่
ของสวนป่ ำ นอกจำกนัน้ สิทธิตำมกฎหมำย สิทธิทำงวัฒนธรรมและประเพณีท่เี กี่ยวข้องกับพื้นที่
สวนป่ ำ ต้องมีควำมชัดเจน และได้รบั กำรยอมรับ
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรครอบครอบกีย่ วกับสิทธิตำมกฎหมำย ประกอบด้วย
(1) ทีด่ นิ ทีม่ โี ฉนดหรือหนังสือรับรองกำรใช้งำนภำยใต้ประมวลกฎหมำยทีด่ นิ (เช่น น.ส. 3 น.ส. 4)
(2) ทีด่ นิ ทีม่ หี นังสือของทำงรำชกำรรับรองว่ำทีด่ นิ ดังกล่ำวอยู่ในระยะเวลำทีอ่ ำจขอรับโฉนดทีด่ นิ
หรือหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ตำมประมวลกฎหมำยทีด่ นิ เนื่องจำกได้มกี ำรครอบครอง และเข้ำทำ
กินในทีด่ นิ ดังกล่ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดทีด่ นิ
เพือ่ กำรครองชีพ (น.ค.3 หรือ กสน.5)
(3) ทีด่ นิ ภำยในเขตปฏิรูปทีด่ นิ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมที่มหี ลักฐำน
กำรอนุญำต กำรเช่ำ เช่ำซือ้ กำรโอนหรือกำรตกทอดทำงมรดก (ส.ป.ก. 4-01)
(4) ทีด่ นิ ทีท่ ม่ี หี นังสืออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ ำสงวนแห่งชำติให้บุคคลทำประโยชน์และอยู่
อำศัย หรือปลูกป่ ำหรือต้นไม้ยนื ต้นภำยในเขตปรับปรุงป่ ำสงวนแห่งชำติ หรือทำกำรบำรุงป่ ำหรือปลูก
สร้ำงสวนป่ ำหรือไม้ยนื ต้นในเขตป่ ำเสือ่ มโทรม (สทก.1 ข หรือ ปส.31)
(5) ทีด่ นิ ทีม่ ใี บอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ ำไม้ให้ทำสวนป่ ำ
(6) ทีด่ นิ ทีด่ ำเนินกำรปลูกป่ ำโดยหน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
(อ้ำงอิงจำกพระรำชบัญญัตกิ ำรปลูกป่ ำ (ฉบับที่ 2), พศ. 2558 (2558))
4.7.4 กิจกรรมกำรจัดกำรต่ำงๆ ต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำย และสิทธิทำงวัฒนธรรมและ
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ประเพณี โดยสิทธิต่ำงๆ เหล่ำนี้ต้องไม่ถูกละเมิด โดยปรำศจำกกำรแจ้ง ล่วงหน้ำและกำรยอมรับ
อย่ำงอิสระของผูม้ สี ทิ ธินนั ้ รวมถึงกำรให้กำรชดเชยกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีเ่ หล่ำนี้ดว้ ย
ตัวชี้วดั
1) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ แสดงถึงกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิตำมกฎหมำย สิทธิทำงวัฒนธรรม
และประเพณีทเ่ี กีย่ วข้องกับพืน้ ทีส่ วนป่ ำ เช่น กำรบวชป่ ำ หรือกำรไหว้เจ้ำป่ ำ (ถ้ำมี)
2) หลักฐำนทีแ่ สดงให้เห็นถึงกำรยอมรับจำกชุมชน เช่นบันทึกกำรยินยอมรับกำรชดเชย (ถ้ำ
มี)
(S) 3) ไม่ พ บหลัก ฐำนที่แ สดงให้เ ห็น ว่ ำ มีก ำรละเมิด สิท ธิท ำงกฎหมำย วัฒ นธรรม และ
ประเพณี และ ฉันทำนุมตั ทิ ไ่ี ด้รบั กำรรับรู้บอกแจ้งล่วงหน้ำและเป็ นอิสระของผูม้ สี ทิ ธินนั ้ ซึง่ ไม่ได้อยู่
ในกระบวนกำรทีเ่ หมำะสมเกิดขึน้ ในพืน้ ทีส่ วนป่ ำ
4.7.5 กรณีพ้นื ที่สวนป่ ำมีควำมเหมำะสมทำงด้ำนนันทนำกำร ผู้ประกอบกำรต้องให้ชุมชน
สำมำรถเข้ำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสม โดยคำนึงถึงสิทธิควำมเป็ นเจ้ำของของผู้ประกอบกำร
และสิทธิของผูอ้ ่นื ผลกระทบต่อทรัพยำกรและระบบนิเวศของสวนป่ ำ รวมถึงควำมสอดคล้องต่อกำร
ทำหน้ำทีข่ องสวนป่ ำ
ตัวชี้วดั
1) แผนทีท่ รัพยำกรสวนป่ ำและพืน้ ทีเ่ พือ่ กำรนันทนำกำร (ถ้ำมี)
2) หลักฐำนกำรประเมินพืน้ ทีเ่ พือ่ กำรนันทนำกำร รวมถึงรูปแบบกำรเข้ำใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
เหมำะสมเพือ่ ชุมชน (ถ้ำมี)
3) บันทึกข้อตกลงกำรใช้ประโยชน์พน้ื ที่ เพือ่ กำรนันทนำกำรร่วมกับชุมชน (ถ้ำมี)
(S) 4) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำ แสดงถึงกิจกรรมและรูปแบบกำรเข้ำใช้ประโยชน์พ้นื ที่สวนป่ ำ
เพือ่ กำรนันทนำกำร (ถ้ำมี)
4.7.6 กรณีพ้นื ที่สวนป่ ำมีพ้นื ที่ท่ไี ด้รบั กำรยอมรับว่ำเป็ นพื้นที่ท่มี คี วำมสำคัญอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงด้ำนประวัตศิ ำสตร์ วัฒนธรรม สิง่ ทีย่ ดึ เหนี่ยวทำงจิตใจ หรือมีพน้ื ทีท่ เ่ี ป็ นปั จจัยพืน้ ฐำนที่จำเป็ นของ
ชุมชน (เช่น ปั จจัยสี)่ โดยชุมชนใช้ร่วมกันอย่ำงชัดเจน ต้องได้รบั กำรปกป้ องและกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม
ตัวชี้วดั
1) แผนที่ทรัพยำกรสวนป่ ำ แสดงถึงพื้นที่สำคัญทำงด้ำนประวัตศิ ำสตร์ วัฒนธรรม สิง่ ที่ยดึ
เหนี่ ย วทำงจิต ใจ หรือ มีพ้ืน ที่ท่ีเ ป็ นปั จ จัย พื้น ฐำนที่ จ ำเป็ นของชุ ม ชน เช่ น กำรพบชิ้ น ส่ ว น
โบรำณสถำนหรือโบรำณวัตถุ (ถ้ำมี)
2) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำแสดงถึงแนวทำงกำรดำเนินงำนในพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั กำรยอมรับว่ำเป็ น
พื้นที่ท่มี คี วำมสำคัญอย่ำงมีนัยสำคัญ ทำงด้ำนประวัตศิ ำสตร์ วัฒนธรรม สิง่ ที่ยดึ เหนี่ยวทำงจิตใจ
หรือมีพน้ื ทีท่ เ่ี ป็ นปั จจัยพืน้ ฐำนทีจ่ ำเป็ นของชุมชน (ถ้ำมี)
3) หลัก ฐำนกำรด ำเนิ น กำรกับ พื้น ที่นั น้ ๆ เช่ น กำรขึ้น ทะเบีย นวัฒ นธรรม หรือ รูป ถ่ ำ ย
กิจกรรม (ถ้ำมี)
4.7.7 กำรจัดกำรสวนป่ ำต้อ งค ำนึงถึงประโยชน์ ใ นกำรท ำหน้ ำที่ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สัง คม
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ด้ำนนันทนำกำร และต้องคำนึงถึงควำมหลำกหลำยของโครงสร้ำงสวนป่ ำ
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1) แผนทีท่ รัพยำกรสวนป่ ำ แสดงพืน้ ทีเ่ พือ่ กำรนันทนำกำร (ถ้ำมี)
2) หลักฐำนกำรประเมินศักยภำพของพื้นที่เพื่อกำรนั นทนำกำร รวมถึงรูปแบบกำรเข้ำใช้
ประโยชน์ของชุมชนได้อย่ำงเหมำะสม (ถ้ำมี)
3) บันทึก ข้อ ตกลงกำรใช้ประโยชน์ พ้นื ที่เ พื่อ กำรนันทนำกำรร่ว มกับชุมชน ซึ่งไม่นำไปสู่
ผลกระทบทีร่ ำ้ ยแรงต่อทรัพยำกรสวนป่ ำในพืน้ ที่ (ถ้ำมี)
(S) 4) แผนกำรจัดกำรสวนป่ ำแสดงถึงกิจกรรมและรูปแบบกำรเข้ ำใช้ประโยชน์พ้นื ที่สวนป่ ำ
เพือ่ กำรนันทนำกำร และต้องคำนึงถึงควำมหลำกหลำยของโครงสร้ำงสวนป่ ำ (ถ้ำมี)
4.7.8 ผูป้ ระกอบกำรและผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง ต้องได้รบั ควำมรูอ้ ย่ำงเพียงพอและ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
ด้วยกำรฝึ กอบรมอย่ำงต่อเนื่อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรสวนป่ ำอย่ำงยัง่ ยืนที่เป็ นสิง่ จ ำเป็ น
สำหรับกำรวำงแผนกำรจัดกำรและกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมฉบับนี้
ตัวชี้วดั
1) แผนกำรฝึกอบรมหรือกำรบรรยำย ให้ควำมรูแ้ ก่ผปู้ ฏิบตั งิ ำนทุกระดับทีเ่ กีย่ วข้อง ตำมเวลำ
ทีเ่ หมำะสม
2) หลักฐำนกำรฝึกอบรมหรือกำรบรรยำยให้ควำมรูต้ ำมแผน
4.7.9 กำรปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ ของสวนป่ ำ ต้องนำองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ท่เี หมำะสมจำก
ชุมชนและภูมปิ ั ญญำท้องถิน่ มำประยุกต์ใช้ เช่น ประสบกำรณ์จำกชุมชนท้องถิน่ ผูป้ ระกอบกำร องค์กร
อิสระ
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภูมปิ ั ญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั งิ ำนทำงด้ำน
สวนป่ ำ (ถ้ำมี)
2) หลักฐำนกำรสนับสนุนกำรนำประสบกำรณ์และภูมปิ ั ญญำท้องถิน่ มำใช้ในกำรจัดกำรสวนป่ ำ (ถ้ำ
มี)
4.7.10 กำรจัด กำรสวนป่ ำ ต้ อ งจัด ให้ มีก ำรติด ต่ อ สื่อ สำรและกำรปรึก ษำหำรือ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ กับชุมชน ท้องถิ่น และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสวนป่ ำอย่ำง
ยังยื
่ น และต้องจัดให้มกี ระบวนกำรทีเ่ หมำะสม สำหรับกำรแก้ไข ข้อร้องเรียน และข้อขัดแย้งต่ำงๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัดกำรสวนป่ ำระหว่ำงสวนป่ ำกับชุมชนท้องถิน่
ตัวชี้วดั
1) บัญชีรำยชื่อชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของสวนป่ ำ
2) แผนกำรสือ่ สำร ช่องทำงกำรสือ่ สำร และควำมถีใ่ นกำรสือ่ สำรที่เป็ นปั จจุบนั ของกำรจัดกำร
สวนป่ ำ
3) หลักฐำนกำรสื่อสำร เช่น บอร์ดประชำสัมพันธ์ หรือบันทึกกำรประชุมร่วมกับชุมชน หรือ
หมู่บำ้ น ฯลฯ
4) กระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงกำรแก้ไขข้อร้องเรียน หรือข้อขัดแย้งต่ำงๆ
5) หลักฐำนกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะของชุมชนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรสวนป่ ำ
TFCC PD 009:2019 Edition no.3

Page 21

4.7.11 กำรปฏิบตั งิ ำนในสวนป่ ำต้องมีกำรวำงแผน และมีแนวทำงปฏิบตั ทิ เ่ี หมำะสมกับควำม
เสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ ต่อสุขภำพและควำมปลอดภัย และมีมำตรกำรป้ องกันผูป้ ฏิบตั งิ ำนจำกควำมเสีย่ ง
ในกำรทำงำน โดยผูป้ ฏิบตั งิ ำนต้องรับทรำบข้อมูลและวิธกี ำรป้ องกันควำมเสีย่ งจำกกำรทำงำน
ตัวชี้วดั
1) นโยบำยกำรจัดกำรสวนป่ ำ เกี่ยวกับควำมปลอดภัย และกำรจัดสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนทีป่ ลอดภัย
2) หลัก ฐำนกำรประเมิ น ควำมเสี่ย งที่อ ำจเกิด ขึ้น ต่ อ สุ ข ภำพและควำมปลอดภัย ส ำหรับ
ผูป้ ฏิบตั งิ ำน
3) บันทึกกำรฝึกอบรมผู้ปฏิบตั งิ ำนในกำรป้ องกันผู้ปฏิบตั งิ ำนจำกควำมเสีย่ งต่อสุขภำพและ
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
4) หลักฐำนกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับผู้ปฏิบตั ิงำน เพื่อสื่อสำรเกี่ยวกั บ
วิธกี ำรป้ องกันควำมเสีย่ งต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
5) หลัก ฐำนกำรตรวจสอบอุป กรณ์ เ ครื่อ งมือ ในกำรปฏิบัติง ำนที่ไ ด้ม ำตรฐำนและมีค วำม
ปลอดภัย
6) แผนและหลักฐำนกำรฝึกอบรมกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์กำรทำงำนอย่ำงปลอดภัย
7) หลักฐำนกำรตรวจสอบกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล รวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภยั หรืออุปกรณ์ควำมปลอดภัยอื่นๆ ทีเ่ หมำะสมกับสภำพกำรทำงำนของสวนป่ ำ
8) แผนและบันทึกผลกำรฝึกอบรมกำรปฐมพยำบำลเบือ้ งต้นสำหรับผูป้ ฏิบตั งิ ำน
9) บันทึกกำรตรวจสอบอุปกรณ์ ปฐมพยำบำลเบื้องต้น ให้มคี วำมพร้อมสำหรับใช้งำน ใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
10) บันทึกสถิตอิ ุบตั เิ หตุจำกกำรทำงำน รวมถึงผลกำรสอบสวนอุบตั เิ หตุ เพื่อนำไปสู่ กำรป้ องกัน
ไม่ให้เกิดขึน้ ซ้ำในสำเหตุเดียวกัน (ถ้ำมี)
11) กำรจัดกำรประกันภัยหมู่ให้ก ับเจ้ำหน้ ำที่ท่ีปฏิบัติงำน หรือมำตรกำรค่ำชดเชย ค่ ำรักษำที่
เหมำะสมและถูกต้องตำมกฎหมำยแรงงำน (ถ้ำมี)
4.7.12 สภำวะแวดล้อมในกำรทำงำนต้องมีควำมปลอดภัยและมีคู่มอื และกำรฝึ กอบรมด้ำน
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนสำหรับผูป้ ฏิบตั งิ ำนในสวนป่ ำทุกคนทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
ตัวชี้วดั
1) คู่มอื ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนสำหรับผูป้ ฏิบตั งิ ำนในสวนป่ ำ
2) แผนกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนสำหรับผูป้ ฏิบตั งิ ำนในสวนป่ ำ
3) หลักฐำนกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนสำหรับผูป้ ฏิบตั งิ ำนในสวนป่ ำ
4.7.13 สวนป่ ำต้องนำผลกำรศึกษำวิจยั มำใช้ในกำรบริหำรจัด กำร ต้องสนับสนุนกิจกรรมกำร
วิจยั และกำรรวบรวมข้อมูลที่จำเป็ นสำหรับกำรจัดกำรสวนป่ ำอย่ำงยังยื
่ นหรือสนับสนุ นกำรวิจยั ที่
เกีย่ วข้องทีด่ ำเนินกำรโดยองค์กรอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
ตัวชี้วดั
1) หลักฐำนกำรนำผลกำรศึกษำวิจยั ทีน่ ำมำใช้ประโยชน์กบั กำรจัดกำรสวนป่ ำอย่ำงยังยื
่ น
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2) แนวทำงกำรสนับสนุนกำรวิจยั หรือโครงกำรต่ำงๆ ในกรณีทก่ี ำรจัดกำรสวนป่ ำดำเนินกำร
โดยหลำยองค์กร
(S) 3) หำกมีกำรร้องขอ หน่ วยกำรจัดกำรป่ ำไม้ (FMU) ควรยินยอมให้มกี ำรศึกษำวิจยั ทำง
วิทยำศำสตร์ในสวนป่ ำนัน้ ได้
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