


ท าไมต้องมีการจัดการสวนป่า
อย่างยั่งยืน  



ความส าคัญของการจัดการปุาไมอ้ย่างยั่งยืน 

1. เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตามระเบยีบ,กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. สร้างความยั่งยืนของผลผลิต ที่ได้มาจากปุา 
3. เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า หรือกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  

ที่ต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ปุาไม้ที่ได้มีการรับรองการจัดการฯ 
สามารถประกันความน่าเชือ่ถือได ้

4. การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ  

5. ข้อก าหนดของกฎหมายใหม่ที่น ามาใช้ในตลาดยุโรป, ตลาดอเมริกา  
       และตลาดทางทวีปเอเชีย 

 



ทราบได้อย่างไรว่ามีการจัดการที่ยั่งยืน 

(sustainable management) 

 





ความหมายของการรับรองป่าไม้
(Forest Certification) 

•เป็นระบบหรือเคร่ืองมือการตดิตอ่ท่ีสนบัสนนุให้มีมาตรฐาน
การจัดการป่าที่ดีและยั่งยืน ด ารงไว้ซึง่ผลประโยชน์ทาง
สงัคม สิง่แวดล้อมและเศรษฐกิจ การรับรองทางป่าไม้ จงึได้ถกู
ออกแบบให้ผู้บริโภคเลือกใช้ไม้และผลิตภณัฑ์
ไม้จากป่าที่มีระบบการจัดการอย่างยั่งยืน โดนมี
การก าหนดมาตรฐานการจดัการอย่างยัง่ยืนเพ่ือใช้ในการรับรอง
ไว้ ตัง้แตแ่หลง่ก าเนิดไม้ จนถึงอตุสาหกรรมไม้ เพ่ือให้มีการ
จดัการท่ีดี รวมทัง้แหลง่ก าเนิดไม้ท่ีได้มาอย่างถกูต้องตาม
กฏหมาย โดยใช้กลไกทางตลาดท่ีน าไปสูก่ารจดัการอย่างยัง่ยืน 



ความหมายของการรับรองป่าไม้
(Forest Certification) (ต่อ) 

•รณรงค์ให้มีการค้าไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ท่ีได้รับรองจากป่าท่ีมี
ระบบการจดัการอยา่งยัง่ยืน การรับรองเส้นทางการท าไม้จากต้น
ตอ ไปจนถงึผลติภณัฑ์ไม้ (Chain of Custody Certification) 

และเป็นการปิดฉลากการรับรอง (Environmental labeling) 

โดยเน้นรูปแบบการรับรองจากองค์กรอิสระ (Indepecdent 

Organization) การรับรองทางป่าไม้เป็นการสมัครใจ
ทัง้ผู้ผลิตและผู้บริโภค (Voluntary Certification) 

ไม่มีข้อผูกพันทางกฏหมาย  

 
•(นิคม แหลมสกั, นรินธร จ าวงษ์ : การรับรองป่าไม้,การจดัการทรัพยากรเพ่ือการป่าไม้,หน่วยที ่11, ประมวลสาระชดุ
วิชา,มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช) 



ประเภทการรับรอง 

• Forest Management (FM)  

 เป็นการรับรองการจัดการปุาไม้, การจัดการสวนปุา 

 

• Chain of Custody (COC) 

 เป็นการรับรององคก์รทีอ่ยู่ในห่วงโซ่ผลติภัณฑ์ จากปุาไม(้สวนปุา) 
 จนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งใช้หลักการควบคุมและติดตาม เพื่อให้
 สามารถตรวจสอบย้อนกลับได ้



การรับรองระบบ FM 



การรับรองระบบ 
COC 



รูปแบบการรับรอง 

Single  Certification : การรับรองเดี่ยว 

Group  Certification : การรับรองแบบกลุ่ม 



Forest Stewardship Council  (FSC) 
:  เป็นองค์กรอสิระที่มไิด้แสวงหาก าไรภายใต้ความ
ร่วมมือของกลุ่มที่เกี่ยวข้องต่างๆทั่วโลก เช่น กลุ่มอนุรักษ์
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้ค้าไม้ ผู้ผลิตสินค้าจากไม้ องค์กร
ผู้ให้การรับรองไม้  มีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ขึน้เพื่อ
ส่งเสริมให้เกดิความรับผดิชอบในการดูแลป่าไม้ของ
โลก  และจัดท าระบบการให้การรับรองไม้และผลิตภณัฑ์
จากไม้   
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สนิค้าไม้และผลติภณัฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก 

FSC เป็นไม้ที่ผลติจากป่าธรรมชาติหรือป่าปลกู 

ที่ได้รับการตรวจสอบวา่มีการจดัการป่าอยา่ง
ถกูต้องตามหลกัการท่ีเป็นท่ียอมรับ คือการปลกู
ไม้อยา่งยัง่ยืน  ซึง่การย่ืนขอใบรับรองของ FSC 

เป็นไปตามความสมคัรใจ 
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•ไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ท่ีมีใบรับรองจาก  FSC 

จะต้องถกูปลกูทดแทนในจ านวนท่ีไม้น้อยกวา่ท่ีถกู
ตดัไป ในขณะเดียวกนั FSC สตัว์และชีวิตพืชในป่า
นัน้ ก็ได้รับการคุ้มครองและไม่ได้รับผลกระทบจาก
การที่ไม้ถกูตดัไป นอกจากนี ้คนท างานในป่า นี ้

จะต้องเป็น มีการศกึษา  อปุกรณ์ความปลอดภยัและ
เงินเดือนท่ีเหมาะสม 



The Forest Stewardship Council (FSC) 

- ก่อตั้งโดยภาคธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2536 หลังการประชุม

สหประชาชาติปี 2535 เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- FSC เป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศ ไม่ขึ้นกับรัฐบาล ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์ 

- FSC เป็น มาตรฐานการรับรองระดับสากล ที่ได้รับการ

ยอมรับจากนานาชาติในการจัดการปุาไม้อย่างรับผิดชอบ 



16 
องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการปลูกสร้างสวนปุา
เศรษฐกิจ ตามแนวทางการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความย่ังยืนด้าน สิ่งแวดล้อม 
ด้านสังคม และ ด้านเศรษฐกิจ  

• ปัจจุบันมีสวนปุาของ อ.อ.ป. ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ FSC จ านวน 32 สวนปุา มีพ้ืนที่
รับรองจ านวน 55,846.8 ha (349,042.5 ไร่)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rainforest Alliance  
(Smart Wood ) 

Bureau Veritas Certification  

1. สวนป่าทุ่งเกวียน 
2. สวนป่าแม่มาย 
3. สวนป่าวังชิ้น 
4. สวนป่าขุนแม่ค ามี 

งบอุดหนุนรัฐบาล 2557 งบอุดหนุนรัฐบาล 2558 

1. สวนป่าแม่แจ่ม 
2. สวนป่าแม่หอพระ 
3. สวนป่าแม่จาง 
4. สวนป่าแม่สรอย 
5. สวนป่าแม่สิน – แม่สูง 
6. สวนป่าเขากระยาง 
7. สวนป่าศรีสัชนาลัย 
8. สวนป่าไทรโยค 1 
9. สวนป่าไทรโยค 2 
10. สวนป่าเกริงกระเวีย 

1. สวนป่าแม่ลี ้
2. สวนป่าแม่เมาะ 
3. สวนป่าแม่แฮด 
4. สวนป่าแม่ค าปอง 
5. สวนป่านครน่าน 
6. สวนป่าท่าปลา 
7. สวนป่าทองผาภูมิ 
8. สวนป่ากาญจนดิษฐ์ 
9. สวนป่าคลองท่อม 

งบอุดหนุนรัฐบาล 2559 

1. สวนป่าสินปุน 
2. สวนป่าท่าชนะ 
3. สวนป่าสลุย-ท่าแซะ 
4. สวนป่าเหนือคลอง 
5. สวนป่าพรุดินนา 
6. สวนป่าอ่าวลึก 
7. สวนป่าห้วยน้ าขาว 
8. สวนป่าวังวิเศษ 
9. สวนป่าอ่าวตง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 ส.ค 59 – 31 ก.ค. 64 
จ านวน 4 สวนปุา 

Rainforest Alliance  
(Smart Wood ) 

สวนป่าทุ่งเกวียน  จ.ล าปาง 
สวนป่าแม่มาย  จ.ล าปาง 
สวนป่าวังช้ิน  จ.แพร ่
สวนป่าขุนแม่ค ามี  จ.แพร่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

26 พ.ค. 58 – 25 พ.ค. 63
จ านวน 10 สวนปุา 

Bureau Veritas Certification (BV 57)  
สวนป่าแม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ 
สวนป่าแม่หอพระ  จ.เชียงใหม่ 
สวนป่าแม่จาง  จ.ล าปาง 
สวนป่าแม่สรอย  จ.แพร่ 
สวนป่าแม่สิน – แม่สูง  จ.แพร่ 
สวนป่าเขากระยาง  จ.พิษณุโลก 
สวนป่าศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย 
สวนป่าไทรโยค 1  จ.กาญจนบุรี 
สวนป่าไทรโยค 2  จ.กาญจนบุรี 
สวนป่าเกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20 ต.ค. 58 – 19 ต.ค. 63 
จ านวน 9 สวนปุา 

Bureau Veritas Certification (BV 58)  

สวนป่าแม่ลี้  จ.ล าพูน 
สวนป่าแม่เมาะ  จ.ล าปาง 
สวนป่าแมแ่ฮด  จ.แพร ่
สวนป่าแม่ค าปอง  จ.แพร ่
สวนป่านครน่าน  จ.น่าน 
สวนป่าท่าปลา  จ.อุตรดิตถ์ 
สวนป่าทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุร ี
สวนป่ากาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี 
สวนป่าคลองท่อม  จ.กระบี ่



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11 ต.ค. 60 – 10 ต.ค. 63 
จ านวน 9 สวนปุา 

Bureau Veritas Certification (BV 59)  

สวนป่าสินปุน  จ.สุราษฎร์ธานี 
สวนป่าท่าชนะ  จ. สุราษฎร์ธานี 
สวนป่าสลุย-ท่าแซะ  จ.ชุมพร 
สวนป่าเหนือคลอง  จ.กระบี ่
สวนป่าพรุดินนา  จ.กระบี ่
สวนป่าอ่าวลึก  จ.กระบี่ 
สวนป่าห้วยน้ าขาว  จ.กระบี ่
สวนป่าวังวิเศษ  จ.ตรัง 
สวนป่าอ่าวตง  จ.ตรัง 





การรับรองระบบ FM 



การรับรองระบบ 
COC 





10 หลักการและเกณฑ์ของ FSC 

หลักการที่ 1 : ความสอดคล้องกับกฎหมายและหลักการ FSC 
   [COMPLIANCE WITH LAWS AND FSC PRINCIPLES] 

การจัดการปุาไม้ จะต้องค านึงถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีการบังคับใช้ใน
ประเทศนั้นๆ รวมถึงสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศและต้องสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนด
และเกณฑ์ของ FSC 



จะต้องจ่าย ค่าธรรมเนียม 
ค่าภาคหลวง         
และภาษตีามกฎหมายต่าง ๆ 

ประเทศที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ เช่น CITES , 
ITTO , ILO และการประชุมในเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ        
ต้องมีการน าข้อตกลงเหล่านั้น
มาร่วมพิจารณาด้วย 



  

หากมีความขัดแย้งระหว่าง ข้อก าหนด กฎหมาย         
และข้อก าหนดและเกณฑ์ของ FSC ผู้ที่ให้การรับรอง    
และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่รับผลกระทบ ต้องน าเข้ามาสู่   
การพิจารณาร่วมกันเพือ่ให้การรับรอง เป็นกรณีๆ ไป 



พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตของการจัดการปุา
ไม้ต้องได้รับการปกปูองจากการเก็บ
เกี่ยวที่ผิดกฎหมาย การตั้งถิ่นฐาน    
และกิจกรรมอ่ืนๆที่ไม่ได้รับอนุญาต 
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ผู้จัดการสวนปุาต่าง ๆ ต้องมีข้อ
ผูกพันระยะยาวในการที ่
จะต้องปฏิบัติตามหลักการและ 
กฎเกณฑ์ ของ FSC 



 ต้องจัดท าเอกสารแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการถือครองและการใช้สิทธิ์ใน
ระยะยาวบนที่ดินและทรัพยากรภายในปุาและได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย 

หลักฐานแสดงเกี่ยวกับสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในระยะยาว  

10 หลักการและเกณฑ์ของ FSC 
 หลักการที่ 2 : ความรับผิดชอบในการถือครองและสิทธิ์                              

[TENURE AND USE RIGHTS AND RESPONSIBILITIES]  
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มีขบวนการแก้ไข       
ข้อขัดแย้งการเรียกร้องสิทธิ 
การครอบครองและการใช้ 
ประโยชน์  

ต้องคุ้มครอง สิทธิการครอบครองตาม   
กฎหมาย หรือตามวัฒนธรรมประเพณี หรือ
สิทธิการใช้ประโยชน์ ของชุมชนท้องถิ่น ใน
บริเวณพื้นที่สวนปุา  



สิทธิต์ามกฎหมายและสิทธิต์ามจารีตประเพณีของคนท้องถิ่น
ที่จะเป็นเจ้าของ ใช้ประโยชน์และจัดการพื้นที่ อาณาเขต 
และทรัพยากรที่ตนครอบครองต้องได้รับการยอมรับและ
เคารพ 

10 หลักการและเกณฑ์ของ FSC 
 หลักการที่  3 : สิทธิของคนท้องถิ่น  [INDIGENOUS PEPLE RIGHTS] 



การบริหารจัดการการด าเนินการภายในปุาไม้ต้องคงไว้หรือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวของผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปุาและ
ชุมชนท้องถิ่นปุาไม้และชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ในระยะยาว  

ชุมชนต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับ 
พื้นที่การจัดการปุาไม้ควรจะได้รับ 
โอกาสใน การจ้างงาน การฝึกอบรม 
และบริการอื่น ๆ 

10 หลักการและเกณฑ์ของ FSC 
หลักการที่ 4 : ความสัมพันธ์กับชุมชนและสทิธิ์ของผู้ปฏิบัติงาน 

[COMMUNITY RELATIONS AND WORKERS RIGHTS] 



การจัดการปุาไม้ควรจะสอดคลอ้งกับ 
กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุม 
ถึงสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน 
และครอบครัว 

สิทธิของคนงานในการรวมตัวและ 
การเจรจาต่อรองกับนายจ้างจะต้องได้รับการ 
รับรอง ทั้งนี้เป็นไปตามร่างการประชุมที่ 87  
และ 98 ขององค์การ ILO 



  

ควรจะมีกลไกที่เหมาะสมส าหรบัการแก้ไขปัญหา 
ด้านการร้องทุกข์ และส าหรับจัดเตรียมการชดเชย 
ที่เป็นธรรมต่อการสูญเสียและความเสียหาย 
ทางด้านสิทธิตามกฎหมาย , สิทธิตามวัฒนธรรม , 
ทรัพย์สมบัติ , ทรัพยากร หรือการประกอบอาชีพ 
ของประชาชนในท้องถ่ินที่จะเกิดขึ้น และควรที่จะ 
มีตรวจวัดและค านวณเพื่อเป็นการหลกีเลี่ยงมิให้ 
เกดิการสูญเสียและความเสยีหายขึ้น  



การด าเนินการบริหารจัดการปุาไม้ต้องส่งเสริมการใช้งานสินค้าและ
บริการจากปุาไม้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจในการอยู่รอดทาง
เศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
กว้างขวาง 

10 หลักการและเกณฑ์ของ FSC 

  หลักการที่ 5 : ผลประโยชน์จากปุาไม้ 
                   [BENEFITS FROM THE FOREST]  



- ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจครอบคลุมทุกด้าน 
- การใช้ประโยชน์ผลผลติมีประสิทธิภาพสูงสดุ 
- ลดความสูญเสีย ความเสียหายจากการด าเนนิงาน 
- มีความหลากหลายของผลผลติ 
- บ ารุงรักษา ตามสภาพพื้นที่ต้นน าล าธาร 
- ไม่ตัดไม้เกินก าลังผลิต 



  
การบริหารจัดการปุาไมจ้ะต้องอนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพและ
คุณค่าของความสัมพันธ์ทางชวีภาพ แหล่งน้ า ดิน และระบบนิเวศน์      
ภูมิประเทศที่มีลักษณะเฉพาะตัวและง่ายต่อการถูกท าลาย โดยคงไว้ซึ่ง
หน้าที่ทางนิเวศน์วิทยาและความสมบูรณข์องปุาไมแ้ละการออกแบบ     
ภูมิทัศน์ที่ดีจะต้องรักษาความสมดุลทางนเิวศน์และความสมบูรณ์ของปุาไม้  

10 หลักการและเกณฑ์ของ FSC 
 หลักการที่ 6 : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

           [ENVIRONMENTAL IMPACT] 



IEE (Initial Environmental Examination) เป็นการประเมินผลกระทบ
เบื้องต้น  
EIA (Environmental Impact Assessment ) คือ การรายงาน
ผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สภาพแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น  ซึ่งการท า IEE และ EIA เป็นเครื่องมือในการวางแผนเพื่อ
การวิเคราะห์และประเมินผล โดยจะเสนอให้เห็นภาพของผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากโครงการ รวมทั้งแนะแนวทางเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบ
ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจใช้ประกอบใน
การพิจารณาโครงการว่าสมควรให้ด าเนินการหรือไม่ 

IEE,EIA 
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IEE , EIA 



- ต้องมีการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม 
- ระบบปูองกันพืชและสัตว์ที่หายาก ที่อยู่อาศัย  
ระบบนิเวศน ์
- รักษาระบบนิเวศน์ ฟื้นฟู ความหลากหลาย 
วงจรชีววิทยา 
- ก าหนดพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศน ์



  

- เอกสารลดการพังทลายของดินจากการท าไม้ เช่น ถนน 
- การใช้สารเคมีตามกฎหมาย WHO 
- การก าจัดสารเคมี ภาชนะที่เหมาะสม 
- บันทึกการใช้สารเคมี ควบคุม Non GMOs 



ตัวอย่างสารเคมีที่ห้ามใชแ้ละใช้ได้แต่ต้องได้รับการอนุญาตและใช้ปริมาณลดลง 



 - หลีกเลี่ยงการปลูกพืชต่างถิ่น 
 - ไม่ใช้พื้นที่ปุาไม้ มาปลูกสร้างสวนปุา  



  

แผนในการบริหารจัดการ เหมาะสมต่อขนาดและความหนาแน่นในการด าเนินงาน 
ต้องท าเป็นเอกสาร น าไปใช้และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการบริหาร
จัดการในระยะยาวและวิธีการในการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องมีการกล่าวไว้อย่าง
ชัดเจน 

10 หลักการและเกณฑ์ของ FSC 
หลักการที่ 7  :  แผนการจัดการ [MANAGEMENT PLAN]  



  

- แผนการจัดการ    
 
- มีการทบทวนแผนจัดการปรับปรุงให้ทันสมัย 
 
- จัดฝึกอบรมแผนการจัดการ 
 
- ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการ 



การตรวจติดตามและการประเมิน ต้องมี
การด าเนินการตรวจติดตาม ให้เหมาะสม
กับขนาดและความหนาแน่นของการ
บริหารจัดการปุาไม้ เพื่อประเมินสภาพ
ของปุา ปริมาณผลผลิตจากผลติภัณฑ์จาก
ปุา ห่วงโซ่ในการดูแลรักษา กิจ
กรรมการบริหารจัดการและผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

10 หลักการและเกณฑ์ของ FSC 
หลักการที่ 8 : การตรวจสอบติดตามและประเมิน 

   [MONITORING AND ASSESSMENT] 



- ติดตามเฝูาระวังความเปราะบาง, อื่นๆ 
- การวิจัย, การรวบรวมข้อมูล 
- ควบคุม, บันทึก ผลผลิตจากสวนปุาส่งถึงโรงงาน 



กิจกรรมการบริหารจัดการภายในพื้นที่ที่มีคุณคา่ด้านการอนุรักษ์สูง 
ต้องคงไว้หรือส่งเสรมิคลักษณะเฉพาะของปุา การตัดสินใจใดๆ ก็
ตามที่เกี่ยวข้องกับปุาที่มีคุณค่าด้านการอนุรกัษ์สูง ต้องพิจารณาใน
เชิงปูองกันไว้ก่อน 

10 หลักการและเกณฑ์ของ FSC 
หลักการที่ 9 : การด ารงรักษาปุาทีม่ีคุณค่าด้านการอนุรกัษ์สูง 
     [MAINTENANCE OF HIGH CONSERVATION VALUE FORESTS] 



- ก าหนดพื้นที่ HCVF 
 
- การอนุรักษ์สภาพปุาไม ้
 
- แผน, ผลการด าเนินงาน การปูองกัน เผยแพร่สู่สาธารณะ 
 
- ตรวจติดตามประจ าปีประเมินผล, เพ่ิมมูลค่า 



3 คู่มือ HCV 2014 (ฝังฟ้อนต์).pptx




การปลูกสร้างสวนปุาต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการตาม
หลักการและเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1-10 หากปุาที่ปลูกสามารถสร้าง
ผลประโยชน์ทางสงัคมและเศรษฐกิจ    และสามารถตอบสนองความ
ต้องการในสินค้าจากปุาไม้ของมนุษยชาติ ควรมีการน าสิ่งเหลา่นั้นมา
ใช้เติมเต็มการบริหารจัดการ เพื่อลดความกดดันและส่งเสรมิการ
สร้างทดแทนและการอนุรักษ์ของปุาธรรมชาติ 

10 หลักการและเกณฑ์ของ FSC 
หลักการที่ 10 :  การปลูกสร้างสวนปาุ [PALNTATIONS] 



- แสดงวัตถุประสงค์การจัดการสวนปุาอย่างชัดเจน 

- ส่งเสริมการปูองกัน, ฟื้นฟูและอนุรักษ์ปุาธรรมชาติ,                  

พื้นที่อนุรักษ์-ต้นน้ าล าธาร 

- สวนปุามีองค์ประกอบหลากหลาย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

- คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมปลูกในพื้นที่สวนปุา 

- สัดส่วนพ้ืนที่อนุรักษ์เหมาะสมกับพื้นที่สวนปุา 



- การจัดการและผลกระทบดิน 
- การตรวจสอบ-ปูองกันโรค-แมลง-ไฟปุา-พันธุ์พืชต่างถิ่น 
- การปฏิบัติงาน - ติดตาม - ประเมินผลนิเวศน์ สังคมสวนปุา -  
ความคิดเห็นชุมชน 
- ที่ดินปุาไม้ไม่เป็นปุาไม้ก่อนปี 2537 



ขอบคุณครับ 


