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บทน ำ 
 

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า กลุ่มบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ รายใหญ่ของโลก มีนโยบายการรับซ้ือน้้ายางที่ได้
จากสวนยางพาราที่ได้รับการรับรองว่ามีการจัดการอย่างยั่งยืนตามแนวทาง FSC หรือ PEFC ทั้งนี้เนื่องจาก
ถูกกดดันอย่างหนักจากกลุ่ม NGOs อันเนื่องมาจากประเด็นปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศไทย 
และการเผาป่าเพ่ือปลูกปาล์มน้้า มันและยางพาราในประเทศอินโดนีเซีย  ส้าหรับประเทศไทยนั้นการยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) ซ่ึงเป็นองค์กรด้านนโยบายการเรื่องยางพาราทั้งระบบ จึงต้องมีแผนเพ่ือรองรับ
ปัญหาดังกล่าวหากมีการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว แต่ในขณะที่ไม้ยางพารานั้ นได้มีการส่งสัญญาณมา
หลายปีแล้ว และก็เห็นผลจากการบังคับอย่างเข้มงวดจากประเทศผู้ซ้ือมาต้ังแต่ มกราคม 2559 ที่ผ่านมา 

เช่น ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี ใต้ รับซ้ือเฉพาะไม้ที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 
นอกจากนี้ บริษัท IKEA ซ่ึงเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารารายใหญ่ เพ่ือส่งออกในกลุ่มสหภาพยุโรป 
(EU) มีความต้องการไม้ยางพาราที่ผ่านการรับรองในระบบ FSC เท่านั้น 

 
สถานการณ์ปัจจุบันของผลิตผลจากไม้และที่มีไม้เป็นส่วนประกอบทั่วโลกได้ให้ความส าคัญด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกไม้เพ่ือใช้สอย เพ่ือ
เป็นอาชีพ ถือเป็นหนทางเดียวในการสร้างความม่ันคงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่และยั่งยืน  
การส่งเสริมให้การปลูก ไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ถู กกฎหมาย ไ ม่กระทบต่อชุมชน สังคม 
สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นข้อก าหนดของนานาชาติที่ต้องปฏิบัติตาม การใช้มาตรการกีดกันทางการค้าหรือการ
ปฏิเสธผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาของไม้ต้นทาง ถือเป็นมาตรการที่ถูกก าหนดให้ต้องปฏิบัติ คือ 
ไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ มีไม้เป็นส่วนประกอบนั้น จะต้องการได้รับการรับรองโดยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติด้วย ซ่ึงปัจจุบันมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ และมีการด าเนินการในประเทศ 
ไทย ได้แก่ มาตรฐาน Forest Stewardship Council : FSC และ Programe for  the Endorecement 
Forest Certification : PEFC) 
 
 การรับรองป่าไม้เป็นการพัฒนาระบบเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณลักษณะที่จ าเป็น เช่น เพ่ือตรวจ
ประเมินความสอดคล้องกับข้อก าหนดด้านเทคนิค ความปลอดภัย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงพบว่า
มาตรฐานป่าไม้ เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถบริหารจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อมาได้มีการ
ประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมป่าไม้ ซ่ึงผู้ ซ้ือ และผู้บริโภคเริ่มต่ืนตัวและให้ความส าคัญกับ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม จากการใช้ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ รวมถึงการมีจรรยาบรรณที่ดีของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการค านึงถึงวัตถุดิบจากป่าไม้ที่น ามาใช้ ต้ังแต่กระบวนการการผลิ ต 
จนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายว่าไม่ควรน าไม้มาจากแหล่งที่ก่อให้เกิดการท าลายป่าไม้ ฉะนั้นการรับรองด้านป่า
ไม้นั้น ผู้ประกอบการ เกษตรกรผู้ปลูกสร้างสวนป่า จึงค านึงถึงปลายทางของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ขายหรือส่งออกเป็นหลัก ในการเลือกรูปแบบ และประเภทของการรับรอง 
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ส าหรับประเทศไทยนั้น ปัจจุบันได้มีการพยายามสร้างการรับรองให้เกิดขึ้นที่รู้จักมี 2 รูปแบบ 
(มาตรฐาน) หลักๆ คือ FSC และ PEFC ซ่ึงแน่นอนเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจสวนป่าต้องเลือกที่จะ
ขอการรับรอง ตามเป้าหมายของปลายทางว่าผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบที่ต้องการนั้นต้องผ่านการตรวจรับรอง
ตามมาตรฐาน FSC หรือ PEFC แต่อย่างไรก็แล้วแต่ยังอาจมีมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้ในการเทียบเคียง
ได้เช่นเดียวกัน เช่น GoHo, JIA ของประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น 

 
การปรับปรุง และพัฒนามาตรฐาน วิธีการในการท าสวนยางพารา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การ

จัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก. 14061) โดยการจัดท าคู่มือส าหรับการตรวจประเมิน ในส่วนของ
สวนไม้ยางพาราขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการท าสวนยางพารานั้น เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ซ่ึงมาตรฐาน
ดังกล่าวก าลัง Endorcement ให้กับ TFCC ตามแนวทางของมาตรฐาน PEFC 

 
ส าหรับยางพาราของประเทศไทยนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับให้เข้าสู่มาตรฐาน

การรับรองจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Forest Management Certification:FM) และการรับรองแหล่งที่มา
ของไม้ (Chain of Custody Certification: CoC) ท าให้ไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา จาก
ประเทศไทย สามารถส่งขายในตลาดต่างประเทศได้ ซ่ึงระบบดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้ประเทศจ านวน
มหาศาลและเป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ในพ้ืนที่ท่ีถูกต้องตามกฏหมาย มาบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ มีการใช้
มาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างถูกต้องและเหมาะสม การปฏิบัติตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  

 
นอกจากนี้ก็เป็นความจ าเป็นในการยกระดับระบบการตรวจประเมินสวนยางพารา ของการยาง

แห่งประเทศไทย ให้ได้มาตรฐานผ่านการรับรองระบบงาน  ( ISO 17065) หรือเป็นหน่วยตรวจ Certifed 
Body (CB) และการพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่ตรวจประเมินให้เป็นผู้ตรวจ ตามมาตรฐานระดับสากล ตาม
แนวทาง ISO 9000 ก็จะท าให้การตรวจประเมินสวนยางพาราเพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์การท าสวนยางนั้น
ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

| 3 
 

ดร.สุเทพ จันทร์เขียว    Thai-Forest Certification Network : T-CERN 

RAOT  การยางแห่งประเทศไทย                                                   Rubber Authority of Thailand |  

ศัพท์และค ำย่อท่ีควรทรำบและถูกใช้บ่อย  
 

FSC :      Forest Stewardship Council  

PEFC:     Programme for the Endorecement of Forest Certification 

TFCC:     Thailand Forest Certification Council 
              ส านักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย 

T-CERN : Thai – Forest Certification Network 
              เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย  

IAF: International 
Accreditation 
Forum (IAF) 

เป็นองค์กรอิสระระดับนานาชาติที่ท าการตรวจรับรองมาตรฐานและ
ระบบงานทั้ง PEFC, TFCC รวมไปถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบ ทั้ง 
NGB,CB,AB หรือ IB เป็นต้น (คล้าย ๆ ICAO ซ่ึงรับรองมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยด้านการบิน ซ่ึงท าการตรวจกรมการบินพลเรือน และ
กรมการบินพลเรือน ก็เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้สายการบินเป็นต้น) 

NGB: National 
Government Body 

หน่วยงานหรือองค์กรซ่ึง IAF และ PEFC รับรองให้เป็นผู้ตรวจอนุญาต
ให้ CB สามารถด าเนินการตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
NGB หน่วยงานรัฐบาลที่ให้การควบคุมและดูแล TFCCเป็นเป็นองค์กร
อิสระ จึงต้องมีกฎหมายรองรับซ่ึงแต่งต้ังโดยรัฐบาลอาจจะโดยมติ ครม.
หรือรัฐสภา ตามแต่ที่องค์กรจะได้ร่วมกันจัดต้ัง มีสมาชิกที่เป็นตัวแทน
จากภาครัฐ สถาบันการวิจัยและสถาบันการศึกษาระดับสูง 
ผู้ประกอบการผลิตและกลุ่มทางสังคม NGB มีหน้าที่หลักคือ 

1) ร่าง ทบทวนและการเผยแพร่เอกสารโครงการรับรองด้านป่าไม้
ของประเทศไทย 

2) การด าเนินงานและก ากับดูแลโครงการรับรองป่าไม้ของประเทศ
ไทย (TFCS) 

3) การด าเนินการไกล่เกลี่ยส าหรับข้อพิพาทการอุทธรณ์และการ
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับโครงการรับรองป่าไม้ของประเทศไทย 

4) ส่งเสริมและเผยแพร่โครงการรับรองด้านป่าไม้ของประเทศไทย 

5) มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในนามของโครงการรับรองด้านป่าไม้ของประเทศไทย 
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AB: Accreditation 
Body 

หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation body : AB) มีหน้าที่ให้การ
รับรองระบบงานแก่หน่วยรับรอง (Certification Body : CB) เพ่ือให้ไป
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานให้แก่ โรงงาน ผู้ประกอบการ ในขอบข่าย
ต่างๆ เช่น การรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certification) การรับรอง
การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System 
Certification) เป็นต้น ปัจจุบันนี้ ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดย ส านักงานคณะกรรมการการมาตรฐาน
แห่งชาติ หรือ TISI ก าลังจัดเตรียมความพร้อมที่จะท าหน้าที่เป็น AB ซ่ึง
จะมีหน้าที่ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรอง (Certification 
Body : CB) เพ่ือให้ไปตรวจสอบรับรอง มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน มอก.14061 ให้แก่ ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ในการ
ก าหนดมาตรฐาน มอก.14061 ส าหรับผู้ประกอบการน าไปใช้ปฏิบัติ
และขอการรับรอง 

CB: Certification 
Boby 

หน่วยรับรองเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรืออนุญาต ให้ท าการ
ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน โดย NGB เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ 
และ AB เป็นรับรองระบบงานหรือมาตรฐานอีกทอดหนึ่ง CB จึงอาจจะ
เป็นบริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา หรือองค์กรซ่ึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับผู้ขอรับรอง และมีผู้เชี่ยวชาญเพียงพอ (Auditor) เหมาะสม สามารถ
ขอใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจรับรอง 

IB: Inspection Body หน่วยตรวจเป็นกลุ่มคน หรือนิติบุคคล ซ่ึงมีความรู้ความสามารถ ในการ
ตรวจรับรอง และจัดท ารายงานให้กับลูกค้าที่ขอตรวจรับรอง ซ่ึงอาจจะ
เป็น CB หรือ CB ได้มอบหมายให้ด าเนินการ 

Consult : ที่ปรึกษา บุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษา เพ่ือจัดท ากระบวนการ
ให้เป็นไปตามาตรฐานการรับรอง หรือการเตรียมความพร้อมให้ CB 
ตรวจประเมิน 
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ควำมเข้ำใจเรื่องกำรรับรองด้ำนป่ำไม้ (Forest Certification) 
 

1. กำรรับรองป่ำไม้ 
 
1.1 วิวัฒนาการของการให้การรับรองป่าไม้ 

การรับรองป่าไม้พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นกลไกส าหรับการตรวจสอบคุณลักษณะที่จ าเป็น เช่น เพ่ือตรวจ
ประเมินความสอดคล้องกับข้อจ ากัดด้านเทคนิค ความปลอดภัย และคุณภาพของผลิตภันฑ์ ซ่ึงพบว่า
มาตรฐานป่าไม้เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถบริหารจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อมาได้มีกา ร
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมป่าไม้ ซ่ึงผู้ซ้ือ และผู้บริโภคเริ่มต่ืนตัว และให้ความส าคัญกับ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการใช้ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ รวมถึงการมีจรรณยาบรรณที่ดีของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป่าไม้ในการค านึงถึงวัตถุดิบจากป่าไม้ที่น ามาใช้  (Nussbaum and Simula, 
2005a) 
 
1.2 มาตรฐานการรับรองป่าไม้ 
         การรับรองป่าไม้เป็นขั้นตอนการจัดการไม้ต้ังแต่อยู่ในสวนป่าจนกระทั่งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซ่ึง
สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) การรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest 
Management Certification; SFM) จะเป็นการประเมินการจัดการจัดการป่าไม้ในแต่ละขั้นตอน ในพ้ืนที่
หนึ่งๆ ซ่ึงจะค านึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ผลิตภาพ (productivity) การสืบต่อ
พันธุ์ (regeneration capacity) ความอยู่รอดของหมู่ไม้ (viability) และ ศักยภาพในการพัฒนาของหมู่ไม้ 
(potential) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และต้องไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศอ่ืน การด าเนินการดังกล่าว
เหมาะส าหรับผู้ประกอบการที่ด าเนินการเรื่องป่าไม้ สวนป่า ทรัพยากรป่าไม้ ป่าธรรมชาติ และ 2) การ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Chain of Custody Certificate; CoC) เป็นการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้จากสวนป่า
ไปยังจุดสุดท้าย จนถึงมือผู้ ซ้ือในตลาดโลกว่าเกิดความยั่งยืนตลอดทาง เหมาะส าหรับผู้ประกอบการที่ใช้
ผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยมาตรฐานการรับรองป่าไม้ของแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากร เทคโนโลยี และปัจจัยเก่ียวข้องอ่ืนๆ ซ่ึงต้องสัมพันธ์กับมาตรฐานการรับรอง
ระหว่างประเทศ(นิคม แหลมสักและนรินธร จ าวงษ์, 2553) 
 
1.3) การรับรองป่าไม้ (Forest Certification) 

การรับรองป่าไม้ เป็นระบบหรือเครื่องมือการติดต่อที่สนับสนุนให้มีมาตรฐานการจัดการป่าที่ดีและ
ยั่งยืน ด ารงไว้ซ่ึงผลประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ การรับรองทางป่าไม้ จึงได้ถูกออกแบบ
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าที่ มีระบบการจัดการอย่างยั่งยืน โดนมีการก าหนดมาตรฐาน
การจัดการอย่างยั่งยืนเพ่ือใช้ในการรับรองไว้ ต้ังแต่แหล่งก าเนิดไม้ จนถึงอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือให้มีการ
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จัดการที่ ดี รวมทั้งแหล่งก าเนิดไม้ที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย โดยใช้กลไกทางตลาดที่น าไปสู่การ
จัดการอย่างยั่งยืน รณรงค์ให้มีการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับรองจากป่าที่มีระบบการจัดการอย่างยั่งยืน 
การรับรองเส้นทางการท าไม้จากต้นตอ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ไม้ (Chain of Custody Certification) และ
เป็นการปิดฉลากการรับรอง (Environmental labeling) โดยเน้นรูปแบบการรับรองจากองค์กรอิสระ 
(Independent Organization) การรับรองทางป่าไม้เป็นการสมัครใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค (Voluntary 
Certification) ไม่มีข้อผูกพันทางกฏหมาย (นิคม แหลมสักและนรินธร จ าวงษ์, 2553) 

แนวคิดเรื่องการรับรองนั้นมีมาระยะหนึ่งแล้ว ต้ังแต่ปี 2544 โดยจะเห็นได้จากการที่มีการแต่งต้ัง
คณะท า งา น เพ่ือก า หนดมา ตร ฐาน  ISO 14061 SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT SYSTEM : 
SPECIFICATION DOCUMENT (SFM) เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้แบบ
ยั่งยืน :ข้อก าหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ก าหนดคุณลักษณะส าหรับระบบการจัดการป่าไม้
แบบยั่งยืน ที่หน่วยจดทะเบียนหรือหน่วยรับรอง ต้องใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับรองระบบการจัดการ
ป่าไม้แบบยั่งยืน ของผู้ยื่นค าขอ ซ่ึงมีบางประเทศได้น าแนวทางไปประกาศก าหนดเป็นมาตรฐานแห่งชาติ
แล้ว ส าหรับประเทศไทยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะมีการน าระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน มาใช้
เป็นข้อกีดกันทางการค้าในอนาคต โดย  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีการ
ปรับปรุงร่างมาตรฐาน และเม่ือได้มีการประกาศใช้มาตรฐานดังกล่าว สมอ.ก็จะจัดท าโครงการน าร่องให้
ค าปรึกษาและแนะน าการจัดท าและพัฒนาระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน แต่ปัจจุบัน (สิงหาคม 2558) 
ก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยมีการสัมมนาการจัดท าหลักเกณฑ์การรับรองป่าไม้ไทยและการ
ทบทวนมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแห่งชาติ (Developing the Thai Forestry Certification 
Scheme with a review of the National SFM Standard) เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงมาตรฐานดังกล่าวนี้จะมีลักษณะเป็นมาตรฐานระดับชาติ  National 
Standard (NS) ซ่ึงมีลักษณะ คือ  

1) จะต้องสอดคล้องกับนโยบายป่าไม้ กฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวกับป่าไม้ของไทย 
2) จะต้องเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือที่ขอใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
3) มีการด าเนินการโดยคนไทยไม่มีปัญหาการกีดกันแรงงานไทยประชาชนมีความพึงพอใจ ใน

กิจการไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือความเดือดร้อนต่อประชาชนในท้องถิ่น 
4) การด าเนินงานก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย

ทางสิ่งแวดล้อม (เปรียบเทียบกับก่อนที่จะด าเนินการ) มีการจัดการแบบหลักวิชาการที่
เอ้ืออ านวยให้มีการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

5) มีการวางแผนและการจัดการอย่างดีเป็นระบบและมีลายลักษณ์อักษร มีการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

6) ไม่ละเลยซ่ึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
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2. มำตรฐำนกำรรับรองป่ำไม้ตำมแนวทำงของ FSC (Forest Stewardship Council)  
 
 FSC ย่อมาจาก Forest Stewardship Council เป็นองค์กรอิสระเก่ียวกับมาตรฐานการรับรองป่า
ไม้ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกซ่ึงได้รับแรงสนับสนุนจากองค์กรเอกชน และถูกจัดต้ังขึ้นเนื่องจากความกังวล
ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบจากการตัดสินใจชื้อผลิตภัณฑ์  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่
ต้องน าเครื่องมือ หรือเทคนิคมาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างมูลค่าในตลาด และส่งเสริมให้การบริหารจัดการโดยมี
ความรับผิดชอบ และที่ส า คัญต้องสอดคล้องกับหลักการจัดการป่าไม้ที่ ดี ดังนั้น FSC จึงมีส่วนช่วยสร้าง
ความน่าเชื่อถือในการซ้ือผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าไม้ที่ได้รับการรับรอง และก่อให้เกิดการยอมรับในการบริหาร
จัดการด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม FSC (Forest Stewardship Council, 2008b) 

FSC เป็นองค์กรเอกชนภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ จากทั่วโลก อาทิ กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ และ
สิ่งแวดล้อม ผู้ค้าไม้ ผู้ผลิตสินค้าจากไม้ และองค์กรผู้ให้การรับรองไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ เพ่ือจัดท า
ระบบการให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซ่ึงเป็นการรับประกันว่า ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการประทับ
เครื่องหมาย FSC เป็นไม้และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้อง 
ตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือมีการปลูกไม้แบบยั่งยืน 

การรับรองทางป่าไม้ (Forest Certification) เป็นเครื่องมือหรือวิธีการใหม่ที่ มีผลกระทบโดยตรง
ต่อวงการป่าไม้ทั่วโลก โดยการใช้การตลาดเป็นข้อก าหนดในการจูงใจให้ปรับปรุงวิธีการจัดการป่าไม้  โดย
วิธีการที่ได้รับการยอมรับแพร่หลายและเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการชักจูงให้กระท าตามโดยมิใช่
บังคับโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ อย่างที่เคยปฏิบัติมาในอดีต และประการส าคัญวิธีการนี้สามารถ
ช่วยให้ผู้ที่ เก่ียวข้องกับป่าไม้ (Stake – holders) หันหน้าเข้าหากันเพ่ือที่จะเดินไปตามหลักการของการ
พัฒนาแบบยั่งยืน 

การรับรองป่าไม้ (F.C.) ได้มีการพัฒนาต่อจากการประชุม UNCED (United Nation Conference 
on Environment and Development) ที่เมือ ง Rio de Janeiro, ประเทศบร าซิล เม่ือวันที่ 3 – 1 4 
มิถุนายน ปี 1992 ซ่ึงมีข้อสรุปร่วมกันที่จะให้ความสนใจ 3 ประการหลัก คือ 

(1) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) 
(2) การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ (Climate Change) 
(3) Combat Desertification 
      ในการประชุมครั้งนั้นได้มีการก าหนดหลักการป่าไม้ขึ้นมา (Forest Principles) ส าหรับเป็น

หลักในการน าไปปฏิบัติทั่วโลก และจากการประชุมการป่าไม้ของทวีปยุโรปที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 
ในปี 1993 ได้มีการก าหนดเรื่องหลักเกณฑ์การจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนขึ้นมา โดยจะต้องมีการด าเนินการ
อย่างมีมาตรฐาน และในการน าสินค้าออกจากป่าก็ควรจะต้องด าเนินการในลักษณะการจัดการป่าไม้แบบ
ยั่งยืน รวมทั้งมีแนวความคิด เรื่องการติดฉลากรับรองสินค้าจากไม้ (Labelling) และในปี 2000 ประเทศ



 

| 8 
 

ดร.สุเทพ จันทร์เขียว    Thai-Forest Certification Network : T-CERN 

RAOT  การยางแห่งประเทศไทย                                                   Rubber Authority of Thailand |  

สมาชิกของ ITTO(InternationalTropicalTimber Organization) ได้มีการตกลงกันว่าให้ประเทศสมาชิก
เสนอแนวทางในการด าเนินการก าหนดหลักการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน เพ่ือจะได้ใช้ในการปฏิบัติการต่อไป 

จากมุมมองความต้องการที่จะจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน (Sustainable Forest Management) ได้
แพร่หลายไปทั่วโลก ท าให้องค์กรเอกชนต่างๆ ที่ไม่สามารถไปบอกกล่าวให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ 
ด าเนินการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน ได้รวมตัวกันชักชวนให้ผู้บริโภค เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษที่มา
จากป่าไม้ที่มีการจัดการแบบยั่งยืน ซ่ึงวิธีการนี้จะท าให้ผู้ผลิตเริ่มหันมาสนใจต่อทรัพยากรมากขึ้น จึงได้เกิด
มิติใหม่ในวงกา รป่าไม้ของโลก  คือ การรับรองทางป่าไม้ ( Forest Certification) เ พ่ือป้องกันรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ทั่วโลก 

 
เพ่ือขจัดความสับสนในหมู่ผู้บริโภคและผู้ผลิต และหาข้อยุติเรื่อง F.C. จึงได้เกิดมีการรวมตัวกัน

ระหว่างตัวแทนองค์กร สิ่งแวดล้อม นักวิชาการป่าไม้ ผู้ค้าไม้ องค์กรชุมชนท้องถิ่น สมาคมป่าชุมชน และ
สถาบันรับประกันผลผลิตป่าไม้ ร่วมกันจัดต้ังองค์กรที่เรียกว่า Forest Stewardship Council หรือ FSC 
ขึ้นมา เพ่ือสนับสนุนการจัดการป่าไม้ ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งผลตอบแทนที่ดีต่อภาค
เศรษฐกิจและสั งคม ( Environment, Economic and Social) โดยเน้ นถึงกา รจัดกา รป่าไม้ที่ ดีและมี
เป้าหมายที่จะประเมินและมีการแต่งต้ังผู้น าการรับรอง (Certifier) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐาน
ระดับชาติ (National Standard) ส าหรับการจัดการป่าไม้ โดยการจัดการให้การศึกษาและฝึกอบรม FSC 
ได้ประชุมกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและผู้จัดการป่าไม้ที่ เมืองวอชิงตันดีซี ในเดือนมีนาคม ปี 1992 ซ่ึงท าให้
เกิดการแต่งต้ังคณะกรรมการชั่วคราว ( Interim Board) ขึ้นมาเพ่ือด าเนินการปรึกษาหารือและพัฒนา
หลักการและมาตรฐาน (Principles and Crierias) เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการรับรอง (Certification) 
ต่อมาได้มีการประชุมเพ่ือร่วมก่อต้ังองค์กรขึ้นที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เม่ือเดือนตุลาคม ปี 1993
ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุม 130 คน จาก 25 ประเทศ และได้มีการลงมติให้ FSC เป็นองค์กรที่มีสมาชิก
และเลือกคณะกรรมการบริหารขึ้นมา โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Oaxaca ประเทศเม็กซิโก 
 
2.1 หลักกำรของ FSC 

หลักการที่ 1 ความสอดคล้องระหว่างกฎหมายกับหลักการต่างๆ ของ FSC 
หลักการที่ 2 สิทธิในการถือครอง การใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรป่าไม้และความรับผิดชอบ 
หลักการที่ 3 ให้การยอมรับ และเคารพสิทธิของชนพ้ืนเมือง 
หลักการที่ 4 ความสัมพันธ์ต่างๆ กับชุมชน และสิทธิต่างๆ ของคนงาน กระบวนการจัดการป่าไม้

ต้องส่งสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนงานป่าไม้ และ
ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ 
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หลักการที่ 5 ผลประโยชน์จากป่าไม้ กระบวนการจัดการป่าไม้ สามารถช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพ
ของการใช้ผลประโยชน์ผลผลิตจากป่า และบริการ เพ่ือเป็นการประกันความอยู่รอด
ทางเศรษฐกิจ และผลประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างเต็มรูปแบบ 

หลักการที่ 6 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน จะอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และคุณค่าการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ  

หลักการที่ 7 ก าหนดหลักการจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร ตามความเหมาะสมของขนาดพ้ืนที่ และ
วิธีการบริหารจัดการป่าไม้ 

หลักการที่ 8 การตรวจตราก ากับดูแล และการประเมินผลโดยต้องด าเนินการตามความเหมาะสม
ของขนาดพ้ืนที่ และวิธีการการบริหารจัดการป่าไม้ 

หลักการที่ 9 การฟ้ืนฟูป่าไม้ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์สูง (high conservation value forests) 
กิจกรรมในการจัดการต่างๆ จะต้องท านุบ ารุง หรือส่งเสริมลักษณะของพ้ืนที่ป่าไม้นั้น
อย่างชัดเจน 

หลักการที่ 10 มีการวางแผนจัดการพ้ืนที่สวนป่าให้สอดคล้องกับหลักการที่ 1 -9 ดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น (Forest Stewardship Council, 2008) 

  
2.2 ประเภทของกำรรับรอง FSCสำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

(1) FSC Forest Management Certificate คือ การรับรองป่าไม้ หรือพ้ืนที่ปลูกป่า
ครอบคลุม ต้ังแต่การปลูกไม้ จนถึงการตัดไม้เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับกระบวนการถัดไป 

(2) FSC ForestChain of Custody Certification คือ กา รทวนสอบวัตถุ ดิบที่ได้ รับกา ร
รับรอง FSC ที่ผ่านกระบวนการผลิตจนถึงการจัดเก็บ ซ่ีงผลิตภัณฑ์สามารถมีองค์ประกอบของชิ้นส่วน หรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับการรับรอง FSC รวมอยู่ด้วย 

(3) FSC Controlled Wood คือ วัตถุดิบที่ มีต้นก าเนิดในป่าไม้ หรือพ้ืนที่ป่าปลูก ที่ไม่ได้รับ
การรับรอง FSC ที่มาพร้อมกับการอ้างสิทธิ์ FSC โดยผู้จัดจ าหน่ายที่ได้รับการตรวจประเมินโดยหน่วย
รับรอง (Certificationbody) เพ่ือประเมินความสอดคล้องกับข้อก าหนดห่วงโซ่การครองสิทธิ์ (Chain of 
Custody) และ/หรือข้อก าหนด FSC การควบคุมวัตถุดิบ 
 
2.3 องค์ประกอบของรูปแบบกำรให้กำรรับรอง FSC ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 
 (1) มาตรฐานข้อก าหนด FSC ที่ต้องบรรลุ ซ่ึงผ่านการพิจารณา และเห็นชอบ อนุมัติจา ก
คณะกรรมการหน่วยงานที่ออกมาตรฐาน 

(2) การรับรอง เป็นกระบวนการที่ประเมินว่าการปฏิบัติงานจนได้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานหรือไม่ เช่น ขั้นตอนการติดตาม ( tracing) เพ่ือให้มีกลไกการติดตามเส้นทาง หรือที่มาไม้จาก
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ป่าจนเป็นผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการอ้างสิทธิ์ และการติดป้าย FSC (FSC claim and labeling) เพ่ือให้
ม่ันใจว่าการอ้างสิทธ์ิ และการติดป้ายมีความชัดเจนตามกฎการใช้เครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ FSC 
 (3) กา รรับร องหน่วยรับร อง (accreditation)  เป็น กลไก เพ่ือให้ ม่ันใจ ว่าหน่วยงานรับรอง
(certification body) มีมาตรฐาน (Forest Stewardship Council, 2008b) 

 
ภำพท่ี 1  ความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบ และการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยการอ้างถึงผลิตภัณฑ์ไม้

ที่ได้รับการรับรอง (Product claims)   ท่ีมา: Nussbaum and Simula (2005a)  
 

กระบวนการให้การรับรองจะด าเนินการโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระ เรียกว่า หน่วยรับรอง 
(Certification body) จะท าหน้าที่ตรวจประเมินการจัดการป่าไม้ และการทวนสอบผลิตภัณฑ์โดยใช้
ข้อก าหนด FSC หน่วยงานเหล่านี้ ต้องได้รับการรับรอง และอนุมัติจากองค์กร FSC จึงจะสามารถออก
ใบรับรอง FSC ได้ ซ่ึงแสดงองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการรับรองมาตรฐานป่าไม้ ดังภาพที่ 2 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
ภำพท่ี 2  องค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการรับรองมาตรฐานป่าไม้เชิงการตลาด 
ที่มา: Nussbaum and Simula (2005a) 

 

standard-setting body standard-setting forest management

certification body auditing of forest management forest management

accreditation body accreditation evaluation registration of certification

environmental labeling 

body

licensing use of logo 

or label
environmental

Body Action        Result 

Standard 

Product Claims 

Tracing Labelling 

Forest  
Certification 

Scheme  

Chain of custody standard 

auditing of chain  

of custody 

Chainof custody 

certificate 
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2.4 ขั้นตอนกำรรับรองโดยหน่วยรับรอง (The Certification Process) 
1. การสมัคร และการเสนอให้การรับรอง (application and proposal) ในเบื้องต้นองค์กรที่

สมัครใจขอรับการรับรองมาตรฐาน FSC-Chain of Custody (CoC) ต่อหน่วยรับรอง (certification 
body) เพ่ือให้หน่วยรับรองด าเนินการจัดเตรียมเอกสารเสนอให้การรับรอง 

2. การตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Assessment) หรือการก าหนดของข่าย (scope) หน่วย
รับรองจะด าเนินการตรวจประเมินเบื้องต้น ณ พ้ืนที่ หรือที่ ต้ัง ( site) ขององค์กร/ผู้ประกอบการ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1)  เพ่ือให้ม่ันใจว่าองค์กร/ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดของ
มาตรฐาน FSC-Chain of Custody 

(2)  เพ่ือวางแผนการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองในการตรวจขั้นต่อไป ( main-
assessment) 

(3) เพ่ือชี้บ่งประเด็นด าเนินการบริการจัดการโดยองค์กร/ผู้ประกอบการ โดยเปรียบเทียบ
กับระดับความต้องกา รข้อก าหนดของมาตร ฐา น  FSC-Chain of Custody (Gap 
Analysis Identification) 

3. การยอมรับประเด็นที่พบจากขั้นตอนการตรวจประเมินเบื้องต้น ( Closing Gap) องค์กร
ผู้ประกอบการด าเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมถึงผลการด าเนินการจนม่ันใจว่าการปฏิบัตินี้
สอดคล้องกับมาตรฐาน FSC-Chain of Custody 

4. การตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรอง (Main-Assessment) การทบทวนเอกสารระบบการ
บริ ห าร ขององค์กร /ผู้ ป ระกอบการ  พ้ืนที่  ห รื อที่ ต้ั ง ( site) และสภา พแวดล้อมในการท างา น  
การสอบถามบุคลากรเ พ่ือประเมินความพร้อม ความเข้าใจ ต่อมาตรฐาน FSC-Chain of Custody 
โดยเฉพาะการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบบริหาร รวมถึงประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานด้านข้อมูล และหลักฐานที่เก่ียวกับความสอดคล้องต่อมาตรฐานนี้ รวมถึงการเฝ้าติดตาม การวัด 
และการรายงานผลโดยหน่วยรับรอง 

5. การรายงาน และการตัดสินให้การรับรอง (Reporting and Certification Decision) ผู้ตรวจ
ประเมินของหน่วยรับรองจัดท ารายงานการตรวจผลการประเมิน ในกรณีที่พบประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของมาตรฐาน FSC-Chain of Custody องค์กร/ผู้ประกอบการต้องการด าเนินการปฏิบัติการ
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้หน่วยงานรับรองพิจารณาตัดสินให้การรับรอง
ระบบบริหารจัดการต่อไป 

6. การตรวจติดตามเฝ้าระวัง (Surveillance Audit) หน่วยงานรับรองด าเนินการทวนสอบพ้ืนที่ 
สภาพแวดล้อม และกระบวนการที่เป็นตัวแทนครอบคลุมขอบเขตว่ามีการติดตามเป็นไปตามพ้ืนฐาน และ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสถานประกอบการ และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น โครงสร้างการ
บริหาร จ านวนบุคลากร สถานที่ ขอบข่าย (Forest Stewardship Council, 2008d) 
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จากข้างต้นสามารถแสดงขั้นตอนการให้รับรองมาตรฐานป่าไม้โดยหน่วยรับรอง  
ดังภาพที่ 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 3 ขั้นตอนให้การรับรองมาตรฐานป่าไม้โดยหน่วยรับรองระบบงาน (CB) 
  
2.5   ประโยชน์ท่ีได้รับกำรรับรองป่ำไม้ประโยชน์ท่ีได้รับกำรรับรองป่ำไม้  สำมำรถแบ่งได้เป็น 4 

ประเภท ดังน้ี 
1) ประโยชน์ที่ได้รับทางตรง ได้แก่ สามารถสร้างโอกาสในการจ าหน่วยผลิตภัณฑ์ป่าไม้ในตลาด

ใหม่ๆ หรือตลาดที่มีอยู่เดิมได้มากขึ้น จากการแสดงสัญลักษณ์ FSC บนผลิตภัณฑ์ ซ่ึงผู้บริโภคจะเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง  

2) ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ หลักฐานการได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC- Chain of Custody 
สามารถถึงประโยชน์ทางด้านการเงิน และที่ไม่ใช้ด้านการเงิน ด้านการตลาด ซ่ึงมากกว่าต้นทุนการรับรอง 
ชุมชนต่างๆ ที่มีการบริหารจัดการป่าไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC  

3) ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน มีการศึกษาถึงผลกระทบที่มีผลต่อการรับรองป่าไม้ในหลายๆ 
พ้ืนที่รอบโลก เช่น ประเทศบราซิล โบลิเวีย ฮอนดูรัส ปาปัวนิวกินี และโปแลนด์ พบว่าการได้รับการรับรอง
มาตรฐาน FSC มีความส าคัญต่อชุมชน และน าประโยชน์สู่สังคมได้  

Application and Proposal 
 

Address any Major CARs 
 

Main-Assessment 
 

Stakeholder Consultation 
 

Close-Out Gaps 
 

Pre-Assessment 
 

Report and Peer Review 
 

Surveilance 
 

Certification 
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4) ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรักษาพ้ืนที่ ต้นน้ าล าธารตลอดจนความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ (Forest Stewardship Council, 
2008c) 
 

3. มำตรฐำนกำรรับรองป่ำไม้ตำมแนวทำงของ PEFC  
   (Program for the Endorsement of Forest Certification) 

PEFC เป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ไม่หวังผลก าไร และมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกันกับ FSC องค์กรนี้จัดต้ังขึ้นเม่ือปีพ.ศ. 2542 (1999) มีส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่ เมือง
เจนีวา ประเทศสวิทเซอร์แลนด์  
 PEFC ใช้กลไกตลาดเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ผ่านการให้การ
รับรองและการติดตราสัญลักษณ์ (Label) บนไม้และสินค้าไม้ เช่นเดียวกันกับ FSC แต่กลไกการก าหนด
มาตรฐานและการให้การรับรองป่าไม้และ Chain-of-Custody ของ PEFC มีหลักการแตกต่างจาก FSC 
กล่าวคือ PEFC ท าหน้าที่ เป็นองค์กรแม่ข่าย (Umbrella organization) ที่ให้การประเมินและให้การ
ยอมรับระบบการรับรองป่าไม้ระดับประเทศ (National Certification Scheme) โดยอำศัย หลักกำร 
แนวทำงปฏิบัติ และเกณฑ์กำรประเมิน ท่ีพัฒนำขึ้นโดยองค์กรระหว่ำงประเทศท่ีประเทศต่ำงๆ ให้กำร
ยอมรับ เช่น ITTO และขั้นตอนกำรรับฟังควำมเห็นและฉันทำมติ (Consensus) จำกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพ้ืนท่ี โดยเกณฑ์พ้ืนฐานที่น ามาใช้ในการก าหนดมาตรฐานระดับประเทศสรุปได้ใน "หลัก เกณฑ์
พ้ืนฐานของ PEFC" 

PEFC เชื่อว่าการก าหนดมาตรฐานบนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาป่าไม้และการจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน การก าหนดมาตรฐานอย่างโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่าง การแยก
กระบวนก าหนดมาตรฐาน การให้การรับรองและการประเมินหน่วยรับรองออกจากกันโดยสิ้นเชิง และการ
ยึดมาตรฐาน ISO ในการให้การรับรองและตรวจประเมินหน่วยให้การรับรอง รวมถึงการก าหนดมาตรฐาน
ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ จะท าให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ น าไปปฏิบัติได้จริง 
และจะน าไปสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
  
3.1 ระบบรองรับกำรให้กำรรับรอง 

     ระบบของ PEFC เปิดกว้างส าหรับหน่วยงานผู้ให้การรับรอง (Certification Body) ที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการจัดการป่าไม้ รู้ปัญหาของป่าไม้ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ความรู้ในเรื่องกระบวนการผลิต การจัดซ้ือ และการไหลของไม้ในขั้นตอนต่างๆ ของสายโซ่การผลิตสินค้า
จากไม้ หน่วยงานที่จะเป็นหน่วยให้การรับรองได้จะต้องผ่านการตรวจประเมินความสามารถตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17021:2006 และ/หรือ ISO Guide 65:1996 ส่วนตัวผู้ประเมิน (Auditors) เองก็ต้องมีความรู้
ความสามารถในด้านการบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO 
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19011:2002 โดยมีหน่วยงานตรวจประเมินความสามารถของประเทศ (National Accreditation Bodies) 
เป็นผู้ตรวจประเมิน 

PEFC ใช้กลไกการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยให้การรับรอง ในการควบคุมคุณภาพของการให้
การรับร องป่าไ ม้ โดยหน่วยประเมิน  (National Accreditation Bodies: NAB) เอง ก็ต้องมี คุณสมบั ติ
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17011:2004 เพ่ือให้ ม่ันใจว่ากลไกของ PEFC จะด าเนินได้อย่างสอดคล้อง
เท่าเทียมกัน และมีความเชื่อถือได้ เหมือนกันไม่ว่าจะประเมินในประเทศใด NAB ยังต้องเป็นสมาชิกของ 
International Accreditation Forum (IAF) และ เพ่ือให้ม่ันใจในความโปร่งใสและเพ่ือเปิดโอกาสให้สังคม
ได้รับรู้และตรวจสอบการท างานของหน่วยให้การรับรอง PEFC ก าหนดให้ต้องน ารายงานผลการตรวจ
รับรอง (Certification report) ออกเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 
3.2 กำรรับรองไม้ PEFC 

     มาตรฐานการรับรองฯ ภายใต้ PEFC แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มการรับรองการจัดการป่า
ไม้ และการรับรอง Chain-of-Custody โดยการรับรองป่าไม้ สามารถท าได้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ อาทิ การให้การรับรองการจัดการป่าไม้ระดับภูมิภาค ( Regional Certification) 
การให้การรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) และการให้การรับรองระดับเอกชน ( Individual 
Certification) 

การให้การรับรอง Chain-of-Custody (CoC) ของ PEFC อาจมีประเด็นด้านความเข้า กันได้ของ
ข้อก าหนดของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ การควบคุม CoC ยังต้องยุ่งเก่ียวกับวัตถุดิบที่น าเข้า
มาจากหลายประเทศ ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะมีการใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้น นอกจากนี้ หากพิจารณาปริมาณไม้
ที่มีใบรับรองไม่ว่าจะเป็นการรับรองตามระบบ PEFC หรือ FSC เทียบกับปริมาณไม้เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า
ในแต่ละปี จะเห็นได้ว่าไม้ที่มี “ใบรับรอง” ยังมีส่วนแบ่งในตลาดค่อนข้างต่ า (ประมาณ 25%) อีกทั้ง FSC 
และ PEFC ยังไม่มีระบบการยอมรับซ่ึงกันและกัน ท าให้ผู้ประกอบการต้องเลือกสมัครเข้ากับระบบที่มี
โอกาสหา Supplier ในสายโซ่การผลิตได้มากกว่า PEFC ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และได้วางระเบียบและ
มาตรการด าเนินการ เพ่ือปรับปรุงกลไกของตนให้รองรับการควบคุมและการรับรอง CoC ในทางปฏิบัติเป็น
ระยะๆ โดยล่าสุด PEFC ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานใหม่ซ่ึงจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน พ.ย. 2554 นี้ 
เพ่ือให้ทันต่อกฎระเบียบที่ออกมาใหม่ 

PEFC Council ได้ให้การรับรอง ระบบการรับรองป่าไม้ระดับประเทศ (National Certification 
Scheme) ใน 27 ประเทศทั่วโลก โดยบางระบบในบางประเทศ (เช่น มาเลเซีย  (MTCC) ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา จีน (CFCC) และแคนาดา) เลือกใช้ชื่อและโลโก้ของตน แทนการใช้เครื่องหมาย PEFC
ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2556) PEFC ได้ออกใบรับรองให้กับผู้ประกอบการป่าไม้แล้วกว่า 483,614 ราย คิดเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ทั้งสิ้น   232 ล้านเฮกเตอร์ (2.32 ล้านตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.5 เท่าของพ้ืนที่ประเทศ
ไทย) และออกใบรับรอง CoC ให้กับผู้ประกอบการแล้ว 7,957 ราย (ประมาณ 40% เป็นผู้ประกอบการใน
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สหภาพยุโรป) เม่ือเทียบกับ FSC แล้ว PEFC มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ให้การรับรองมากกว่าประมาณเท่าตัว แต่ให้
การรับร อง CoC ได้น้ อยกว่าประมาณเท่าตัวเช่ นกัน ส า หรับการ รับรอง PEFC ในไทย ปัจจุบัน มี
ผู้ประกอบการเพียง 2 รายที่ได้รับการรับรอง ซ่ึงเป็นการรับรอง CoC ทั้งสองราย ซ่ึงถือว่าน้อยมาก เม่ือ
เทียบกับมาเลเซียที่มีผู้ได้รับการรับรอง 181 ราย (Regional Forest 9 รายและ CoC 172 ราย) 
 
3.3 แนวทำงกำรรับรองไม้ในประเทศไทยตำมแนวทำง PEFC 
 
 เนื่องจากการรับรองไม้ตามแนวทาง PEFC นั้น เป็นการรับรองมาตรฐานของประเทศ (National 
Standard) ให้สามารถน าไปใช้ในการตรวจรับรองและมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานในระดับนานชาติ 
และใช้โลโก้ PEFC ติดไปกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ ประเทศไทยจึงได้มีการก าหนดมาตรฐานของประเทศที่
เก่ียวข้องกับมาตรฐานการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน หรือ มอก. 14061 โดยส านักงานการ
มาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการก าหนดมาตรฐาน หรือ Standardizing Body 
(SB) และจะท าหน้าที่ในการรับรองระบบงานของหน่วยตรวจ หรือ Accreditation Body (AB) เพ่ือให้ CB 
สามารถไปท าการตรวจรับรองตามมาตรฐานได้ 
 นอกจากนั้น ประเทศไทยได้ก่อต้ัง TFCC ขึ้นภายใต่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เพ่ือ
ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานทางปกครอง (NGB) ของ PEFC ในการควบคุม ดูแลให้การตรวจประเมิน การ
รับรองของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ได้ก า หนด รวมถึงการระงับหรือเพิกถอนหากรับรองนั้น
ได้ แต่อย่างไรก็ตาม TFCC จะมีกลไกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทย์ เพ่ือให้การด าเนินการรับรองด้านป่าไม้นั้น
เป็นไปตามระบบสากล โดยโครงการสร้างองค์กรการรับรองไม้เศรษฐกิจของประเทศไทยแสดงดังภาพที่ 4  
 

 
ภำพท่ี 4 โครงสร้างองค์กรและระบบการรับรองไม้ตามแนวทางของ PEFC ของประเทศไทย  
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ส าหรับการรับรองด้านป่าไม้ต้องด าเนินการตรวจสอบและให้การรับรองต้ังแต่แปลงปลูก (Forest 
Management Unit: FMU) โรงเลื่อย (Sawmil) กระบวนการค้า (Trader) กระบวนการผลิต (Processor)  
ไปจนถึงลูกค้าหรือผู้ซ้ือ (Consumer) ดังแสดงในภาพที่ 5  
 

 
 

ภำพท่ี 5  กรอบการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
  

นอกจากนั้นกระบวนการรับรองด้านป่าไม้นั้นจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่มาหรือ  
Chain of Custody (CoC) ดังแสดงในภาพที่ 6 

 
ภำพท่ี 6  กระบวนการรับรองแหล่งที่มาของไม้ (CoC) 
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4. มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.14061 
    กำรจัดกำรสวนป่ำไม้เศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน (Sustianable Forest Plantation Management)  
 
 มาตรฐาน มอก.14061 นั้นเป็นความพยายามของประเทศไทยในการที่จะก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) 
ได้จัดท าโครงการน าร่องให้ค าปรึกษา และแนะน าการจัดท าและพัฒนาระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน ใน
ปีงบประมาณ 2544 โดยมีการจัดท าเป็นข้อก าหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ก าหนดคุณลักษณะ
ส าหรับระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน ที่หน่วยจดทะเบียนหรือหน่วยรับรอง ต้องใช้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณารับรองระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน ของผู้ยื่นค าขอ ซ่ึงมีบางประเทศได้น าแนวทางไปประกาศ
ก าหนดเป็นมาตรฐานแห่งชาติแล้ว ส าหรับประเทศไทยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะมีการน าระบบการ
จัดกา รป่ า ไ ม้แบบยั่งยื น  มา ใช้เป็ น ข้อ กีด กันทา งกา ร ค้าในอนา คต โดยส า นั ก งา นมาตร ฐา น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีการปรับปรุงร่างมาตรฐานและได้มีการประกาศใช้เป็นมาตรฐาน มอก.
14061 – 2547 โดยอาศัยเอกสารมาตรฐาน FSC เป็นแนวทาง อย่างไรก็ตามมาตรฐานนี้ก็ไม่ได้ถูกน ามาใช้ 
อันเนื่องมาจากความสนใจของผู้บริโภค รวมทั้งตลาดผู้ซ้ือยังไม่ได้ก าหนด ส่งผลให้มาตรฐานฉบับนี้ มีเฉพาะ
ข้อก าหนดซ่ึงเป็น เล่มที่ 1 ซ่ึงโดยหลักการแล้วมาตรฐานนี้จะสามารถน าไปใช้ได้นั้นจะต้องมีจ านวน 4 ฉบับ
คือ  

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน : ข้อก าหนด 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน : การอธิบายความของข้อก าหนด                                                          
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน : แนวทางการตรวจประเมิน 
                                                                                       ระบบการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน 
4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน : แนวทางการก าหนดความสามารถ 
                                                                                        ของผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการ 
                                                                                        ป่าไม้อย่างย่ังยืน 
 
อย่างไรก็แล้วแต่ก็ได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน มอก.14061 ขึ้นมาใหม่คาดว่าจะประกาศใช้เป็น

มาตรฐานประมาณปลายปี 2559 ซ่ึงจะเป็นชื่อ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : การจัดการสวนป่าไม้
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  มอก.14061- 2559 โดยใช้เอกสาร PEFC เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐาน
ดังกล่าว อย่าง ารก็แล้วแต่ ก็จะต้องมีการด าเนินการจัดท าเอกสารอีก 3 ฉบับข้างต้น รวมถึงก าหนดรูปแบบ 
แนวทาง วิธีการต่าง ๆ อีกเป็นจ านวนมาก จึงจะน ามาใช้ตรวจรับรองสวนป่าของเกษตรกรได้ 

 
ส านักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) ซ่ึงท าหน้าที่ เป็น NGB จะใช้มาตรฐาน มอก. 

14061-2559 นี้ ขอรับการ Endorecement กับมาตรฐาน PEFC หากด าเนินการแล้วเสร็จการได้รับการ
รับรอง มอก. 14061 ก็จะได้รับการรับรองตามมาตรฐาน PEFC ไปด้วย อย่างไรก็แล้วแต่ผู้ประกอบการ 
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เกษตรกร ที่จะขอการรับรองป่าไม้อย่างยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องตรวจสอบตลาดผู้ซ้ือเป็นส าคัญ เนื่องจากบาง
ตลาดยังก าหนดที่จะรับซ้ือเฉพาะมาตรฐาน FSC เท่านั้น  
 

แนวทำงของข้อก ำหนด (Specification) ตำม(ร่ำง)มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.14061 
 

หลักกำรที่ 1 กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกฎหมำย 
1.1 การจัดการสวนป่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับระหว่างประเทศที่ประเทศไทยลงนาม

ในข้อตกลง ที่เป็นปัจจุบัน ซ่ึงเก่ียวข้องกับการป้องกันธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ชนิดพันธ์ุสงวนและใกล้สูญพันธ์ุ สิทธิใน
ทรัพย์สิน สิทธิการครอบครองและสิทธิการใช้ประโยชน์ของชนพ้ืนเมือง สุขอนามัย แรงงาน และความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและภาษีต่างๆ 

  

1.2 การจัดการสวนป่า ต้องจัดให้มีมาตรการอย่างเพียงพอในการป้องกันสวนป่า จากกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ เช่น การ
ลักลอบตัดไม้ การใช้ที่ดินอย่างผิดกฎหมาย การเผาป่า และการกระท าที่ผิดกฎหมายอ่ืนๆ 

  

หลักกำรที่ 2 กำรบำรุงรักษำสวนป่ำอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคำร์บอน 
2.1 การวางแผนจัดการสวนป่า ต้องมุ่งที่จะรักษาหรือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ที่มีต้นไม้เดิมขึ้นอยู่ (ถ้ามี) และเพ่ิมคุณค่า

ทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม ของสวนป่ารวมถึงดินและน้ า ทั้งนี้ต้องด าเนินการโดยใช้การบริการ
และเคร่ืองมือที่เก่ียวข้องอย่างเต็มที่ มาสนับสนุนการวางแผนใช้ประโยชน์พ้ืนที่ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ  

 X 

2.2 การจัดการสวนป่า ต้องประกอบด้วย การส ารวจปริมาณผลผลิตและการวางแผนด าเนินการ การปฏิบัติ การตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล รวมถึงการประเมินที่เหมาะสมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม จากการ
ด าเนินการจัดการสวนป่า ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดหรือหลีกเล่ียงผลกระทบด้านลบ  

  

2.3 ต้องส ารวจปริมาณผลผลิตและจัดท าแผนที่ทรัพยากรสวนป่าและเก็บรักษาข้อมูลไว้ ทั้งนี้การส ารวจและการจัดท าแผน
ที่ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอตามสภาวะแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่และสอดคล้องกับข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในมาตรฐานนี้  

  

2.4 แผนการจัดการสวนป่า ต้องมีความเหมาะสมกับขนาด และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สวนป่า ต้องมีรายละเอียด และ
ก าหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด และต้องสรุปแผน
ดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้  

  

2.5 การตรวจสอบติดตามทรัพยากรสวนป่าและการประเมินผลการจัดการ ต้องด าเนินการตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
และผลการประเมินต้องน ากลับไปปรับปรุงการวางแผนการจัดการสวนป่า 

  

2.6 ที่ดินของสวนป่าที่จะขอการรับรองตามมาตรฐานนี้ต้องไม่เป็นพ้ืนที่ที่เปล่ียนแปลงสภาพมาจากพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย  
เว้นแต่กรณีสภาพการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่ได้แสดงหลักฐานดังต่อไปนี้  
ก) ปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายของประเทศและภูมิภาคและ  
ข) ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อสัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้  
ค) ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศป่าไม้ที่ถูกคุกคาม วัฒนธรรม พ้ืนที่ที่มีความส าคัญต่อสังคม และถิ่นที่อยู่อาศัย
ที่ส าคัญ  
ง) สนับสนุนการอนุรักษ์ ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในระยะยาว  

  

2.7 ผู้ประกอบการต้องก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับการจัดการสวนป่าไว้อย่างชัดเจน    

2.8 การด าเนินการจัดการสวนป่าจะต้องปกป้องทรัพยากรทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณในระยะส้ันและระยะยาวโดย
รักษาสมดุลระหว่างอัตราการเก็บเก่ียวและอัตราการเจริญเติบโตและเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมซ่ึงไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรสวนป่า ดินและน้า  

  

2.9 ต้องน าหลักการทางด้านวนวัฒน์วิทยามาใช้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตอย่างยั่งยืน    
หลักกำรที่ 3 กำรรักษำควำมสมบูรณ์และระบบนิเวศของสวนป่ำ 

3.1 การวางแผนจัดการสวนป่าต้องมุ่งที่จะรักษาและเพ่ิมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศของสวนป่า และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
ของสวนป่าที่เส่ือมโทรม โดยใช้ระบบวนวัฒน์ที่เป็นไปได้  

 X 
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3.2 แผนการจัดการสวนป่าต้องมีแนวทางเพ่ือลดความเส่ียงในด้านการท าลายหรือความเสียหายให้ต่ าสุดต่อระบบนิเวศ 
และต้องมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินการดังกล่าว 

  

3.3 การปฏิบัติงานการจัดการสวนป่าจะต้องใช้โครงสร้างและกระบวนการทางธรรมชาติและใช้มาตรการทางชีวภาพในการ
ป้องกันในบริเวณที่เป็นไปได้ตามความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ เพ่ือรักษาและเพ่ิมความสมบูรณ์ของสวนป่า ความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ชนิดและโครงสร้าง จะต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาไว้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
ต้านทานต่อปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและเสริมสร้างกลไกการควบคุมตามธรรมชาติ  

 X 

3.4 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศสวนป่าต้องได้รับการตรวจติดตามเป็นระยะ โดยใช้ตัวช้ีวัดซ่ึงมีผลกระทบต่อความ
สมบูรณ์ของสวนป่า เช่น โรคและศัตรูพืช ไฟไหม้ ความเสียหายที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ หรือ โดยการด าเนินงาน
จัดการสวนป่า  

  

3.5 การตรวจติดตามและการรักษาไว้ซ่ึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศสวนป่าต้องพิจารณาถึงผลกระทบของการเกิดไฟไหม้
ตามธรรมชาติ ศัตรูพืช และการรบกวนอ่ืนๆ  

  

3.6 หลีกเล่ียงการจุดไฟ ทั้งนี้ อาจด าเนินการได้เฉพาะกรณีที่มีการควบคุมและมีความส าคัญต่อความส าเร็จของเป้าหมาย
การจัดการของสวนป่า เท่านั้น 

  

3.7 ผู้ประกอบการ จะต้องประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานการจัดการสวนป่าที่เหมาะสม เช่น การเลือกชนิดและสายพันธ์ุที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ หรือการใช้เทคนิคการเตรียมพ้ืนที่ การเก็บเก่ียว และการขนส่งที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อ
ต้นไม้และดินน้อยที่สุด ต้องหลีกเล่ียงการหกร่ัวไหลของน้ ามันระหว่างการท างานหรือการทิ้งของเสียในพ้ืนที่สวนป่า
อย่างเข้มงวด ต้องหลีกเล่ียงของเสียอนินทรีย์และขยะ และรวบรวมจัดเก็บในพ้ืนที่ที่จัดไว้และการก าจัดจะต้องท าโดย
รักษาส่ิงแวดล้อม  

  

3.8 ต้องใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชให้น้อยที่สุด และให้ใช้ระบบวนวัฒน์ที่เหมาะสม และมาตรการทางด้านชีววิทยาอ่ืนๆ 
ทดแทน ห้ามมิให้ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชและสารเคมีเป็นพิษร้ายแรงที่องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดไว้ในตาราง
ประเภท 1A และ1B อย่างเด็ดขาด รวมถึงสารเคมีปราบศัตรูพืชที่เป็นพิษอ่ืนๆ ที่ตกค้างอยู่ในห่วงโซ่อาหารในทุกกรณี  

  

3.9 การใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชจะต้องปฏิบัติตามฉลากที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ผลิตสารเคมีปราบศัตรูพืชและต้องใช้
อุปกรณ์ที่เหมาะสมและต้องได้รับการฝึกอบรม  

  

3.10 ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการใช้ปุ๋ย ต้องใช้โดยมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด และค านึงถึงส่ิงแวดล้อมในสวนป่า   
หลักกำรที่ 4 กำรรักษำสภำพและกำรสนับสนุนกำรท ำหน้ำที่ด้ำนผลผลิตของสวนป่ำ(ผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้) 

4.1 การวางแผนจัดการสวนป่าและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องมุ่งที่จะรักษาสภาพความสามารถในการให้ผลผลิต ทั้ง
ผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ และการบริการบนพ้ืนฐานความยั่งยืนของสวนป่า  

  

4.2 การวางแผนการจัดการสวนป่าต้องมุ่งที่จะบรรลุถึงผลประกอบการด้านเศรษฐกิจโดยการค านึงถึงตลาดที่มีอยู่และ
โอกาสส าหรับตลาดใหม่ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการเช่ือมโยงกับสินค้าและบริการของสวนป่าที่เก่ียวข้อง  

  

4.3 แผนการจัดการสวนป่า ต้องค านึงถึงลักษณะการใช้ประโยชน์และการท าหน้าที่ ที่แตกต่างกันของพ้ืนที่แปลงสวนป่าแต่
ละแปลง ทั้งในด้านผลผลิตเนื้อไม้ ผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ และการบริการ แผนการจัดการสวนป่าต้องก าหนดนโยบาย
เป็นเคร่ืองมือเพ่ือสนับสนุนการผลิตเชิงพาณิชย์และไม่เป็นเชิงพาณิชย์ของสินค้าและบริการ  

  

4.4 การด าเนินการจัดการสวนป่าต้องรักษาและปรับปรุงซ่ึงทรัพยากรสวนป่าและส่งเสริมความหลากหลายของสินค้าและ
บริการในระยะยาว  

  

4.5 กิจกรรมการเจริญทดแทน (regeneration) การบ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียวต้องด าเนินการในช่วงเวลาและแนวทาง
ที่ไม่ลดความสามารถในการให้ผลผลิตของพ้ืนที่ เช่น หลีกเล่ียงความเสียหายต่อไม้ที่เหลือไว้ รวมถึงความเสียหายต่อ
ดินสวนป่า โดยใช้ระบบที่เหมาะสม  

  

4.6 ระดับการเก็บเก่ียวผลผลิต ทั้งที่เป็นผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ต้องไม่เกินอัตราผลผลิตที่ยั่งยืนในระยะ
ยาวของสวนป่า และการใช้ประโยชน์สูงสุดต้องด าเนินการโดยค านึงถึงการสูญเสียธาตุอาหารในพ้ืนที่สวนป่า  

 X 

4.7 การเก็บหาผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ของสวนป่า รวมทั้งการล่าสัตว์และการหาปลา ต้องมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ การ
ติดตามตรวจสอบ และควบคุมที่เหมาะสม  
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4.8 โครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน เช่น ถนน ทางขนย้ายไม้ หรือสะพานต้องวางแผน ด าเนินการ และบ ารุงรักษา ให้เพียงพอต่อการ
ขนส่งสินค้าและบริการโดยมีผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

 X 

หลักกำรที่ 5 กำรรักษำสภำพ กำรอนุรักษ์และกำรส่งเสริมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของระบบนิเวศสวนป่ำ 
5.1 การวางแผนจัดการสวนป่า ต้องมุ่งรักษาสภาพ อนุรักษ์ และส่งเสริมระดับความหลากหลายของระบบนิเวศ ชนิดพันธ์ุ 

และพันธุกรรม  
 X 

5.2 การวางแผนการจัดการสวนป่า การสารวจและการท าแผนที่ทรัพยากรของสวนป่า ต้องระบุ ป้องกัน และหรืออนุรักษ์ 
พ้ืนที่สวนป่าที่มีความส าคัญทางด้านระบบนิเวศ ต่อไปนี้  
ก) ระบบนิเวศป่าไม้ที่หายาก และเปราะบาง หรือพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทนของระบบนิเวศ  
ข) พ้ืนที่ที่มีชนิดพันธ์ุประจ าถิ่นอยู่อาศัย และที่อยู่อาศัยของชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม  
ค) พ้ืนที่ที่มีชนิดพันธ์ุที่ใกล้สูญพันธ์ุและชนิดสงวนอยู่อาศัย  
ง) พ้ืนที่ภูมิทัศน์ขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญในระดับ ประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ  

  

5.3 ต้องไม่เก็บหาหรือล่าชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์คุ้มครองและที่ใกล้จะสูญพันธ์ุโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า และต้อง
ด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณของประชากร  

  

5.4 การจัดการสวนป่า ต้องท าให้เกิดการเจริญทดแทนอย่างสมบูรณ์ของสวนป่า ด้วยการส่งเสริมวิธีการเจริญทดแทนตาม
ธรรมชาติควบคู่ไปกับการปลูกใหม่ 

  

5.5 การปลูกต้นไม้ ต้องพิจารณาคัดเลือกชนิดไม้และสายพันธ์ุท้องถิ่นและพ้ืนเมือง เป็นล าดับแรก การน าชนิดไม้ หรือสาย
พันธ์ุต่างถิ่นมาปลูก ต้องค านึงถึงผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น และต้องสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมที่ปรับปรุง
และฟ้ืนฟูความเช่ือมโยงของระบบนิเวศ ต้องพิจารณาผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหากมีผลกระทบต้อง
หลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นนั้น  

  

5.6 ต้องไม่น าพันธ์ุต้นไม้ที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และส่ิงแวดล้อมมาขยายพันธ์ุในสวนป่า 
ยกเว้นกรณีที่มีผลการศึกษาวิจัยยืนยันว่าพันธ์ุพืชตัดต่อพันธุกรรมนั้นไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และส่ิงแวดล้อม  

  

5.7 การด าเนินการจัดการสวนป่า ต้องส่งเสริมความหลากหลายของโครงสร้างสวนป่าในแนวต้ังหรือแนวนอน เช่น ความ
หลากหลายทางช้ันอายุ และมุ่งที่จะรักษาสภาพและฟ้ืนฟูความหลากหลายของภูมิทัศน์  

 X 

5.8 ต้องสนับสนุน ระบบการจัดการตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างระบบนิเวศที่มีคุณค่า(ถ้ามี) โดยค านึงถึงความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจ เช่น การตัดให้แตกหน่อในพ้ืนที่ที่เหมาะสม  

  

5.9 การบ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียวต้องด าเนินการในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ หากเป็นไปได้
ต้องมีมาตรการในการปรับปรุงหรือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  

  

5.10 การวางแผนและการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต้องด าเนินการในลักษณะที่ลดความเสียหายต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ระบบนิเวศที่หายาก เปราะบาง หรือตัวแทนระบบนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรม และชนิดพันธ์ุที่ถูก
คุกคาม หรือชนิดพันธ์ุที่มีความส าคัญอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพิจารณาถึงรูปแบบของการย้ายถ่ินฐานของชนิดพันธ์ุ
ดังกล่าว 

  

5.11 การน าสัตว์มาเล้ียงในสวนป่าต้องมีมาตรการในการสร้างความสมดุลระหว่างประชากรสัตว์กับการเจริญทดแทนและ
การเจริญเติบโตของสวนป่ารวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 

  

5.12 ต้นไม้ที่ยืนต้นตายหรือไม้ล้ม ต้นไม้ที่เป็นโพรง ไม้พุ่มและพันธ์ุไม้หายากเป็นพิเศษต้องถูกปล่อยไว้ให้มีปริมาณและการ
กระจายพันธ์ุตามความจ าเป็นเพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความ
สมบูรณ์ของสวนป่าและระบบนิเวศโดยรอบ 

  

หลักกำรที่ 6 กำรรักษำสภำพและกำรส่งเสริมกำรท ำหน้ำที่ด้ำนกำรป้องกันของกำรจัดกำรสวนป่ำ (เพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ) 
6.1 การวางแผนจัดการสวนป่า ต้องมุ่งที่จะรักษาสภาพและส่งเสริมการท าหน้าที่ป้องกันของสวนป่าเพ่ือสังคม เช่น การ

ป้องกันโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน การป้องกันการพังทลายของดิน และการป้องกันทรัพยากรน้ าจากผลกระทบด้านลบ เช่น 
น้ าท่วม หรือ น้ าหลาก  

  

6.2 กรณีที่พ้ืนที่สวนป่ามีความส าคัญต่อหน้าที่ในการป้องกันเพ่ือสังคม ต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และท าเป็นแผนที่ และ
ต้องค านึงถึงพ้ืนที่เหล่านี้ในการวางแผนการจัดการสวนป่า  
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6.3 ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษในการด าเนินงานตามวนวัฒน์วิธี ส าหรับพ้ืนที่สวนป่าที่มีดินที่เปราะบาง พ้ืนที่ลาดชัน และ
พ้ืนที่ซ่ึงการปฏิบัติงานอาจท าให้เกิดการพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ า และจะต้องหลีกเล่ียงเทคนิคการท างานหรือการ
ใช้เคร่ืองจักรที่ไม่เหมาะสม 

  

6.4 ในพ้ืนที่สวนป่าที่มีความส าคัญต่อการอนุรักษ์ดินและน้ า จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ต้องหลีกเล่ียงการใช้สารเคมี 
และการใช้ระบบวนวัฒน์ที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพของน้ าและดิน  

  

6.5 การก่อสร้างถนน สะพานและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ต้องด าเนินการในลักษณะที่ช่วยลดการเปิดหน้าดิน เล่ียงการท า
ให้ดินลงไปในแหล่งน้ าและรักษาระดับน้ าตามธรรมชาติ และไม่เปล่ียนแปลงเส้นทางการไหลของน้ าที่มีอยู่เดิม จะต้อง
มีการติดต้ังและบ ารุงรักษาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับการระบายน้ าของถนนที่เหมาะสม  

  

หลักกำรที่ 7 กำรรักษำสภำพกำรทำหน้ำที่ด้ำนเศรษฐกิจสังคมของสวนป่ำ 
7.1 การวางแผนการจัดการสวนป่า ต้องมุ่งเน้น การท าหน้าที่หลายๆอย่างต่อสังคมของสวนป่ารวมถึงบทบาทของสวนป่า

ในการพัฒนาชุมชน และให้โอกาสการจ้างงานคนในชุมชนโดยพิจารณาเป็นพิเศษ เพ่ือเช่ือมโยงกับการท าหน้าที่ด้าน
เศรษฐกิจสังคมของสวนป่า  

  

7.2 การจัดการสวนป่า ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวของชุมชนที่อยู่ในหรือรอบ ๆ 
สวนป่า  

  

7.3 สิทธิในทรัพย์สินและสิทธิถือครองที่ดินต้องมีเป็นเอกสารก าหนดอย่างชัดเจนส าหรับพ้ืนที่ของสวนป่านอกจากนั้น  สิทธิ
ตามกฎหมาย สิทธิทางวัฒนธรรมและประเพณี ที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่สวนป่า ต้องมีความชัดเจน และได้รับการยอมรับ  

  

7.4 กิจกรรมการจัดการต่างๆ ต้องด าเนินการตามกฎหมาย และสิทธิทางวัฒนธรรมและประเพณี โดยสิทธิต่างๆเหล่านี้
จะต้องไม่ถูกละเมิด โดยปราศจากการแจ้งล่วงหน้าและการยอมรับอย่างอิสระของผู้มีสิทธินั้น รวมถึงการให้การชดเชย
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เหล่านี้ด้วย 

 X 

7.5 กรณีพ้ืนที่สวนป่ามีความเหมาะสมทางด้านนันทนาการผู้ประกอบการต้องให้ชุมชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการและสิทธิของผู้อ่ืน และผลกระทบต่อทรัพยากร และ
ระบบนิเวศของสวนป่า รวมถึงความสอดคล้องต่อการท าหน้าที่ของสวนป่า  

 X 

7.6 กรณีพ้ืนที่สวนป่ามีพ้ืนที่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ส่ิงที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ หรือมีพ้ืนที่ที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นของชุมชน (เช่น ปัจจัยส่ี ) โดยชุมชนใช้
ร่วมกันอย่างชัดเจน ต้องได้รับการปกป้องและการจัดการอย่างเหมาะสม  

  

7.7 การด าเนินการจัดการสวนป่าต้องค านึงถึงประโยชน์ ในการท าหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
นันทนาการต้องค านึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างสวนป่า คุณค่าทางศิลปะ  

 X 

7.8 ผู้จัดการสวนป่า ผู้รับเหมา ลูกจ้าง และเจ้าของสวนป่า ต้องได้รับความรู้อย่างเพียงพอและ ปรับให้เป็นปัจจุบันเสมอ
ด้วยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ในเร่ืองที่เก่ียวกับการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนที่เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการวางแผนการ
จัดการและการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ 

  

7.9 การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสวนป่า ต้องน าองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมจากชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ เช่น ประสบการณ์จากชุมชนท้องถิ่น เจ้าของสวนป่า และองค์กรอิสระ  

  

7.10 การจัดการสวนป่า ต้องจัดให้มีการติดต่อส่ือสารและการปรึกษาหารืออย่างมีประสิทธิภาพ กับราษฎรท้องถิ่น และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่เก่ียวข้องกับการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน และต้องจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสม ส าหรับการแก้ไข 
ข้อร้องเรียน และข้อขัดแย้ง ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการสวนป่าระหว่างสวนป่ากับชุมชนท้องถิ่น  

  

7.11 การปฏิบัติงานในสวนป่าต้องมีการวางแผน และมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัย และมีมาตรการป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากความเส่ียงในการท างาน โดยผู้ปฏิบัติงานต้องรับทราบข้อมูล
และวิธีการป้องกันความเส่ียงจากการท างาน  

  

7.12 สภาวะแวดล้อมในการท างานต้องมีความปลอดภัยและมีคู่มือและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในสวนป่าทุกคนที่ได้รับมอบหมาย  
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7.13 สวนป่าต้องน าผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการ ต้องสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและการ
รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนหรือสนับสนุนการวิจัยที่เก่ียวข้องที่ด าเนินการโดยองค์กร
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 X 

X  : ไม่ได้น ามาใช้บังคับในสวนป่าเศรษฐกิจขนาดเล็ก (< 10,000 ไร่) 
 

การยกระดับสวนยางพาราไทยให้เข้าสู่มาตรฐานในระดับนานาชาติ 
  
 สวนยางพาราในประเทศไทย (พ.ศ. 2558) มีประมาณ 22 ล้านไร่ ในจ านวนนี้ได้ขึ้นทะเบียนกับ
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประมาณ 19 ล้านไร่ นั้นหมายความว่า ยังมีสวนยางพาราซ่ึงผิดกฏหมาย
อยู่เกือบ 3 ล้านไร่ ในจ านวนนี้ มีปริมาณการโค่นยางที่อายุมาก ถึงรอบตัดฟันประมาณ 25-30 ปี เพ่ือปลูก
ใหม่ประมาณ 4 แสนไร่ต่อปี ในขณะที่ผลผลิตน้ ายางเฉลี่ยแล้วประมาณ 250 กิโลกรัม/ไร่/ปี หากยางพารา
ให้ผลผลิตทั้งหมด จะมีน้ ายางพาราออกสู่ตลาดประมาณ 5.5 ล้านตันต่อปี ในขณะที่ไม้ยางพาราที่ถูกตัด
โค่นมีประมาณ 12 ล้านตันต่อปี มูลค่าการส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ จากยางพาราเม่ือรวมไม้ด้วยแล้ว 
มากกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี แต่ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ราคาน้ ายางดิบซ่ึงมีการซ้ือขายใน
ประเทศมีความผันผวน และเปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก ดังแสดงในแผนภาพที่ 7  
 

 
 

ภำพท่ี 7 แสดงความผันผวนของราคาน้ ายางดิบของประเทศไทยในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2548-59) 
 



 

| 23 
 

ดร.สุเทพ จันทร์เขียว    Thai-Forest Certification Network : T-CERN 

RAOT  การยางแห่งประเทศไทย                                                   Rubber Authority of Thailand |  

  ในขณะที่ประเทศในกลุ่มเอเซียน พบว่ามีการปลูกยางพารากันเป็นจ านวนมากเม่ือประมาณ 10 ปี 
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย  ลาวและกัมพูชา ซ่ึงมีการเปลี่ยนพ้ืนที่ป่าธรรมชาติเพ่ือปลูกปาล์ม
น้ ามันและยางพาราเป็นจ านวนมาก นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นานาประเทศ ให้ความส าคัญเก่ียวกับไม้
และผลิตภัณฑ์ที่ มีไม้เป็นส่วนประกอบ รวมทั้งยางพาราจากประเทศไทยด้วย เม่ือปริมาณไม้ยางพาราและ
น้ ายางพารา จากหลายประเทศเริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มประเทศผู้ซ้ือก็ใช้มาตรการที่ไม่
เก่ียวกับภาษี หรือ NTB เข้ามากีดกันหรือจ ากัดทางการค้า ส่วนหนึ่งที่ใช้ได้ผลก็คือ การใช้เง่ือนไขระบบการ
รับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management Certification) ซ่ึงมุ่งเน้นที่ความ
ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการปลูกที่ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นภาพลักษณ์ที่
ดีของผู้ ซ้ือ รวมไปถึงผู้บริโภคปลายทางด้วย ที่ มีส่วนในการ  ไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน และไม่บริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ไม้เถ่ือน รวมถึงไม้ที่ไม่สามารถตรวจสอบที่มานั้นได้ ประเทศไทยจึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง สหภาพยุโรป (EU) จึงให้ความส าคัญต่อไม้ที่มาจากประเทศไทย 
  
 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะองค์กรใหม่ ที่ มีภาระกิจชัดเจนเก่ียวกับเรื่องยางพาราทั้ง
ระบบ ทั้งน้ ายางและไม้ยางพารา และมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการต่ืนตัว รวมถึงการให้ความส าคัญในการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในระบบที่นานาประเทศยอมรับ โดยปกติจะมี 2 ระบบเป็นหลักคือ FSC และ 
PEFC  
 
 ในระบบ FSC นั้นเป็นกลไกที่ใช้ระบบสากลในการตรวจประเมิน สวนยางพาราที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนกับกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางนั้น ก็สามารถพัฒนาตนเอง และยกระดับเข้าสู่ระบบการ
รับรองตามแนวทาง FSC นั้นได้ไม่ยากมากนัก แต่ค่าใช้จ่ายในการรับรองนั้นปัจจุบันยังถือว่าแพง แต่เม่ือ
เทียบกับตลาดที่สามารถจะรับซ้ือทั้งน้ ายางและไม้ยางพาราในราคาที่สูง ก็อาจเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกร
หรือผู้ประกอบการเลือกระบบการรับรองในแนวทางนี้ 
 
 อย่างไรก็ตาม T-CERN ซ่ึงถือเป็นองค์กรเครือข่ายที่ประกอบด้วยเกษตรกร ผู้ประกอบการและ
นักวิชาการที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ NGOS จ าน วนมาก ก า ลังด าเนินการพัฒนา FSC-National 
Standard อันเป็นการสร้างตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นข้อก าหนดอันสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 
ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีสังคม สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้การสร้าง ผู้ตรวจ 
(Auditor) หัวหน้าผู้ตรวจ (Lead Auditor) รวมทั้งหน่วยตรวจรับรอง (CB) ที่เป็นคนไทย จะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้เป็นจ านวนมาก ในส่วนนี้ การยางแห่งประเทศไทย จะต้องมีส่วนในการสนับสนุน และเข้ามามี
ส่วนร่วมกับประเด็นทั้ง 2 กล่าวคือ (1) การพัฒนา FSC-National Standard ส าหรับน้ ายางและไ ม้
ยางพาราไทย และ (2) การให้บุคลากรของ กยท. ได้ยกระดับเป็นผู้ตรวจหรือหัวหน้าผู้ตรวจ 
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 ส าหรับการรับรองตามแนวทาง PEFC นั้นแม้ว่าตลาดผู้ซ้ือจะเล็กว่า FSC ก็ตาม แต่กระบวนการ
หรือการด าเนินการรับรองมีความยืดหยุ่นมากกว่า เนื่องจากเป็นการน ามาตรฐานของประเทศไทย คือ 
มอก. 14061 เข้ามาใช้ในการรับรอง หน่วยตรวจ (CB) รวมถึงผู้ตรวจ ก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์กร
ภายในประเทศ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทั้งระบบต้องอยู่ภายในเง่ือนไขข้อก าหนดตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
เช่นกัน  
  
 ตามแนวทาง PEFC นั้นเป็นโอกาสที่ กยท. จะต้องยกระดับองค์กรให้เป็นหน่วยตรวจ (CB) โดยขอ
การรับรองระบบงาน (Accreditation) กับ สมอ.ตามมาตรฐาน ISO-17065 และให้บุคลากรของ กยท.ที่ท า
หน้าที่ในการตรวจสวนยางพาราในภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือขอรับการอุดหนุนจากกองทุนสงเคราะห์การท าสวน
ยางอยู่แล้วในปัจจุบัน ให้ได้รับการรับรองเป็นผู้ตรวจตามมาตรฐาน ISO-9000 รวมถึงการฝึกอบรมตาม
ข้อก าหนดของ PEFC-Standard อีกทั้งต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนหรือ
ระบบการตรวจสวนยางนั้น ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน มอก. 14061 เกษตรกรหรือสวนยางพาราที่ผ่านการ
ตรวจเพ่ือขอรับการสงเคราะห์การท าสวนยางก็จะได้รับการรับรองตามมาตรฐาน PEFC น้ ายางและไม้
ยางพารานั้น จะได้รับการรับรองไปด้วย  
  
 นอกจากนั้น ควรมีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรท ำสวนยำงพำรำแบบผสมผสำนหรือ
การท าในรูปแบบของ สวนป่ำยำงพำรำ กล่าวคือ การปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น กาแฟ พืชสมุนไพร ร่วมกับสวน
ยางพารา รวมทั้งการให้มีการปลูกไม้ป่า ทั้งไม้รอบตัดฟันปานกลางและรอบตัดฟันยาว  โดยไม้เหล่านี้
สามารถน ามาขึ้นทะเบียนและฝากไว้ในโครงการธนาคารต้นไม้ของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) จะท าให้มีรายได้ทุกปีและไม้นั้นก็จะได้รับการรับรองตามมาตรฐาน FSC หรือ PEFC ไป
ด้วย สามารถตัดขายได้เม่ือครบรอบอายุตัดฟัน อันจะสร้างความยั่งยืนทั้งรายได้ เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม   
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