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คู่ มือการจดัการสวนป่าอย่างยั่งยนื 
 

1.วัตถุประสงค์ [ Objectives ] : 

การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนใน 

 3 องค์ประกอบ คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ  ดังนี ้:  

 
  1.1 รักษาสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีสวนป่า 
 1.2 ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีอนุรักษ์ของสวนป่า 
 1.3 ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในพืน้ท่ีสวนป่า 
 1.4 อนุรักษ์แหล่งท่ีอยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์ ท่ีใกล้สูญพันธ์ุ,หายากและถูกคุกคาม 
 1.5 ส่งเสริมสถานภาพทางด้านสังคม และคุณภาพชีวติท่ีดี ของชุมชนท้องถิ่น 
 1.6 สนับสนุนประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตไม้จากสวนป่า 
 
2. ข้อก าหนดพืน้ฐาน [ Basic Requirements ] 

2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายไทย และข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยได้ลงนามไว้      
     [ Compliance with Thai Laws and International Agreements ]  

      2.1.1  กฎหมายและพ.ร.บ. ป่าไม้ ของประเทศไทย 
      2.1.2  กฎหมายแรงงาน ของประเทศไทย 
               2.1.3  กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องของประเทศไทย 
               2.1.4  สนธิสัญญา CITES,ILO และ WHO 
      2.1.5  สนธิสัญญา ITTO และ ความหลากหลายทางชีวภาพ [ Biodiversity ]  
 
 2.2 สิทธิการครอบครองและการใช้ประโยชน์และความรับผดิชอบ 
               [ Tenure and Use Rights and Responsibilities ] 

     มีหลักฐานแสดงถงึ สิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และทรัพยากรบริเวณ
พืน้ท่ีสวนป่าในระยะยาวท่ีถูกต้องตามกฎหมาย อาท ิเช่น หนังสืออนุญาตการเข้าท าประโยชน์
จาก กรมป่าไม้, หลักฐานการขึน้ทะเบียนสวนป่า , สปก. 4-01 , น.ส.3 ก. ,น.ส.3 , โฉนด และ 
หลักฐานเอกสารอ่ืนๆ ท่ีออกให้โดยกรมป่าไม้  
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3.การจดัการด้านสังคม [ Social Management ]  

 แผนการบริหารจัดการ จะจรรโลงและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒน-
ธรรมความเป็นอยู่ ท่ีดีของคนงานและชุมชนท้องถิ่น รอบๆสวนป่า โดยจะปฏิบัติตาม กฎหมาย
แรงงานไทย และ สนธิสัญญา ILO  
 
 3.1 สิทธิของคนงาน [ Worker’s Rights ]  

                3.1.1 การด าเนินงานจะยดึถือและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและ พ.ร.บ. อ่ืนๆของ
ประเทศไทย และข้อตกลง/สัญญา ระหว่างประเทศต่างๆ ท่ีประเทศไทยได้ลงนามไว้ 
       3.1.2 ส่งเสริมการจ้างงานคนงานแบบถาวร และระยะยาว 
       3.1.3 มีการจ้างคนงานในอัตราค่าจ้างท่ีเป็นธรรม และใกล้เคียงกับประกาศอัตรา
ค่าจ้างแรงงาน ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
       3.1.4 รักษาระดับอัตราค่าจ้างฯให้ใกล้เคียงกับประกาศของกระทรวงแรงงานท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ในแต่ละปี 
       3.1.5 จัดให้มีสวัสดิการด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการปฏิบัติงานแก่
คนงานของสวนป่า 
       3.1.6 จัดให้มีการฝึกอบรมแก่คนงาน เก่ียวกับ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน,การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปลูกสร้าง
สวนป่า  
       3.1.7 ส่งเสริม/จัดหาเคร่ืองมือ-อุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับ
คนงานของสวนป่า 
                3.1.8 จัดให้มีการท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับคนงานของสวนป่า 
       3.1.9  ข้อก าหนดต่างๆ ข้างต้น จะใช้บังคับกับผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง ท่ีปฏิบัติงานกับ
สวนป่าด้วยเช่นกัน 
 

3.2 สิทธิของชุมชนท้องถิ่น [ Local Communities’ Rights ]  
                3.2.1 พจิารณาจ้างแรงงานจากหมู่บ้านป่าไม้สวนป่าและชุมชนท้องถิ่นใกล้สวนป่า 
เป็นล าดับแรก 
       3.2.2 จ าหน่ายไม้จากสวนป่าประมาณ 20 % ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
       3.2.3 ส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรควบหรือระบบวนเกษตรอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีสวนป่า ของ
ชุมชนท้องถิ่น 
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       3.2.4 ชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้ามาเก็บหาของป่าและใช้ประโยชน์พืน้ท่ีสวนป่าในด้าน
ต่างๆ ได้ โดยมีการจัดท าข้อตกลงท่ีเหมาะสมร่วมกันกับสวนป่า ทัง้นีต้้องสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและประเพณีดัง้เดิมของชุมชนท้องถิ่นนัน้ๆด้วย 
       3.2.5 มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
       3.2.6 มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหา,ข้อคดิเหน็
และข้อเสนอแนะของชุมชนท้องถิ่น 
        3.2.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนป่า ของชุมชนท้องถิ่น 
       3.2.8 มีระบบการตรวจสอบติดตามผลกระทบด้านสังคม โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น 
       3.2.9 ส่งเสริมและเคารพสิทธิในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ของชุมชนท้องถิ่น 
       3.2.10 ส่งเสริม/สนับสนุนวัตถุดิบ โครงการอุตสาหกรรมไม้ภายในครัวเรือน และ 
อุตสาหกรรมไม้ต่อเน่ือง ของชุมชนท้องถิ่น เช่น โครงการ OTOP เป็นต้น 
       3.2.11 มีโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ 
       3.2.12 ส่งเสริมโครงการท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ์ของชุมชนท้องถิ่น 
 
   3.3 สิทธิของชนพืน้เมือง  [ Indigenous People’s Rights ]  

                สวนป่ายอมรับสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามขนบธรรมเนียมประเพณี ในการเป็น
เจ้าของ,การใช้ประโยชน์,การจัดการพืน้ท่ี และทรัพยากรต่างๆ ของชนพืน้เมือง ท่ีอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสวนป่า 
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4.การจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
   [ Environment and Biodiversity Managements ]  

  4.1 การคุ้มครองและฟ้ืนฟ ูถิ่นที่อยู่อาศัยของพชืหรือสัตว์ 
                  [ The Preservation and Restoration of Habitats ] 
       4.1.1 จะต้องคุ้มครองและฟ้ืนฟูพืน้ท่ีดังต่อไปนี ้เพื่อส่งเสริมโอกาสความอยู่รอดและ
เป็นแหล่งแพร่ขยาย ของชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ 
  (1) พืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายของชัน้อายุไม้  ความหลากหลายของชนิดป่า
ธรรมชาติ และมีไม้สูงอายุ  เป็นจ านวนมาก 
  (2) พืน้ท่ีท่ีมีคุณค่าพเิศษ  [ Key Habitats / Biotope ] 
  (3) พืน้ท่ีท่ีมีผลผลิตต ่า หรือ ต้นไม้เจริญเติบโตไม่ดี      

      4.1.2 อนุรักษ์พืน้ท่ีอย่างน้อยประมาณ 5 % ของพืน้ท่ีรวมสวนป่า ( รวมพืน้ท่ี ข้อ 
4.1.1 ด้วย ) เพื่อเป็นการป้องกันและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการคัดเลือกและ
ก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีฯไว้อย่างชัดเจน และการด าเนินกิจกรรมใดๆในพืน้ท่ีฯ จะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

  4.2 ถิ่นที่อยู่อาศัยของพชืและสัตว์ ที่ต้องมีข้อก าหนดส าหรับการบริหารจดัการ 
เป็นการเฉพาะ  [ Habitats with Specific Management Requirements ]  

        การบริหารจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน กเ็พ่ือส่งเสริมคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ของพืชและสัตว์  ดังนัน้จงึต้องมีการป้องกันและอนุรักษ์ และมีข้อก าหนดส าหรับการ
บริหารจัดการเป็นการเฉพาะ ในพืน้ท่ีดังต่อไปนี ้
         4.2.1 พืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์ท่ีใกล้จะสูญพันธ์ุ[ Endangered Species 
] เช่น ปูราชนีิ และรองเท้านารี เป็นต้น 
        4.2.2 พืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์ท่ีถูกคุกคามหรือหายาก [ Rare and 
Threateningly Species ] เช่น ว่านค้างคาวด า และจันผา เป็นต้น 
        4.2.3 พืน้ท่ีท่ีมีคุณค่าพเิศษ เช่น ป่าพรุ [ Swamp  Forest ]  
 
   4.3 การจดัการทรัพยากรน า้ [ Water Management ] 

               การด าเนินกิจกรรมต่างๆในพืน้ท่ีสวนป่า ต้องค านึงถงึความส าคัญของแหล่งน า้ 
ต่อ ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการเฉพาะ 
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                4.3.1 หลีกเล่ียงการขุดและท าให้เกิดร่องน า้ขึน้ใหม่ ในพืน้ท่ีสวนป่า 
                4.3.2 หลีกเล่ียงการเปล่ียนทศิทาง หรือปิดกัน้เส้นทางการไหลของน า้ 
       4.3.3 ห้ามทิง้สารเคมีและสารปนเป้ือนลงในแหล่งน า้/ล าห้วย 
       4.3.4 การสร้างถนนตัดผ่าน/ข้ามแหล่งน า้หรือล าห้วย ต้องรักษาสภาพธรรมชาติและ
ระบบนิเวศเดิมของแหล่งน า้/ล าห้วยไว้ ต้องระวังไม่ให้เกิดร่องน า้ขึน้ใหม่ และต้องป้องกันไม่ให้
ตะกอนดินไหลลงไปสู่บริเวณแหล่งน า้/ล าห้วย โดยตรง  
                4.3.5 ควรมีมาตรการ ในการป้องกันแหล่งน า้/ล าห้วย โดยอนุรักษ์พืน้ท่ีแนวป้องกัน
บริเวณแหล่งน า้หรือสองฝ่ังล าห้วย [ Stream Bank ] ไว้ โดยให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับ 
ลักษณะภูมิประเทศ,แหล่งน า้ และระบบนิเวศ ในบริเวณนัน้ๆ 
 
   4.4 การจดัการทรัพยากรดนิ [ Soil  Management ] 

         การบริหารจัดการสวนป่ามีเป้าหมายเพื่อการจรรโลงรักษา กระบวนการทาง
ธรรมชาติและประสิทธิภาพในการให้ผลผลิต ของดินป่าไม้  หลีกเล่ียงการท าลายระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

        4.4.1 หลีกเล่ียงการใช้สารเคมี /วัตถุมีพษิ ในบริเวณพืน้ท่ีสวนป่า 
        4.4.2 หลีกเล่ียงการเผาไฟอย่างรุนแรงในพืน้ท่ีสวนป่า 
        4.4.3 ไม่สร้างรอยร่องลึกหรือท าลายผวิหน้าดิน ในบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีการเกิดใหม่ตาม

ธรรมชาติ การด าเนินกิจกรรมใดๆในพืน้ท่ีฯ ต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการ
พังทลายหรือกัดชะหน้าดิน เพื่อป้องกันมิให้ธาตุอาหารในดินถูกท าลายไป จะท าให้การเกิดใหม่มี
ความสมบูรณ์และได้ผลยิ่งขึน้ 

       4.4.4 ในช่วงของการเก็บเก่ียวผลผลิต หรือการด าเนินกิจกรรมทางด้านสวนป่า ควร
คัดเลือกใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ี และไม่ท าลายสภาพภูมิประเทศ  
สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ดัง้เดิม 

 
  4.5 การฟ้ืนฟ,ูการจดัการแปลงปลูก และการโค่นล้มไม้ 

        [ Regeneration ,Stand Management and Felling ] 

       การเปล่ียนแปลงต่างๆ ในพืน้ท่ีสวนป่า จะเกิดจากกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การ
พักผ่อนหย่อนใจการเก็บหาของป่า  การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืน้ท่ีสวนป่า ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ และการถูกรบกวนในรูปแบบต่างๆ 



       4.5.1 สนับสนุนในด้านการสืบพันธ์ุตามธรรมชาติ เช่น การโปรยเมล็ดของแม่ไม้ตาม
ธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขยายพันธ์ุตามธรรมชาติของชนิดพันธ์ุไม้ท่ีขึน้ได้ดี ใน
พืน้ท่ีนัน้ๆด้วย 
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       4.5.2 คัดเลือกระบบการตัดฟันท่ีเหมาะสมกับพืน้ท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดฟันใน
ระบบเลือกตัด [ Selective Felling ] ในแบบ  Low  Thinning 
       4.5.3 ก าหนดพืน้ท่ีอนุรักษ์ต่างๆ ไว้ในพืน้ท่ีสวนป่า ดังนี ้
  (1) พืน้ท่ีขนาดเล็กท่ีมีคุณค่าพเิศษต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
  (2) แนวป้องกันท่ีติดต่อ/ใกล้ชดิกับพืน้ท่ีท่ีมีคุณค่าพเิศษต่อความหลากหลายทาง  
                         ชีวภาพ [ Biodiversity ]  
  (3) แนวป้องกัน ระหว่างแปลงปลูก [ Edge Zone ] 
  (4) แนวป้องกันรอบนอก [ Buffer Zone ]  
  (5) แนวป้องกันบริเวณสองฝ่ังล าห้วย / แหล่งน า้  [ Stream Bank ]  
  (6) พืน้ท่ีป่าธรรมชาติ 
  (7) พืน้ท่ีป่ากึ่งธรรมชาติ 
  (8) พืน้ท่ีท่ีมีความลาดชัน และการพังทลายของดินสูง 
  (9) พืน้ท่ีท่ีมีกลุ่มหนิใหญ่ [ Boulder  Zone ]  
         (10) บริเวณน า้พุ หรือ ตาน า้ ของล าห้วย    
                  (11) บริเวณต้นก าเนิดน า้ ของล าห้วย 
         (12) พืน้ท่ีน า้ตก ( มากกว่า 0.6 ไร่ ) 
         (13) พืน้ท่ีวจิัยต่างๆ 
   
       4.5.4 ต้นไม้ท่ีมีคุณค่าสูงต่อการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ จะต้องได้รับ
การคุ้มครองป้องกันและอนุรักษ์ไว้ในพืน้ท่ีสวนป่า เป็นต้นไม้อนุรักษ์ [ Eternity Trees ] ใน
ระหว่างการท าความสะอาดสวน [Cleaning]  การตัดสางขยายระยะ [Thinning]  และการตัดฟันใน
รอบสุดท้าย [Final Felling] ดังนี ้
  (1) ต้นไม้ท่ีใกล้จะสูญพันธ์ุ [ Endangered Trees ] 
  (2) ต้นไม้ท่ีเส่ียงต่อการสูญพันธ์ุ [ Vulnerable Trees ] ,หายาก  และถูกคุกคาม    
  (3) ไม้ผลต่างๆ [ Fruit Trees ] 
  (4) ต้นไม้ใหญ่ 
  (5) ต้นไม้อายุมาก 
  (6) ต้นไม้พันธุกรรม [ Genetic  Trees ]  
  (7) ต้นไม้ท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและนกต่างๆ 
  (8) ต้นไม้ท่ีมีโพรง รังสัตว์ป่า และนกต่างๆ อยู่ตามกิ่งก้าน 



  (9) ต้นไม้ท่ีมีโพรง รังสัตว์ป่า และนกต่างๆ อยู่ตามล าต้น 
(10) ต้นไม้ท่ีมีสัญลักษณ์แสดงว่ามีนกจ าพวกใช้ปากเจาะต้นไม้ [Woodpecker ] 

อาศัยอยู่ 

คู่มือการจัดการสวนป่าอย่างยั่ งยืน                     6                             นายประเสริฐ  เนตรประจิตร 

      4.5.5 หลังการตัดฟันในรอบสุดท้าย จะคงเหลือไม้ท่ีปลูก หรือ ไม้เศรษฐกิจพืน้เมือง
ไว้อย่างน้อยไร่ละ 1 ต้น เพื่อเป็นแนวป้องกันลม [Wind Break] และส่งเสริมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  โดยจะพยายามคงเหลือไว้เป็นกลุ่มๆ 
       4.5.6 ต้องคงเหลือต้นไม้ตาย หรือ ตอไม้ตายท่ีเป็นโพรง ส าหรับเป็นท่ีอยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า 
       4.5.7 ส่งเสริมการปลูกไม้พืน้เมือง และหลีกเล่ียงการน าไม้ต่างประเทศ เข้ามาปลูก
โดยไม่จ าเป็น (ไม้ฯท่ีน ามาปลูกในประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย 100 ปีแล้ว สามารถปลูกได้ ) 
 
   4.6 สวนป่าที่อยู่ตดิกับพืน้ที่เกษตร [Plantations Nearby the Agricultural Area] 

        ต้องมีมาตรการในการปลูกสร้างและการจัดการสวนป่า ท่ีอยู่ติดกับพืน้ท่ีเกษตร 
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อพืน้ท่ีท่ีมีความส าคัญในด้านสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและลักษณะของภูมิทัศน์ดัง้เดิม ไว้เป็นการโดยเฉพาะ 
       4.6.1 พืน้ท่ีสวนป่าท่ีอยู่ติดกับพืน้ท่ีเกษตร จะต้องมีพืน้ท่ีท่ีเป็นแนวป้องกัน[ Buffer  
Zone ] ไว้ด้วย เพื่อป้องกันและรักษา ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทัง้นีต้ามความ
เหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศ และระบบนิเวศ ในบริเวณนัน้ๆ 
       4.6.2 พืน้ท่ีสวนป่าท่ีอยู่ติดกับพืน้ท่ีเกษตร และมีล าห้วยไหลลงสู่พืน้ท่ีเกษตรฯ 
จะต้อง มีการจัดท าแนวกัน้กักตะกอน ไว้เป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันการท าลายและเปล่ียนแปลง
ระบบนิเวศและสภาพภูมิทัศน์ดัง้เดิม 
 
   4.7 แผนการบริหารจดัการรวม [ Overall  Planning ] 

        การจัดการสวนป่าเป็นวธีิการปฏบัิตท่ีิน ามาจากภาพรวมและลักษณะของระบบ
นิเวศ และค านึงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีนัน้ๆ ด้วย 
       4.7.1 คัดเลือกใช้ระบบวนวัฒน์ท่ีเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพืน้ท่ีสวนป่า 
       4.7.2 คัดเลือกใช้ระบบการท าไม้ท่ีเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       4.7.3 ใช้ระบบการส ารวจข้อมูลสวนป่าท่ีทันสมัย ประหยัด และถูกต้องแม่นย า 
                4.7.4 แผนการปฏิบัติงานด้านสวนป่า ต้องส่งเสริมความสมดุลย์ด้านการกระจายของ
ชัน้อายุไม้ เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องค านึงถงึการรักษาสัดส่วนท่ีเหมาะสม
ของป่าไม้ท่ีมีอายุมากๆ ในพืน้ท่ีสวนป่านัน้ๆ เอาไว้ด้วย 
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                4.7.5 แผนการบริหารจัดการของสวนป่า ต้องก าหนดพืน้ท่ีอนุรักษ์ในพืน้ท่ีสวนป่าไว้
อย่างน้อยประมาณ  3 % ของพืน้ท่ีรวมสวนป่าทัง้หมด 
       4.7.6 แผนการบริหารจัดการต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์พืน้ท่ีท่ีทราบว่าจะเป็น
แหล่งก าเนิดของพืช/สัตว์ ท่ีใกล้สูญพันธ์ุ และหายาก (นอกเขตพืน้ท่ีอนุรักษ์ท่ีก าหนด) และพืน้ท่ี
วางไข่ และผสมพันธ์ุ ของสัตว์ป่า  
 
   4.8 การปรับปรุงการบริหารจดัการ ให้เหมาะสมกับ วงจรนิเวศธรรมชาติ 
        [ Adaptation to Natural  Ecocycles ]    

        การบริหารจัดการสวนป่าต้องมีความมุ่งม่ันในการด าเนินกิจกรรมและใช้ทรัพยากร
และผลิตภัณฑ์จากสวนป่า ในแนวทางท่ีเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและวงจรนิเวศของพืน้ท่ีนัน้ๆ 
การน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้จะต้องไม่ท าลายสภาพธรรมชาติ หรือมนุษย์  และต้องมีการจ ากัด
การใช้สารเคมีและการแพร่กระจายของวัตถุมีพษิในพืน้ท่ีสวนป่า 
 
       4.8.1 วธีิการใหม่ๆท่ียังไม่ได้รับการตรวจสอบรับรอง ว่าไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์และ
สภาพธรรมชาติ จะไม่สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการของสวนป่าได้ 
                4.8.2 สารเคมีต่างๆ ท่ีจ าแนกหมวดหมู่ไว้ในตารางท่ี 1-4  ของ องค์การอนามัยโลก 
[ WHO ] ซึ่งเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและมนุษย์ จะไม่อนุญาตให้น ามาใช้ในพืน้ท่ีสวนป่า 
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5. การจดัการพืน้ที่การผลิตและด้านเศรษฐกิจ  
   [ Management for the areas of Production and Economics ]  
  

  5.1 การใช้ประโยชน์หลายๆด้านร่วมกัน [ Multiple  Use ] 

       5.1.1 ใช้ประโยชน์พืน้ท่ีสวนป่าให้เกิดประโยชน์หลายๆด้านร่วมกัน เช่น การผลิตไม้
ท่อน,การเลีย้งสัตว์,การเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ,การล่าสัตว์,การตกปลา และ การใช้ประโยชน์พืน้ท่ี
สวนป่าในด้านอ่ืนๆท่ีมีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม 
       5.1.2 การล่าสัตว์ต้องกระท าแบบยั่งยืนและมีความรู้อย่างเพียงพอ โดยหลีกเล่ียงการ
คุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ [ Biodiversity ] 
                5.1.3 พืน้ท่ีสวนป่าเปิดกว้างส าหรับการเข้าไปใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นและ 
สาธารณชนท่ัวไป โดยมีข้อก าหนดและข้อตกลงร่วมกัน ในการเข้าไปใช้ประโยชน์พืน้ท่ีสวนป่า
อย่างเหมาะสม 
 

5.2 การผลิต [ Production ]  

        วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและผลผลิตในระดับสูงสุดของไม้ ในขณะท่ี 
จะต้องคุ้มครองดูแลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ไปในเวลาเดียวกันด้วย 

      5.2.1 แผนการจัดการสวนป่า จะด าเนินการในรูปแบบของความอยู่รอดทางด้าน 
เศรษฐกิจในระยะยาว โดยพจิารณาถงึขนาด,พืน้ท่ี และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

      5.2.2 การพจิารณาถงึขนาดและเง่ือนไขต่างๆท่ีเก่ียวข้องของแผนการจัดการสวน 
ป่าฯ จะต้องส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชัน้อายุไม้ในพืน้ท่ีสวนป่าด้วย 

      5.2.3 ต้องมีแผนการเก็บเก่ียวผลผลิตไม้ในระยะยาวและยั่งยืน 
      5.2.4 ระบบวนวัฒน์ท่ีน ามาใช้จะต้องเหมาะสมกับพืน้ท่ีแปลงสวนป่า  
      5.2.5 ต้องมีการปลูกต้นไม้ทดแทนภายหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตไม้ในรอบสุดท้าย 
      5.2.6 มีวธีิการฟ้ืนฟูแปลงปลูกสร้างเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของป่าไม้ โดยจะ 

ด าเนินการในหลายๆรูปแบบ ทัง้การปลูกใหม่ฯ การหว่านด้วยเมล็ด หรือ การสืบพันธ์ุโดยวธีิทาง
ธรรมชาติอ่ืนๆ   

      5.2.7 การโค่นล้มไม้ต้องให้เกิดมูลค่าสูงสุดของเนือ้ไม้และมีเศษเหลือน้อยท่ีสุด 



      5.2.8 การท าความสะอาดสวนและตัดสาง ต้องให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ต่อ 
ต้นไม้ท่ีเหลือไว้ในแปลง 

      5.2.9 แผนการจัดการสวนป่า ต้องมีแนวทางการด าเนินการท่ีสามารถควบคุม 
ความเส่ียงและความเสียหายที่อาจจะเกิดจาก ลม ไฟ โรคและแมลง  
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       5.2.10 มีกระบวนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าไม้ 
       5.2.11 มีกลยุทธ์ด้านการตลาด 
 
6. การตรวจสอบตดิตามก ากับดแูล [ Monitoring ]  

        การบริหารจัดการสวนป่า จะต้องมีมาตรการ/ระบบ และผู้จัดการสวนป่า/ผู้แทนท่ี
ได้รับการแต่งตัง้จากผู้จัดการสวนป่า ในการตรวจสอบติดตาม เพื่อรักษาระดับความยั่งยืนทาง 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ในพืน้ท่ีสวนป่า 
ระหว่างการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ดังนี ้:  

 
   6.1 การตรวจสอบติดตามภายใน [Internal Monitoring] 

                6.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ท่ีประกอบด้วยผู้จัดการสวนป่า/
ผู้แทนท่ีได้รับแต่งตัง้ /บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง และความรับผดิชอบในการบริหารจัดการสวนป่าฯ 
       6.1.2 ระบุมาตรการ/ระบบ ในการตรวจสอบติดตามภายใน  ท่ีประกอบด้วย กิจกรรม
ด้านการจัดการสวนป่า  วธีิการตรวจสอบติดตาม  ช่วงเวลาท่ีปฏิบัติ  ผลการตรวจสอบติดตาม
การปรับปรุงแก้ไข และบุคลากรผู้รับผดิชอบ ตามโครงสร้างการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 
 

  6.2 การตรวจสอบติดตามด้านสังคม [Social Monitoring] 

       6.2.1 ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสวนป่า(Stakeholder) 
 6.2.2 ตรวจสอบทะเบียนการจ้างงานของคนงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 6.2.3 ตรวจสอบติดตามการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 6.2.4 ตรวจสอบค้นหาจัดล าดับความส าคัญของหัวข้อการฝึกอบรมท่ีคนงานและ  
ชุมชนท้องถิ่นต้องการ 
 6.2.5 ตรวจสอบติดตามปริมาณการเก็บหาของป่าและการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี
สวนป่าของชุมชนท้องถิ่น 
       6.2.6 ตรวจสอบติดตามข้อร้องเรียน,ข้อขัดแย้งและข้อคดิเหน็/เสนอแนะท่ีเกิดขึน้ 



6.3 การตรวจสอบติดตามด้านสิ่งแวดล้อม [Environment Monitoring] 

      6.3.1 การตรวจสอบพืน้ท่ีแปลงสวนป่า ก่อนและหลัง การท าไม้ [ Site Inspection ] 
เพื่อตรวจสอบผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อพืน้ท่ีอนุรักษ์,ต้นไม้อนุรักษ์,พืช/
สัตว์ท่ีใกล้สูญพันธ์ุและหายาก และความหลากหลายทางชีวภาพ ในพืน้ท่ีสวนป่า และก าหนด
วธีิการด าเนินกิจกรรม ตลอดจนการป้องกันท่ีเหมาะสม ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสวนป่า 
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      6.3.2 การตรวจสอบการพังทลายของดิน เพื่อค้นหาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้และ 

ก าหนดมาตรการและวธีิการแก้ไขและปรับปรุง ในการด าเนินงานของสวนป่า 
      6.3.3 การตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงของ 

ชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ ในพืน้ท่ีสวนป่า ในแต่ละปี ว่ามีแนวโน้มมากขึน้หรือลดลงอย่างไร และเกิด
จากปัญหาใด เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการสวนป่า ต่อไป 
 

  6.4 การตรวจสอบติดตามด้านเศรษฐกิจ [Economics Monitoring] 

       6.4.1 ต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ  และควบคุมการเคล่ือนย้ายของสินค้าไม้  
[ Chain of Custody ] ตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเก่ียวไม้ ไปจนถงึจุดสุดท้ายท่ีสินค้าไม้ไปอยู่   
                6.4.2 ตรวจเชค็ปริมาณความเพิ่มพูนผลผลิตเฉล่ียรายปี 
       6.4.3 ตรวจสอบติดตามการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในแปลงปลูกสร้างของสวนป่า 
       6.4.4 ตรวจสอบติดตามผลประกอบการ การด าเนินงานท่ีผ่านมา 
                6.4.5 ตรวจสอบเปอร์เซน็ต์ความสูญเสียของเนือ้ไม้จากการท าไม้ 
       6.4.6 ตรวจสอบความเสียหายของต้นไม้ในแปลงปลูกจากการท าไม้ 
       6.4.7 ตรวจสอบการลักขโมยไม้ในแปลงปลูกสร้างสวนป่า 
       6.4.8 ตรวจสอบติดตามเพื่อค้นหารอบตัดฟัน( Rotation )ท่ีเหมาะสมของไม้สัก 
 
 
 
 
 
 

**************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการจัดการสวนป่าอย่างยั่ งยืน                     11                             นายประเสริฐ  เนตรประจิตร 

 
 

 

 

7. เอกสารอ้างองิ 
 
 
 

1. ประเสริฐ  ประจติร (2545) การบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,  
กรุงเทพฯ 

2. The Swedish FSC Council (1998) Swedish FSC Standard for Forest Certification, 
The  Swedish FSC Council, Sweden 

3. Christopher Upton and Stephen Bass (1996) The Forest Certification Handbook, 
Earthscan, London 

4. Sophie Higman, Stephen Bass, Neil Judd, James Mayers and Ruth Nussbaum (2002) 
The Sustainable Forestry Handbook, Earthscan, London 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คู่มือการจัดการสวนป่าอย่างยั่ งยืน                     12                         นายประเสริฐ  เนตรประจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


