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เราคุยอะไรกนั 

 

 Marketing 
- สถานการณ์ การค้าไม้ 
- นโยบาย 
- Demand Supply 
- มาตรฐาน 
- ความท้าท้าย 
 - Mind set 
- ข้อมลู/ การวิเคราะห์ 
 

Chain of Custody (CoC): 4 principles 

 - ภายในพืน้ท่ีป่า (Within the forest), 
 -  การขนสง่ (Transportation),  
- คลงัสนิค้า (Storage), 
- กระบวนการภายในโรงงาน (Inside processing 

facilities)  

การรับรองป่าไม้ (Sustainable Forest 

Management) 
-ความยัง่ยืน (สงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม) 
- เกณฑ์และตวัชีว้ดั (Certification 

&Indicators) 
- กระบวนการในการน าใช้ 

ประสบการณ์จากประเทศญ่ีปุ่ น 



ภูมิหลงั 
 

• ปี 2554 กรมป่าไม้และองค์การไม้เขตร้อนระหวา่งประเทศ (International 
Tropical Timber Organization : ITTO) ได้มีความร่วมมือด าเนินโครงการ
พฒันาและด าเนินการเกณฑ์และตวัชีว้ดัของการจดัการสวนป่าและป่าชมุชน
อยา่งยัง่ยืน (Development and Implementation of Criteria and 
Indicators for Sustainable Management of Planted Forests and 
Community Forests : PD 470/07 Rev.1 (F)  

• โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ไม้และผลผลิตจากป่าไม้
อยา่งยัง่ยืนและจากแหลง่ท่ีถกูต้องตามกฎหมาย  เพ่ือพฒันาเกณฑ์และตวัชีว้ดั
การจดัการสวนป่าและป่าชมุชนอยา่งยัง่ยืนของประเทศนัน้  และได้มีการลง
นามร่วมฯ เพ่ือด าเนินโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี (มกราคม 2558 – ธนัวาคม 
2559)   แตโ่ครงการมีความลา่ช้าไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้งาน C&I/COC 
ด าเนินตอ่ไปได้ จงึมีการด าเนินการใหม่อีกครัง้ใน มกราคม และคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในปลายปีนี ้ธนัวาคม 2561 แตมี่การขยายงานมาถึง เมษายน 2662 นี ้
 



เป้าหมายโครงการ:  
ปรับปรุงและสง่เสริมการการจดัการ
และใช้เนือ้ไม้ และผลผลติจากป่า
อยา่งยัง่ยืน และเป็นไปตามกฎหมาย  

วัตถุประสงค์:  

พฒันาและสร้างระบบการรับรองด้วยเกณฑ์และ
ตวัชีว้ดัเพ่ือการจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการท างาน: 
สง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นและทกุระดบั
ในการพฒันาระบบเกณฑ์และตวัชี ้รวมถึงระบบ
ห่วงโซใ่นการตรวจสอบและควบคมุไม้  



เป้าหมายโครงการ: เกิดระบบมาตราฐานทัง้เกณฑ์และตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสมและครอบคลมุในการ
จดัการป่าไม้อยา่ยัง่ยืน 

ผลลัพท์โครงการ 
1. ได้มีการพฒันา ทดสอบและรับรองเกณฑ์และตวัชีว้ดั เป็นมาตรฐานเพ่ือการจดัการป่าไม้
อยา่งยัง่ยืน (C&I) 

2. ได้มีการพฒันา ทดสอบและรับรองระบบการติดตามและควบคมุ การขนสง่และ  การใช้
ประโยชน์ผลติผลป่าไม้ (CoC) 

3. C&I และ CoC ได้รับการรับรองเป็นระบบมาตรฐานการปฏิบตัิงานและการติดตาม
ตรวจสอบ ควบคมุเส้นทางไม้  
4. มีบคุลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ C&I / มาตรฐานการปฏิบตัิงานและ CoC 
อยา่งเพียงพอ 
5. C&I และ CoC ได้รับการรับรองให้เป็นระบบการตรวจสอบภายในกรม 

 
•   



 
 ผลลพัท์ท่ี 1: ได้พฒันาเกณฑ์และตวัชีว้ดัและมาตรฐานในการจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยืน 

 
•   แตง่ตัง้คณะท างานระดบัชาติและคณะท างานในกลุม่งาน         
•  การน าเสนอร่างท่ี 1 เกณฑ์และตวัชีว้ดัและระบบการ
ติดตามและควบคมุการขนสง่และการใช้ประโยชน์ผลติผล
จากป่าชมุชนและสวนป่า   

•  การจดัท ารายละเอียดและปรับปรุงรายงาน C&I ร่างท่ี  2 

•  การประชมุปรึกษาหารือกบัสาธารณะในร่างท่ี 2 โดยผ่าน
การสื่อสาร เช่น website และสื่ออื่นๆ 
•  จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการระดบัชาติในการน าเสนอร่างท่ี 2 
ของ  C&I 

•  การน าเสนอร่าง สดุท้าย C&I 

•  การรับรองและน าใช้ ของคณะกรรมการโครงการ เพ่ือ
น าเสนอตอ่กรมป่าไม้ 

 



 
ผลลัพท์ที่ 2:  มีการพฒันาและทดสอบระบบการติดตามควบคมุเส้นทางไม้ใน
ระดบัชาติ (Chain of Custody system developed and tested.) 

 •  ทบทวนข้อก าหนดทางกฎหมายและประสบการณ์ระดบัชาต ิ/ ระหวา่ง
ประเทศในการตดิตาม ของ CoC 

• จดัท ารายละเอียดองค์ประกอบในระบบท่ีเก่ียวข้องกบั CoC 

• ค้นหาพืน้ท่ีน าร่องในพืน้ท่ี 

•  การวิเคราะห์ผลจากทดสอบในพืน้ท่ีน าร่องและผลสรุปจากระบบท่ีใช้ 

•  รับรองจาก คณะกรรมการอ านวยการโครงการ C&I  
 



 
ผลลัพท์ที่ 3: ระบบการตรวจสอบ C&I / CoC เป็นมาตรฐานการปฏิบตัิงานและการติดตาม
ตรวจสอบ ควบคมุเส้นทางไม้ 

 • ทบทวน ITTO และแนวทางอ้างอิงอื่น ๆ ส าหรับการตรวจสอบในการจดัการป่าไม้อยา่ง

ยัง่ยืนและมาตรฐานการปฏิบตัิงานและการติดตามตรวจสอบ ควบคมุเส้นทางไม้ 

• การจดัท ารายละเอียดแนวทางการตรวจสอบฉบบัร่างส าหรับ การจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยืน 

                                       การร่างรายละเอียดในแนวทางส าหรับ      
•                                            มาตรฐานการปฏิบตัิงานและการ    
•                                            ติดตามตรวจสอบควบคมุเส้นทางไม้ 

•                                                      การรับรองโดยคณะกรรมการ C&I  
•                                                                          แหง่ชาติ 

 
 



 

ผลลัพท์ที่ 4:  บคุลากรทีท่ีเก่ียวข้อง ผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกบัการตรวจสอบ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน
ใน C&I /COC 

 
 

• การจดัท าชดุการฝึกอบรม C&I และ CoC ส าหรับผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการตรวจสอบ SFM และ 
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน CoC  

• การประชมุเชิงปฏิบตัิการเร่ืองการตรวจสอบและการอบรม C&I ใน SFM และ COC 
• การทบทวนชดุการฝึกอบรม  
• การอบรมบคุลากรท่ีพร้อมและผู้ ทีสว่นได้เสียท่ีส าคญัให้เข้าใจและน าไปปรับใช้ใน SFM และ COC 

 



Participatory processing of project implementation: 

C&I and COC in     

practicing  PSC commented and 

adopted C&I and COC 

C&I on Planted forest WG   

C&I on Community Forest 

WG and COC WG 

5 C&I and COC testing in 

difference field both of CF and 

planted forest 



 
  
 

 
การจัดประชุมเชงิ
ปฏิบัตกิาร ของ
คณะท างาน C&I 

and COC 
 



ผลลัพท์ที่5: C&I และ CoC ได้รับการรับรองให้เป็นระบบการตรวจสอบภายในกรมป่าไม้ 

• ผลติคูมื่อในการใช้ C&I and COC  

• ผลติ สื่อสงัคม เช่น Info Graphic 
ในประเดน็ การจดัการป่าไม้อยา่งยัน่ยืน  
เกณฑ์และตวัชีว้ดัในการจดัการสวนป่า
และป่าชมุชน หว่งโซก่ารตลอดสอบท่ีมา
ของไม้ ของป่า และ ผลติภณัฑ์ 

• จดัประชมุ คณะท างานและ PSC ใน
การรับรองมาตรฐาน C&I and CoC 

• จดัศกึษาดงูานในการจดัป่าอยา่งยัง่ยืน 
การพฒันาระบบการรับรอง ของญ่ีปุ่ น 

• การทดสอบในการใช้ C&I ในการ
จดัการป่าอยา่งยัง่ยืน 



 
การทดสอบ C&I 

and COC ในพืน้ที่
สวนป่าและป่าชุมชน 

 



    

 
การประชมุคณะกรรมการ
โครงการ PSC และผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย 



 
Be continue +++++ 
 



ผลและบทสรุปจากการด าเนินโครงการพฒันาและด าเนินการเกณฑ์และตวัชีว้ดัใน
การจดัการสวนป่าและป่าชมุชน 

• คณะท างานได้สรุปการพฒันาเกณฑ์และตวัชีว้ดั 
(C&I) และหว่งโซก่ารควบคมุการเคลื่อนท่ีไม้  ของป่า 
และผลิตภณัฑ์ (CoC) 

• คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯรับรองC&I และ 
CoC ท่ีได้พฒันาขึน้มา 

• จดัอบรมผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน C&I และ CoC  

• ได้ทดสอบ C&I และ CoC ในพืน้ท่ี เพ่ือการความ
เข้มแข็งของการจดัการป่า 

• บทสรุปจาก C&I และ CoC ได้มาพฒันาเป็น สื่อ
แนะน าในกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง Info Graphic  

Backdrop VDO และคูมื่อการใช้ C&I และ CoC 



 
 

SFM certification 
7 Criteria and 35 

Indicators 
 

Market/ 

Livelihood 
International  

Local Market 

Climate Change 
Mechanism 

REDD+ 

UNFI 

(UN Forest Instrument)   

Chain Of Custody 
(CoC) 

 



ผลผลติจากโครงการฯ 



 5 บทในคูมื่อการใช้    
เกณฑ์และตวัชีว้ดัฯ 

1. ความส าคญัของเกณฑ์และตวัชีว้ดั ค าแนะน าท่ีจ าเป็น
และเก่ียวข้องกบัการใช้คูมื่อ 

 2. เนือ้หาหลกัของคูมื่อ: C&I and CoC  

 3. ข้อเสนอแนะขัน้ตอนและเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลู
และประเมินผลส าหรับ C&I and COC ในพืน้ท่ีสวนป่าและ
ป่าชมุชน โดยหลกัการและเคร่ืองมือในการประเมินชมุชน
อยา่งมีสว่นร่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA)  

 4. เสนอแนะแนวทางการรวบรวมข้อมลูเพ่ือติดตาม
ตรวจสอบหว่งโซก่ารควบคมุไม้ ของป่าและผลติภณัฑ์ 
(CoC) และรายละเอียดของเอกสารท่ีต้องเตรียม/ตวัอยา่ง 

 5.  นิยามและความหมายของค าศพัท์ตา่งๆในการจดัการ
สวนป่าและป่าชมุชน รวมทัง้หว่งโซก่ารควบคมุไม้ ของป่า
และผลิตภณัฑ์    



เป้าหมายในการจดัท าและพฒันา C&I and CoC 

• มคีวามตกลงเกดิขึน้เมื่อวนัที ่11 กมุภาพนัธ์ 2555 เพ่ือให้ประเทศไทย
มีการใช้ประโยชน์ไม้และผลผลิตจากป่าไม้ท่ียัง่ยืนและจากแหล่งท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยการมีการพัฒนาเกณฑ์และตัวชีว้ัดระดับประเทศ 
(National C&I) ในการจดัการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยัง่ยืน (Forest 
Management: FM) ไปจนถึงกระบวนการติดตามไม้ การน าเข้าโรงงานและ
เป็นผลิตภณัฑ์ไม้ท่ีเรียกว่า timber tracking หรือ Chain of Custody (CoC) 
การประเมินการจดัการอย่างยัง่ยืนตามเกณฑ์และตวัชีว้ดั (Auditing) 

• การถ่ายทอดและฝึกอบรมให้ผู้ เก่ียวข้อง โดยด าเนินการแบบมีส่วน
ร่วมกบัผู้ เก่ียวข้องหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และน าไปสู่การปรับใช้
ส าหรับประเทศไทยต่อไป  

 



 
คู่มือนีเ้หมาะส าหรับใครบ้าง 

 
• ผู้จัดการป่า – ได้แก่ เจ้าของสวนป่า หรือ
ชมุชน 

• ผู้ให้ค าแนะน าทางวชิาการ – ในทีนีห้มายถึง 
นกัวิจยัจากสถาบนัวิชาการ, นกัพฒันา หรือ 
เจ้าหน้าท่ี จากหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการ
สนบัสนนุทางวิชาการ (Technical support)  

• ผู้ประกอบการ – หมายถึงโรงงานแปรรูป
ขัน้ต้น เช่น โรงเล่ือย  

• ผู้ตรวจรับรอง – หมายถึงผู้ตรวจรับรองท่ี
ได้รับใบอนญุาตอยา่งถกูต้องในการตรวจ
รับรองมาตรฐานการจดัการอย่างยัง่ยืนส าหรับ
สวนป่าและป่าชมุชน  



เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลูและประเมินการ
จดัการพืน้ท่ีสวนป่าและป่าชมุชนอยา่งยัง่ยืน  

 ล ลติ/
นิเว   กิา  

  วงเวลา    น
กา    /  อื

 ด   ั      น  

    ด   ั
      น  

  มิาต เนื้อ ม  
(เ ลี ่ า  นิด,  น ว 
เ  นล ก า ก เมต ) 

  มิา  ล ลติ ล 
นิเว   กิา อื่น  

(เ ลี ่/คน) 

 นวทางกา    / 
ก   เ  ี -ข อตกลง 

      

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตัด เก บ
หา 

การน า
เคล่ือนท่ี การแปรรูป 

การท าเป น
ผลิตภัณฑ์ 

และการจ าหน่าย 

การประเมินและรับรองความย่ังยืน 
ในแปลงสวนป่าและพืน้ที่ป่าชุมชน 

(Forest Management หรือ FM) 

การประเมินและรับรอง 
ห่วงโ ่การควบคุมไม้ ของป่า และผลติภัณฑ์ 

(Chain of Custody หรือ CoC) 
 

ในพืน้ที่ป่า 

นอกพืน้ท่ีป่า 

นกนออกพืน้ท่ีป่า     นอกพืน้ที่ป่า 

    ขอบเขตการรับรองการจดัการป่าไม้และห่วงโซก่ารควบคมุการเคลื่อนไม้ ของป่า และ        
    ผลติภณัฑ์ (C&I and CoC) 



สดัส่วน&ะสภาพ
ของพืน้ท่ีป่า (3) 

 สขุภาวะและการ
ปรับตวัของระบบ
นิเวศป่าไม้ (5) 

ผลผลติและ
นิเวศบริการของ
พืน้ที่ป่าไม้ (5)  

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพป่าไม้ 

(5) 

: การอนรัุกษ์ดิน
และน า้ (4) 

 เศรษฐกิจ สงัคม 
&วฒันธรรมของ
ชมุชนท้องถ่ิน 

(6) ความสอดคล้องกบั
กฎหมาย นโยบาย 
และมาตรการท่ี
เก่ียวข้อง (6) 

7 เกณฑ์ 36 ตวัชีว้ดัในการจดัการสวนป่าและป่าชมุชนอยา่งยัง่ยืน 



 
เกณฑ์ท่ี 1: ความสอดคล้องกบักฎหมาย นโยบาย และมาตรการท่ีเก่ียวข้อง 
 1.1 มีหลกัฐานแสดงสิทธิถือครองท่ีดินและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีชดัเจน 

1.2 มีแผนการจดัการป่าท่ีตอบสนองตอ่หลกัการจดัการป่าอย่างยัง่ยืนและสอดคล้องกบักฎหมาย
ป่าไม้ 

1.3 มีการด าเนินงานเพื่อติดตามประเมินผลการจดัการสวนป่าและป่าชมุชนเป็นระยะ และมีความ
ต่อเน่ือง 
1.4 มีการบริหารจดัการบญัชีรายรับรายจ่าย งบประมาณท่ีได้รับสนบัสนนุ และทรัพย์สินต่างๆ ท่ีมี
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1.5 มีแนวทางในการป้องกนัและแก้ปัญหาข้อพิพาท ผลกระทบเชิงลบ และความไม่เป็นธรรมในการ
อ้างสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากสวนป่าและป่าชมุชน เช่น การประชมุผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย การมีช่องทางรับข้อร้องเรียน เป็นต้น 

1.6 มีกลไกการสื่อสาร (ช่องทาง วิธีการ และความถ่ี) กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอย่างตอ่เน่ืองและทัว่ถึง 
1.7 ความตระหนกัและความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิของผู้จดัการป่าตามกรอบกฎหมาย และ/หรือ
ข้อตกลงระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 



 
เกณฑ์ท่ี 2: สดัสว่นและสภาพของพืน้ท่ีป่า 
 

• 2.1 มีข้อมลูเก่ียวกบัสภาพและระบบนิเวศ
ดัง้เดิมของพืน้ท่ี 

• 2.2 การก าหนดขนาดและสดัสว่นของพืน้ท่ี
ป่ามีความเหมาะสม 

• 2.3 มีแผนท่ี แผนท่ีสงัเขป ผงัป่า และป้าย
แสดงขอบเขตพืน้ท่ีท่ีจดัการอย่างชดัเจน 



 
เกณฑ์ท่ี 3: สขุภาวะและการปรับตวัของระบบนิเวศป่าไม้ 
 • 3.1 พืน้ที่ที่จดัการมีการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีทัง้ในเชิงปริมาณ 
(เช่น การเพ่ิมพืน้ที)่ และคณุภาพโดยรวมของพืน้ที่ป่า (เช่น ความ
หลากหลายทางชีวภาพ คณุภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 

• 3.2 มีผลผลิตและบริการท่ีหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการ
ของครัวเรือน กลุม่ผู้ ใช้ประโยชน์ และชมุชน 

• 3.3 มีข้อมลูความเสี่ยงและภยัคกุคามต่อทรัพยากรและ/หรือระบบ
นิเวศของสวนป่าและป่าชมุชน  

• 3.4 มีแนวทาง มาตรการ และวิธีการในการจดัการ ป้องกนัความ
เสี่ยง ภยัคกุคาม และมีระบบการติดตามระยะยาว 

• 3.5 มีทรัพยากรในการบริหารจดัการพืน้ที่ป่าที่เพียงพอส าหรับการ
สนบัสนนุการด าเนินงาน ทัง้ทรัพยากรที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
(เช่น แรงงานในครัวเรือน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชมุชน เป็น
ต้น)  
 



เ 
เกณฑ์ท่ี 4 ผลผลิตและนิเวศบริการของพืน้ท่ีป่าไม้ 
 
• 4.1 มีข้อมลูก าลงัการผลติ (Stock) ของพืน้ท่ีป่าท่ีจดัการ 
• 4.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมลูทางสถิติและรายได้จากการใช้ประโยชน์
ผลผลติและบริการจากพืน้ท่ีป่าท่ีจดัการ 

• 4.3 มีข้อมลูความเส่ียงและภยัคกุคามท่ีสง่ผลให้ผลผลติและบริการลด
น้อยลง 

• 4.4 มีแนวทาง และวิธีการจดัการและใช้ประโยชน์ผลผลติและนิเวศบริการ
จากป่าชมุชนและสวนป่าอยา่งยัง่ยืน รวมถึงแนวทางการปรับใช้วนวฒัน์วิธี
อยา่งเหมาะสม 

• 4.5 มีการด าเนินงานเพื่อติดตามประเมินผลท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ในพืน้ท่ีป่า และมีการน าเสนอข้อมลูผลการประเมินต่อผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 



 
เกณฑ์ท่ี 5 ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 
 
• 5.1 มีข้อมลูแสดงความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สตัว์ เหด็  
• 5.2 มีข้อมลูความเสี่ยง ภยัคกุคาม และผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

• 5.3 มีแนวทาง และมาตรการการจดัการเพ่ือการอนรัุกษ์ คุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพนัธุ์ประจ าถ่ินท่ีหายาก และ/หรือ
ใกล้สญูพนัธุ์ 

• 5.4 มีการด าเนินงานเพื่อติดตามประเมินผลท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ในพืน้ท่ีป่า และมีการน าเสนอข้อมลูผลการประเมินต่อผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

• 5.5 มีการสื่อสารและเผยแพร่กิจกรรมการอนรัุกษ์ คุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในระดบัท้องถ่ิน 



 
เกณฑ์ท่ี 6 การอนรัุกษ์ดินและน า้ 
 

• 6.1 มีข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัประเภท และสถานภาพของทรัพยากรดินและ
น า้ในพืน้ท่ีป่าท่ีจดัการ 

• 6.2 มีการด าเนินงาน/กิจกรรมอนรัุกษ์ดินและน า้ท่ีสอดคล้องกบับริบทของ
พืน้ท่ีและระบบนิเวศป่าไม้โดยการมีสว่นร่วมของสมาชิกชมุชนและผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสีย 

• 6.3 มีกลไกสง่เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถงึรูปแบบการอนรัุกษ์ดินและน า้
ในพืน้ท่ี 

• 6.4 มีการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ 
และมีการก าหนดแนวทางการลดผลกระทบต่อทรัพยากรดินและน า้ท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทของพืน้ท่ี 
 



 
เกณฑ์ท่ี 7 เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของชมุชนท้องถ่ิน 
 
• 7.1 การเคารพและยอมรับความเช่ือ วฒันธรรมของท้องถ่ิน และมีการปรับใช้องค์
ความรู้ท้องถ่ินในการฟืน้ฟ ูอนรัุกษ์พืน้ที่ป่าที่จดัการ7.2 มีการพฒันาความเช่ือมโยง 
รูปแบบกิจกรรม และการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกบัชมุชนและ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

• 7.3 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของกลุม่ผู้หญิง และกลุม่เยาวชน รวมถึงผู้มีสว่นได้
สว่นเสียในการจดัการสวนป่าและป่าชมุชน 

• 7.4 การรวมกลุม่สมาชิกในระดบัชมุชนเพื่อพฒันาวิธีการใช้ประโยชน์และเพ่ิม
มลูค่าทรัพยากรที่สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน 

• 7.5 การริเร่ิมพฒันากลไกด้านการเงินของชมุชนเพื่อการพึง่ตนเองจากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ 

• 7.6 มีกลไกในการจดัการผลประโยชน์ที่เกิดขึน้จากการจดัการป่าชมุชนทีส่อดคล้อง
กบับริบทของพืน้ที่และมีความเป็นธรรม (ผลผลิตและนิเวศบริการ รวมถึงการเข้าใช้
ประโยชน์พืน้ที่ป่า) 
 



 
การตดิตามตรวจสอบห่วงโ ่การควบคุมไม้ ของป่า และผลิตภณัฑ์         
(Chain of Custody: CoC) 
 
• Chain of Custody: CoC เป็นกลไกที่ต่อเน่ืองมาจากการประเมินและรับรองการจดัการ

พืน้ที่สวนป่าและป่าชมุชนอย่างยัง่ยืน (Sustainable Forest Management – SFM)   

• เป็นการประเมินและรับรองตัง้แต่ขัน้ตอนการตดัไม้หรือเก็บหาของป่าออกจากแปลง ไป
จนถึงผู้วางจ าหน่าย  

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์คือ  

• (1) เพ่ือให้มัน่ใจวา่ไม้หรือของป่ามาจากแปลงปลกูและพืน้ท่ีป่าชมุชนท่ีผ่านการรับรอง  

• (2) การสร้างความเช่ือมัน่วา่จะไม่มีการปะปนกบัพืน้ท่ีท่ีไม่ผ่านการรับรองในทกุกระบวนการ 

 



 นวทางกา    เมนิ ล   ั องตามมาต ฐาน 

 มพีืน้ฐาน ลกักา มาจาก ISO 9001 ซึง่มุ่งเน้นที่การจดัท าเอกสาร การควบคมุปริมาณ คณุภาพ 
และสามารถตรวจสอบย้อนกลบั  

ประกอบด้วย 4 หลกัการที่ส าคญั ได้แก่  

 หลักการที่ 1 ภายในพืน้ที่ป่า (Within the forest), 

 หลักการที่ 2 การขนส่ง (Transportation),  

หลักการที่ 3 คลังสนิค้า (Storage), 

หลักการที่ 4 กระบวนการภายในโรงงาน (Inside processing facilities)  

ทัง้นีผู้้ประกอบการสามารถขอการรับรองหรือขอให้มีการประเมิน CoC โดยก าหนดเป็นขอบเขต 
(Scope) เฉพาะส่วนที่ต้องการของยืนยนั/เคลม การจดัท าระบบและการตรวจรับรองก็จะจ ากดัอยู่
แต่ในเฉพาะขอบเขตนัน้เท่านัน้ และผู้ประกอบการก็สามารถยืนยัน /เคลมได้เฉพาะที่ได้รับรอง
เช่นกนั 

 



 
หลกัการท่ี 1 ภายในพืน้ท่ีป่า  
 1.1  การจ าแนกไม้ ของป่าและผลติภัณฑ์ 
1.1.1 มีการท าเคร่ืองหมาย/ติดฉลาก 

1.1.3 วิธีการตรวจสอบการจ าแนกไม้ ของป่าและ
ผลิตภณัฑ์ 

1.2 เอกสาร (Documentation) 

1.2.1 มีการบนัทกึรายละเอียดของที่มา  
1.2.2 การบนัทกึจ านวนและปริมาณของไม้/ท่อนไม้จะต้อง
ตรวจสอบได้ด้วยการจ าแนกและนบัจ านวน 

1.2.3 มีการบนัทกึรายละเอียดของ ท่ีมา จ านวน และ
ปริมาณของป่าท่ีเก็บเก่ียว เพ่ือการตรวจสอบในทาง
กฎหมายการเก็บเก่ียว 

1.2.4 ข้อมลูควรได้รับการตรวจสอบย้อนหลงัได้ด้วยบนัทกึ
ผลิตภณัฑ์จากป่า  



 
หลกัการท่ี 2 การขนสง่ 

 2.1 เอกสาร 
2.1.1 ข้อมลูต้นทางและปลายทาง ข้อมลูจ านวนและปริมาณ 
ข้อมลูผู้ขนสง่ และข้อมลูหลกัฐานต้นก าเนิดท่ียืนยนัวา่เป็น
พืน้ท่ีที่ผ่านการรับรอง ของไม้ ของป่าและผลิตภณัฑ์ 
2.1.2 ก าหนดระยะเวลาเก็บเอกสาร 4 ปี (ตามระยะเวลาใน
การถือครองการรับรองคือ 4 ปี)   
2.1.3 มีเอกสารทางกฎหมายส าหรับการควบคมุการขนสง่ไม้ 
ของป่าและผลิตภณัฑ์ทาง บก/น า้/อากาศ (ปริมาณหรือ
น า้หนกั)  
2.2 การแยกวตัถดุิบ 
2.2.1 มีมาตรการป้องกนัการปะปนระหวา่งไม้ ของป่าและ
ผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรอง กบัไม้ ของป่าและผลิตภณัฑ์ท่ีไม่
ผ่านการรับรอง 
2.2.2 มีการควบคมุอย่างเพียงพอในสถานท่ีจดัเก็บชัว่คราว 
เช่น ลานไม้  
2.2.3 มีการควบคมุระหว่างการขนส่งและการจดัเก็บโดยใช้
การแบ่งแยก  

 



 
หลกัการท่ี 3 คลงัสนิค้า 
 
3.1 เอกสาร 
3.1.1 ข้อมลูต้นทางและปลายทาง ข้อมลูจ านวนและปริมาณ ข้อมลูผู้ขนสง่ และข้อมลู
หลกัฐานต้นก าเนิดท่ียืนยนัวา่เป็นพืน้ท่ีท่ีผ่านการรับรอง ของไม้  

3.1.2 ก าหนดระยะเวลาเก็บเอกสาร 4 ปี (ตามระยะเวลาในการถือครองการรับรองคือ 4 ปี)   

3.1.3 มีเอกสารทางกฎหมายส าหรับการควบคมุการขนสง่ไม้ ของป่าและผลิตภณัฑ์ทาง บก/
น า้/อากาศ (ปริมาณหรือน า้หนกั)  

3.2 การแยกวตัถดุิบ 
3.2.1 มีมาตรการป้องกนัการปะปนระหวา่งไม้ ของป่าและผลิตภณัฑ์ท่ีผ่าน/ไม้ผ่านการรับรอง 
3.2.2 มีการควบคมุอย่างเพียงพอในสถานท่ีจดัเก็บชัว่คราว เช่น ลานไม้ เพื่อให้แน่ใจวา่
วตัถดุิบท่ีมาจากแหลง่ที่ผ่านการรับรอง 

3.2.3 มีการควบคมุระหวา่งการขนสง่และการจดัเก็บโดยใช้การแบง่แยก เช่น การวาง
ผลิตภณัฑ์บนไม้รองยก  

 



 
หลกัการที่ 4 กระบวนการภายในโรงงาน 
 
4.1 การอนมุตัิการซือ้สินค้า 
4.1.1 เอกสารการจดัท าเร่ืองการซือ้ไม้ ของป่าและผลิตภณัฑ์ที่ผ่านการรับรอง 
4.1.2 เอกสารหลกัฐานของถ่ินก าเนิดไม้ ของป่าและผลิตภณัฑ์ 
4.1.3 เอกสารการขนสง่ที่ถกูกฎหมาย 
4.1.4 เอกสารการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระวา่พืน้ที่ป่าต้นก าเนิดอยูภ่ายใต้
การจดัการอย่างยัง่ยืน 
4.1.5 เอกสารตรวจสอบเจ้าของไม้ ของป่าและผลิตภณัฑ์ในแต่ละราย วา่ได้
ด าเนินการใช้ระบบติดตามและควบคมุภายใน 
4.1.6 หลกัฐานที่แสดงให้เหน็ว่าไม้ ของป่าและผลิตภณัฑ์ถกูต้องตรงกบัใบสัง่ผลติ
ของผู้จดัจ าหนา่ย 
4.1.7 หลกัฐานใบค าสัง่ซือ้ต้องระบขุ้อก าหนดไว้อยา่งชดัเจนว่าไม้ ของป่าและ
ผลิตภณัฑ์ ดงักลา่วนัน้จะต้องได้รับการรับรอง 

 
 



4.2 การตรวจสอบการสง่ไม้ ของป่าและ
ผลิตภณัฑ์ 
 4.2.1 จดุน าเข้าไม้ ของป่าและผลิตภณัฑ์ใน
องค์กรจดัการป่าไม้จะต้องมีการควบคมุอย่างเพียงพอ
เพื่อให้แน่ใจว่าไม้ ของป่าและผลิตภณัฑ์ทกุชนิดท่ีเข้ามา
นัน้มาจากสถานทีท่ี่ผ่านการรับรองและผ่านการตรวจสอบ
แล้ว 
 4.2.2 ไม้ ของป่าและผลิตภณัฑ์ที่ได้รับเข้ามานัน้
จะต้องมีการตรวจสอบกบัใบสัง่ซือ้ที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว 
 4.2.3 ไม้ ของป่าและผลิตภณัฑ์ที่ได้รับเข้ามานัน้
จะต้องมีการตรวจสอบวา่มีถ่ินก าเนิดจากป่าที่ผ่านการ
รับรองอย่างยัง่ยืน 
 4.2.4 ในกรณีที่มีการผลิตไม้ ของป่าและ
ผลิตภณัฑ์เพิ่มเติมและผู้ผลิตใช้วิธีการตามเปอร์เซน็ต์ 
(Percentage-based method) จะต้อง
ค านวณส่วนผสมของวตัถดุิบ เพื่อให้ทราบเปอร์เซน็ต์ของ
วตัถดุิบที่ผ่านการรับรองในสินค้าก่อนการผลิต  



4.3 คลงัสินค้า 
4.3.1 มีการติดฉลาก/แยกประเภท
วตัถดุิบท่ีผ่านการรับรองจากวตัถดุิบอ่ืน 
ๆ อยา่งชดัเจน 
4.3.2 มีการจดัท าระบบรักษาข้อมลูหรือ
รหสัจ าแนกถ่ินก าเนิดของวตัถดุิบท่ีผ่าน
การรับรองซึง่อยูภ่ายในคลงั 
4.3.3 มีการจดัการแบง่แยกวตัถดุิบท่ี
ผ่านการรับรองและไมผ่่านการรับรองใน
ขัน้ตอนต่าง ๆ เช่น การน าวตัถดุิบเข้าสู่
องค์กรจดัการป่าไม้ ขัน้ตอนระหวา่ง
การด าเนินการ และไปจนถงึขัน้ตอน
สดุท้ายของการได้มาซึง่ผลิตภณัฑ์ 
4.4 การด าเนินการ 

 



4.4 การด าเนินการ 
 
** เจ้าของกิจการหรือผู้ขอการรับรองต้องเลือก
วิธีการเคลมอย่างใดอย่างหนึง่ หากไม่
สามารถนบัเป็นจ านวนได้ให้เคลมเป็น
เปอร์เซน็ตได้อย่างเดียว ** 
4.4.1 วิธีการแยกทางกายภาพ (Physical 
separation method) วตัถดุิบที่ผ่าน
การรับรองเก็บแยกไว้ตลอดทกุขัน้ตอนของ
การผลิตและสร้างผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปที่ผ่าน
การรับรอง 100% 
4.4.2 วิธีการคิดตามเปอร์เซน็ต์ 
(Percentage-based method) 
เป็นรูปแบบการค านวณที่ไม่สามารถแยกทาง
กายภาพได้ เพื่อให้ทราบสดัส่วนของวตัถดุิบที่
ผ่านการรับรองและไมผ่่านการรับรอง 

 



4.5 การยืนยันและการตดิฉลาก 
4.5.1 มีการติดฉลากยืนยนัท่ีถกูต้องแมน่ย าและไมเ่กิด
ความสบัสน โดยยดึแนวทางตาม ISO/IEC 14020 
Environmental labels and declarations : 
General principles 
4.5.2 มีการติดฉลากยืนยนัท่ีแสดงถงึเปอร์เซน็ต์ของไม้ 
ของป่าและผลิตภณัฑ์ท่ีผา่นการรับรองซึง่อยูบ่นผลิตภณัฑ์
หรือบรรจภุณัฑ์ 
 

4.6 การขาย 
4.6.1 การทวนสอบแหลง่ท่ีมา : ผลิตภณัฑ์สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลบัไปยงัการผลิตท่ีผา่นการรับรอง 
4.6.2 การจ าแนก : ผลิตภณัฑ์ต้องได้รับการติดฉลาก
การรับรองอยา่งชดัเจน 
4.6.3 เอกสาร : เอกสารประกอบจะต้องจ าแนก
สถานะการรับรองอยา่งชดัเจน 

 
 



4.7 ระบบการจัดการ 
4.7.1 ข้อตกลงยินยอมเร่ืองห่วงโซก่ารควบคมุไม้ ของป่าและผลิตภณัฑ์ (Chain of 
Custody : CoC) ต้องมีการตัง้ขึน้อย่างชดัเจนและจดัท าเป็นเอกสาร 
4.7.2 มีการก าหนดผู้จดัการอาวโุสเพ่ือเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัห่วงโซก่ารควบคมุไม้ ของป่า
และผลิตภณัฑ์ (Chain of Custody : CoC) 

4.7.3 มีทีมผู้จดัการอาวโุสซึง่มีหน้าท่ีตรวจสอบและติดตามห่วงโซ่การควบคมุไม้ ของป่าและ
ผลิตภณัฑ์ (Chain of Custody : CoC) อย่างสม ่าเสมอ 
4.7.4 มีการระบผุู้ ท่ีเก่ียวของกบัห่วงโซ่การควบคมุไม้ ของป่าและผลิตภณัฑ์ (Chain of 
Custody : CoC) อย่างชดัเจน รวมไปถึงการระบหุน้าท่ีของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และจดัท าเป็น
เอกสาร 
4.7.5 มีระบบของเอกสารท่ีแสดงถึงการซือ้-ขายและจดัการวตัถดุิบ โดยต้องจ าแนกวา่มีการ
ผสมวตัถดุิบท่ีไม่ผ่านการรับรองหรือไม่ 
4.7.6 มีการก าหนดผู้ ท่ีรับผิดชอบระบบเอกสารซึง่จะต้องรับผิดชอบในการดแูลระบบ ทราบ
จดุส าคญัภายในระบบ และสร้างความมัน่ใจวา่ในแต่ละขัน้ตอนนัน้จะไม่เกิดการผสมระหวา่ง
วตัถดุิบท่ีผ่านการรับรองกบัวตัถดุิบอ่ืน 
4.7.7 บนัทกึ 

 



4.8 มีการตรวจสอบภายในห่วงโซก่ารควบคมุไม้ ของป่าและ
ผลิตภณัฑ์ (Chain of Custody : CoC) อยา่งน้อยปีละหนึง่
ครัง้ โดยการตรวจสอบนัน้จะต้องมีการบนัทกึและการจดัเก็บเอกสาร
ท่ีเก่ียวข้องเอาไว้ นอกจากนีค้วรมีการจดัท ารายงานเพื่อสง่ให้
ผู้จดัการอาวโุสตรวจสอบทกุปี 

 

4.9 ผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัห่วงโซก่ารควบคมุไม้ ของป่าและ
ผลิตภณัฑ์ (Chain of Custody : CoC) จะต้องตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบและหน้าท่ี รวมถึงต้องมีการฝึกอบรมอยา่งเพียงพอ
และจดัท าคูมื่ออีกด้วย 

 
 




