
มาตรฐานการรับรองการป่าไม้ (Forest 

Certification Standard)

บญุสธีุย์  จีระวงค์พานิช
นกัวิชาการป่าไม้ช านาญการ

ส านกัรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้
๐๒ ๕๖๑ ๔๒๙๒



การรับรองการป่าไม้ (Forest 
Certification) 

• การรับรองการป่าไม้   2 แบบ คือ 
1. การรับรองในเร่ืองที่เก่ียวกบัวิธีการ หรือกระบวนการด าเนินการ 
(Performance-based)

2. การรับรองในเร่ืองที่เก่ียวกบัการจดัการพืน้ท่ี (Systems-based)
• ขัน้ตอนการรับรองการป่าไม้

1. การหารือเบือ้งต้น
2. การตรวจสอบในพืน้ท่ี ทัง้กิจกรรม และ องค์ประกอบอื่น ๆ
3.  การเขียนรายงานการตรวจสอบ
4. การติดตาม ตรวจสอบ



การรับรองการป่าไม้ (Forest 
Certification) 

• การรับรอง (Certify) น่าจะเก่ียวข้องกบั การค้า (Trade)
ส านกัรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ เราก็ได้รับหน้าท่ีดแูลการออก
หนงัสือรับรอง ของ ไม้ (Timber) ผลติภณัฑ์ไม้ (Timber 
product) และถ่านไม้ (Charcoal) เพื่อสง่ออกไปนอก
ราชอาณาจกัร

• การป่าไม้ (Forest, Forestry, Forests, 
Forested,..) การป่าไม้ จะเห็นวา่ไมต่รงตามความหมายเลยวา่
เป็นพืน้ท่ีป่า วิชาการ หรือ เป็นป่า แตเ่หมารวมเลยวา่อะไรท่ีเป็นป่า 
เก่ียวกบัป่า



การจัดการทีด่ ี(Well management) 

• ปัจจบุนัการด าเนินธุรกิจจะต้องมีแนวทางท่ีดีไม่มีผลกระทบทัง้ด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม ซึง่มีประชาคมโลกวา่การพฒันาต้องอยู่
บนพืน้ฐานของความยัง่ยืน การจดัการท่ีดี (Well 

management) 



ยัง่ยนื มาตรฐาน

• ความยั่งยืน (Sustainability)
ความยัง่ยืนนัน้เป็นเร่ืองท่ีมีคนกลา่วไว้อย่างแพร่หลาย แต่ที่ผมวา่ทกุคนได้ยินเป็นประจ าคือ เศรษฐกิจ
พอเพียง ก็น่าจะเทียบเคียงได้กบัความยัง่ยืน พระราชด ารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี 2517 และ 
2540 ประกอบด้วยหลกัการของทางสายกลาง คือ 
1. ความพอประมาณ ความพอดี ท่ีไมม่ากและไมน้่อยเกินไป ไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้อื่น
2. ความมีเหตผุล ใช้หลกัเหตผุลในการตดัสินใจเร่ืองตา่งๆ โดยพิจารณาจากเหตผุลปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้อย่างรอบคอบ
3. การมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี การเตรียมตวัให้พร้อมรับตอ่ผลกระทบที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง

• มาตรฐาน (Standard)
เร่ืองของมาตรฐาน (Standard)



ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการรับรองการป่าไม้ 

• ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ ทัง้ผู้ซือ้ และ

• ผู้ขายขอใบอนญุาต

•  ใบเบิกทาง 

• ขอสง่ออก

•  แปรรูป



การค้าที่ได้รับการรับรองการป่าไม้

• สติ๊กเกอร์ ท่ีเขียนวา่ Eco-Label ดงัท่ีโชว์ให้เห็นในสไลด์ครับ ฉลาก
เขียว สนิค้าเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 



การปลูกป่า (Forest Plantation) 

• การปลกูป่า (Plantation) เป็นกระบวนการผลติไม้ทัง้ท่ีเป็น สนิค้า 
(Goods) และ บริการ (Services) ซึง่เหมือนกบัป่าธรรมชาต ิ
ดงันัน้การปลกูป่าก็คือการปลกูธรรมชาต ิเช่น การขึน้มาเองของเห็ดใน
แปลงปลกูสน Pinus radiate ใน ชิลี และการเจริญเติบโตของ 
กระวาน (Cardamon) ใต้ร่มเงาของยคูาลปิตสั ในอินเดีย (FAO, 

1993) 



การรับรองการป่าไม้ในปัจจุบัน

• Sustainable Forestry Initiative 
เร่ิมในปี ค.ศ. 1994 โดยสมาคมไม้และเย่ือกระดาษในสหรัฐอเมริการ ได้
ท าการรับรองการป่าไม้ไปแล้ว จ านวน 59.9 ล้านเฮกแตร์

• Forest Stewardship Council: FSC
เร่ิมในปี ค.ศ. 1993 โดยในตอนต้นด าเนินการรับรองในสว่นของระบบท่ี
เก่ียวข้องกบักระบวนการผลิต ขัน้ตอนปฏิบตัิงาน (Performance-
based) และ การจดัการพืน้ท่ี (System-based) ได้รับรองพืน้ท่ีทัว่
โลก 92.9 ล้านเฮกแตร์ 



การรับรองการป่าไม้ในปัจจุบัน

• American Tree Farm System

     เร่ิมในปี ค.ศ. 1941 เป็นการรับรองท่ีใช้ในประเทศอเมริกา เป็นการ
รับรองท่ีคอ่นข้างเป็นเร่ืองการรับรองระบบกระบวนการผลิต 
(Performance-based) การด าเนินการโดยคณะกรรมการของ 
American Tree Farm System ไม่ได้มีหน่วยงานอิสระอ่ืนๆ 
ด าเนินงาน รับรองไปแล้ว 9.7 ล้านเฮกแตร์ ในอเมริกาทัง้หมด 



การรับรองการป่าไม้ในปัจจุบัน

• Green Tag Forestry System
    การรับรองระบบนีไ้ม่ได้แพร่หลายมากนกั มีมาตรฐานคือ 10 เกณฑ์ 

(Criteria) 46 ตวัชีว้ดั (Indicators) เน้นในเร่ืองการอนรัุกษ์
ทรัพยากรดนิ ทรัพยากรน า้

• Canadian Standards Association
เร่ิมในปี ค.ศ. 1996 เป็นระบบท่ีพฒันาขึน้ใช้ในประเทศแคนาดา โดย
ผสมผสานแนวทางจาก ระบบ Sustainable Forest Initiative 
และ ISO 14001 เน้นเร่ืองการได้รับประโยชน์อยา่งทัว่ถงึหลากหลาย 
(Multiple benefits)



การรับรองการป่าไม้ในปัจจุบัน

• International Organization for 
Standardization, Standard 14001 (ISO)

     เร่ิมในปี ค.ศ. 1994 เป็นระบบการรับรองการจดัการพืน้ท่ี 
(System-based) แนวทางการรับรองจะพิจารณาการจดัการท่ีมี
มาตรฐานตาม ข้อตกลงในระดบันานาชาตเิป็นหลกั



การรับรองการป่าไม้ในปัจจุบัน

• Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes 

     เร่ิมในปี ค.ศ. 1999 เป็นระบบหนึง่ของการรับรองใกล้เคียงกบั FSC 
เป็นการรับรองระบบการด าเนินการ (Performance-based) มี
การตรวจสอบการน าเคลื่อนท่ีของผลติภณัฑ์ไม้ มีการมอบ ฉลากเขียว 
ก็จะคล้ายกบัระบบอ่ืนๆ มีการรับรองทัว่โลกแล้ว 204 ล้านเฮกแตร์



ส ำนกัรับรองกำรป่ำไม้

ขอบคณุ


