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บทที่   1 
หลกัการและเหตุผล                                                                                                                       

   กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกป่าสวนยางพาราของ บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั  เป็นกลุ่มเกษตรกร ผูป้ลูกสวนป่า
ยางพาราในภาคตะวนัออกของประเทศไทย พื้นท่ีปลูกยางพาราส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัระยอง ชลบุรี จนัทบุรี  
ตราด  ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทราและสระแกว้ มีการรวมกลุ่มเพื่อให้มีการจดัการสวนป่าเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนและ
ได้รับการยอมรับในระดับสากล  การจัดท าระบบการจัดการสวนป่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน  Forest 
Stewardship Council ซ่ึงครอบคลุมการบริหารจดัการทั้งองค์กร รวมถึงก าหนดให้มีการจดัท าแผนการจดัการ
สวนป่า (Management Plan)  ในการด าเนินงานของสวนป่า อนัจะส่งผลให้การด าเนินงานดา้นสวนป่าเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ข้อมูลพื้นฐานของสวนป่า แผนการบริหารจัดการด้านต่างๆ  การอนุรักษ์และรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม  ระบบการด าเนินงาน  หลกัการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากไม ้ การท าไมอ้อก แผนการบริหาร งาน
บุคคลและการพฒันาอบรมบุคลากร การจดัการทางการเงิน กระบวนการติดตาม ตรวจสอบการท างาน แผนท่ี 
และเอกสารอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งการจดัท าแผนการด าเนินงานของสวนป่าเพื่อเป็นกระบวนการใช้ทรัพยากรของ
สวนป่า  
              การด าเนินงานดา้นการปลูกสวนยางพารา  เร่ิมตั้งแต่การท าสวนป่ายางพารา   การปลูกบ ารุงดูแลสวน
ป่าและการกรีดยางพาราเพื่อใชป้ระโยชน์ โดยมี  บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั  เป็นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีด ารง
ธุรกิจหลกั คือ ผลิตยางแท่งเกรดพรีเม่ียมส่งออกในและต่างประเทศ การด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจเกษตรกรท่ีเขา้
ร่วมโครงการ น ายางกอ้นถว้ยจากสวนป่าเขา้มาจ าหน่ายให้กบั บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั  ในลกัษณะเครือข่าย
ดา้นป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม  ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงการจดัการสวนป่าอย่างถูกวิธีและเป็นผลดีต่อทั้ง
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ของชุมชนทอ้งถ่ิน 
                  ดงันั้น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จ าเป็นตอ้งมีคณะทีมงานการบริหารจดัการสวน
ป่า หรือ Group Entity (GE) ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเขา้ใจในการปฏิบติังานดา้นการจดัการสวนป่า  
จึงไดจ้ดัท าคู่มือ Group Entity (GE) เพื่อใหค้ณะท างานปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว เสร็จตามเป้าหมาย
และเป็นเคร่ืองมือในการท างาน ต่อไป 
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บทที่   2 
โครงสร้างการบริหาร  
  2.1 โครงสร้างการบริหารคณะทีมงานการบริหารจัดการสวนป่า หรือ Group Entity (GE) ปี พ.ศ.2564 
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กลุ่มผู้ปลูกสวนยาง บริษัท อ.ีคิว  รับเบอร์  จ ากดั ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
ช่ือ ต าแหน่งในระบบ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

1. คุณปริญญา ทองเฟ่ือง ผูช่้วยผูจ้ดัการสวนป่า วางแผนการด าเนินงาน ควบคุมการใช้สัญลกัษณ์,การขึ้นทะเบียนฟอร์มตามระบบ
มาตรฐาน, EQR-WI-001,014,016,017 

2. คุณอดิพงษ ์เขื่อนวงั GE จ.ระยอง/จ.ชลบุรี รับสมคัรสมาชิกใหม่ และตรวจติดตามสมาชิกเก่า อบรมเกษตรกรตามเน้ือหาคู่มือ
ให้สอดคลอ้งกบัระบบมาตราฐาน พ้ืนท่ีโซน จ.ระยอง, จ.ชลบุรี, EQR-WI-013,018 

3.คุณอดิศร ยทุธชุม 
 

GE จ.ระยอง/จ.ชลบุรี รับสมคัรสมาชิกใหม่และตรวจติดตามสมาชิกเก่า อบรมเกษตรกรตามเน้ือหาคู่มือให้
สอดคล้อ งกับระบบมาตราฐาน  พ้ืน ท่ี โซนจ .ระยอง ,จ .ชลบุ รี , EQR-WI-
002,004,005,010,015,020 

4. คุณตวงทรัพย ์ มีหลง GE จ.ฉะเชิงเทรา                      
จ.ปราจีนบุรี 

รับสมคัรสมาชิกใหม่และตรวจติดตามสมาชิกเก่า อบรมเกษตรกรตามเน้ือหาคู่มือให้
สอดคล้องกับระบบมาตราฐาน พ้ืนท่ีโซนจ.ฉะเทริงเทรา,จปราจีนบุรี, EQR-WI-
008,009 

5.คุณสุธาวุฒิ ภกัดีโต GE จ.ฉะเชิงเทรา                     
จ.ปราจีนบุรี 

รับสมคัรสมาชิกใหม่และตรวจติดตามสมาชิกเก่า อบรมเกษตรกรตามเน้ือหาคู่มือให้
สอดคลอ้งกบัระบบมาตราฐาน พ้ืนท่ีโซนจ.ฉะเทริงเทรา,จ.ปราจีนบุรี 

6.คุณภาณุพงษ ์ใหม่นา 
 

GE จ.จนัทบุรี          
จ.สระแกว้ 

รับสมคัรสมาชิกใหม่และตรวจติดตามสมาชิกเก่า อบรมเกษตรกรตามเน้ือหาคู่มือให้
สอดคลอ้งกบัระบบมาตราฐาน พ้ืนท่ีโซน จ.จนัทบุรี,จ.สระแกว้, EQR-WI-003,012 

7.คุณอ านวย นุ่มฉนวน GE จ.จนัทบุรี            
จ.สระแกว้ 

รับสมคัรสมาชิกใหม่และตรวจติดตามสมาชิกเก่า อบรมเกษตรกรตามเน้ือหาคู่มือให้
สอดคลอ้งกบัระบบมาตราฐาน พ้ืนท่ีโซน จ.จนัทบุรี,จ.สระแกว้ 

8.คุณวีระศกัด์ิ กว่างกระโทก GE ดา้นความ
ปลอดภยั 

ประเมินผลกระทบดา้นความปลอดภยัในการปฎิบติังาน ตรวจสอบการใช้สารเคมี  
ให้ความรู้กับ GE และเกษตรกร ปรับปรุงข้อมูลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องกับ
ระบบมาตรฐาน กฎหมายและชีวอนามยั,EQR-WI-011 

9.คุณรุจิราภรณ์ บุญประสิทธ์ิ GE ดา้นส่ิงแวดลอ้ม,          
ชีวอนามยั 

ให้ความรู้กบั GE และเกษตรกรเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และการก าจดัขยะตรวจประเมิน
และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม,EQR-WI-019   

10.คุณกิตติ  พินิจมนตรี GE ดา้นIT ดูแลเก่ียวระบบ IT,เวบ็ไซตข์องกลุ่ม,up date ขอ้มูลหากมีการเปล่ียนแปลง 
11.คุณสันชยั พิมพส์กุล GE ดา้นกฎหมาย ดา้นกฎหมาย และอปัเดตขอ้มูลในเวบ็ไซตเ์ม่ือมีการ เปล่ียนแปลง  
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บทที่   3 
คุณสมบัติและหน้าท่ีคณะทีมงานการบริหารจัดการสวนป่า หรือ Group Entity (GE)            

3.1 คุณสมบัติคณะทีมงานการบริหารจัดการสวนป่า  

   1. มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการปลูกสร้างสวนป่าไมย้างพารา การท าไมจ้ าหน่ายไมย้างพารา
หรือมีประสบการณ์เก่ียวกบัไมย้างพาราและอ่ืนๆ และธุรกิจต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  
   2. มีประสบการณ์ดา้น FSC หรือไดรั้บการฝึกอบรมการบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ของสวนป่าฯ ตาม
แนวทางการจดัการสวนป่า 
   3. มีทกัษะในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลภายนอกเป็นอยา่งดี  
   4. มีความตั้งใจและแรงจูงใจในการท างาน สามารถเดินทางหรือท างานนอกสถานท่ีได ้และปฏิบติังาน
ไดเ้ตม็ประสิทธิภาพรวมถึงปฏิบติังานตามท่ีท่ีปรึกษาหรือผูต้รวจรับรองฯ ใหค้  าแนะน า 
   5. เป็นเกษตรสมาชิกสวนป่าในสังกดั บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั หรือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯและมี
ความประสงคจ์ะด าเนินการจดัการสวนป่ายางพาราตามมาตรฐาน FSC 

3.2 อ านาจหน้าที่คณะทีมงานการบริหารจัดการสวนป่า 

1. ประชาสัมพนัธ์โครงการ FSC ใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ีทราบถึงรายละเอียดโครงการพอสังเขป 
2. รับสมคัรเกษตรกรท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ  โดยสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ตามแบบฟอร์มประเมิน

สมาชิกคร้ังท่ี 1  (EQR- FM – 032)เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเขา้เป็นสมาชิกในโครงการ 
3. ทวนสอบ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์ม EQR- FM – 032 หากพบวา่ผูส้มคัรมีเอกสารไม่

ครบถว้นตามแบบสอบถามหรือขดัแยง้จากขอ้ก าหนด GE ควรใหค้  าแนะน าและตรวจติดตามในการแกไ้ขของ
ผูส้มคัร 

4. เม่ือพิจารณาการสัมภาษณ์ครบถว้นแลว้ทาง GE ลงหนา้งานเพื่อตรวจสอบพื้นท่ีใหส้อดคลอ้งกบั
แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ และประเมินหนา้งานเพิ่มใน แบบฟอร์ม Checklist  สมาชิก บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ 
จ ากดั ( EQR-FM-032)พร้อมกบักรอกเอกสารตามขอ้ 5 

5. ขั้นตอนการรับสมคัรสมาชิกกรอกขอ้มูลในชุดใบสมคัร ดงัน้ี 
5.1. ใบสมคัรสมาชิก ( EQR-FM-01) 
5.2. แบบสอบถามเพื่อคดัเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการการจดัการสวนยางอย่างย ัง่ยืนตามกรอบ 

FSC (EQR-FM-02) 
5.3. แผนท่ีตั้งแปลงโดยสังเขป ( EQR-FM-03) 
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5.4. บนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งสมาชิกกบักลุ่มบริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั ( EQR-FM-04) 
5.5. บนัทึกแบบตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและการด าเนินงานของสมาชิกสวนป่า ( 

EQR-FM-05) 
5.6. บนัทึกการประเมินปริมาณไมย้างพารา/ปริมาณความเพิ่มพูนไม ้(AYI) ( EQR-FM-06) 
5.7. บนัทึกการเก็บขอ้มูลพื้นฐานสวนยางพารา ( EQR-FM-07) 
5.8. จดัท าหนงัสือมอบอ านาจ (EQR-FM-08)  ** กรณีมีผูส้มคัรเป็นผูดู้แลหรือผูจ้ดัการสวน 
5.9. เม่ือครบน าเอกสารต่าง ๆ เสนอใหผู้จ้ดัการสวนป่าพิจารณา “อนุมติั” เขา้เป็นสมาชิกสวนป่า 
5.10. สรุปรายช่ือผูส้มคัรสมาชิกกลุ่มฯ ทั้งหมดลงในทะเบียนรายช่ือเกษตรกรผูท้  าสวนยาง FSC - 

FM (EQR - FM -010) 
6. ผูจ้ดัการสวนป่าให้ GE มีหน้าท่ีในการออกเอกสารการขายยางก้อนถว้ย และไมท้่อน ของสมาชิก

เกษตรกร (Invoice : บนัทึกการส่งยางกอ้นถว้ย/ไมท้่อน (EQR-FM-009) )  
7. GE มีหน้าท่ีในการออกเอกสารการขายยางก้อนถว้ย และไมท้่อน แทนสมาชิกเกษตรกร ( Ivoice : 

บนัทึกการส่งยางกอ้นถว้ย/ไมท้่อน (EQR-FM-009) ) 
8. ตรวจสอบสวนป่าเบ้ืองตน้ วางระบบจดัการภาคสนาม และกระบวนการปฏิบติังานของสมาชิกกลุ่ม 
9. สอบถามขอ้มูลสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆในสวนป่ารวมถึงขอ้มูลการเสียภาษีประจ าปีของ

สมาชิก (ถา้มีขอเอกสารแนบ) 
10. ท าหนา้ท่ีรวบรวมกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และวิธีการเขา้ถึงขอ้ก าหนดกฏหมาย ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัสมาชิก 
11. จดัท า Action Plan ประจ าปีในการตรวจเยีย่มสมาชิกน าเสนอผูจ้ดัการสวนป่าเพื่อท าการอนุมติั 
12. จดัท าแผนการฝึกอบรมสมาชิกประจ าปีเสนอผูจ้ดัการสวนป่าเพื่อท าการอนุมติั 
13. ปรึกษาหารือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละกิจกรมในการด าเนินงาน 
14. เป็นผูแ้ทนในการประสานงานระหว่างหน่วยรับรอง (Certification Body) กบัเจา้ของสวนป่ายางพารา

หรือเกษตรกร 
15. ใหค้  าปรึกษาในการวางระบบการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยนืใหก้บัสวนป่ายางพาราในกลุ่ม บริษทั  อี.คิว.

รับเบอร์ จ ากดั 
16. ตรวจประเมินเบ้ืองตน้ก่อนการรับรอง ( Pre- audit) 
17. ตรวจสอบติดตามรายงานการปฏิบติังานของ Group member และปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
18. GE ตอ้งท าการบนัทึกรายการออกตรวจเยีย่มสมาชิกสวนป่าทุกคร้ัง เม่ือมีการเขา้พบ พร้อมกบัซกัถาม

การด าเนินงาน กิจกรรม ขอ้ขดัขอ้งปัญหาท่ีพบและแนะน าแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
FSC 
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19. วางแผนการเพิ่มสมาชิกสวนป่าในพื้นท่ี จงัหวดัท่ี  Group Entity (GE) ดูแลเฉล่ีย 40 รายต่อปี 

3.3 การแต่งตั้งคณะทีมงานการบริหารจัดการสวนป่า 

   1. การแต่งตั้งคณะทีมงานการบริหารจดัการสวนป่าหรือ Group Entity(GE)เป็นอ านาจผูจ้ดัการสวนป่า 
   2. คณะทีมงานการบริหารจดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยนื มีวาระการท างาน 5 ปี 
 3. การแต่งตั้งคณะทีมงานการบริหารจดัการสวนป่า หรือ Group Entity (GE) สามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสม และผา่นการฝึกอบรมการท างานเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

3.4 จ านวนคณะทีมงานการบริหารจัดการสวนป่า 

หมายเหตุ  

1. แผนการรับสมัครสมาชิกสวนป่า 1,000-2,000 ไร่/ปี หรือ จ านวน 40 ราย/ปี (เฉลี่ยรายละ 20-30 ไร่) 
2. Group Entity   1 คน รับผิดชอบพืน้ท่ีสวนป่า 1,000-2,000 ไร่ หรือ จ านวน 40 ราย  
3. Group Entity   สูงสุด 20 ท่าน 
4. จ านวนพืน้ท่ีสูงสุดท่ีสามารถบริหารจัดการสูงสุดไม่เกิน   10,000 ไร่ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพืน้ท่ี
สวน สภาพพืน้ท่ีท างาน ระยะทางการเดินทาง และประสบการณ์ท างานของ Group Entity ) 
 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. จ านวนพื้นท่ีสวนป่า (ไร่) สมาชิก/แปลง จ านวน Group Entity หมายเหตุ 

1 2563 1,917.99 66/92 12 
 

2 2564 2,881.07 99/182 12 
 

3 2565 5,189.95 266/292 12 
 

4 2566 6,189.95 366/392 12 
 

5 2567 7,189.95 466/492 12 
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สมาชิกเพิม่เติม ปี 2564 

ล าดับที ่ รหัสสมาชิก พื้นที ่ จังหวัด GE รับผิดชอบ 
1 EQR075,EQR076-1,EQR076-2,EQR078-1, EQR078-2, 

EQR078-3,EQR078-4,EQR078-5,EQR078-6,EQR078-
7,EQR081-1,EQR081-2, EQR081-3,EQR081-4,EQR081-
5EQR082-1, EQR082-2,EQR082-3,EQR082-4, EQR082-
5,EQR082-6,EQR082-7, EQR082-7,EQR082-8,EQR091-
1,EQR091-2, EQR091-3,EQR091-4, EQR091-5,EQR096-
1,EQR096-2,EQR096-3,EQR096-4, EQR096-5, EQR096-
6,EQR097-1,EQR097-2,EQR097-3,EQR097-4,EQR098-1, 
EQR098-2,EQR098-3,EQR099-1,EQR099-2,EQR099-
3,EQR099-4, EQR099-5, EQR099-4,EQR099-4, EQR100-1 
EQR0100-2, EQR101-1,2,3,4,5, EQR137-1,2,3,EQR138-1,2, 
EQR139-1,2,EQR140-1,2,3,EQR141-1,2,3,4,5,EQR146-
1,2,3,4,5,6,EQR147-1,2,3,4,5,6 

1,312.16 ชลบุรี อดิพงษ,์กนัตพ์จน์, 

สรุป สมาชิก  15 ราย 61 แปลง  เฉล่ีย GE 1ราย / สมาชิก 30ราย 
2 EQR001-4, EQR001-5, EQR001-6,EQR069,EQR070-

1,EQR070-2,EQR070-3,EQR077-1,EQR077-2, EQR077-
3,EQR078-1,EQR078-2,EQR078-3,EQR078-4,EQR079-
1,EQR079-2, EQR080-1,EQR080-2,EQR080-3,EQR080-
4,EQR084, EQR085-1,EQR085-2,EQR086-1,EQR086-
2,EQR087,EQR088,EQR089,EQR090-1,EQR090-2, 
EQR092,EQR093,EQR094,EQR095 ,EQR0101-1, EQR0101-2, 
EQR0101-3, EQR0101-5, EQR0101-6 

1,340.12 ฉะเชิงเทรา สุธาวุฒิ,อดิศร,ตวงทรัพย ์

สรุป สมาชิก  14 ราย 22 แปลง  เฉล่ีย GE 1ราย / สมาชิก 10 ราย 
3 EQR071-1,EQR071-2,EQR072-1,EQR072-2,EQR072-

3,EQR073,EQR074 
228.79 ปราจีนบุรี สุธาวุฒิ 

4     จนัทบุรี  

5   สระแกว้  

สรุป สมาชิก  4 ราย 7 แปลง  เฉล่ีย GE 1ราย / สมาชิก 4 ราย 
 สมาชิกทั้งหมด  33 ราย 90  แปลง   
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 คณุสมบัติของเกษตรและคณะทีมงานการบริหารจัดการสวนป่า(FSC-FM/COC) หรือ Group Entity  

ล าดับ
ที ่

เร่ืองที่ฝึกอบรม / ความรู้เบื้องต้น 
ผจก. 
สวนป่า 

คณะทีมงาน
ฯ GE. 

พนักงาน 
รถบรรทุ

ก 

สมาชิก 
สวนป่า 

หมายเหตุ 

1 การจัดการสวนป่า FSC-FM/COC 

 

  

 

  

2 การปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางพาราและการบ ารุงดูแลรักษาสวนยางพารา การ
ใส่ปุ๋ ย การกรีดยางและอ่ืนๆ 

  
 

  

 

  

3 กฎหมายเบื้องต้น กฏหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

  

 

  

4 
ระบบการท างานเก่ียวกับ FSC การขนส่งยางก้อนถ้วย (Cup lump) และ
เคร่ืองจักรต่างๆ 

 
  

 

  

5 
ความรู้เก่ียวกับกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรต่าง ๆ การใช้
งานเบื้องต้น 

 

 

 

 

  

6 
สารเคมี ต้องห้าม ตามข้อก าหนด FSC และตามกฎหมายประเทศไทย 

 
 

 

 

 

7 
การจัดการขยะตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต้น                 การจัดการสารเคมี
และขยะอันตราย 

 

 

 
 

  

8 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน(Occupational Health and 
Safety  : OHS ) 

 

  
 

 

9 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและความปลอดภัยในการท างานด้านป่าไม้ ( 
Safety and health in forestry work) 

 

 

 

 

  

10 การตรวจประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพ้ืนท่ีสวนป่า (High 
Consertvayion Value Forest : HCVF) 

 

 

      

11 
 การค านวนการเพ่ิมพูนผลผลิต ยางก้อนถ้วย  การประเมินเน้ือไม้  
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บทที่   4 
การรับรองการจัดการสวนป่าตามมาตรฐาน FSC 

4.1 การรับรองสมาชิกสวนป่า  :  คือการขอรับรองจากหน่วยรับรอง(CB)เพื่อรับรองการจดัการป่าไม ้
อายุของ ใบรับรอง  :  5   ปี 
ประเภทของการรับรอง  :   แบบกลุ่ม  ( Group Certification)  ประเภทท่ี 1  
เง่ือนไขการรับรอง  :  ใบรับรองจะออกในนามกลุ่ม บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั ไม่ไดอ้อกใหส้มาชิก
รายบุคคล แต่สมาชิกขายสินคา้เป็น FSC ไดใ้นระบบของกลุ่ม 
ช่ือการรับรอง  :  FSC-FM/COC ตามมาตรฐานของ  FSC  ( Forest stewardship Council ) 
ปีท่ี  1  :  ตรวจรับรอง  ( Pre-Audit และ Main Audit ) 
ปีท่ี  2-5  :  การตรวจติดตาม ( Surveillance ) 
บริษัทท่ีรับรองมาตรฐาน  FSC   :  Bureau  Veritas  Certification  (Thailand) Ltd. (BV) 
                                                       บริษทั  บูโร  เวอริทสั  เซอทิฟิเคชัน่   (ประเทศไทย)  จ ากดั 
มาตรฐานการตรวจรับรอง  :  

1. FSC-STD-01-001 V4-0 EN 
2. SLIMFs certification (FM-BV referential Thailand for–SLIMF–version 2.0)  

 (SLIMF  คือ พื้นท่ีเกษตรกร  1 ราย/FMU ไม่เกิน 100 เฮกตาร์ หรือ 625 ไร่)  
SLIMF ยอ่มาจาก Small or low-intensity managed forest 

3. FSC FM Group Certification FSC–STD–30 -005 (V 1–1) EN 
4. FSC-STD-30-001a-EN-FSC-List-highly-hazardous-pesticides 
5. FSC-STD-50-001 V2-0 (มาตรฐานการใชส้ัญลกัษณ์) 
6. หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้เวบไซต ์https://fsc.org/en/document-centre  และ 
https://certification.bureauveritas.com/wood-scheme-certification-documents-and-standards 

 สินค้าที่ขอการรับรอง  :  N 7.1 Rubber / Latex ยางกอ้นถว้ย(Cup  Lump)                                    
                                        W1.1 Roundwood (Logs) ไมท้่อน 
 

https://fsc.org/en/document-centre
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          ท่ีมาของการรับรอง 
                       การจดัการป่าไมต้ามาตรฐานของ  FSC  ( Forest  Stewardship Council ) ซ่ึงเป็นองคก์รเอกชนท่ีก่อตั้งขึ้นโดย
กลุ่มต่าง ๆทัว่โลก เช่น กลุ่มอนุรักษป่์าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม  ผูค้า้ไม ้ผูผ้ลิตสินคา้จากไม ้และกลุ่มชนพ้ืนเมือง  องคก์รเป็นผูใ้ห้
การรับรองมาตรฐานการจดัการป่าไมท่ี้ไดรั้บความเช่ือถือในระดบัโลกเพื่อเป็นการรับประกนัว่าไมแ้ละผลิตภณัฑ์ไมท่ี้ไดรั้บ
การรับรอง มาตรฐาน FSC เป็นไมแ้ละผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดม้าจากป่าธรรมชาติ  แต่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าจากปลูกท่ีมีการจดัการ
ป่าไมอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 

ค าอธิบายกระบวนวิธีการ การตรวจรับรองของหน่วยรับรอง (CB) โดยผู้ตรวจรับรอง : 
1. สมาชิกมอบอ านาจให้บริษทั อี.คิว. รับเบอร์ รับการตรวจรับรองและประเมินการตรวจติดตาม 
2. บริษทั อี.คิว. รับเบอร์ สมคัรขอรับรองกบั บริษทั บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่  (ประเทศไทย)  จ ากดั พร้อมเซ็นตสั์ญญา 

ต่างๆ และรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการขอรับรองทั้งหมด 
3. บริษทั อี.คิว. รับเบอร์ จดัท ากระบวนการส่ือสารฝึกอบรมกบัสมาชิก เร่ืองมาตรฐานให้เขา้ใจแนะน าการปฏิบติังาน

อยา่งปลอดภยั จนถึงกระบวนการจดบนัทึกขอ้มูลในการปฏิบติังานฯ 
4. บริษทั อี.คิว. รับเบอร์ ยื่นขอรับตรวจรับรอง Pre-Audit และ Main-Audit ในปีท่ี 1 

ตรวจเอกสาร และตรวจติดตาม และสุ่มแปลงตวัอยา่ง  
5. รับผลการตรวจ ด าเนินการแกไ้ขตามค าร้องขอให้แกไ้ข (NCR) ด าเนินการเสร็จส้ิน 
6. ไดรั้บการรับรอง โดยใบรับรองออกในช่ือของ EQR โดยควบคุมรายละเอียดของสมาชิกท่ีไดรั้บการรับรองว่าสมาชิก

โครงการสามารถจ าหน่ายสินคา้ในระบบ FSC ได ้และช่วยจดัท าเอกสารต่างๆ ให้กบัสมาชิก 
7. รับการตรวจติดตาม/ Surveillance จาก หน่วยตรวจรับรอง (CB) ต่อเน่ือง จนครบ 5 ปี 

จุดประสงค์ส าคัญของการรับรองมาตรฐาน : 

            เพื่อส่งเสริมพร้อมทั้งสนบัสนุนใหธุ้รกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไมไ้ดมี้ระบบการจดัการป่าไมเ้พื่อการ

ดูแลรักษาป่าไมท่ี้นบัวนัมีแต่จะสูญหายไป  พื้นท่ีรับรองไดใ้นโครงการน้ีจะตอ้งมีหลกัฐานถูกตอ้งตามกฎหมาย 

คือ นส.4 หรือโฉนด  นส.3 , ส.ป.ก. และ นค.3 

 วัตถุประสงค์ในการรับรองมาตรฐาน 3 ประการ คือ 

              การรับรองมาตรฐาน FSC มีแนวทางหลกัอยู ่3 ประการ ประกอบดว้ย 

                  1.การจัดการป่าไม้ท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ถึงแม้มีการใช้ทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีความ

หลากหลายทางชีวภาพ แต่จะมีระบบการจดัการดูแลความสมดุลทางชีวภาพ 

                   2.การจดัการป่าไมเ้พื่อสังคม เพื่อช่วยเหลือชุมชนทอ้งถ่ินให้ได้รับผลประโยชน์จากการจากการ

จดัการป่าไมใ้นระยะยาว  
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                    3.การจดัการป่าไมท่ี้ใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยา่งคุม้ค่า และเนน้รายไดห้ลกัจากน ้ายาง เศษยาง  

และเน้ือไม ้ไมก่ิ้ง 

ค าอธิบายถึงข้อพนัธะต่างๆเกีย่วกบัการเป็นสมาชิกกลุ่ม : 

1. ทางกลุ่มจะมีการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกกลุ่ม เป็นความลับและจะไม่มีการน าเอกสารต่างๆของ
สมาชิกออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

2. ทางกลุ่มมีการตรวจติดตามสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมในสวนป่า อยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ังเพื่อทบทวนการ
ด าเนินกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล FSC 

3. ทางกลุ่มมีการตรวจติดตามผลิตของสมาชิกในทุกเดือน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆใน
สวนยาง 

4. ทางกลุ่มจะมีการตรวจติดตามและแกไ้ขตามค าร้อง หรือขอ้ร้องเรียนต่างๆท่ีออกให้โดยผูต้รวจ 
5. หากสมาชิกท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และไดรั้บค าร้องขอให้แกไ้ขจาก คณะตรวจติดตาม(GE) และได้

รับทราบแลว้ยงัไม่มีการแกไ้ขตามขอ้ค าร้องขอใหแ้กไ้ข ครบ 3 คร้ัง ทางกลุ่มขอตดัออกจากการเป็นสมาชิกทนัที 
    

ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ส าหรับคระทีมงานการบริหารจัดการสวนป่า (FSC-FM/COC) หรือ Group Entity 

      1. ขอ้ก าหนด ส าหรับคณะทีมบริหารจดัการของ บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั 
           1.1 การจดัการท่ีไดรั้บการยอมรับและการบริหารท่ีมีประสิทิภาพ ทั้งในภาคสนามและในส านกังาน
จะตอ้งประกอบดว้ยทีมงานท่ีมีความสามารถและรับผิดชอบเป็นอนัดบัแรก การบริหารงานตามแนวทางของ 
Group Certification ทีมงานฯ จะตอ้งมีเคร่ืองมืออุปกรณ์และทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการขบัเคล่ือนงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
            1.2 ความสามารถของทีมงานฯ 
         -ทีมงานตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมการบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ของสวนป่า ฯ ตามแนวทางการจดัการ
สวนป่า 
            1.3 ขอ้มูลส าหรับสมาชิกสวนป่า (อยูที่ส านกังานบรัท อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั) ประกอบดว้ย 

- ขอ้มูลทัว่ไปของ FSC 
- แฟ้มแผนการบริหารการจดัการสวยป่าของสมาชิกสวนป่า 
- แบบตรวจสอบการจดัการสวนป่า ตามแนวทาง FSC  
- หลกัการและกฏเกณฑข์องการรับรอง 

  - ขอ้บงัคบัส าหรับสวนป่าของ บรัท อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั ในเร่ือง Group Certification 
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              1.4 ขอ้บงัคบัส าหรับสมาชิกตามระบบ Group Certification   ขอ้ตกลงท่ีกระท าขึ้นระหวา่ง GE กบั
สมาชิกปกติมีอาย ุ5 ปี 
   - เพื่อสนบัสนุนคุณค่าของ FSC  

   - เขา้ใกลก้บัหลกัารและกฏกเกณฑ ์ของ   FSC 
  - ความรับผิดชอบระหวา่ง GE และสมาชิกสวนป่าส าหรับวางแผนการจดัการสวนป่า ฯ รวมทั้งการ
ตรวจสอบรับรอง 
  - เพื่อยอมรับการท าหนา้ท่ีตรวจสอบของ CB 
 - เพื่อเป็นการยอมรับการเขา้มาตรวจสอบ Certifiers / ทีมงานผูค้วบคุมในแต่ละสวนป่า  

- เพื่อสนบัสนุนบทบาทของ GE ในการตอบรับสมาชิกใหม่และถอดถอนสมาชิกท่ีผิดกฏขอ้บงัคบั และ
ปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมต่างๆ ในกรณีท่ีจ าเป็น 
   สมาชิกสวนป่าจะตอ้งด าเนิการใหส้อดคลอ้งกบักฏเกณฑข์อง FSC และมอบอ านาจให้ GE เป็นผูส้มคัร
ขอการรับรองดา้นการจดัการสวนป่าในรูปแบบ  Group Certification และสมาชิกตอ้งยอมรับระยะเวลาท่ีมีผล
บงัคบัท่ีท าไวก้บั GE ดว้ย         
            1.5 มีระบบขอ้มูลท่ีดีในการตรวจสอบสมาชิก 
      - วิธีการ ความถี่ในการตรวจสอบ ขยายเวลาในการตรวจสอบเอกสารต่างๆ จะบรรยายภายใตห้วัขอ้ 
“การตรวจสอบสมาชิกสวนป่า”   
      - การตรวจสอบจะมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิต รวมถึงขบวนการปฏิบติังานอ่ืนๆ อีก
ดว้ยดดยเฉพาะอยา่งยิง่การปรับปรุงแกไ้ขขอ้มุลใหท้นัสมยั ในแฟ้มแผนการบริหารจดัการและการตรวจสอบ
สภาพพื้นท่ีก่อนการท าไมห้ลงัการท าไมข้องสวนป่า ฯ 
            1.6 การลงทะเบียนสมาชิก   
         - ช่ือ ท่ีอยู ่แผนท่ี สิทธิการถือครองท่ีดิน แผนการจดัการสวนป่า ฯ ช่ือบุคคลท่ีสามารถติดต่อได ้ 
         - การลงทะเบียนสมาชิกเขา้ร่วมโครงการจะมีอาย ุ5 ปี 
           1.7 แนวทางการแจง้ขอ้มุลข่าวสารของสมาชิกต่อคระผูต้รวจสอบใหก้ารรับรอง 
          - คณะผูต้รวจสอบใหก้ารรับรอง (Certifiers Body : CB ) จะไดรั้บแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัสมาชิกใหม่
และจ านวนสมาชิกท่ีลาออกไปหรือถูกถอดถอนจาก “สมาชิกสวนป่า” ทุกๆ 6 เดือน 
         2.ขอ้ก าหนดส าหรับสมาชิกกลุ่ม 
    สมาชิกกลุ่มฯ จะตอ้งเป็นสมาชิกสวนป่าในสังกดัของ บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั ในพื้นท่ี จงัหวดั 
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา  จนัทบุรี ตราด สระแกว้  และปราจีนบุรี โดยตอ้งยอมรับหลกัการและกกเกณฑข์อง 
FSC  และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ 
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4.2 หลกัการจัดการสวนป่า FSC (Forest Stewardship Council) 
          หลกัการท่ี 1  ความสอดคลอ้งระหวา่งกฎหมายกบัหลกัการของ FSC 
                        - สวนยางพาราท่ีเขา้ร่วมโครงการ FSC บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั จะตอ้งไม่ละเมิดกฎหมาย  
ตอ้งเสียภาษีท่ีดินให ้อบต. และปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง CITES CBD  ILO และ ITTO 
        หลกัการท่ี 2  สิทธิในการถือครองการใชป้ระโยชน์และความรับผิดชอบ 
                          -  สวนยางท่ีเขา้โครงการไดจ้ะตอ้งมีหลกัฐานท่ีดินถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่อยูใ่นเขตป่าสงวน
หรือท่ีดินสาธารณะอ่ืนๆ 
        หลกัการท่ี 3  สิทธิของชนพื้นเมือง 
                        -  หากพบชนพื้นเมือง เช่น เงาะ ซาไก ชนเผา่ชอง ฯลฯ จะตอ้งไดรั้บการยอมรับ และคุม้ครอง 
(พื้นท่ี จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัสระแกว้ จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบุรีและ
จงัหวดัตราด ไม่พบชนพื้นเมือง) 
          หลกัการท่ี 4  ความสัมพนัธ์ต่างๆกบัชุมชนและสิทธิต่างๆของคนงาน 
                          -  แรงงานในพื้นท่ีจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาจา้งก่อน มีการอบรมการใชส้ารเคมีอยา่งถูกวิธี
ใหก้บัคนงาน มีอุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัใหก้บัคนงาน มีการจ่ายค่าแรงหรือค่าจา้งอยา่งเป็นธรรม มี
สวสัดิการส าหรับคนงาน และอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
         หลกัการท่ี 5  ผลประโยชน์จากป่าไม ้
                         -  มีการใชป้ระโยชน์จากสวนป่าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 
          หลกัการท่ี 6  ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
                          -  จะตอ้งตระหนกัถึงการรักษาความสมดุลทางนิเวศน์ ปกป้องพื้นท่ีท่ีหายากไม่ใหมี้การล่าสัตว์
ป่า หลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีท่ีอนัตราย การก าจดัสารเคมีท่ีใชแ้ลว้ โดยวิธีท่ีเหมาะสม 
           หลกัการท่ี 7  แผนการจดัการ 
                          -  มีการก าหนดแผนการจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เก่ียวกบัเป้าหมายในการจดัการ การตดัไม ้
การลงทุน การป้องกนัสภาพแวดลอ้ม การป้องกนัพืชสัตวห์ายาก เพราะแผนการติดตามตรวจตราแกไ้ข
ผลกระทบดา้นต่าง ๆ 
 
             หลกัการท่ี 8  การตรวจตราก ากบัดูแลและการศึกษาวิเคราะห์ 
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                           -  การตรวจตราดูแลและจะตอ้งกระท าอยา่งสม ่าเสมอเก่ียวกบัผลผลิตไม ้อตัราการเจริญเติบโต 
การเปล่ียนแปลงของพืช สัตว ์ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม ขบวนการควบคุมการเคล่ือนยา้ยของสินคา้
ไมท่ี้ไดรั้บการรับรองแลว้ 
              หลกัการท่ี 9  การฟ้ืนฟูป่าไมท่ี้มีคุณค่าสูงดา้นการอนุรักษ ์
                             -  จะตอ้งดูแลหรือส่งเสริมพื้นท่ีป่าไมไ้ม่ใหมี้ผลกระทบ และมีคุณค่าดา้นการอนุรักษต่์อ
บริเวณใกลเ้คียง และพื้นท่ีมีคุณค่าสูงดา้นการอนุรักษ ์(HCVF) 
             หลกัการท่ี 10  สวนป่า 
                   -  การวางแผนและจดัการกบัพื้นท่ีสวนป่าใหส้อดคลอ้ง กบัหลกัการรายละเอียด 1-9 จดัระเบียบท่ี
เป็นประโยชน์ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สร้างความพึงพอใจใหก้บัประชากรโลกดา้นการส่งเสริมฟ้ืนฟูและ
อนุรักษป่์าธรรม 
       4.3 หลกัเกณฑ์การสุ่มตรวจสมาชิก 

          หลงัจากเขา้เป็นสมาชิกโครงการแลว้ ตลอดระยะเวลาของโครงการ เกษตรกรจะไดรั้บการสุ่มตรวจ

การด าเนินงานวา่ยงัมีคงมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการสวนป่า อยูห่รือไม่ อย่างเป็นประจ า โดยมี

วิธีการสุ่ม  (Sampling plan) ดงัน้ี 

                           y = 0.6√x 

x คือ จ านวนสมาชิกสวนป่าหรือจ านวน FMU ทั้งหมด 

  y คือ จ านวนสมาชิกท่ีตรวจติดตาม หรือ FMU 

Simple random sampling : SRS : วิธีเลือกหน่วยตวัอยา่งอยา่งง่ายโดยใชว้ิธีการสุ่มจบัฉลาก (Simple without 

replacement) คือ การสุ่มหยิบฉลากช่ือสวนป่าตามจ านวนท่ีสุ่มตรวจติดตาม โดยไม่มีการใส่ฉลากคืนในกล่อง

สุ่ม เช่น จ านวนสมาชิก 15 แปลงสวนป่า มีวิธีการค านวณ ดงัน้ี 

 
Y = 0.6√15 

ประมาณ 2.32 จะตอ้งตรวจติดตาม จ านวน 3 แปลงสวนป่า 
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4.4 เกณฑ์ในการตรวจติดตามการจัดการสวนป่าอย่างยัง่ยืน บริษัท อ.ีคิว.รับเบอร์ จ ากดั 
   1. ระดบัรุนแรง (Major NC) หมายถึง ผลการตรวจติดตามท่ีพบวา่มีขอ้บกพร่องหรือไม่ เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ FSC ในการด าเนินกิจกรรมและท าใหสู้ญเสียระบบและไม่สามารถควบคุม
บริหารการจดัการสมาชิกสวนป่าได ้ตอ้งแกไ้ขปรับปรุงใหเ้สร็จส้ินภายใน 3 - 6 เดือน เช่น 

    - ผิดกฎหมายระดบัประเทศ  หรือกฎหมายทอ้งถ่ินและผิดหลกัการและหลกัเกณฑข์อง FSC 
    - การท างานเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง 
     - หลงัจากมีการตดัโค่นแลว้ไม่ไดก้ลบัมาปลูกยางพารา ภายใน 1 ปี 

   2. ระดบัชัว่คราว หรือเลก็นอ้ย (Minor  NC) หมายถึง  ผลการตรวจติดตามท่ีพบวา่มีการเกิดขอ้บกพร่อง
หรือไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด ไม่ส่งผลใหสู้ญเสียต่อการจดัการสวนยางพาราเป็นการชัว่คราว  หรือไม่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งแกไ้ขใหเ้สร็จส้ินภายใน 6 - 12 เดือน เช่น 

      - มีการปฏิบติัท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบติัการจดัการสวนยางพาราเป็นการชัว่คราว            
   3. ขอ้สังเกต (Observation) หมายถึง ขอ้คิดเห็นท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจติดตามของคณะผูบ้ริหาร (GE) 
และควรปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงพฒันาให้ดีเพิ่มขึ้นเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน  เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบักบัหลกัเกณฑ ์FSC  
   ในกรณีท่ีท าการตรวจติดตามแลว้พบวา่ มีสมาชิกสวนป่าบางรายไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์จะพิจารณา
ดงัน้ี.- 
            คร้ังท่ี 1  ใหค้ณะทีมงานฯด าเนินการใหค้  าแนะน าพร้อมช้ีแจงแนวทางการแกไ้ขต่างๆ และท าบนัทึก
ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
            คร้ังท่ี 2 ใหค้ณะทีมงานฯ ด าเนินการใหค้  าแนะน าพร้อมช้ีแจงแนวทางการแกไ้ขต่างๆ คร้ังท่ี 2 และ
ท าบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน (บนัทึกตกัเตือน) 
            คร้ังท่ี 3 พิจารณาตดัรายช่ือออกจากความเป็นสมาชิกภาพ  และท าการช้ีแจงใหส้มาชิกสวนป่ารายนั้น
รับทราบ 
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ตัวอย่างเอกสารการตรวจติดตามที่ไมเป็นไปตามค าร้องขอให้แก้ไข 
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บทที่   5 
แผนการติดตามก ากบัดูแลการจัดการสวนป่า บริษัท อ ีคิว รับเบอร์ จ ากดั   อย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง 
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5.2 การรับสมัครสมาชิกสวนป่า 
         1. การรับสมัครสมาชิกกลุ่ม 2 ประเภท ดังนี้ 

                   1.1. ประเภทท่ี 1 เกษตรกรท่ีเป็นเจา้ของสวนเอง คือ เกษตรกรผูท้  าสวนยางท่ีตอ้งการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม 
บริษทั อี.คิว รับเบอร์ จ ากดั ดว้ยตวัเอง 

                  1.2. ประเภทท่ี 2 เกษตรท่ีเป็นผูดู้แลสวนยาง (คนกรีดยาง) หรือผูจ้ดัการสวนยาง หมายถึง เกษตรท่ีไดรั้บมอบหมาย
ดูแลสวนยางหรือผูจ้ดัการสวนยาง ท่ีไม่ใช่เจา้ของพ้ืนท่ีตามเอกสารสิทธ์ิ เป็นตวัแทนสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม บริษทั อี.คิว รับ
เบอร์ จ ากดั 

 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ 

                   2.1. มีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ไม่จ ากดัอาย ุ 

                   2.2. มีเอกสารแสดงสิทธ์ิการถือครองท่ีดินอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือตามท่ีการยางแห่งประเทศไทย (ก.ย.ท.)  

                   2.3. เกษตรกรแจง้จ านวนพ้ืนท่ีสวนยางพาราท่ีมีอยูท่ั้งหมด กรณีท่ีเกษตรกรน าพ้ืนท่ีสวนยางพาราเขา้ร่วมโครงการ
บางส่วน 

หรือบางแปลงและให้เหตุผลท่ียงัไม่น าพ้ืนท่ีสวนยางพาราให้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 

                   2.4. หลกัฐานการช าระภาษีท่ีดิน ประจ าปี (ถ่ายเอกสาร) 

 3. เอกสารประกอบการสมัคร     
      3.1 ส าเนาบตัรประชาชน  
          3.2 ส าเนาเอกสารแสดงสิทธ์ิการถือครองท่ีดิน (ดา้นหนา้ - ดา้นหลงั) 
      3.3 หลกัฐานการช าระภาษีท่ีดิน  

 4. แบบฟอร์เอกสารในการรับสมัครสมาชิกสวนป่า   
      4.1 EQR-FM-01 ใบสมคัร FSC-FM/COC  
      4.2 EQR-FM-02 แบบสอบถามเกษตรกร 
      4.3 EQR-FM-03 ขอ้มูลรับสมคัรรายแปลง 
      4.4 EQR-FM-04 บนัทึกขอ้ตกลงระหว่างสมาชิกกบักลุ่ม 
      4.5 EQR-FM-32  แบบสอบถามก่อนเขา้โครงการ 

            5.3 การส ารวจพื้นท่ีสวนป่า 
       แบบฟอร์มเอกสารท่ีใชใ้นส ารวจพ้ืนท่ีสวนป่า  ประกอบดว้ย.-   
               1. แบบฟอร์ม 05 / EQR-FM-05แบบตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการด าเนินงานของสมาชิกสวนป่า  
   2. แบบฟอร์ม 06 / EQR-FM-06 Rev.00 การประเมินปริมาณไมย้างพารา/ปริมาณความเพ่ิมพูนไม ้(AYI) 

3. แบบฟอร์ม 07/ EQR-FM-07 Rev.00 การเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานสวนยางพารา  
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     5.4 การตรวจสอบสมาชิกประจ าปี และการตรวจติดตาม Monitoring 

แบบฟอร์เอกสารท่ีใชใ้นการตรวจสอบสมาชิกประจ าปี  และ การตรวจติดตาม Monitoring ดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย.-   
       1. EQR-FM-09 บนัทึกการส่งยางถว้ย (Invoice) 
       2. EQR-FM-10 ทะบียนเกษตรกร 
       3. EQR-FM-11 ตรวจพิสูจนพ้ื์นท่ี HCV 
       4. EQR-FM-20 บนัทึกการตรวจตราป้องกนั ลกัขโมย 
       5. EQR-FM-22 Check list ส าหรับเกษตรกรเขา้เป็นสมาชิก 
       6. EQR-FM-32 ประเมินสมาชิกคร้ังท่ี 1 ก่อนเขา้ร่วมโครงการ 
       7. EQR-FM 19 การตรวจติดตามสมาชิก 

5.5 วิธีการท างาน  
วิธีการท างาน  การตรวจสอบสมาชิกประจ าปี  และการตรวจติดตาม Monitoring ใหด้ าเนินการตาม WI ต่างๆ  ดงัน้ี.-   

    
1. EQR-FM-01 ใบรับสมคัรสมาชิก  FSC-FM/COC 
2. EQR-FM-02 แบบสอบถามคดัเลือกเกษตรกร 
3. EQR-FM-03 ขอ้มูลรับสมคัรรายแปลง 
4. EQR-FM-04 บนัทึกขอ้ตกลงระหว่างสมาชิกกบักลุ่ม บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั 
5. EQR-FM-05 แบบตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการด าเนินงานของสมาชิกสวนป่า 
6. EQR-FM-06 การประเมินปริมาณไมย้างพารา/ปริมาณความเพ่ิมพูนไม ้(AYI) 
7. EQR-FM-07 การเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานสวนยางพารา 
8. EQR-FM-08 หนงัสือมอบอ านาจ 
9 EQR-FM-32 สัมภาษณ์ก่อนการรับเขา้สมาชิก 

               
5.6 การทวนสอบและการด าเนินการตามข้อก าหนด FSC 

                        1.คณะท างานจะตอ้งปฏิบติังานตาม Plan Action ประจ าปี 
                        2.คณะท างานมีการทวนสอบขอ้ก าหนด FSC เม่ือมีการเปล่ียนแปลง และส่ือสารใหส้มาชิกรับทราบ 
                        3.คณะท างานจะตอ้งมีการส่ือสาร และอพัเดทกฎหมายท่ีมีการอพัเดทให้กบัสมาชิกรับทราบทุกคร้ัง 
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6.การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ด้านสังคม) 
 การใชแ้ผนท่ีความคิด ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

1. วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การระบุผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย) การระบุใครบา้งท่ีเก่ียวขอ้ง ใครบา้งท่ีอยู่
ในกระบวนการท างาน ใครบา้งไดป้ระโยขน์ หรือเสียประโยชน์ 

2. การจัดล าดับความส าคัญผู้มีส่วนได้เสีย โดยท าความเข้าใจพันธกิจ ขอบเขตการท างาน และ
ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจะมุ่งเน้นและให้ความส าคญั ซ่ึงอาจประกอบด้วย องค์กร รายช่ือ 
บุคคล ท่ีคิดวา่ท่ีไดรั้บผลจากกระบวนการท างาน 

3. ท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การส่ือสารท าความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญัท่ีสุด
เพื่อประเมินแนวโนม้ท่ีจะตอบสนอง และเพื่อใหส้ามารถท างานไดร้าบร่ืน 

ขั้นตอนการด าเนินการ ไดแ้ก่ 
1. การรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล ควรคน้หาและเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั stakehodlers ให้ มาก

ท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้จ าเป็นตอ้งรวบรวม 
2. การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นวิธีท่ีท าให้ได้ขอ้มูลท่ีลึก และได้ความสัมพนัธ์ เช่น ความ

สนใจ และการส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างาน 
3. การใช้ข้อมูล สุดทา้ยในการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คือการใชข้อ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดเ้ป็นขอ้มูล

ส าหรับการวิเคราะห์อ่ืนๆ เพื่อพฒันาแผนการด าเนินการ แผนการสนบัสนุน หรือเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
การมีส่วนร่วม ร่วมกนั 
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การวิเคราะห์ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

โดยทางออ้ม โดยทางตรง 

• การปลูกสร้างสวนป่าท า
ให้เกิดตะกอนในแหล่งน ้า 

• การซ่อมแซมทาง 

• การบุกรุกพ้ืนท่ีสวนป่า 
• การผูเ้สียผลประโยชน์

จากการด าเนินกิจกรรม
สวนป่า 

กลุ่มผูส่้วนไดส่้วนเสีย 

ด าเนินการแกไ้ขการด าเนินกิจกรรมภายในสวนป่า 

ทบทวนแผน 

ประเมินผลกระทบท่ีมีต่อกิจกรรมสวนป่า 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

เชิงบวก 

• สมาชิกสวนป่ายางพารา 
• บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั 
• ร้านขายผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
• การจา้งงานในพื้นท่ีสวนป่า 
• สมาชิกหมู่บา้น 
• ผูรั้บเหมางาน 
• กรมอุทยาน /หน่วยงานป่าไม ้
• อบต. ในพื้นท่ี 
• หน่วยงานภาครัฐ 
• โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ/

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
• โรงเรียน / วดั 

• ชุมชนรอบพื้นท่ีสวนป่า 
• กลุ่มผูล่้าสัตว/์หาของป่า 

เชิงลบ 


