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บทนํา 
 
 
เอกสารฉบับรางของการตีความหลักการและเกณฑกําหนดตามกรอบ  RSPO ของประเทศไทย ถูกจัดทําขึ้นจากเอกสาร
เกี่ยวกับหลักการและเกณฑกําหนดสําหรับการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนฉบับทั่วไป (RSPO – P&C) เอกสารฉบับนี้จะ
มีการนําไปพัฒนาตอเปนเอกสารเกี่ยวกับหลักการและเกณฑกําหนดฉบับจริงของประเทศไทย (TH-NI) ในระหวางการ
ประชุมของคณะทํางานวาดวยการตีความหลักการและเกณฑกําหนด RSPO ของประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับการปรึกษาหารือ
กับผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทย 
 
เอกสารฉบับรางนี้ไดรวมแนวปฏิบัติเฉพาะสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศไทย (ซึ่งรวมถึงเกษตรกรรายยอยอิสระ
และเกษตรกรรายยอยในโครงการ) เกษตรกรรายยอยหมายถึง เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน บางครั้งมีการเพาะปลูกพืช
อื่นๆเพื่อการดํารงชีพ ซึ่งแรงงานสวนใหญมาจากแรงงานครัวเรือนและมีแหลงรายไดหลักจากการเกษตร และมีพ้ืนที่
ปลูกปาลมน้ํามันโดยปกติตํ่ากวา  20 เฮกแตร (125 ไร)   เกษตรกรรายยอยสามารถแบงเปน เกษตรกรรายยอยอิสระและ
เกษตรกรรายยอยในโครงการ ซึง่เกษตรกรรายยอยในโครงการหมายถึงเกษตรกรที่มีสัญญาหรือขอตกลงเกี่ยวกับสินเชื่อ
กับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมและสวนปาลม และโรงงานสกัดอาจจะจัดการและสนับสนุนดานการเงินในการดําเนินการ
ของเกษตรกรรายยอย ในขณะที่เกษตรกรรายยอยอิสระหมายถึงเกษตรกรที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลงกับโรงงานสกัดและ
มีการจัดการและลงทุนเอง 
 
เอกสารฉบับรางนี้มีฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากในกรณีที่มีความแตกตางในความหมายระหวางฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ใหอางอิงที่ฉบับภาษาอังกฤษ 
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หลักการขอที่ 1: ความมุงมัน่ใหเกิดความโปรงใส 

ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

เกณฑขอกําหนด 1.1 

ผูปลูกปาลมน้ํามนั และ 
ผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมจดัเตรียมขอมูลอยาง
เพียงพอใหกับผูทีม่ีสวนไดสวน
เสียอื่นๆ ในประเด็นดาน
สิ่งแวดลอม สังคม และ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับเกณฑขอกาํหนด
ของ RSPOโดยใชภาษา และ 
รูปแบบที่เหมาะสม เพื่อใหเกิด
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
IN 1.1.1  
บันทกึขอมูลเกี่ยวกับการรองขอและ 
คําตอบจะตองมีการเก็บรักษาไว 
 

  
ผูปลูกปาลมน้ํามนั และ ผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
จะตองตอบสนองตอการรองขอขอมูลของผูที่มีสวนไดสวนเสีย
อยางรวดเร็ว และสรางสรรค 
ดูเกณฑขอ 1.2 เรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ควรจัดไวสําหรับ
เปดเผยตอสาธารณะ 
ดูเกณฑขอ 6.2 เรื่องการปรึกษาหารือ 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการจัดเตรียมสําเนาเอกสารของ
ขอมูลตาง ๆ ตอไปนี้เก็บไวที่เกษตรกรรายยอย 
 

• สัญญาขอตกลงระหวางผูจัดการเกษตรกรรายยอยใน
โครงการและเกษตรกรรายยอย  (เกณฑขอ 1.2) 

• เอกสารสิทธิที่ดิน / สิทธิในการใชที่ดินของเกษตรกร
รายยอย (เกณฑขอ 2.2) 

• เอกสารการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพชืแบบ
บูรณาการ (IPM) และการใชสารเคมีทางการเกษตรกร
อยางปลอดภัย (เกณฑขอ 4.6) 

• แผนงานดานสุขภาพและความปลอดภัย (เกณฑขอ 
4.7) 
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

• แผน และการประเมินผลกระทบดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม (เกณฑขอ 5.1, 6.1, 7.1, 7.3) 

• แผนปองกันมลพษิ (เกณฑขอ 5.6) 
• รายละเอียดของขอรองเรียนและความไมพอใจ (เกณฑ

ขอ 6.3) 
• ขั้นตอนและกระบวนการเจรจาตอรอง  (เกณฑขอ 6.4) 
• ขั้นตอนการคํานวณราคาและการคดัเกรดทะลายปาลม

น้ํามันสด (เกณฑขอ 6.10) 
• บันทกึเกี่ยวกับหนี้และการใชเงินคืน คาใชจาย ซึ่งเปน

ปจจุบนั (เกณฑขอ 6.10) 
• แผนการปรับปรุงการอยางตอเนือ่ง  (เกณฑขอ   8.1) 

 
เกษตรกรรายยอยอิสระควรเก็บสําเนาเอกสารของขอมูลตาง ๆ 
ตอไปนี ้

• เอกสารสิทธิที่ดิน / สิทธิในการใชที่ดินของเกษตรกร
รายยอย (เกณฑขอ 2.2) 

• เอกสารการฝกอบรมเกี่ยวกับ แนวปฏิบัตทิาง
เกษตรกรรมที่ดี การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ 
(IPM) และการใชสารเคมีทางการเกษตรกรอยาง
ปลอดภัย จากหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่น ๆ ถา
มี (เกณฑขอ 4.6) 
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

• บันทกึเกี่ยวกับหนี้และการใชเงินคืน คาใชจาย ซึ่งเปน
ปจจุบนั (เกณฑขอ 6.10) 

• เอกสารหรือแผนเกี่ยวกับการปรับปรุงการคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม  ผลกระทบดานสังคม สุขอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ถามี 

เกษตรกรรายยอยในโครงการและเกษตรกรรายยอยอิสระควร
สามารถตอบสนองตอการรองขอขอมูลของผูที่มีสวนไดสวนเสีย
อยางสรางสรรค 

เกณฑขอกําหนด 1.2 

เอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ตองเปดเผยตอสาธารณะ ยกเวน
เอกสารที่เปนความลับทางการคา 
หรือ เอกสารที่หากเปดเผยแลว
อาจสงผลกระทบเชิงลบตอ
สิ่งแวดลอม หรือสังคม 
 

 
IN 1.2.1 
เอกสารการบริหารจัดการที่เกี่ยวกบั
ประเด็นดานสิ่งแวดลอม สังคม และ
กฎหมาย ตามเกณฑกําหนดของ 
RSPO จะตองจดัใวพรอมเปดเผยตอ
สาธารณะโดย รวมถึงเอกสาร
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย  
-    เอกสารสิทธิทีด่ิน / สิทธิในการใช
ที่ดิน (เกณฑขอ  2.2) 
-     แผนงานดานสุขภาพและ ความ
ปลอดภัย  (เกณฑขอ   4.7) 
-     แผน และการประเมินผลกระทบ
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม (เกณฑขอ   

 ตัวอยางขอมลูที่เปนความลับทางการคา รวมถึงขอมลูสถานะการ
เงิน เชน ตนทนุและรายได และรายละเอียดที่เกี่ยวกบัลูกคา และ/
หรือ ซัพพลายเออร ขอมูลทีม่ีผลกระทบตอความเปนสวนตัวของ
บุคคล ควรจะเปนความลับดวย 
ตัวอยางขอมลู เมือ่มีการเปดเผยอาจเกิดผลลพัธเชิงลบตอ
สิ่งแวดลอม หรือ สังคม รวมถึงขอมูลแหลงสายพันธุหายาก  ซึ่ง
การเปดเผยนี้อาจนําไปสูความเสี่ยงตอการลา หรือ จับเพื่อการคา 
หรือสถานที่สถานที่เคารพสักการะบูชา ซึ่งชุมชนปรารถนารักษา
ไวเปนสวนของชมุชน 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรจะมั่นใจวาเกษตรกร
รายยอยมีระบบที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามขางตน และมีเอกสาร
ของขอมูลตาง ๆ ตอไปนี ้
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

5.1, 6.1, 7.1, 7.3) 
-    แผนปองกนัมลพิษ  (เกณฑขอ   
5.6) 
-    รายละเอียดของขอรองเรียนและ
ความไมพอใจ (เกณฑขอ   6.3) 
-    ขั้นตอนและกระบวนการเจรจา
ตอรอง  (เกณฑขอ   6.4) 
-    แผนการปรบัปรุงอยางตอเนือ่ง  
(เกณฑขอ   8.1) 

• เอกสารสิทธิที่ดิน / สิทธิในการใชที่ดิน  
• เอกสารการประเมินผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมและ

รายงานการตรวจติดตามเก็บไวที่เกษตรกรรายยอย 
• หลักฐานเกี่ยวกบักิจกรรมขององคกรและกิจกรรมดานสังคม 
• แผนการบริหารจดัการที่เหมาะสม 
 
เกษตรกรรายยอยอิสระควรจัดใหมเีอกสารแสดงสิทธิในการใช
ที่ดิน เชน เอกสารสิทธิที่ดิน รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกีย่วกับ
ประเด็นดาน สิ่งแวดลอม สังคม และกฎหมาย 

 - 5 -



  
                                                                         RSPO TH-NI Working Draft V1.7.20090817 

 
   
 
หลักการขอที่ 2: การปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

เกณฑขอกําหนด 2.1  

การปฏิบัตติามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆทั้งในระดบั
ทองถิน่ ระดับประเทศ และ
กฎหมายและกฎระเบียบระหวาง
ประเทศที่ไดมีการใหสัตยาบัน
แลว 

 
IN 2.1.1 
หลักฐานการปฏบิัติตามขอกําหนดของ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

 
IN 2.1.2 
ระบบเอกสาร  ซึ่งรวมถึงขอมูลที่เปน
ลายลักษณอกัษรเกี่ยวกับขอกําหนด
ของกฎหมาย และการประเมินระดบั
การปฏิบัตติามขอกําหนดของกฎหมาย 
 
IN 2.1.3 
กลไกตดิตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
IN 2.1.4 
ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

 
ระบบที่ใชควรมีความเหมาะสมกับขนาดขององคกร 
กฎหมายที่เกี่ยวของ อยางนอยที่สุดประกอบดวยเรื่องกฎระเบียบ
ของสิทธิการครอบครองที่ดนิ  หรือสิทธิในการใชทีด่ิน  แรงงาน  
การทําการเกษตร (ตัวอยางเชน  การใชสารเคมี)  สิ่งแวดลอม  
(ตัวอยางเชน  กฎหมายคุมครองสัตวปา  กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษ
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และกฎหมายปาไม) การเก็บรักษา 
การขนสง  และกระบวนการแปรรปู  ทั้งนี้ยังรวมถงึกฎหมาย
ตามขอผูกพันตามพันธะกรณีของประเทศภายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศ หรืออนุสัญญา (ตัวอยางเชน  อนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ  (CBD)  นอกจากนี้ สําหรับ
ประเทศที่มีขอกําหนดเกี่ยวกับกฎหมายจารีตประเพณีก็ตองนาํมา
พิจารณาประกอบดวย 
กฎหมายระหวางประเทศและอนุสัญญาหลักระบอุยูใน  
ภาคผนวก 1 สวนกฎหมายของประเทศไทยระบอุยูใน 
ภาคผนวก 2  
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรจะมั่นใจวาเกษตรกร
รายยอยตระหนักถึงการปฏิบตัิตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของ โดยการสนับสนุนขอมลูของกฎหมายที่เกี่ยวของใหกับ
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

สมาชิกหรือตัวแทนของสมาชิก 
 
เกษตรกรรายยอยอิสระควรตระหนกัถึงขอกําหนดของกฎหมาย
ที่เกี่ยวของและปฏิบัติตาม 

เกณฑขอกําหนด 2.2  

มีหลักฐานแสดงสิทธิการใชที่ดิน 
และไมถูกคัดคานสิทธิโดยชุมชน
ทองถิน่ทีแ่สดงสิทธิในการใช
ที่ดินนั้น 

 
IN 2.2.1 
เอกสารแสดงสิทธิความเปนเจาของ
ที่ดินตามกฎหมาย หรือสัญญาเชาที่ดิน 
และการใชที่ดนิตามจริง 
 
IN 2.2.2  
ผูปลูกปฏิบัตติามเงื่อนไขของเอกสาร
สิทธิที่ดิน 
 
IN 2.2.3 
ในกรณีที่มี หรือเคยมีขอพิพาทเกี่ยวกับ
ที่ดิน ใหจัดหาหลกัฐานการพิสูจน
กรรมสิทธิ์เพิ่มเติมของการไดมาซึ่ง
ที่ดินตลอดจนคาตอบแทนที่ยุติธรรม
สําหรับเจาของและผูครอบครองเดมิ  
และคาตอบแทนนี้ไดตกลงกันอยาง
อิสระและไดรับขอมูลลวงหนากอน
การยินยอม 

 
IN 2.2.4 
หลักฐานแสดงถึงอาณาเขตของที่ดนิที่
มีหลักเขต (boundary stones) หรือ
รูปแบบอืน่ของการแบงเขตตามที่
กฎหมายกําหนดไวสําหรับเอกสาร
แสดงสิทธิเเตละประเภทและมแีนวเขต
ที่ชัดเจน รวมทั้งมแีผนที่ระบอุาณาเขต
ของที่ดินตามกฎหมาย  
 
IN 2.2.5 
ปราศจากความขดัแยงที่รุนแรงเกี่ยวกับ
ที่ดิน  เวนแตวามกีารปฏิบัตติาม
กระบวนการแกไขขอพิพาท (เกณฑขอ 
6.3 และ  6.4) และเปนที่ยอมรับของ
บุคคลที่เกี่ยวของ 
 
 
 

 
สําหรับความขัดแยง หรือกรณีพิพาทใดๆในเรื่องที่ดนิ  ควรจัดทํา
แผนทีแ่บบมีสวนรวมที่แสดงขอบเขตของบริเวณที่มปีญหา 
เมื่อมีความขัดแยงในเงื่อนไขของการใชที่ดิน ตามทีแ่สดงใน
เอกสารสิทธิ์ ผูปลกูปาลมน้ํามัน ควรแสดงหลักฐานในการ
ดําเนินงานแกปญหาขอขัดแยงกับคูกรณีที่เกี่ยวของ จดัใหมี
กลไกแกไขขอขัดแยง  (เกณฑขอ 6.3 และ 6.4) และควรยุติการ
ดําเนินการใดๆ นอกพืน้ทีท่ี่มีสิทธิตามกฎหมาย 
กฏระเบียบเรื่องหลักเขตแสดงถึงอาณาเขตของที่ดนิอาจแตกตาง
กันตามเอกสารแสดงสิทธิความเปนเจาของที่ดนิของผูปลูกปาลม   
ผูปลูกปาลมควรจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขสําหรับการปกหลักเขต
ระบุถึงอาณาเขตของที่ดนิตามที่กําหนดไวในเอกสารแสดงสิทธิ
ความเปนเจาของที่ดิน 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรจะมั่นใจวา 
• สมาชิกสามารถแสดง เอกสารสิทธิที่ดินหรอื สิทธิในการใช

ที่ดิน 
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

• ถายังไมมีการออกเอกสารสิทธิที่ดนิ ผูบริหารจดัการ
โครงการควรจะแสดงหลักฐานทางกฎหมายอื่น ๆของที่ดิน
นั้น  และผูบริหารจัดการโครงการควรจะชวยอํานวยความ
สะดวกในการไดมาซึ่งเอกสารสิทธิที่ดินสําหรับสมาชิก 

 
เกษตรกรรายยอยอิสระสามารถแสดงสิทธิการครอบครองที่ดิน
และไมมีหลักฐานเกี่ยวกับความขัดแยง หรือกรณีพพิาทในเรื่อง
ที่ดินที่รุนแรง 

เกณฑขอกําหนด 2.3  

การใชที่ดนิเพื่อปลูกปาลมน้ํามนั 
ตองไมริดรอนสิทธิตามกฎหมาย
หรือตามจารีตประเพณี ของผูใช
ที่ดินรายอื่น อยางอิสระและไดรับ
ขอมูลลวงหนากอนการยินยอม 
 

 
IN 2.3.1 
สําหรับความขัดแยง หรือกรณีพิพาท
ใดๆในเรื่องที่ดิน  ควรจัดทําแผนที่
แบบมีสวนรวมทีแ่สดงขอบเขตของ
บริเวณที่มปีญหา 
 
 
 

 
IN 2.3.2 
สําเนาขอเจรจาตกลง แสดงรายละเอียด
กระบวนการตกลงยินยอม (เกณฑขอ  
2.3, 7.5 และ 7.6) 
 

 
เมื่อที่ดินเกดิปญหาเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมาย หรือ สิทธิทาง
จารีตประเพณี ผูปลูกตองแสดงวาตนเองเขาใจในสิทธิเหลานั้น  
และจะไมถูกขมขูคุกคามหรือริดรอนสิทธิดังกลาว  เกณฑ
ขอกําหนดนี้ควรพิจารณารวมกับเกณฑขอ 6.4, 7.5 และ 7.5 ใน
กรณีที่สิทธิทางจารีตประเพณ ียังไมชัดเจน วิธีดทีี่สุดคือการทาํ
ใหเกิดความชัดเจนโดยการทําแผนที่แบบมีสวนรวมกับชุมชน
ขางเคียงและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 
เกณฑขอกาํหนดนี้ อนุญาตใหมีการขาย และเจรจาหาขอตกลง 
เพื่อชดเชย/จายคาตอบแทนใหแกผูใชที่ดินที่เสียสิทธิประโยชน 
หรือ สิทธิที่ถกูยกเลิกไป  การเจรจาหาขอตกลงไมควรเปนการขู
บังคับ และควรเปนไปดวยความสมคัรใจทั้งกอนทีจ่ะดําเนินการ
ลงทุนใหม หรือปฏิบัติการใดๆ และอยูบนฐานของการเปดเผย
แลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด ในรูปแบบและภาษาที่
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

เหมาะสม รวมถึงขอมูลการประเมนิผลกระทบ ขอเสนอในการ
จัดสรรผลประโยชนและขอตกลงทางกฎหมาย ทั้งนั้นชุมชนตอง
สามารถสรรหาทีป่รึกษาทางกฎหมายไดเมื่อตองการ ในกรณีที่
ตองมีตัวแทน ชุมชนตองสามารถเลอืกหนวยงานหรอืตัวแทน
ของตนเอง โดยการเลือกตัวแทนนัน้ตองดาํเนินการอยางโปรงใส 
และมีการสื่อสารกับสมาชิกอื่นในชุมชน  ทั้งนี้ตองใหเวลา
เพียงพอในการตดัสินใจตามจารีตประเพณี  และอนญุาตใหมีการ
เจรจาซ้ําได เมื่อมกีารรองขอ  ขอตกลงจากการเจรจาตองผูกมัด
ตอคูสัญญาทุกฝาย และสามารถมีผลบังคับใชในชัน้ศาล  การทํา
ใหเกิดความชัดเจนในเรื่องที่ดนิเปนประโยชนของคูกรณีทุกฝาย
ในระยะยาว 
สําหรับความหมายของ “สิทธิทางจารีตประเพณี” ดูจากคํา
นิยามแนบทาย 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการสามารถแสดงวาการได
ที่ดินมาของสมาชกีไมไดริดรอนสิทธิทางกฎหมายหรือทางจารีต
ประเพณี  เมื่อสิทธิทางจารีตประเพณีของที่ดนิมีการเปลี่ยนแปลง  
ควรมีเอกสารพิสูจนการโอนสิทธิ (เชนการขาย) และการจายเงิน
หรือการยอมรับคาตอบแทน 

เกษตรกรรายยอยอิสระสามารถแสดง เอกสารสิทธิที่ดิน/ สิทธิ
ในการใชที่ดนิ เมื่อสิทธิทางกฎหมาย หรือสิทธิทางจารีต
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

ประเพณีของที่ดนิมีการเปลี่ยนแปลง ควรมีเอกสารพิสูจนการ
โอนสิทธิ (เชนการขาย) และการจายเงินหรือการยอมรับ
คาตอบแทน 

 

 - 10 -



  
                                                                         RSPO TH-NI Working Draft V1.7.20090817 

 
   
 
หลักการขอที่ 3: ความมุงมัน่ในการทําใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกจิและการเงินในระยะยาว 

ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

เกณฑขอกําหนด 3.1 

มีแผนการบริหารจัดการที่มี
เปาหมายทําใหเกิดความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและการเงินระยะ
ยาว 

 
IN 3.1.1 
แผนธุรกิจ หรือแผนการบริหารจดัการ 
อยางนอย  3 ป 
 

 
IN 3.1.2 
ในกรณีที่เหมาะสม มีแผนงานปลูก
ทดแทนรายปที่มกีารวางแผนลวงหนา
ไวอยางนอย 5 ป และมีการทบทวน
แผนทกุป 
 
 

 
แมวาผลกําไรระยะยาวอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่
นอกเหนอืการควบคุมโดยตรง  ผูบริหารระดับสูงจะตองสามารถ
แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการทําใหเกิดความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและการเงินโดยการวางแผนการบริหารจดัการในระยะ
ยาว 
แผนธุรกิจหรือแผนการบริหารจดัการ อาจประกอบดวย 

• ความเอาใจใสในคุณภาพของตนกลาพันธุปาลมน้ํามนั 
• การประมาณการผลผลติ = แนวโนมการเก็บเกี่ยว

ผลผลติทะลายปาลมน้ํามันสด (FFB yield trends) 
• อัตราการสกดัน้ํามันของโรงสกัดน้าํมัน = แนวโนม

อัตราการสกดัน้ํามัน  (OER trends) 
• ตนทุนในการผลติ = แนวโนมตนทุนการผลิตน้าํมนั

ปาลมดิบ (CPO) ตอตัน 
• การคาดการณราคา 
• ตัวชี้วัดทางการเงนิ 
• ขอแนะนําวิธีการคํานวณ  แนวโนมคาเฉลี่ยยอนหลงั 

3 ปในชวงทศวรรษที่ผานมา  (แนวโนมผลผลิต
ทะลายปาลมน้ํามนัสดควรจะครอบคลุมชวงผลผลิต
ต่ําอันเนือ่งจากแผนการปลูกทดแทนครั้งสําคัญๆ) 
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

ผูปลูกปาลมน้ํามนัควรมีระบบในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติโดย
อาศัยขอมูลและเทคนิคใหมๆ 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
เกษตรกรรายยอยจําเปนตองมีความรูหรือไดรับขอมูลเกี่ยวกับ 

• การประมาณผลผลิตทะลายปาลมสด 
• การเขาถึงขอมูลและเทคโนโลยีใหมๆ  รวมถึงขอมลู

การตลาดหรือราคา 
• องคกรของเกษตรกรรายยอย/ สมาคมควรมีสวน

เกี่ยวของในการคํานวณ หนี้ และการใชเงินคืน สัญญา
ขอตกลงที่เกี่ยวของกับธนาคาร กลไกการกูยืม อื่น ๆ 

• ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการใหการฝกอบรม
ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการสวนปาลมเพื่อใหได
ผลผลติสูงอยางตอเนื่อง 

 
สําหรับเกษตรกรรายยอยในโครงการ ฝายบริหารโครงการควร 
ใหขอมูลลาสุดกบัสมาชิกในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคใหมๆเพื่อการ
ปรับปรุงวิธีปฏิบตัิในการบริหารจดัการ 
เกณฑขอกาํหนดนี้ ไมตองนํามาใชกับเกษตรกรรายยอยอิสระ 
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หลักการขอที่ 4: การใชวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของผูปลูกและผูประกอบการโรงงานสกัดน้าํมันปาลม  

ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

เกณฑขอกําหนด 4.1  

มีการจัดทาํขั้นตอนการ
ดําเนินงานในรปูแบบที่เหมาะสม 
มีการนําไปปฏิบัต ิและติดตามผล
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

 
IN 4.1.1 
การจัดทาํระเบียบปฏิบัติงาน (SOP) 
สําหรับสวนปาลมน้ํามันขนาดใหญ 
และโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
 
 

 
IN 4.1.2 
บันทกึการปฏบิัตแิละการปรับปรุง
แกไขเมิ่อนาํระเบยีบปฏิบัติงานไปใช
เพื่อใหเปนปจจบุนั 
 

แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
สําหรับเกษตรกรรายยอยในโครงการ การปฏบิัติงานควรปนไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานทีไ่ดจดัทําขึ้นโดยผูจดัการโครงการ 

เกษตรกรรายยอยอิสระไมจาํเปนตองมีระเบียบปฏิบตัิงาน 

เกณฑขอกําหนด 4.2  

มีการปฏิบัติเพื่อรักษาความอุดม
สมบูรณของดิน หรือถาเปนไปได 
ฟนฟูความอดุมสมบูรณใหอยูใน
ระดับที่สามารถเก็บผลผลิตอยาง
เหมาะสมและยั่งยืน 
 

  
IN 4.2.1 
เก็บบันทึกขอมลูการใชปุย (ชนิดของ
ปุยที่ใช ปริมาณทีใ่ช  พื้นที่ที่ใชและ
วันที่ใช) 
 
IN 4.2.2 
หลักฐานการสุมตัวอยางและวิเคราะห
ดินอยางนอยหนึ่งครั้งและการวิเคราะห
ใบปาลมเพื่อตดิตามการเปลี่ยนแปลง
ของธาตุอาหารเปนระยะๆ 
 
IN 4.2.3 
เก็บบันทึกความพยายามเพื่อรักษาและ
ฟนฟูความอดุมสมบูรณของดนิโดยใช
ผลการวิเคราะห็จากตัวชี้วดั 4.2.2 (เชน 
การใสปุย  การปลูกพืชผักตระกลูถั่ว

 
ความอุดมสมบูรณของดินในระยะยาวขึ้นอยูกับการรักษาโครง 
สรางของดิน อินทรียวัตถุในดนิ  ธาตุอาหาร และความสมบูรณ
ของจุลินทรียในดนิ ผูจัดการตองมั่นใจวาไดดําเนินการตามแนว 
ทางปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดทีี่สุด การจัดการธาตอุาหารอยางมี
ประสิทธิภาพจําตองคํานึงถึงอายุของตนปาลมน้ํามัน และ สภาพ
ของดิน  เทคนิคการหมุนเวียนธาตุอาหารในดนิอาจรวมถึง การ
ใชทะลายปาลมเปลา (EFB) น้ําเสียจากโรงสกัดน้ํามันปาลม 
(POME) เศษเหลอืจากการปลกูทดแทน  
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการสามารถแสดงวาสมาชิกมี
ความเขาใจเทคนิคตางๆเพื่อรักษาความอดุมสมบูรณของดิน 
และมีการนําไปปฏิบัติ  
หลักฐานการนําไปใชสามารถอยูในรูปแบบของ 
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

คลุมดิน  การใชปุยหมัก การใชน้ําเสีย
จากโรงสกัดน้ํามนัปาลม และทะลาย
ปาลมเปลาในพื้นที่ปลกู) 
 

1. บันทึกขอมูลการใชปุย (เชน ชนดิของปุยที่ใช ปริมาณที่ใช  
พื้นทีท่ี่ใชและวนัที่ใช) 
2. บันทึกขอมูลการใชทะลายปาลมเปลา และน้ําเสียจากโรงสกัด 
ถามีการนาํไปปฏบิัต ิ(เชน ปริมาณและพื้นที่ที่มีการใชทะลาย
ปาลมเปลาและน้ําเสียจากโรงสกัด) 
เกษตรกรรายยอยอิสระสามารถแสดงวาตนเองมีความเขาใจ
เทคนิคในการรักษาความอุดมสมบรูณของดิน และไดนําเทคนิค
นั้นไปปฏบิัต ิ

เกณฑขอกําหนด 4.3  

มีการปฏิบัตทิี่ลดและควบคุมการ
ชะลางพังทลายของดิน และการ
เสื่อมโทรมของดนิใหนอยที่สุด 

 
IN 4.3.1 
มีแผนทีบ่งชีบ้ริเวณที่ดนิที่มีความ
เปราะบาง 
 
IN 4.3.2 
ควรมีกลยุทธการบริหารจัดการ การ
ปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ลาดชันที่เกิน
ระดับที่ไดกําหนดไว  ซึ่งถูกกาํหนด
โดยผูปลูกปาลม  (ตองพิจารณา
ลักษณะเฉพาะของสภาพดิน และ 
ภูมิอากาศ) 
 
 

 
IN 4.3.3 
มีแผนงานในการซอมบํารุงถนน 
 
IN 4.3.4 
ควรปองกันการทรุดตัวของดนิพรุให
นอยที่สุดภายใตแผนงานการจดัการน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพและมีการบันทกึ
ไว 
 
IN 4.3.5 
มีกลยุทธการบริหารจัดการดนิที่มี
ปญหาและดินที่มคีวามเปราะบาง (เชน 
ดินทราย ดินที่มีอนิทรียวัตถุต่าํ  ดิน
เปรี้ยวจัด) 
 

 
ควรนําเทคนิคในการลดการชะลางพังทลายของดินซึ่งเปนที่รูจัก
กันอยางแพรหลายไปใชตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงวิธี
ปฏิบัติ เชน การคลุมดิน  การหมุนเวียนชีวมวล การจดัทําแนว
ระดับลดหลัน่ (terracing) และการฟนฟูตามธรรมชาติแทนการ
ปลูกทดแทน  
 
สําหรับสวนปาลมน้ํามันที่ปลกูอยูแลวบนทีด่ินพรุ ควรรักษา
ระดับน้ําใตดินในบริเวณสวน ไวทีร่ะดับเฉลี่ยที่ 60 ซม.  
(ภายในชวงระหวาง 50 – 75 ซม) โดยการจัดทาํระบบ
โครงสรางการควบคุมน้ําที่เหมาะสม เชน ฝาย กระสอบทราย 
เปนตน  และทีป่ระตูน้ําตรงจุดระบายน้ําหลัก (ดูเกณฑขอ  4.4 
และ 7.4) 
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IN 4.3.6  
หลีกเลี่ยงหรือลดพื้นทีด่ินที่ไมมีการ
คลุมดินภายในสวนปาลม 
 

แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ทั้งเกษตรกรรายยอยในโครงการและเกษตรกรรายยอยอิสระไม
จําเปนตองมีแผนที่บงชีบ้ริเวณทีด่นิที่มีความเปราะบาง แต
เกษตรกรรายยอยควรจะสามารถแสดงใหเห็นวามีความเขาใจ
เทคนิคการจัดการดินตางๆ และไดนําเทคนิคนั้นไปปฏิบัต ิ
หลักฐานเกี่ยวกบัเทคนิคที่นาํไปปฏบิัติโดยเกษตรกรรายยอยเพื่อ
ควบคุมการชะลางพังทลายของดนิอยางนอยที่สุดควรรวมถึง 
• การจัดทาํแนวระดับลดหลั่น หรือความพยายามอืน่ๆ  

สําหรับการปลกูปาลม ในพื้นทีล่าดชันในระหวางหรอืกอน
การปลกูทดแทน  

• การปลกูพืชคลุมดินระหวางการปลูกปาลมระยะแรก 

• มีการสรางระบบระบายน้ําบนที่ดนิพรุและทีด่ินต่าํ 
เกณฑขอกําหนด 4.4  

มีการปฏิบัติในการรักษาระดบั
และคุณภาพน้ําผิวดินและน้าํใต
ดิน 
 

 
IN 4.4.1 
การดูแลปกปองเสนทางน้ําและพืน้ที่
ชุมน้ํา รวมถึงการดูแลรักษาและฟนฟู
บริเวณกันชนริมตลิ่งที่เหมาะสม 
 
IN 4.4.2 
การติดตามคุณภาพน้ําทิ้งที่ปลอยออกสู
เสนทางน้ําหรือแหลงน้ําธรรมชาตใิน
ความถี่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมตางๆ
ของสวนปาลมและผูประกอบการ

 
IN 4.4.3 
แผนบริหารจดัการน้ําที่นาํไปปฏบิตัิ 
 
IN 4.4.4 
การตรวจติดตามการใชน้ําตอทะลาย
ปาลมสดหนึ่งตนัในโรงงานสกัด (การ
ใชน้ําลูกบาศกเมตรตอการแปรรูป
ทะลายปาลมน้ํามนัสด 1 ตัน) 
 
 
 

ผูปลูก และผูประกอบการโรงงานสกัด ควรจัดการกบัการใชน้ํา
ของตนเองและกจิกรรมอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอทรัพยากรแหลง
น้ําในทองถิ่น แผนการบริหารจดัการน้ําอาจรวมถึง 

• การพิจารณาถึงการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถในการหมุนเวียนน้ําของแหลงน้ํา  

• ทําใหเกิดความมัน่ใจวาการใชน้าํจะไมมีผลกระทบ
ตอผูใชน้าํอืน่ๆ 

• หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดการปนเปอนตอน้าํผิวดินและ
น้ําใตดิน จากการไหลบาของดิน ธาตุอาหาร หรือ
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โรงงานสกัดซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงลบ 
รวมถึงตองมีการตรวจวัดคา  บีโอดี 
(BOD) คาซีโอด ี(COD) คาสาร
แขวนลอย (SS) คาความเปนกรดและ
ดาง (pH)  และคาน้ํามันและไขมัน (Oil 

& Grease) ของน้ําทิ้งทีป่ลอยออกจาก
โรงสกัด 
 

สารเคมี หรือการปนเปอนจากการกําจัดของเสียไมดี
พอ รวมไปถึง POME  

• การบําบัดนํา้เสียจากโรงงานสกัดอยางเหมาะสม และ
การติดตามคุณภาพน้ําทิ้งที่ปลอยออกมาอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งควรเปนไปตามกฎระเบียบของประเทศ 

โรงงานสกัดนํ้ามนัปาลมควรใชเทคนิคเพื่อรีไซเคิลนํ้าเสีย 
อยางไรก็ตามการปลอยนํ้าทิ้งจากโรงงานสกัดลงสูแหลงนํ้า
ธรรมชาติตองเปนไปตามมาตรฐานนํ้าทิ้ง โดยตองมีการสุมเก็บ
ตัวอยางนํ้ามาวิเคราะห  อางอิงมาตรฐานตามประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิด ประเภทโรงงานอตุสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรม 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
เกษตรกรรายยอยในโครงการไมจําเปนตองสุมตัวอยางน้ําและ
วิเคราะหน้ํา แตผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรจะให
การฝกอบรมที่เหมาะสมสําหรับสมาชิกเกี่ยวกับความสําคัญใน
การรักษาระดับและคุณภาพน้าํผิวดินและน้าํใตดิน และมีการ
นําไปปฏบิัต ิ
เกษตรกรรายยอยอิสระไมจาํเปนตองสุมตัวอยางน้าํและ
วิเคราะหน้ํา แตควรแสดงไดวาเกษตรกรเขาใจถึงความจําเปนใน
การรักษาระดับและคุณภาพน้าํผิวดินและน้าํใตดิน และมีการ
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นําไปปฏบิัต ิ
เกณฑขอกําหนด 4.5  

การใชเทคนิคการจัดการศัตรูพืช
แบบบูรณาการที่เหมาะสม 
(Integrated Pest 

Management (IPM))ในการ
บริหารจัดการศัตรูพืช โรคพืช 
วัชพืช และสิ่งมีชีวิตตางถิ่นที่
นําเขามาอยางมีประสิทธิภาพ 

 
IN 4.5.1 
มีแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบ
บูรณาการ (IPM) ที่เปนปจจุบนั 
 
 
 
 

 
IN 4.5.2 
การติดตามการขยายขอบเขตของการ
จัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการที่
นําไปใช รวมถึงการฝกอบรม และบัน
ทีกพืน้ทีท่ี่มีการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 
 
IN 4.5.3 
มีการติดตามคาของความเปนพิษของ
สารกําจัดศัตรูพืชตอไร (ปริมาณการใช
สารออกฤทธิ์สําคญัตอไร). 

 
ผูปลูกควรใชเทคนิค IPM ที่เปนทีย่อมรับรวมกบัวิธีทางเขต
กรรม ชีววิธี วิธีกล หรือวิธีทางกายภาพ เพือ่ลดการใชสารเคมีให
นอยที่สุด หากเปนได ควรใชพืชหรือพันธุสัตวทองถิ่นในการ
ควบคุมทางชีวภาพ 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรใหการฝกอบรม
เกี่ยวกับเทคนิค IPM กับสมาชิก และใหความชวยเหลือเกี่ยวกบั
การใชสารเคมีทางการเกษตร 
เกษตรกรรายยอยอิสระควรแสดงใหเห็นวามีความรูเพียงพอ
เกี่ยวกับเทคนิค IPM และสามารถนําไปปฏบิัติได 

เกณฑขอกําหนด 4.6  

การใชสารเคมีทางการเกษตรตอง
ไมทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม  รวมถึงไมใหมี
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพชืใน
ลักษณะของการปองกัน ยกเวน
ในกรณีที่ไดระบไุวในแนวปฏบิัติ
ที่ดีที่สุดของประเทศ  หากมีการ
ใชสารเคมีประเภท 1A หรือ1B 
ตามรายการขององคการอนามัย

 
IN 4.6.1 
การใหเหตุผลในการใชสารเคมีทาง
การเกษตรทุกประเภทไวในระเบียบ
ปฏิบัติงาน (SOP) 
 
IN 4.6.2 
บันทกึการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพชื 
(รวมถึงสารออกฤทธิ์  พื้นทีท่ี่ใช 
ปริมาณที่ใชตอไร และจํานวนครั้งที่
ใช) 
 

 
IN 4.6.10 
มีหลักฐานเปนเอกสารที่ระบวุามีการ
ลด และ/หรือ เลิกใชสารพาราควอท
และสารเคมีในประเภท 1A หรือ 1B 
ตามรายการขององคการอนามัยโลก  
หรือตามรายการของอนุสัญญาสตอ็ค
โฮลม หรืออนุสัญญารอตเตอรดมั  
 
IN 4.6.11 
จัดใหมีเอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
ผูปลูกปาลมควรดาํเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการใช
สารเคมีทุกชนิด จดัใหมีอุปกรณปองกันและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการลางสําหรับพนักงาน/ คนงาน เก็บบนัทึกและ
ฝกอบรมเจาหนาที่ทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกบัสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534 หรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
ภาวะแวดลอม (สารเคมี) พ.ศ. 2520  หรือกฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑและวธิีการตรวจสุขภาพของลูกจาง และสงผลการ
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

โลก หรือตามรายการของ
อนุสัญญาสต็อคโฮลม หรือ
อนุสัญญารอตเตอรดัม ผูปลูก
จะตองพยายามทีจ่ะหาทางเลอืก
อื่นแทนการใชสารเคมีเหลานี้ 
รวมทั้งมีบันทึกไว 

IN 4.6.3 
ใชสารเคมีกําจัดศตัรูพืชที่มีการขึ้น
ทะเบียนภายใตพระราชบัญญัตวิัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2544 
 
IN 4.6.4 
มีการใชสารเคมีทุกชนิดโดยผูชํานาญที่
ไดรับการฝกอบรมที่จําเปนและควรใช
ตามที่ระบุไวบนฉลากผลิตภณัฑ 
 
IN 4.6.5 
จัดใหมีอุปกรณความปลอดภัยที่
เหมาะสมและมีการนําไปใช 
 
IN 4.6.6 
มีการจัดเก็บสารเคมีอยางเหมาะสม 
และปลอดภัย และมีการติดฉลาก
สารเคมีทุกชนิดตามที่กําหนดไวใน
คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2550 และขอกาํหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 
IN 4.6.7 
หามสตรีมีครรภหรือสตรีที่อยูในชวง
ใหนมบุตรทํางานที่เกี่ยวของกับ

(MSDS) ของสารเคมอีันตราย 
 
 
 

ตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเจาหนาที่ทีป่ฏิบตัิงานเกี่ยวกับ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและอุปกรณทีใ่ชกับสารเคมีอันตรายควร
รวมถึง อางน้ํา ทีล่างตาและพื้นทีอ่าบน้ํา 
 
มีการตรวจสุขภาพและการตรวจตดิตามสําหรับเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัสารเคมีกําจัดศตัรูพืชโดยแพทยดานอาชีวเวช
ศาสตร (doctor of Occupational Medicine) 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรใหการฝกอบรม
สมาชิกเกี่ยวกับการใชสารเคมีทางการเกษตรอยางสม่ําเสมอ  
การฝกอบรมควรรวมถึงหัวขอตางๆเหลานี้เปนอยางนอย  
1. ประเภทของสารเคมีที่อนุญาติใหใชและขอควรระวังในการ
ใชสารเคมีเหลานั้น 
2. วิธีการใชงานอยางปลอดภัย และการใชอุปกรณปองกันที่
เหมาะสม 
3. การจัดเก็บสารเคมีและการกําจัดบรรจุภัณฑสารเคมีอยาง
ปลอดภัย 
4. หามสตรีมีครรภพนสารเคมีและทํางานเกี่ยวกบัสารเคมี 
5. ควรใชสารเคมีทุกชนดิตามที่ระบุไวบนฉลากผลติภัณฑ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรเก็บบันทึกขอมูล
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 
IN 4.6.8 
มีการตรวจสุขภาพสําหรับเจาหนาที่
ใหมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชและมกีารเฝาระวังสุขภาพ
ประจําปหรือกรณมีีการเปลี่ยนงาน 
และบันทึกการปฏิบัติที่ขจัดผลกระทบ 
 
IN 4.6.9 
การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การลางสําหรับเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและ
อุปกรณที่ใชกบัสารเคมีอันตราย 

สารเคมีทางการเกษตรที่จัดใหกับสมาชิกและติดตามการใช
สารเคมีและมีการนํามาตรการที่เหมาะสมมาใชเพื่อลดความ 
เสี่ยงและผลกระทบ 

เกษตรกรรายยอยอิสระตองสามารถระบุและใหเหตุผลการใช
สารเคมี รวมทั้งปฏิบัติตามขอควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 

เกณฑขอกําหนด 4.7  

มีแผนดานสุขอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยมีการสื่อสาร
ใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และมี
การนําไปปฏบิัติใชไดอยางมี
ประสิทธิผล 
 

 
IN 4.7.1 
การดําเนินการตามนโยบายดานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยและการตรวจ
ติดตาม 
 
IN 4.7.2 
เอกสารการประเมินความเสี่ยงของ
กิจกรรมทุกประเภท และมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานเพือ่ควบคุมอันตราย 
 

 
IN 4.7.4 
คนงานทุกคนที่เกีย่วของกับการ
ปฏิบัติงาน ตองไดรับการฝกอบรมดาน
ความปลอดภัยในการทํางานอยาง
พอเพียงและมีการบันทกึไว (ดูเกณฑ
ขอ 4.8) 
 
IN 4.7.5 
มีการใชอปุกรณปองกันที่เหมาะสม

ผูปลูกและผูประกอบการโรงงานสกัดควรมั่นใจไดวาสถานที่
ทํางาน เครื่องจักร อุปกรณ การขนสงและกระบวนการอื่นๆ 
อยูภายใตการควบคุม และมีความปลอดภัยและไมมีความเสี่ยง
ตอสุขภาพ ผูปลูกและผูประกอบการโรงงานสกัดควรมั่นใจ
ไดวาสารเคมี สารชีวภาพ อยูภายใตการควบคุมและไมมีความ
เสี่ยงตอสุขภาพโดยการนํามาตรการที่เหมาะสมมาใช ควรจัด
ใหมีสภาวะแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและดีตอสุขภาพ 

สําหรับพนักงานทุกคนไมวาจะเปนลูกจางหรือผูรับเหมา 
แผนสุขภาพและความปลอดภัยควรจะเปนไปตามแนวปฏิบัติ
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

IN 4.7.3 
เก็บบันทึกอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
จากการทาํงานทั้งหมดและมกีาร
ทบทวนเปนระยะ ๆ  อาจมีการคํานวณ 
อัตราการเสียเวลาจากอบุัติเหตุ (Lost 
Time Accident (LTA) rate) 
 

สําหรับความเสี่ยงในการดําเนินการที่
ไดมีการประเมินไว 
 
IN 4.7.6 
มีเจาหนาที่รับผิดชอบดานความ
ปลอดภัยในการทาํงาน โดยใหมี
เจาหนาที่ความปลอดภัยและ
คณะกรรมการดานความปลอดภัย 
 
IN 4.7.7 
มีบันทกึการประชุมระหวางเจาหนาที่
รับผิดชอบและคนงานเปนประจํา ใน
เรื่องที่เกี่ยวของกบัสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และสวสัดิการ ของลูกจาง 
และมีการบันทึกรายละเอียดและ
ประเด็นตางๆ 
  
IN 4.7.8 
ควรมีขั้นตอนการดําเนินงาน เมื่อมี
อุบัติเหตุ และในกรณีฉุกเฉิน และมี
ขอปฏิบัติ ที่พนักงานทุกคนสามารถ
เขาใจไดงาย ในภาษาที่เหมาะสม
สําหรับพนักงาน 
 

ของอนุสัญญา ILO 184 (ดูภาคผนวกที่ 1) 
 
ผูปลูกควรดําเนินการตามแนวปฏิบัติในการทํางานที่ปลอดภัย
เกี่ยวกับความปลอดภัยดานอัคคีภัยตามประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง 
  
นอกจากขอกําหนดที่กลาวถึงใน ตัวชี้วัด 4.7.10 ถึง 4.7.12
ความปลอดภัยดานอัคคีภัยควรครอบคลุมประเด็นตาง ๆดังนี้ 

• มีการซอมแผนฉุกเฉินประจําป 
• บํารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัยและอุปกรณ

ปองกันไฟอยางนอย 6 เดือนครั้ง 
• มีสัญญาณเตือนไฟไหมและมีการบํารุงรักษาทุก

เดือน 
• มีทางหนีไฟ   

 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรจะนําแผนสุขภาพ
และความปลอดภัยมาปฏิบัติใชกับสมาชิก ซื่งรวมถึงการใช
สารเคมีทางการเกษตร ผูบริหารโครงการควรเก็บบันทึก
อุบัติเหตุทั้งหมดและมีการทบทวนเปนระยะๆ  ถาขอมูลที่
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

IN 4.7.9 
ควรจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงที่
เหมาะสม 
 
IN 4.7.10 
อยางนอยรอยละสี่สิบของจํานวน
พนักงานทั้งหมด ตองไดรับการ
ฝกอบรมเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ดับเพลิงรวมทั้งมีการบันทึกไวดวย 
  
IN 4.7.11 
มีการจัดเก็บสารเคมีไวไฟอยาง
เหมาะสมและปลอดภัย 
 
IN 4.7.12 
มีเจาหนาที่ที่ไดรับการฝกอบรม
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตนทั้ง
ในการปฏิบัติภาคสนามและการ
ดําเนินการอื่น ๆ 
 
IN 4.7.13 
ควรจัดใหมีอุปกรณปฐมพยาบาล
เบื้องตนในสถานที่ทํางาน 
 
IN 4.7.14 

บันทึกยากที่จะเขาถึง ผูบริหารตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
มาตรการที่นํามาใชเพื่อคนหาบันทึก 
สําหรับเกษตรกรรายยอยอิสระ ไมจําเปนตองมีการเก็บบันทึก
อยางเปนทางการ แตตองสามารถระบุและใหเหตุผลการใช
สารเคมี หรือแนวปฏิบัติในการทํางานเพื่อใหลูกจางปลอดภัย 
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

ควรจัดใหมีเจาหนาที่ดานการแพทย
ตามกฎหมาย (หมอ หรือ พยาบาล) 
 
IN 4.7.15 
ควรมีประกันอุบัติเหตุและ
ประกันสังคมสําหรับลูกจาง 
 

เกณฑขอกําหนด 4.8  

พนักงาน คนงาน เกษตรกรราย
ยอย และผูรับเหมาทั้งหมด ตอง
ไดรับการฝกอบรมที่เหมาะสม 
 

 
IN 4.8.1 
แผนงานฝกอบรมอยางเปนทางการ ที่
รวมถึงการประเมินความตองการการ
ฝกอบรมอยางสม่าํเสมอพรอมทั้ง
เอกสารประกอบแผนงาน และเก็บ
บันทกึประวัติการฝกอบรมของลูกจาง
แตละคนรวมทั้งผูรับเหมา 
 
 
 

  
ผูปลูก และ ผูประกอบการโรงงานสกัดควรใหการฝกอบรม
สําหรับพนักงานและคนงานทุกคน  เพือ่พวกเขาจะไดสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ และรับผิดชอบงานตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไว  
และเปนไปตามหลักการ เกณฑขอกําหนด และแนวปฏิบัต ิ
 
ควรคัดเลือกผูรับเหมา โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
ทํางานและมีความรับผิดชอบงานตามขั้นตอนทีไ่ดกําหนดไว 
และเปนไปตามหลักการ เกณฑขอกําหนด และแนวปฏิบัต ิ
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
คนงานในสวนของเกษตรกรรายยอยในโครงการจําเปนตอง
ไดรับการฝกอบรมและมทีักษะการปฏิบัติงานอยางเพียงพอจาก
ผูจัดการโครงการ  องคกรของรัฐ หรือ หนวยงานที่มคีุณสมบัติ/
มีความชํานาญและมีการบนัทึกไว 
สําหรับเกษตรกรรายยอยอิสระ ไมจําเปนตองมีบันทกึเกี่ยวกับ
การฝกอบรม แตสามารถแสดงใหเห็นวา ไดรับการฝกอบรมที่
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จําเปนและเกี่ยวของกับหนาที่ของตัวเอง 
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หลักการขอที่ 5: ความรับผดิชอบดานสิง่แวดลอม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

เกณฑขอกําหนด 5.1  

มีการระบผุลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมทีอ่าจเกิดขึ้น จากการ
บริหารจัดการสวนปาลมและ
โรงงานสกัด รวมถึงการปลกู
ทดแทน และมีแผนการลด
ผลกระทบเชิงลบและแผน
สงเสริมที่เอื้อประโยชนตอ
สิ่งแวดลอม อกีทัง้มีการ
ดําเนินงานและตรวจติดตามเพือ่
แสดงวามีการปรบัปรุงอยาง
ตอเนื่อง 
 
 
 

 
IN 5.1.1 
การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
(EIA) โดยโรงงานสกัดหรือสวนปาลม
รวมถึงหลักฐานการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย ที่อาจจําเปนตองทํา
ตาม พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535
  
IN 5.1.2 
บันทกึการประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ที่มีการทบทวนเปนระยะ 
 
IN 5.1.3 
แผนการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และแผนสงเสริมที่เอื้อประโยชนตอ
สิ่งแวดลอมมีการดําเนินงานและมกีาร
กําหนดระเบียบปฏิบัติงานและการ
ตรวจติดตาม 
 

  
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535  และประกาศกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทีต่องจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม  
การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการเหลานี้
สามารถทําไดโดยนิติบุคคลทีไ่ดรับอนุญาตจากสํานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม (สผ.) 
 
การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม อาจเปนรูปแบบใดกไ็ด  
เชน รายงาน  ISO 14001 ระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม  
(EMS) และ/หรือ รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)  
ที่ครอบคลุมประเด็นที่กลาวถึงในเกณฑขอกําหนดนี ้  และ
ประเด็นที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดหยิบยกขึ้นมาในการปรึกษาหารอื 
แผนปฏบิัติการของฝายบริหารที่ไดบันทึกไวที่มีการกลาวถึง
ประเด็นตางๆ ที่ไดมาจากการประเมินผลกระทบขางตนและมีการ
ติดตามรายป 
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม อาจมกีารระบุในเรื่องผลกระทบตอ
ทรัพยากรดนิ และ แหลงน้าํ  คุณภาพของอากาศ  (เกณฑขอ    
5.6) ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศน ตลอดจน
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ประโยชนสุขของประชาชนทัว่ไป (เกณฑขอ  6.1 ผลกระทบดาน
สังคม) ทั้งในและนอกพื้นที ่
สิ่งสําคัญ คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  เทคนคิ หรือการ
ดําเนินการใดๆ จะตองมีการปรับปรุง ควรมีการระบผุลกระทบ 
และการกําหนดมาตรการลดผลกระทบใดๆ ใหเปนปจจุบนั ตาม
ความจําเปน 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการเปนผูรับผิดชอบในการ
ประเมินผลกระทบสําหรับสมาชิก รวมถึงมีการวางแผนและ
ดําเนินการตามผลที่ไดรับ 
เกษตรกรรายยอยอิสระ ไมตองประเมินผลกระทบอยางเปน
ทางการ แต ควรจะมีความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกบัผลกระทบเชิง
ลบของกิจกรรมและเทคนิคตาง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบ 
 

เกณฑขอกําหนด 5.2  

มีการระบุสถานภาพของพรรณ
พืชหรือพนัธุสัตวหายากหรืออยู
ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกลสูญ
พันธุ และถิน่อาศยัที่มีคุณคาสูง
ตอการอนุรักษ (high 

conservation value) หากมีการ

 
IN 5.2.1  
การระบแุละประเมินถิ่นอาศัยที่มี
คุณคาสูงตอการอนุรักษ  เชน ระบบ
นิเวศที่หายากและถูกคุกคาม และ
พรรณพืชหรือพันธุสัตวหายากหรืออยู
ในภาวะถูกคุกคาม  (ERTs) ภายใน
พื้นที่สวนปาลมหรือโรงงานสกัด  

 
IN 5.2.3 
การปฏิบัตติามขอกําหนดของกฎหมาย
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษพรรณพืช 
พันธุสัตวหรือการอนุรักษถิ่นที่อยูอาศัย 
 
IN 5.2.4 
การหลีกเลี่ยงการสรางความเสียหาย 
และความเสื่อมโทรมตอถิ่นทีอ่ยูอาศัย 

 
การเก็บรวบรวมขอมูลควรรวมถึงการตรวจทานบนัทกึทาง
ชีวภาพที่มอียู  และการปรึกษาหารอืกับหนวยราชการ 
สถาบันวิจัย และองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ  ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ อาจมีการสํารวจภาคสนามบางอยางเพิ่มเติม 
ขึ้นอยูกับความหลากหลายทางชีวภาพและขอมูลทีม่ีอยู 
มีการระบพุรรณพืชหรือพนัธุสัตวหายากหรืออยูในภาวะถูก
คุกคามและสถานะของการอนุรักษ  ตามตารางการอนุรักษของ
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ระบุอยูในพื้นที่สวนปาลมน้ํามัน
หรืออาจไดรับผลกระทบจาก การ
บริหารจัดการสวนปาลมหรือ
โรงงานสกัด ควรมีการพิจารณา
การอนุรักษไวในแผนบริหาร
จัดการและแผนการดําเนินงาน  
 
 

 
IN 5.2.2 
แผนการบริหารจดัการถิ่นอาศัยที่มี
คุณคาสูงตอการอนุรักษ และพรรณพืช
หรือพันธุสัตวหายากหรืออยูในภาวะ
ถูกคุกคาม 
 

 
IN 5.2.5 
หลักฐานที่เเสดงถึงความพยายามใน
การควบคุมการลาสัตว การตกปลา  
หรือการเก็บของปาทีผ่ิดกฎหมาย 
หรือไมเหมาะสม และมีการพัฒนา
มาตรการที่สามารถแกไขปญหาความ
ขัดแยงระหวางมนุษยและสัตวปา 
 
 

ประเทศและแสดงหลักฐานความพยายามในการอนุรักษทนัที
สําหรับเขตพื้นทีต่ิดตอ 
แผนการบริหารจดัการควรรวมถึงพี้นทีท่ี่ตองมีการปรับปรุงและ
กิจกรรมดังกลาวขางตนควรมีการดําเนินงานโดยการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ 
ความพยายามในการปกปองพรรณพืชหรือพนัธุสัตวหายากหรือ
อยูในภาวะถูกคุกคามควรเปนไปตามพระราชบัญญตัิ สงวนและ 
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัตินีม้ีการระบุรายชือ่สัตวปาสงวน 15 ชนิด โดยหาม
ลา หามเลี้ยง หามครอบครองหรือขาย ยกเวนสําหรับการวิจัยซึ่ง
ตองไดรับอนุญาตจาก เลขาธิการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช (Permanent Secretary of National Park, 
Wildlife and Plant Conservation) 
สัตวปาสงวนมีดังนี้  
1) นกเจาฟาหญิงสิรินธร หรือนกตาพอง (White-eyed River – 

Martin) 
2) แรด หรือ แรดชวา (Lesser One-Horned Javan 

Rhinoceros) 
3) กระซู (Asian Two- Horns or Sumatran Rhinoceros) 
4) กูปรี หรือ โคไพร (Kuoprey or Kouproh) 
5) ควายปา หรือมหิงสา (Asiatic or Wild Water Buffalo) 
6) ละอง หรือละมัง่ (Brow-antlered Deer or Eld's Deer) 
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7) สมันหรือเนื้อสมัน (Schomburkg 's Deer) 
8) เลียงผา หรือ กรูํา หรือโครํา (Serow) 
9) กวางผา (Goral or Chiness Goral) 
10) นกแตวแลวทองดํา (Gurney 's Pitta) 
11) นกกระเรียน (Grus antigone) 
12) แมวลายหินออน (Marble Cat) 

13) สมเสร็จ (Asian or Malayan Tapair) 
14) เกงหมอ ( Muntiacus feai ) 
15) พะยูนหรือหมูน้ํา ( Dugong dugon ) 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรจะรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับสถานภาพเหลานี้สําหรับสมาชิกรวมทั้งโรงงานสกัดและ
สวนปาลมของตนเอง ถามพีรรณพืชหรือพนัธุสัตวหายากหรืออยู
ในภาวะถูกคุกคาม หรื่อใกลสูญพนัธุ และถิ่นอาศัยที่มีคุณคาสูง
ตอการอนุรักษ ทีอ่าจจะกระทบจากการดําเนนิการของสมาชิก 
ควรมีการใชมาตรการที่เหมาะสมเพือ่ที่จะรักษาและสงเสริมที่เอื้อ
ประโยชนตอพรรณพืชหรือพันธุสัตวหายากหรืออยูในภาวะถูก
คุกคาม หรือใกลสูญพันธุ และถิ่นโครงการอาศัยที่มคีุณคาสูงตอ
การอนุรักษ ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของโครงการ 
เกษตรกรรายยอยอิสระแสดงใหเห็นถึงความเขาใจเบื้องตนในการ
ในการอนุรักษพรรณพืชหรือพันธุสัตวนั้นและความจาํเปนในการ
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อนุรักษ  ถามีพรรณพืชหรือพันธุสัตวหายากหรืออยูในภาวะถูก
คุกคาม หรือใกลสูญพันธุ และถิ่นโครงการอาศัยที่มคีุณคาสูงตอ
การอนุรักษควรมกีารใชมาตรการทีเ่หมาะสมในการอนุรักษ 

เกณฑขอกําหนด 5.3  

มีการลดของเสีย (reduced) การ
หมุนเวียนของเสียกลับมาใชใหม
(recycled) การนําของเสีย
กลับมาใชซ้ํา(re-used) และการ
กําจัดของเสียที่มลีักษณะแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และสังคม 
 
 

 
IN 5.3.1 
เอกสารระบุของเสียทั้งหมด และ
แหลงที่มาของมลพิษ 
 
IN 5.3.2 
มีแผนการบริหารจัดการและกําจัดของ
เสียที่ระบุไวทั้งหมด และนําไปปฏบิัติ
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดมลพิษ 
 
 
 

 
IN 5.3.3 
การกําจัดบรรจุภณัฑสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชและของเสียอี่นๆ อยาง
ปลอดภัยโดยผูรับเหมาที่ไดรับอนุญาต 
 
IN 5.3.4 
โรงงานสกัดไดรับการอนุมัติเกี่ยวกับ
การกําจัดของเสียจากกรมโรงงาน และ
มีวิธีการกําจัดของเสียตามที่ไดรับการ
อนุมัต ิ
 
IN 5.3.5 
โรงงานสกัดมีการเก็บบันทึกรายงาน
ของเสียประจําป และบันทึกการขอ
อนุญาตจดัเก็บของเสียใด ๆที่มีการเก็บ
มากกวา 3  เดือน และมีหลกัฐานการ
สงรายงานใหกับกรมโรงงาน 
 
IN 5.3.6 
หลักฐานแสดงวามีการนําเศษเหลือจาก
การเก็บเกี่ยว และชีวมวลใดๆ กลบัมา

แผนการบริหารจดัการและการกําจดัของเสีย ควรรวมมาตรการ
ดังตอไปนี ้

• ระบุและตดิตามแหลงที่มาของของเสีย และมลพิษ 
• การปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชประโยชนจาก

ทรัพยากร โดยมีการนําของเสียที่มีศกัยภาพในการนํา
กลับมาใชใหมมาใชประโยชนเปนธาตุอาหาร หรือ
แปรสภาพเปนสินคาที่มีมูลคาเพิ่ม  (เชน แผนงานผลิต
อาหารสัตว) 

• มีการกําจัดสารเคมีที่มีอนัตราย และบรรจุภัณฑสารเคมี
อยางเหมาะสม ทัง้นี้บรรจุผลิตภัณฑสารเคมีที่เหลือใช 
(surplus chemical containers) ควรถูกกาํจัด หรือ 
ทําความสะอาดในลักษณะที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม  (เชน  สงคืนใหผูขาย หรือ ทาํ
ความสะอาดโดยวิธีการลางสามครั้ง (triple rinse 

method)  โดยไมเกิดความเสี่ยงตอการปนเปอนของ
แหลงน้ําหรือสุขภาพมนษุย ควรมคีําแนะนําการกาํจดั  
ของผูผลิตบนฉลากติดอยู  

โรงงานสกัดควรจะปฏิบตัิตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

ใชเพื่อผลิตพลังงานและ/หรือนําไปใช
ในสวน (เกณฑขอ  4.2) 
 
IN 5.3.7 
หลักฐานการรีไซเคิลน้ําเสียจาก
โรงงานสกัด 
  

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว พ.ศ. 2548 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรจัดทําแผน  ที่เหมาะสม
และนําแผนไปปฏิบัติสําหรับการบริหารจัดการและการกําจดัของ
เสียของสมาชิก รวมถึงการกําจดับรรจุภัณฑสารเคมีกําจัดศตัรูพืช
อยางปลอดภัย ผูจดัการโครงการควรจะสนับสนุนและให
การศึกษากบัสมาชิกเกี่ยวกับการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
และใชวิธีการลดของเสีย การหมุนเวียนของเสียกลับมาใชใหม 
การนําของเสียกลบัมาใชซ้ําถาเปนไปได 
เกษตรกรรายยอยอิสระ ควรนํามาตรการที่เหมาะสมมาใช ในการ
กําจัดสารเคมีอันตราย และบรรจุภณัฑของสารเคมีอนัตรายและ
สามารถทีอ่ธิบายถึงวิธีการกําจัดตามขั้นตอนบนฉลากของผูผลิต 

เกณฑขอกําหนด 5.4  

มีการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และการใชพลังงาน
หมุนเวียนใหมากที่สุด 
 

  
IN 5.4.1 
การติดตามการใชพลังงานหมุนเวียน
ตอตันน้ํามันปาลมดิบ (CPO) หรือ
ผลิตภัณฑจากปาลมในโรงงานสกัด 
 
IN 5.4.2 
การติดตามการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล
โดยตรงในการผลติน้ํามันปาลมดิบ
(CPO) ตอตัน (หรือทะลายปาลมสด 

ผูปลูกและโรงงานสกัดควรประเมนิการใชพลังงานโดยตรงใน
การดําเนินการ รวมถึงเชื้อเพลิงและไฟฟา  และประสทิธิภาพการ
ใชพลังงาน ซึ่งควรรวมถึงการประมาณการใชเชื้อเพลิงของ
ผูรับเหมา  รวมถึงการขนสงและการใชเครื่องจักรกลทุกประเภท 
ถาเปนไปได ควรมีการศึกษาความเปนไปไดในการกกัเก็บ และ
การใชกาซชีวภาพ 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรจัดเตรียมแนวปฏบิัติที่
เหมาะสมสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับ
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

ในกรณีที่ผูปลูกไมมีโรงงานสกัด) 
 
IN 5.4.3 
แผนปรบัปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงานของโรงงานสกัด 

สมาชิกและมีการนําไปปฏบิัต ิ
เกษตรกรรายยอยไมจําเปนตองปฏบิัต ิ
 
 

เกณฑขอกําหนด 5.5  

หลีกเลี่ยงการใชไฟในการเผา
กําจัดขยะและเพือ่การเตรียมพื้นที่
ปลูกทดแทน เวนแตสถานการณ
จําเพาะที่ระบุไวใน แนวทางของ
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) หรือ
แนวทางการปฏบิตัิที่ดทีี่สุดของ
ภูมิภาคอืน่ 
 

 
IN 5.5.1 
เอกสารการประเมิน การใชไฟเผาเพื่อ
เตรียมที่ดินสําหรับการปลูกทดแทน 
รวมถึงมาตรการควบคุมตางๆ เพือ่
ปองกันการลุกลามของไฟไปยังพื้นที่
อื่น 
 
 

 
IN 5.5.2 
หลีกเลี่ยงการใชไฟเผาบนดินพร ุ 
 

การใชไฟเผา กระทําไดเฉพาะกรณทีี่มีการประเมินและพิสูจนแลว
วาใหผลดทีี่สุด และเปนทางเลอืกทีม่ีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยที่สุด ในการลดความเสี่ยงจากการระบาดอยางรนุแรงของ
ศัตรูพืชและโรคพชื และมีหลักฐานยืนยันวาการใชไฟ มีการ
ควบคุมอยางระมดัระวัง   
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรจัดใหมีการฝกอบรม
และใหความชวยเหลือสมาชิกเพือ่หลีกเลี่ยงการใชไฟเผาสําหรับ
การเตรียมพื้นทีป่ลูก การเผาในที่โลงไมสามารถทําไดยกเวน
ตามที่ระบุใน แนวทางของภูมภิาคอาเซียน (ASEAN) หรือ
แนวทางการปฏบิตัิที่ดทีี่สุดของภูมภิาคอื่น 
เกษตรกรรายยอยอิสระควรเขาใจถงึผลกระทบดานสิง่แวดลอมที่
อาจเกิดขึ้นจากการเผาในที่โลงและนํามาตรการตาง ๆ มาใชเพื่อ
ลดผลกระทบนัน้ 

เกณฑขอกําหนด 5.6  

มีแผนการลดมลภาวะและการ

 
IN 5.6.1 
หลักฐานระบุชี้มลพิษและแหลงมลพิษ

 
IN 5.6.4 
ระเบียบปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อรักษา

 
โรงงานสกัดมีการติดตามและวิเคราะหมลพษิและแหลงมลพิษ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของ
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

ปลอยมลพษิ รวมทั้งกาซเรือน
กระจก และมกีารนําแผนไป
ปฏิบัติใช และติดตามผล 
 

ของสวนปาลมและโรงงานสกัด 
 
IN 5.6.2 
โรงงานสกัดมีการติดตามและวิเคราะห็
มลพิษและการปลอยมลพษิจากแหลง
ตางๆ รวมถึงการวัดคาระดบัปริมาณ
ฝุนละออง (TSP) กาซซัลเฟอรได
ออกไซด (SO2) กาซไนโตรเจน
ออกไซด  (NOx )ในอากาศ 
 
IN 5.6.2 
แผนการลดมลมลพิษและลดการปลอย
มลพิษจากสวนปาลมและโรงงานสกัด 

และควบคุมการเกิดมลพษิในโรงงาน
สกัด 

 
IN 5.6.5 
การกําหนดวิธีการบําบดัน้ําเสีย 
(POME)  
 

สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรทําการประเมิน 
กิจกรรมที่กอใหเกิดมลพษิทั้งหมดของสมาชิกและจดัทําแผนการ
ลดมลพิษเพือ่ใหสมาชิกนําไปปฏิบัต ิ
เกษตรกรรายยอยไมจําเปนตองปฏบิัต ิ
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หลักการขอที่  6: ความรับผดิชอบที่มีตอพนักงาน/ลูกจาง บุคคล ชุมชน ที่ไดรับผลกระทบจากผูปลูกและโรงงานสกัด 

ตัวชี้วัด 
เกณฑขอกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

เกณฑขอกําหนด 6.1  

มีการระบผุลกระทบดานสังคม
โดยกระบวนการมีสวนรวม จาก
การบริหารจัดการสวนปาลมและ
โรงงานสกัด รวมถึงการปลกู
ทดแทน และมีแผนการลด
ผลกระทบเชิงลบและแผน
สงเสริมที่เอื้อประโยชนตอสังคม 
อีกทั้งมีการดําเนนิงานและตรวจ
ติดตามเพือ่แสดงวามีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 
 

 
IN 6.1.1 
เอกสารประเมินผลกระทบดานสังคม  
รวมถึงบันทึกการประชุม และ
หลักฐานที่แสดงวาการประเมินผล
กระทบเกิดจากการมีสวนรวมของกลุม
ที่ไดรับผลกระทบ 
 
 
 

 
IN 6.1.2 
แผนการบริหารจดัการผลกระทบดาน
สังคมเพื่อลดผลกระทบเชิงลบและ
สงเสริมผลกระทบเชิงบวกรวมทั้งการ
ตรวจติดตามและทบทวนแกไขแผนให
เปนปจจบุันเมื่อจาํเปน 
 
IN 6.1.3 
โรงงานสกัดควรเอาใจใสเปนพิเศษใน
เรื่องเกี่ยวกับผลกระทบดานสังคม
สําหรับเกษตรกรรายยอยในโครงการ 
 

 
การระบุผลกระทบทางสังคม ควรดําเนินการโดยผูปลูกปาลม  และ
โดยการมีสวนรวมจากผูทีไ่ดรับผลกระทบ  รวมถึงสตรี และแรงงาน
ตางดาวตามความเหมาะสมของสถานการณ  
การมีสวนรวมในบริบทนี้หมายถึง กลุมทีไ่ดรับผลกระทบสามารถ
แสดงขอคิดเห็นโดยผานองคกรของตนเอง หรือตัวแทน
(spokespersons)  ที่ไดรับการเลอืกอยางอิสระ ในระหวางการ
ระบุผลกระทบ การทบทวนสิ่งทีพ่บ (findings) และการวางแผนใน
การลดผลกระทบและการติดตามความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผน 
ควรมีการสรรหาผูเชี่ยวชาญอิสระเขารวม เมื่อพิจารณาวามีความ
จําเปนเพือ่สรางความมั่นใจวาผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ) มี
การระบอุยางครบถวน 
ผลกระทบตอสังคมที่เกิดขึ้นอาจมาจากกิจกรรมเชน  การสรางถนน
ใหม โรงงานสกัดน้ํามันปาลม หรือโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ  การ
ปลูกทดแทนใหมดวยพืชชนิดอื่น หรือการขยายพื้นทีก่ารปลกู   การ
กําจัดน้าํเสียจากโรงงานสกัด การแผวถางพืน้ทีป่าธรรมชาติทีอ่ยูใน
แปลง  การเปลี่ยนจํานวนพนักงาน/ลูกจาง  หรือเงื่อนไขการวาจาง 
การบริหารจัดการสวนปาลมและโรงงานสกัดอาจมผีลกระทบดาน
สังคมเกิดผลกระทบดานสังคม )ทัง้เชิงบวกและเชิงลบ( ตอปจจัย
ตางๆเชน 
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ตัวชี้วัด 
เกณฑขอกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

• สิทธิ์การเขาถึงและการใชประโยชน 
• การดํารงชีพทางเศรษฐกิจ  (เชน  การจายคาแรงงาน)  

และเงื่อนไขการทาํงาน 
• กิจกรรมเพื่อการดาํรงชีพ 
• คุณคาทางวัฒนธรรม และ ศาสนา 
• สิ่งอํานวยความสะดวกทางดานสุขภาพ และการศกึษา 
• คานิยมอื่นๆของชมุชน ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง  

เชนการปรับปรุงการคมนาคมและการสื่อสารใหดีขึ้น  
หรือการเขามาของกลุมแรงงานอพยพ (migrant labour 

force)จํานวนมาก 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการทําการประเมินผลกระทบดาน
สังคมของสมาชิก 

เกษตรกรรายยอยอิสระสามารถอธบิายผลกระทบดานสังคมจากการ
ดําเนินการของตนเองและสามารถตอบสนองอยางสรางสรรคถามี
ขอรองเรียน  

เกณฑขอกําหนด 6.2   
มีกระบวนการสื่อสารและการ
ปรึกษาหารอือยางเปดกวางและ
โปรงใสระหวางผูปลูก และ/หรือ
โรงงานสกัด ชุมชนทองถิ่น ,และ

 
IN 6.2.1 
เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกบัการ
ปรึกษาหารอืและการสื่อสาร 
 

 
IN 6.2.2 
เจาหนาที่ฝายบรหิารที่ไดรับการแตงตั้ง
อยางเปนทางการ สําหรับการ
ติดตอสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย  
 
IN 6.2.3 

การตัดสินใจที่ผูปลูกปาลม หรือโรงงานสกัดน้ํามนัปาลมจะวางแผน
ที่จะดาํเนินการ ควรมีความชัดเจน เพื่อใหชุมชนทองถิ่น และกลุม
ผูสนใจอื่นๆ ไดเขาใจวัตถุประสงคของการสื่อสาร และ/หรือการ
ปรึกษาหารอื 
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ตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

ภาคีอื่นๆ ที่มีผลประโยชน
เกี่ยวของกันหรือไดรับผลกระทบ 
 
 

การรักษาไวซึ่งรายชื่อของผูมีสวนได
สวนเสีย บันทึกขอมูลที่มีการสื่อสาร
ทั้งหมด และบนัทกึการปฏบิัติที่
ตอบสนองตอขอเสนอหรือขอเรียกรอง
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ควรวางรูปแบบกลไกการสื่อสารและการปรึกษาหารือ รวมกบั
ชุมชนทองถิน่ และผูทีไ่ดรับผลกระทบหรือกลุมผูสนใจอื่นๆ  โดย
การคํานึงถึงกลไกที่มีอยูแลวในทองถิ่นและใชภาษาทองถิ่น 
นอกจากนี้ ควรจดัใหมีเวทีการหารอืของผูมีสวนไดสวนเสียจาก
หลายฝาย การสื่อสารควรพิจารณาถึงการเขาถึงขอมลูที่แตกตางกัน
ของผูหญิงกับผูชาย ผูนําหมูบานกบัแรงงานรายวัน  กลุมชุมชนที่
จัดตั้งขึ้นใหมกับกลุมชุมชนที่มอียูเดิม  และชนกลุมนอย 
 
ในการติดตอสื่อสารนี้ ควรพิจารณาถึงการมีสวนรวมของกลุมบุคคล
ที่สาม เชน ชุมชนที่ไมมีผลประโยชนเกี่ยวของ องคกรพัฒนาเอกชน  
หรือรัฐบาล (หรือการรวมตัวกนัของกลุมเหลานี้) เพื่อชวยความ
คลองตัวในการสื่อสารกับเกษตรกรรายยอยในโครงการและชุมชน 
และกลุมอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม  
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรจัดใหมีกลไกที่จาํเปนและ
แตงตั้งเจาหนาที่ในการใหคําปรึกษาและสือ่สารกับสมาชิก ตัวแทน
และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น และควรมีการบันทึกไว 
เกษตรกรรายยอยอิสระไมจาํเปนตองมีเอกสารเกี่ยวกับกฏระเบียบ
และขั้นตอน แตควรสามารถตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียได
อยางสรางสรรค 

เกณฑขอกําหนด 6.3    
IN 6.3.1 

 
IN 6.3.2 

กลไกการยุติขอพพิาท/ ขอโตแยง ควรจัดทําขึน้อยางเปดเผย และ
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

มีระบบการจัดการขอรองเรียน
และขอรองทกุข ซึ่งเปนที่ตกลง
รวมกันและมีการจัดทําเปนระบบ
เอกสารซึ่งไดนําไปปฏิบตัิและ
เปนที่ยอมรบัจากทุกฝาย 
 
 

ระบบที่เปดกวางและเปนที่ยอมรับ
สําหรับภาคสวนใดๆ (ทั้งภายในและ
ภายนอก) สําหรับจัดการขอรองเรียน
และขอรองทกุขทีส่ามารถแกปญหา
การโตแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทันเวลา และมีความเหมาะสม 
 

มีการบันทึกกระบวนการแกไขขอ
โตแยงและผลลพัธ 
 

เห็นพองอยางเปนเอกฉันทจากกลุมที่ไดรับผลกระทบที่เกี่ยวของ ขอ
รองทุกขอาจเปนเรื่องภายใน  (พนกังาน/ลูกจาง)  หรือภายนอกกไ็ด 
 

แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรจัดใหมีกลไกเพื่อจดัการ
ขอรองเรียนและขอของใจสําหรับสมาชิกผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 
และมีการเปดเผยผลลพัธใหกับกลุมที่ไดรับผลกระทบ 
ผูบริหารโครงการควรจะกระตอืรือรนที่จะแกไขขอรองเรียนและขอ
ของใจภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล 
เกษตรกรรายยอยอิสระไมจาํเปนตองมีระบบเอกสาร แตตอง
สามารถแสดงใหเห็นวาสามารถตอบสนองในประเดน็ใด ๆหรือขอ
รองเรียนไดอยางสรางสรรค 

เกณฑขอกําหนด 6.4   
การเจรจาตกลงใดๆที่เกี่ยวกับการ
ชดเชย/ การตอบแทน ตอความ
สูญเสียสิทธิตามกฏหมายหรือ
สิทธิตามจารีตประเพณี ตองมี
ระบบการบนัทึกที่เปนเอกสารที่
ชนพื้นเมอืง ชุมชนทองถิ่น และผู
มีสวนไดสวนเสียอื่นๆ สามารถ
แสดงความคิดเห็นผานสถาบัน/

 
IN 6.4.1 
การจัดทาํขั้นตอนปฏิบัติงานที่ระบุ
สิทธิในที่ดินตามกฎหมายและสิทธิใน
ที่ดินตามจารีตประเพณี รวมถึงขั้นตอน
การระบุ บุคคลทีม่ีสิทธิไดรับ
คาตอบแทน/ คาชดเชย 
 

 
IN 6.4.2 
การจัดทาํขั้นตอนการปฏิบัติในการ
คํานวณและการจายคาตอบแทนที่เปน
ธรรม  (เปนตัวเงนิ หรือ ในรปูแบบ
อื่นๆ) และนําไปใชปฏิบัต ิโดยคํานงึถึง
ความแตกตางทางเพศในการมอีํานาจ
เรียกรองสิทธิ์ ความเปนเจาของและ
การเขาถึงที่ดิน  ความแตกตางของผู
ยายถิ่นและชุมชนดั้งเดิม  ความ

 
เกณฑขอกาํหนดนี้ ควรพิจารณารวมกับเกณฑขอ  2.3  และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวของ 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรใหความชวยเหลือสมาชิก
เพื่อใหมั่นใจไดวาการไดที่ดินมาของสมาชิกปฏิบัติตามเกณฑ
ขอกําหนดนี้ หากกรณีที่การไดมาของที่ดนิตองมีการจาย
คาตอบแทนที่เปนธรรม ควรมีระบบเอกสารที่รวมถึงการมีสวนรวม
ของกลุมที่เกี่ยวของและรายละอียด 
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

องคกรของตนได 
 
 

แตกตางชนกลุมนอย/ชนเผา ที่สามารถ
พิสูจนสิทธิความเปนเจาของที่ดินทาง
กฎหมายเทียบกับความเปนทีด่ิน
สาธารณะของชุมชน 
  
IN 6.4.3 
บันทกึกระบวนการและผลลพัธจาก
การเจรจาตกลงใดๆ และการเรียกรอง
คาชดเชย และเอกสารดังกลาวเปดเผย
ตอสาธารณะได รวมถึงบันทึกการจาย
คาชดเชย 

 
เกษตรกรรายยอยอิสระสามารถแสดงไดวาไดมกีารจายคาตอบแทน
ใหกับเจาของที่เดมิซึ่งเปนที่ยอมรับจากทั้งสองฝายโดย อิสระและ
ไดรับขอมูลลวงหนากอนการยินยอม 
 
 

เกณฑขอกําหนด 6.5   
คาจาง และเงื่อนไขการจางงาน
ของพนักงาน/ลูกจางทั้งของ
กิจการตนเองและของผูรับเหมา
อยางนอยตองเปนไปตาม
กฎหมายหรือมาตรฐาน
อุตสาหกรรมขั้นต่ํา และเพียงพอ
ตอการดํารงชีวิตที่ด ี
 
 

 
IN 6.5.1 
เอกสารการจายคาจางและเงื่อนไข 
 

 
IN 6.5.2 
กฎหมายแรงงานและขอตกลง
ของสหภาพแรงงาน หรือสัญญาการ
จางงานที่ระบุรายละเอียดการจายเงิน
และเงื่อนไขการจางงาน  เชน ชั่วโมง
การทํางาน การหกัเงินคาจาง การ
ทํางานลวงเวลา การลาปวย การลาหยุด
พักผอน การลาคลอด เหตุผลการเลิก
จาง ระยะเวลาในการแจงลวงหนา เปน
ตน ในภาษาที่คนงานเขาใจได หรือมี
เจาหนาที่ฝายบรหิารไดอธิบายอยาง

 
ในกรณีการวาจางคนงานชั่วคราวหรือแรงงานตางดาว  ควรมีการ
กําหนดนโยบายแรงงานเปนพิเศษขึ้น นโยบายแรงงานนี้ตองระบถุึง
การไมเลอืกปฏบิตัิ  หามมิใหมีการสับเปลี่ยนสัญญาวาจาง  และมี
แผนงานการปฐมนิเทศหลังจากการรับเขามาโดยเนนเปนพิเศษเรื่อง
ภาษา  ความปลอดภัย  กฎหมายแรงงาน  การเขตกรรม  เปนตน  การ
จัดใหมีสภาพความเปนอยูทีด่ีพอ มแีรงงานตางดาวถกูตองตาม
กฎหมาย และมีขอตกลงการวาจางที่แยกตางหากเพือ่ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดการเขาเมือง และมาตรฐานสากล  การหักเงินคาจาง ตอง
ไมกระทบตอการดํารงชีวิตทีด่ีพอ 
หามใชแรงงานบงัคับ (forced labour) (ด ูอนุสัญญา ILO  29 และ 
105, ภาคผนวก 1) 
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

ละเอียดถี่ถวนใหคนงานทราบ 
 
IN 6.5.3 
ในกรณีที่ไมมีหรือไมสามารถเขาถงึสิ่ง
อํานวยความสะดวกดาน
สาธารณูปโภคของรัฐ  ผูปลกูและ
ผูประกอบการโรงงานสกัดจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยางพอเพียง 
เกี่ยวกับที่พกั  น้ําใช  การรักษาพยาบาล  
การศึกษา และสวสัดิการ 

ผูปลูกและผูประกอบการโรงงานสกัดควรปฏิบตัิตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และควรมั่นใจวา
ผูรับเหมาปฏิบัตติามกฎหมายที่เกี่ยวของดวย 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรใหความรูกับสมาชิก
เกี่ยวกับหนาทีท่างกฎหมายในการจางพนักงาน/ลูกจางสําหรับสวน
ของสมาชิกและสมาชิกควรปฏบิัตติามหนาทีท่างกฎหมายเหลานี้ 
เกษตรกรรายยอยอิสระควรปฏบิัตติามกฎหมายคุมครองแรงงาน  
การจายเงินและเงือ่นไขการทํางาน 

เกณฑขอกําหนด 6.6 
นายจางตองเคารพสิทธิของ
พนักงาน/ลูกจางทั้งหมด ในการ
จัดตั้งและเขารวมเปนสมาชิก
สหภาพแรงงาน  (trade unions) 

ที่พนกังาน/ลูกจางเลือกเอง เพือ่
รวมตัวกันในการเจรจาตอรอง ใน
กรณีที่กฎหมายจํากัดสิทธิในการ
จัดตั้งองคกร และการรวมตัวเพือ่
เจรจาตอรอง นายจางควรอํานวย
ความสะดวกใหมกีารจัดตั้ง

 
IN 6.6.1 
ประกาศที่เปนภาษาทองถิ่นที่ระบถุึง
การยอมรับเสรีภาพของการรวมตวั 
 

 
IN 6.6.2 
บันทกึการประชมุกับตัวแทนสหภาพ 
แรงงานหรือตัวแทนคนงาน 
 

 
สิทธิของพนักงาน/ลูกจาง และผูรับเหมาในการรวมตัวและตอรอง
กับนายจางควรไดรับความเคารพตาม อนุสัญญา  87 และ 98  ของ
องคการแรงงานสากล  
ไมวาจะมีกฎหมายแรงงานและขอตกลงกับสหภาพหรือไม สัญญา
การวาจางโดยตรงซึ่งมีรายละเอียดการจายเงินและเงือ่นไขอื่นๆที่จัด
ใหมีขึ้นตองใชภาษาที่คนงานเขาใจได  หรือเจาหนาที่ฝายบริหารได
อธิบายใหคนงานฟงอยางละเอียดถีถ่วน 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรเคารพสิทธิของสมาชิกใน
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ตัวชี้วัด 
เกณฑขอกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

องคกรอิสระและการรวมตัวเพือ่
เจรจาตอรอง 

การจัดตั้งกลุมตัวแทนและเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงานและ
ใหการยอมรับกลุมที่จัดตั้งในการมสีวนรวม การปรกึษาหารอื การ
สื่อสารและการเจรจาตอรองกับผูบริหารโครงการ 
เกณฑขอกาํหนดนี้ไมมีผลบังคับใชสําหรับเกษตรกรรายยอยอิสระ 
 

เกณฑขอกําหนด 6.7 
หามมิใหจางแรงงานเด็ก หรือหา
ประโยชนจากแรงงานเด็ก เด็ก
สามารถทํางานในครัวเรือน
เกษตรของตนไดโดยมีผูใหญ
ควบคุมดูแล การทํางานของ
แรงงานเด็กตองไมสงผลกระทบ
ตอการศึกษา เด็กจะตองไมทํางาน
ที่เสี่ยงตออันตราย 
 

 
IN 6.7.1 
นโยบายและหลักฐานแสดงการปฏบิัติ
ตามกฎระเบียบเกีย่วกับอายุขั้นต่ําของ
คนงาน (ไมนอยกวา 15 ป) 
 
IN 6.7.2 
เก็บบันทึกรายงานของพนกังาน/ลกูจาง
ที่มีอายุระหวาง 15 ถึง 18 ป ที่สงใหกับ
กระทรวงแรงงานตามที่มีระบุใน 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 และพระราชบัญญัติ คุมครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 
 
  

  
ผูปลูก และผูประกอบการโรงงานสกัดควรระบุใหชดัเจนในเรื่อง
ของอายุขั้นต่ําในการรับเขาทํางาน รวมถึงชั่วโมงการทํางานและควร
มีการรวมเขาไวในนโยบายของบรษิัท  

เฉพาะคนงานที่มอีายุอยางนอย 15 ปเทานัน้ทีอ่าจไดรับการจางงาน
ยกเวนกรณีการใชแรงงานในครัวเรือนเกษตร 
ในกรณีที่มีการจางงาน และคนงานมีอายุระหวาง 15 ถึง 18 ป บริษทั
ตองจัดทํารายงานสงไปที่กระทรวงแรงงานหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของตามที่ระบุในขอกําหนดของกฎหมาย 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
สําหรับเกษตรกรรายยอยในโครงการและเกษตรกรรายยอยอิสระ
ควร การใชแรงงานเด็กสามารถยอมรับไดในกรณีที่ เด็กทํางานใน
ครัวเรือนเกษตรของตนโดยมีผูใหญควบคุมดูแล และไมสงผล
กระทบตอการศึกษาและเปนไปตามกฎหมาย 

เกณฑขอกําหนด 6.8 
นายจางจะตองไมเลือกปฏบิัติใน

 
IN 6.8.1 
นโยบายที่เปดเผยตอสาธารณะที่ระบุ

 
IN 6.8.2 
หลักฐานแสดงวา ไมมีการเลอืกปฏบิัติ

 
ใหใชขั้นตอนปฏบิัติเกี่ยวกับการรองทุกขในเกณฑขอ 6.3   การเลอืก
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ตัวชี้วัด 
เกณฑขอกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

การจางงานเนื่องจากความ
แตกตางในดานเชือ้ชาต ิวรรณะ 
ถิ่นกําเนดิ   ศาสนา  ความพิการ 
เพศสภาพ การแสดงออกทางเพศ 
(sexual orientation) สมาชิก
สภาพแรงงาน การสังกัดกลุม
การเมือง  หรืออาย ุ

ความเสมอภาคดานโอกาสของ
พนักงาน/ลูกจาง และมีการระบกุลุมที่
เกี่ยวของ/ไดรับผลกระทบใน
สภาพแวดลอมขององคกร  

กับลูกจางและกลุมตางๆซึ่งรวมถึง
แรงงานตางดาวดวย 
 

ปฏิบัติในเชิงบวกโดยการจางงาน และจัดผลประโยชนใหกับชุมชน
ใดชุมชนหนึ่งเปนการเฉพาะ สามารถดําเนินการไดเมื่อเปนสวน
หนึ่งจากผลการเจรจาตกลง 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการตองมั่นใจไดวา สตรี ชน
พื้นเมือง และ ชนหมูนอย มีสวนรวมในกระบวนการเจรจาตอรอง 
การเลือกปฏิบัติในเชิงบวกโดยการจางงาน และจัดผลประโยชน
ใหกับชุมชนใดชมุชนหนึ่งเปนการเฉพาะ สามารถดําเนินการไดใน
ฐานะเปนสวนหนึ่งจากผลการเจรจาตกลง 
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดควรมีสวนรวมในกระบวนการเจรจา
ตอรอง 
เกษตรกรรายยอยจําเปนตองปฏิบัตติามตัวชี้วดั  6.8.2 

เกณฑขอกําหนด 6.9 
มีนโยบายปองกันการคุกคามทาง
เพศและการใชความรุนแรงตอ
สตรีทุกรูปแบบ รวมทั้งการ
ปกปองสิทธิในการเจริญพันธุของ
สตรี และมีการนํานโยบายนี้ไป
ปฏิบัติใช 
 
 

 
IN 6.9.1 
นโยบายการปองกันการคุกคามทาง
เพศและการใชความรุนแรง รวมทั้ง
บันทกึการดาํเนินงานตามนโยบาย  
 
IN 6.9.2 
กลไกรบัเรื่องรองทุกขสําหรับคนงาน
ทั้งหมด รวมถึงผูรับเหมา 
 
 

 
IN 6.9.3 
มีการแตงตั้งตัวแทน หรือ
คณะกรรมการสิทธิสตรี (Gender 

committee) เพื่อที่จะดแูลประเด็นตาง 
ๆ ของพนักงาน/ลูกจาง  
 

 
ควรมีนโยบายที่ชดัเจนซึ่งจัดทําขึ้นจากการหารอืกับพนักงาน/ลูกจาง 
ผูรับเหมา และผูมสีวนไดสวนเสียทีเ่กี่ยวของอื่นๆ  และควรเปดเผย
ตอสาธารณะ  มีการติดตามความคบืหนาในการใชนโยบายนี้อยาง
สม่ําเสมอ และบนัทึกผลการตดิตามกิจกรรมตางๆไวดวย   
เพื่อปฏิบัติตามเกณขอกําหนดนี้ อาจจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิสตรี 
(Gender committee) ที่รับผดิชอบในเรือ่งเฉพาะของสตรี  โดย
คณะกรรมการนี ้มีผูแทนจากทุกสาขางาน และเปนผูพิจารณาเรื่อง
ตางๆ เชน การฝกอบรมสิทธิของสตรี  การใหคําปรกึษาแกสตรทีี่
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ตัวชี้วัด 
เกณฑขอกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

ไดรับผลกระทบจากความรุนแรง ศนูยดูแลเด็กเลก็ซึ่งจัดหาโดยผู
ปลูกปาลม และผูประกอบการโรงงานสกัด สตรีไดรับอนุญาตใหนม
บุตรไดถึงเกาเดือน กอนที่จะกลบัไปทํางานเกี่ยวกับการฉีดพน
สารเคมี  หรือการใชสารเคมี  และสตรีไดรับเวลาพกัระหวางงาน
เปนการเฉพาะเพือ่สามารถใหนมบตุรได 
อยางไรก็ตามการเลือกปฏิบัติตอผูชายอาจเกิดขึ้นได และควรมีการ
คํานึงถึงประเดน็เหลานี้ในการพิจารณาดวย 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรมีนโยบายดานนีแ้ละ
นําไปปฏบิัติกับสมาชิก 
เกษตรกรรายยอยอิสระแสดงใหเห็นวามีความเคารพในสิทธิในการ
เจริญพันธุของลูกจางและมีหลักฐานแสดงวาคนงานหญิงในสวน
สามารถรองเรียนได 

เกณฑขอกําหนด 6.10 
ผูปลูกและโรงงานสกัดมีการ
ดําเนินธุรกิจที่เปนธรรมและ
โปรงใสกับเกษตรกรรายยอยและ
ธุรกิจอื่นๆ ในทองถิ่น 
 

 
IN 6.10.1 
การบันทึกกลไกดานราคาทะลายปาลม
สด (FFB) และปจจัยการผลิต/การ
บริการ 

 
IN 6.10.2 
ราคารับซื้อทะลายปาลมสดในปจจบุัน 
และ ตองเปดเผยตอสาธารณะ 
 
IN 6.10.3 
หลักฐานแสดงวาทุกฝายมีความเขาใจ
ในสัญญาขอตกลงที่ทําไป  และขอ
สัญญาดังกลาวมคีวามเปนธรรม 

 
การทําธุรกรรมกบัเกษตรกรรายยอย  ควรพิจารณาถงึประเด็นตางๆ
เชน บทบาทของพอคาคนกลาง/ ลานเท การขนสง และการเกบ็
รักษาทะลายปาลมสด รวมถึงคุณภาพ และการแบงชัน้คุณภาพ การ
หมุนเวียนธาตุอาหารกลับมาใชใหมของทะลายปาลมสดควรนํามา
พิจารณา (ภายใตขอ 4.2) ในกรณีทีเ่กษตรกรรายยอยไมสามารถนาํ
ของเสียไปหมุนเวียนใชได การจายคาชดเชย/ คาตอบแทนสําหรับ
มูลคาธาตุอาหารที่สงออกไปอาจกาํหนดไวในราคาทะลายปาลมสด 
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ตัวชี้วัด 
เกณฑขอกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

ถูกตองตามกฎหมาย และโปรงใส 
 
IN 6.10.4 
การชําระเงินใหกบัคูสัญญาตรงตาม
เวลาที่ตกลงกันไว  
 

กลไกราคาที่เปนธรรม และโปรงใสถือวามีความสําคัญเปนอยางมาก
กับผูปลูกนอกโครงการ ซึ่งไดทําสัญญาผูกพันการขายทะลายปาลม
สดทั้งหมดใหแกโรงงานสกัดเฉพาะโรง 
 
หากโรงงานสกัดตองการใหเกษตรกรรายยอยเปลี่ยนวิธีปฏิบัติให
เปนไปตามเกณฑกําหนดของ RSPO  โรงงานสกัดตองพิจารณาถึง
ตนทุนของการเปลี่ยนวิธีปฏิบตัิของเกษตรกร และความเปนไปได
ในการชําระคาทะลายปาลมสดลวงหนา  
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการตองมั่นใจวาการทําธุรกรรม
กับสมาชิกและภาคธุรกิจอื่น ๆ ในชมุชนมีความโปรงใสและเปน
ธรรม และปฏบิัตติาม เกณฑ 6.10 
เกษตรกรรายยอยในโครงการและเกษตรกรรายยอยอิสระตอง
สามารถเขาถึงขั้นตอนการรองทุกข  ภายใตเกณฑกาํหนดขอ  6.3  
ถาพิจารณาวาไมไดรับราคาทะลายปาลมสด ที่เปนธรรม ไมวาจะมี
พอคาคนกลางเขามาเกี่ยวของหรือไมก็ตาม 
หลักฐานที่จัดใหมีขึ้น ทุกฝายควรมีความเขาใจในสัญญาขอตกลงที่
ทําไป  และขอสัญญาดังกลาวมีความเปนธรรม ถูกตองตามกฎหมาย 
และโปรงใส และตนทุน  การจายเงิน มีการอธิบายและเปนที่ยอมรับ
กอนลวงหนา 

เกณฑขอกําหนด 6.11   
IN 6.11.1 

 
การสนับสนุนเพือ่พัฒนาทองถิ่นควรอยูบนพื้นฐานของผลการ
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ตัวชี้วัด 
เกณฑขอกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

ผูปลูกและผูประกอบการโรงงาน
สกัดใหความสนับสนุนในการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน   ตาม
ความเหมาะสม 
 
 

การสนับสนุนเพือ่พัฒนาทองถิ่น  อยู
บนพืน้ฐานของผลการปรึกษาหารอืกับ
ชุมชนทองถิน่ 
 

ปรึกษาหารอืกบัชมุชนทองถิ่น  ดูเกณฑขอ 6.2 ประกอบ  การ
ปรึกษาหารอืดังกลาว ควรปฏิบัติตามหลักของความโปรงใส  การ
เปดเผย และ การมีสวนรวม  และควรสงเสริมใหชุมชนไดระบถุึง
ลําดบัความสําคัญและความตองการของชุมชนเอง  รวมถึงความ
ตองการทีแ่ตกตางกันของผูหญิง และผูชาย 
เมื่อผูสมัครงานมีคุณสมบัติที่เทากนั ควรใหสิทธิพิเศษกบัสมาชิกใน
ชุมชนทองถิน่กอนเสมอ  การเลอืกปฏิบัติเชิงบวกถอืวาไมขัดแยงตอ
เกณฑขอ  6.8   
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
สําหรับเกษตรกรรายยอยในโครงการ การสนับสนนุเพื่อพัฒนา
ทองถิน่ควรมาจากผลของการปรึกษากับชุมชนทองถิ่น และขึ้นอยู
กับขนาดขององคกร 
เกณฑขอกาํหนดนี้ไมมีผลบังคับใชสําหรับเกษตรกรรายยอยอิสระ 
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หลักการขอที่  7:   การพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ใหมอยางมีความรับผิดชอบ  

ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

เกณฑขอกําหนด 7.1  

มีการประเมินผลกระทบดาน
สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปน
อิสระ ครอบคลุม และมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกอนที่
จะเริ่มทําการปลูกปาลมน้ํามันใน
พื้นทีใ่หมหรือกอนการดาํเนนิการ 
หรือกอนการขยายพื้นทีป่ลูกที่มี
อยูเดิม และนําผลการประเมินมา
วางแผน การบริหารจัดการและ
ดําเนินการ 
 

 
IN 7.1.1 
การประเมินผลกระทบดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมโดยวธิีการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน รวมถึงกลุมที่มไิดมีสวน
ไดสวนเสีย 
 
IN 7.1.2 
นําผลการประเมินผลกระทบดาน
สังคมและสิ่งแวดลอมมาจดัทาํแผน
บริหารจัดการและขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่เหมาะสม และมีการนาํ
แผนไปปฏบิัติและมีการติดตามและ
ทบทวนแผน 
 
 

 
IN 7.1.3 
การประเมินผลกระทบดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมควรพจิารณาถึงผลกระทบ
ของเกษตรกรและเกษตรกรรายยอยใน
โครงการ ถาม ี
 
 
 

 
สําหรับโรงงานสกัด หรือสวนปาลมที่อาจตองทําการประเมินผล
กระทบดานสิ่งแวดลอม  (EIA)  ตามพระราชบัญญัตสิงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535  การทาํ  EIA ควร
รวมถึงการประเมินผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมตามที่
กําหนดในตวัชี้วัด 7.1.1 (ดูเกณฑกําหนดขอ 5.1 และ 6.1 ) 
 
การทําการประเมนิ  SEIA โดยผูเชี่ยวชาญภายในองคกรหรือ
ผูเชี่ยวชาญอิสระที่มีความสามารถและชาํนาญในการประเมิน 
โดยมีหลักฐานความเชี่ยวชาญของผูทําการประเมินเกบ็ไว   
 
การระบุผลกระทบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลกระทบดานสังคม โดย
วิธีการมีสวนรวมของกลุมผู มีสวนไดสวนเสียภายนอกเปนสิ่ง
สําคัญมาก   โดยอาจมีการสัมภาษณ ประชุม และการทบทวนสิ่ง
ที่พบ และแผนการลดผลกระทบรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของ เชน  ชุมชนทองถิ่น  หนวยงานของรัฐบาล และ 
NGOs  
 
ผลกระทบที่มีแนวโนมเกิดขึ้นจากกิจกรรมหลักทีว่างไว ควร
ไดรับการประเมนิกอนการพัฒนา  การประเมินผลควรรวมถึง
ประเด็นเหลานี้เปนอยางนอย โดยไมมีการลําดบัความชอบ 

• การประเมินผลกระทบของกิจกรรมหลักทั้งหมดทีไ่ด
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

วางไว รวมถึงการปลูก การดําเนนิงานโรงงานสกัด 
ถนน และ โครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ 

• การประเมินควรรวมถึงการปรึกษาหารือกับผูมีสวน
ไดสวนเสีย การประเมินลักษณะทีม่ีคุณคาสูงตอการ
อนุรักษซึ่งอาจไดรับผลกระทบในแงลบ  (ดูเกณฑขอ  
7.3)  

• การประเมินผลกระทบที่มีแนวโนมเกิดขึ้นกับระบบ
นิเวศทางธรรมชาติที่ติดกบัพืน้ทีท่ีม่ีแผนจะพัฒนา 
รวมถึงการพัฒนาหรือการขยายพื้นที่ปลกู ซึ่งจะไป
กระทบกับระบบนิเวศทางธรรมชาติใกลเคียง 

• การระบุเสนทางน้ํา และการประเมินผลกระทบที่มี
แนวโนมเกิดขึน้กบัระบบอุทกวิทยา จากแผนการ
พัฒนาที่วางไว  ควรมีการวางมาตรการและนําไป
ดําเนินการเพือ่รักษาปริมาณ และคณุภาพของ
ทรัพยากรน้าํ 

• การสํารวจขอมูลพื้นฐานของดิน และขอมลูภูมิ
ประเทศ รวมถึงการระบุดนิทีด่อยคุณภาพ และดินที่มี
ความเปราะบาง พื้นทีท่ี่มีแนวโนมตอการถูกชะลาง
พังทลายของดิน และพื้นที่ลาดชันที่ไมเหมาะสําหรบั
การปลกู 

• วิเคราะหประเภทที่ดินที่นํามาใช (ปา ปาเสื่อมโทรม 

 - 44 -



  
                                                                         RSPO TH-NI Working Draft V1.7.20090817 

 
   
 

ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

พื้นทีท่ี่มีการแผวถางแลว)   
• วิเคราะหเกี่ยวกับสิทธิความเปนเจาของที่ดิน และสิทธิ

ในการใชที่ดนิ 
• วิเคราะหรูปแบบการใชที่ดนิในปจจุบัน 
• ประเมินแนวโนมผลกระทบดานสังคมที่มีตอชุมชน

แวดลอมสวนปาลม รวมถึงการวิเคราะหผลกระทบที่
แตกตางกันที่มีตอหญิงและชาย  ชุมชนกลุมนอย/ชน
เผา  กลุมผูอพยพกับผูทีอ่ยูอาศัยดั้งเดิม 

การประเมินผลการเก็บสะสมปริมาณคารบอนทีอ่ยูเหนือหรือใต
ดินเปนสิ่งสําคัญแตอยูนอกเหนือขอบเขตการประเมินผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม (EIA) 
แผน และการปฏบิัติในภาคสนามควรมีการพัฒนาและดําเนินการ
โดยรวมเขากับผลการประเมิน หากผลลพัธที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ประเมินมีผลกระทบเปนอยางมาก การพัฒนาไมควรดําเนินการ
ตอไป  
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรรับผิดชอบในการ
ประเมินผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม (SEIA) สําหรับ
สมาชิก สมาชิกควรตระหนักถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ
สังคมจากการดําเนินการตามที่ระบใุน  SEIA และมกีารนําแผน
ไปปฏบิัต ิ
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

สําหรับเกษตรกรรายยอยอิสระ ในการวางแผนและการไดมาของ
ที่ดินใหม ตองระบุและปรึกษากอนเขาครอบครองหรือใชที่ดนิ
และตองมั่นใจวาการปลกูปาลมในพื้นที่ใหมมีการคํานึงถึง
หลักการและเกณฑกําหนด RSPO ที่เกี่ยวของ 

 เกณฑขอกําหนด 7.2  

มีการนําขอมลูสํารวจดิน และภูมิ
ประเทศ มาใชในการวางแผนการ
ปลูกปาลมน้ํามันใหม และนํา
ผลลพัธมาประกอบการวางแผน
และการดําเนนิการ 
 

 
IN 7.2.1 
จัดใหมีแผนทีแ่สดงความเหมาะสม
ของดิน หรือการสํารวจดินอยาง
เพียงพอ เพือ่วางแผนการใชทีด่ินอยาง
เหมาะสมสําหรับการปลกูปาลมใน
ระยะยาว 
 
 

 
IN 7.2.2 
จัดใหมีขอมูลภูมปิระเทศอยางเพียงพอ
เพื่อประกอบการวางแผนระบบระบาย
น้ําและชลประทาน ถนน และ
โครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ 
 
IN 7.2.3 
ผลการสํารวจดิน และขอมูลภูมิ
ประเทศควรรวมเขากับแผนการ
ดําเนินการสําหรับการปลูกปาลมน้าํมัน
ใหม 
 

 
กิจกรรมเหลานี้อาจจะเชื่อมโยงกับการประเมินผลกระทบดาน
สังคมและสิ่งแวดลอม SEIA (7.1)  แตไมจาํเปนตองประเมิน
โดยผูเชี่ยวชาญอสิระ  แผนที่แสดงความเหมาะสมของดิน  หรือ
การสํารวจดิน ควรจะเหมาะสมกับขนาดของการดําเนินการ และ
ควรรวมถึงขอมูลประเภทของดิน สภาพภูมปิระเทศ  ระยะความ
ลึกที่รากดูดซับอาหาร สภาพดนิปนหิน  ความอุดมสมบูรณและ
ความยั่งยืนของดิน ควรระบดุินที่ไมเหมาะกับการปลูกหรือ
ตองการการปรับปรุงเปนพิเศษ  ขอมูลเหลานี้ควรนาํไปใช
ประกอบในการวางแผนการปลูกปาลม มาตรการตางๆควรมีการ
วางแผนไวเพือ่ใหการชะลางพังทลายของดินเกิดนอยที่สุดโดย
การเลือกใชเครื่องจักรกลหนักที่เหมาะสม  การทําแนวระดบั
ขั้นบันไดบนพื้นที่ลาดเอียง  การสรางถนนที่เหมาะสม  การคลุม
หนาดินและการปองกันแนวสันดนิฝงน้ํา (river banks) ฯลฯ 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรทําการสํารวจดินอยาง
เพียงพอสําหรับสมาชิก เพือ่วางแผนการใชทีด่ินอยางเหมาะสม
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

ในการปลกูปาลมในระยะยาว แผนที่ระบุความเหมาะสมของดิน
หรือการสํารวจดนิควรจะเหมาะสมกับขนาดของการดําเนินการ 
ผูบริหารโครงการหรือโรงงานสกัดที่ซื้อทะลายปาลมสดจาก
สมาชิกอาจจะรวบรวมขอมลูของดนิและใหขอมูลกบัสมาชิก   
ควรมีการระบดุินที่ไมเหมาะสมในการปลกูและดินทีต่องการ
การปรับปรุงบํารุงเปนพิเศษ 
 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการตองมั่นใจวาสมาชิก
ทั้งหมดใชขั้นตอนการดําเนนิการเดียวกันตามความตองการของ
โรงงานสกัดและสวนปาลมใหม กจิกรรมเหลานี้อาจจะเกี่ยวของ
กับ SEIA (เกณฑขอ 7.1) แตไมจําเปนตองทําโดยผูเชี่ยวชาญ
อิสระ 
 
การประเมินความเหมาะสมของดินเปนสิ่งสําคัญสําหรับ
เกษตรกรรายยอย โดยเฉพาะเมื่อมีจาํนวนผูผลิตมากรายอยางมี
นัยสําคัญที่ดําเนินการอยูในบริเวณเดียวกัน องคกรของเกษตรกร
รายยอยหรือโรงงานสกัดที่รับซื้อทะลายปาลมสด จากเกษตรกร
รายยอย แตละรายอาจเปนผูรวบรวมและใหขอมลูก็ได 

เกณฑขอกําหนด 7.3  

พื้นทีป่ลูกใหมตั้งแตเดือน
พฤศจกิายน พ.ศ .2548 เปนตน

 
IN 7.3.1 
การประเมินลักษณะที่มีคุณคาสูงใน
การอนุรักษ กอนการเปลี่ยนสภาพใดๆ

 
IN 7.3.2 
บันทกึวันที ่ที่เตรียมพื้นที่ และวันเริ่ม
ดําเนินการ 
 

 
กิจกรรมขอนี้ควรรวมเขาไวกับการประเมินผลกระทบดานสังคม
และสิ่งแวดลอม  (SEIA) ตามเกณฑขอ 7.1  เกณฑขอนี้ใชกบัปา
และพื้นที่ปาประเภทอืน่ๆ เกณฑนีบ้ังคับใชไมวาจะมีการเปลี่ยน
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ไป หามมิใหมีการปลูกปาลม
น้ํามันใหมในปาปฐมภูมิ หรือใน
เขตพื้นที่ใดๆ ที่ตองรักษาหรอื
สงเสริมตามลักษณะที่มีคุณคาสูง
ในการอนุรักษ (HCV)ลักษณะ
หนึ่งหรือมากกวา 
 
 

โดยมีการหารือกบัผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 สิทธิการเปนเจาของที่ดนิ หรือเปลีย่นการบริหารจัดการสวน
ปาลมหลังจากวันที่กําหนดไว  หากมีการระบุขอบเขตพื้นทีต่าม
ลักษณะที่มีคุณคาสูงในการอนุรักษ (HCVs)ในพื้นทีถ่ือครอง 
และในกรณีดังกลาวควรมีการวางแผนการปลูกปาลมใหมเพื่อ
การรักษาไวหรือสงเสริมตามลักษณะที่มีคุณคาสูงในการอนุรักษ 
 
กระบวนการประเมิน  HCV จะตองมีการฝกอบรมที่เหมาะสม 
และมีผูเชี่ยวชาญ และตองจัดใหมีการปรึกษาหารือกบัชุมชน
ทองถิน่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการระบุลกัษณะที่มีคุณคาสูงใน
การอนุรักษ (HCVs) ทางสังคม   
 
การประเมินลักษณะที่มีคุณคาสูงในการอนุรักษ (HCV)  ควรทํา
ตามเกณฑกาํหนดเกี่ยวกับ  HCV จากการตีความของประเทศ 
หรือตาม  Global  HCV Toolkit หากยังไมมีการตคีวามของ
ประเทศ (ดูคํานิยาม) 
 
การพัฒนาควรพยายามหาทางใชประโยชนพื้นที่ที่มกีารแผวถาง
แลว และ/หรือพืน้ที่เสื่อมโทรม การพัฒนาสวนไมควรสงผล
ทางออมตอพื้นทีป่า โดยการใชพื้นที่ทางการเกษตรทีม่ีอยู
ทั้งหมดในบริเวณดังกลาว  
 
ในกรณีที่มีการจดัทําแผนทีภู่มิทศันแสดงระดับลักษณะที่มีคุณคา
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สูงในการอนุรักษ (HCV) ควรนําไปพิจารณาวางแผนโครงการ  
ไมวาแผนที่นั้นจะเปนสวนหนึ่งของแผนการใชที่ดินของรัฐก็
ตาม 
สําหรับคําจํากัดความ ลักษณะที่มีคุณคาสูงในการอนรุักษ
(HCVs) ดูที่คํานยิาม 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรใหความชวยเหลือ
สมาชิกในการระบุชี้ลักษณะ/พื้นทีท่ี่มีคุณคาสูงในการอนุรักษ 
ภายในที่ดนิของเกษตรกรรายยอย 
 
เกษตรกรรายยอยในโครงการและเกษตรกรรายยอยอิสระควร
ตระหนักถึงพืน้ทีท่ี่มีคุณคาสูงในการอนุรักษ ทีอ่ยูภายในที่ดิน
ของตนเอง และสามารถแสดงไดวาไมมีการปลูกปาลมใหมใน
พื้นทีป่าปฐมภูมิ และพื้นที่ที่มีคุณคาสูงในการอนุรักษ  
 
เกษตรกรรายยอยอิสระควรจะปรึกษากับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
หรือองคกรอืน่ ๆ เพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับ  HCV ในบริเวณที่ดนิ
หรือ บริเวณรอบที่ดินของตนเอง 

เกณฑขอกําหนด 7.4 

หลีกเลี่ยงการปลกูปาลมน้ํามันใน
บริเวณกวางในพืน้ที่สูงชัน และ/

  
IN 7.4.1 
จัดใหมีแผนที่ระบุเขตดินทีด่อย
คุณภาพและดินทีม่ีความเปราะบาง ดิน

 
กิจกรรมนี้อาจรวมไวกบัการประเมินผลกระทบดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม (SEIA) ตามที่กําหนดไวในเกณฑขอ    7.1   ควร
หลีกเลี่ยงการขยายพื้นทีป่ลูกปาลมในดินพรุ  และดนิที่มีความ
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หรือ ในดินที่ดอยคุณภาพ  และ
ดินที่มีความเปราะบาง 
 

พรุ รวมถึงพืน้ทีท่ีม่ีความลาดชันมาก
เกินไป  
 
IN 7.4.2 
เมื่อมีการจํากดัขอบเขตพื้นทีป่ลูกปาลม
น้ํามันในดนิทีด่อยคุณภาพ และมีความ
เปราะบาง ควรมกีารวางแผนและนําไป
ปฏิบัติเพือ่ปองกนัมิใหดินไดรับ
ผลกระทบดานลบ 
 

เปราะบางอื่น ๆ  (ดูเกณฑขอ  4.3) 
ดินที่มีความเปราะบางหรือดินดอยคุณภาพในกรณีนี ้รวมถีง
พื้นที่สูงชัน ดินทราย และดินพร ุ
ผลกระทบดานลบ อาจรวมถึง การชะลางพังทลายที่เพิ่มขึ้น  
ความเสี่ยงตออุทกภัย หรือความเสี่ยงตางๆ ที่เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ ในบริเวณพื้นที่นอกสวนปาลม  ตัวอยางเชน ความ
เสี่ยงตอไฟไหม  (เกณฑขอ  5.5) 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรมั่นใจวาสมาชิก
หลีกเลี่ยงการปลกูปาล็มใหมในพืน้ที่สูงชัน และ/หรือในดินที่
ดอยคุณภาพและดินที่เปราะบาง ถาพื้นที่นั้นเปนเพียงพื้นที่เดียว
สําหรับการดํารงชีวิต ควรมีการพฒันาทีด่ินโดยการใชมาตรการ
ที่เหมาะสมตามแนวปฏบิัติในการบริหารจัดการเกษตรกรราย
ยอยในโครงการ 
เกษตรกรรายยอยอิสระตองไมปลูกปาลมใหมในพืน้ที่สูงชัน 
และ/หรือในดนิทีด่อยคุณภาพและดินที่มีความเปราะบาง ถาพื้นที่
นั้นเปนเพียงพื้นทีเ่ดียวสําหรับการดาํรงชีวิต ควรมีการพัฒนา
ที่ดินโดยการใชมาตรการที่เหมาะสม 

เกณฑขอกําหนด 7.5 

ไมใหมีการปลกูปาลมน้ํามนัใหม
บนทีด่ินของชาวบาน โดย

 
IN 7.5.1 
เอกสารประเมินผลกระทบดานสังคม
และสิ่งแวดลอม  มีการประเมีนทั้ง

 
IN 7.5.4 
แผนทีแ่สดงพื้นทีท่ี่มีการยกเลิกสิทธิ  

 
เมื่อการปลูกในพืน้ที่ใหมไดรับการยอมรับ แผนการบริหาร
จัดการ และดําเนนิการควรคงไวซึ่งสถานที่เคารพสกัการะบูชา
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ปราศจากการยินยอมอยางอิสระ
และไดรับขอมูลลวงหนากอนการ
ยินยอมจากเจาของที่ดินเดิม และ
ตองดําเนินการผานระบบเอกสาร
ที่เปดโอกาสใหชนพื้นเมือง ,
ชุมชนทองถิน่และผูที่มีสวนได
สวนเสียอื่น ๆ สามารถแสดง
ความคิดเห็นผานสถาบัน/องคกร
ตัวแทนของตนเอง 

ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบโดย
วิธกีารมีสวนรวมของกลุมผูไดรับ
ผลกระทบ รวมทัง้บันทึกผูเขารวม 
กิจกรรมนี้ควรรวมเขาไวกับ  SEIA 
ตามที่ระบุไวในเกณฑขอ    7.1    
 
IN 7.5.2 
เอกสารเกี่ยวกับแผนงานหรือบันทกึ
การประชมุกับชุมชนทองถิ่นและผูมี
สวนไดสวนเสียอืน่ ๆ  เพื่อสือสาร
เกี่ยวกับแผน การปลูกปาลมในพื้นที่
ใหมและรับฟงความคิดเห็น 
 
IN 7.5.3 
เอกสารแสดงการโอนสิทธิ์และ
ขอตกลงทีป่ราศจากการบบีบังคับจาก
ชุมชนทองถิน่ทีไ่ดรับผลกระทบ เมื่อมี
การไดมาซึ่งทีด่ินตามสิทธิทางจารตี
ประเพณ ี
 

ของทองถิน่  ควรทําขอตกลงกับชนพื้นเมือง ชุมชนทองถิน่  และ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียอื่นโดยปราศจากการบบีบังคับ หรือการ
ใชอิทธิพลอืน่ๆ (ดูแนวปฏิบัติขอ 2.3)   
หลักฐานอาจอยูในรูปแบบของ เอกสารขอตกลงจากคนพื้นเมือง
และจากชุมชนทองถิ่นซึ่งไดรับการยอมรับหรืออนุมตัิจาก
ผูใหญบานหรือหัวหนากลุมของชนพื้นเมืองตามกฎระเบียบ
ทองถิน่ 
 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ หมายรวมถึงกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบ หรือเกีย่วของกับการปลกูปาลมใหม 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการสามารถแสดงไดวาการ
ไดมาซึ่งที่ดนิของสมาชิกไมไดริดรอนสิทธิตามกฎหมายและ
สิทธิตามจารีตประเพณี เมื่อมกีารไดมาของทีด่ินตามสิทธิทาง
จารีตประเพณี ควรมีหลักฐานการโอนสิทธิ์ (เชน การขาย) หรือ
การจายคาตอบแทนตามที่ไดตกลงไว 
 
เกษตรกรรายยอยอิสระสามารถแสดงสิทธิการครอบครองที่ดิน 

หากมีการไดมาซึ่งที่ดินตามสทิธิทางกฎหมายและสทิธิทาง  
จารีตประเพณี ควรมีหลักฐานการโอนสิทธิ์ (เชน การขาย) หรือ
การจายคาตอบแทนตามที่ไดตกลงไว 
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เกณฑขอกําหนด 7.6 

ชาวบานไดรับคาตอบแทน
สําหรับการไดมาซึ่งที่ดินและการ
โอนสิทธิ์ในทีท่ํากิน โดยที่
ชาวบานยินยอมอยางอิสระและ
ไดรับขอมูลลวงหนา กอนการ
ยินยอม และเปนไปตามขอตกลง
ในการเจรจา 
 

 
IN 7.6.1 
เอกสารที่มีการระบุชี้และการประเมิน
สิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามจารตี
ประเพณี กิจกรรมนี้ ควรรวมเขาไวกับ 
SEIA ตามทีก่ําหนดไวในเกณฑขอ 7.1   
 
IN 7.6.2 
การจัดทาํระบบเพื่อระบุชีบุ้คคลทีม่ี
สิทธิ์ในการรับคาตอบแทน และระบบ
การคํานวณ และวธิีการจาย
คาตอบแทนอยางยุติธรรม (ในรูปตวั
เงินหรืออื่นๆ) 
 
IN 7.6.3 
กระบวนการและผลลพัธของการ
เรียกรองคาตอบแทนใดๆควรบนัทกึ
เปนเอกสาร และเปดเผยตอสาธารณะ 

 
IN 7.6.4 
ชุมชนที่สูญเสียสิทธิ์การเขาถึงที่ดนิ
และการใชที่ดนิจากการขยายพื้นทีส่วน
ปาลม มีโอกาสไดรับผลประโยชนจาก
การพัฒนาสวนปาลม 
 

 
ชุมชนทองถิน่มีสิทธิ์แตงตั้งตัวแทนของตนเองและมกีารบันทึก
ไว  อางถึงเกณฑขอ 2.2, 2.3 และ 6.4 และแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวของ
กัน ขอกาํหนดนีห้มายรวมถึงชนพืน้เมืองดวย  
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
อางถึงแนวปฏบิัตทิี่ระบุใน เกณฑขอ  6.4  
 

เกณฑขอกําหนด 7.7 

หลีกเลี่ยงการใชไฟเผาในการ
เตรียมพื้นที่เพาะปลูกใหม 
นอกเหนอืจาก กรณีเฉพาะที่ได
ระบุไวในแนวทางการปฏิบัต ิ
ASEAN หรือแนวทางปฏบิัติทีด่ี

 
IN 7.7.1 
เอกสารการประเมิน เมื่อมีการใชไฟเผา
สําหรับเตรียมพื้นที่ปลกูปาลม 
กิจกรรมนี้ ควรรวมเขาไวกับ SEIA 

ตามที่กําหนดไวในเกณฑขอ  7.1 

 

 
IN 7.7.3 
บันทกึการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชไฟ
เผาและมาตรการควบคุมเพื่อปองกนั
การลุกลามของไฟ 
 
 

 
การใชไฟเผาควรใชเฉพาะในกรณทีี่ผลการประเมินแสดงใหเห็น
วา การใชไฟเผาเปนวิธีที่มปีระสิทธิภาพที่สุด และเปนทางเลือก
ที่มีผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดในการลดความเสี่ยงจาก
การแพรระบาดอยางรุนแรงของศัตรูพืชและโรคพืชใหเหลือนอย
ที่สุด และมีหลักฐานแสดงวาไดมีการควบคุมการใชไฟเผาอยาง
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ที่สุดของภูมิภาคอืน่ๆ 
 

IN 7.7.2 
หลักฐานการอนุมตัิการเผาที่ควบคุม
ตามที่ระบุไวใน แนวทางการปฏบิัต ิ
ASEAN หรือแนวทางปฏบิัติทีด่ีทีสุ่ด
ในภูมิภาคอืน่ๆ 
 
 

ระมัดระวัง 
แผนงานสงเสริม/ แผนฝกอบรมสําหรับเกษตรกรยอยอาจมีความ
จําเปน 
 
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรมั่นใจวาการใชไฟเผา
ควรใชเฉพาะในกรณีที่ผลการประเมินแสดงใหเห็นวา การใชไฟ
เผาเปนวิธีที่มปีระสิทธิภาพที่สุด และเปนทางเลือกที่มผีลเสียหาย
ตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการแพรระบาด
อยางรุนแรงของศตัรูพืชและโรคพืชใหเหลือนอยที่สุดในระหวาง
การเตรียมพื้นทปีลูกใหม และมีหลกัฐานแสดงวาไดมีการ
ควบคุมการใชไฟเผาอยางระมัดระวัง 
การใชไฟเผานั้นอาจเปนที่ยอมรับ ตวัอยางเชน การอางอิงตาม 
“แนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ASEAN วาดวยการไมใชไฟเผา ” 
(Guidelines for the implementation of the ASEAN 

policy on zero burning) หรือแนวทางอื่นที่เทียบเคียงกันได
ของภูมิภาคอืน่ 
 
เกษตรกรรายยอยอิสระควรมีความเขาใจถึงแนวโนมผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมและดานสังคมจากการใชไฟเผาในระหวางการ
เตรียมพื้นที่ปลูกใหม และควรมีมาตรการควบคุมการลุกลามของ
ไฟ  องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดใหมีการฝกอบรม
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

และใหความรูกบัเกษตรกรรายยอยอิสระ 
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หลักการขอที่ 8: ความมุงมัน่ในการปรบัปรุงกิจกรรมหลักอยางตอเนื่อง 

ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

เกณฑขอกําหนด 8.1  

ผูปลูก และผูประกอบการโรงงาน
สกัดมีการตรวจตดิตามและ
ทบทวนกิจกรรมตางๆอยาง
สม่ําเสมอ อีกทั้งจัดทําและปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติงานที่แสดงการ
ปรับปรุงการดําเนนิงานหลักอยาง
ตอเนื่อง 

 
IN 8.1.1 
ผูปลูก และผูประกอบการโรงงานสกัด
มีการจัดทาํแผนปฏิบัติงานและนําแผน
ไปปฏบิัติ รวมทั้งมีการตรวจติดตาม
และทบทวนกิจกรรมตางๆอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อแสดงใหเห็นวามีการ
ปรับปรุงการดําเนนิงานหลักอยาง
ตอเนื่อง  โดยตองรวมถึงขอกําหนด
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

• การลดการใชสารเคมีบาง
ประเภท (เกณฑขอ   4.6) 

• สุขอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (เกณฑขอ   4.7) 

• ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
(เกณฑขอ   5.1) 

• การลดปริมาณของเสีย 
 (เกณฑขอ   5.3) 

• มลภาวะและการปลอย
มลพิษ (เกณฑขอ     5.6)   

• ผลกระทบดานสังคม 

  
แนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรรายยอยของประเทศ 
ผูจัดการเกษตรกรรายยอยในโครงการควรจัดทําแผนปฏิบัติงาน
เพื่อการปรับปรุงอยางตอเนือ่ง โดยการมีสวนรวมของตัวแทน
ของสมาชิก ซึ่งพจิารณาถึงผลกระทบหลักดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม และโอกาสในการปรบัปรุง 
เกษตรกรรายยอยอิสระควรตระหนกัและจาํเปนตองเขาใจถึง
ความสําคัญของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
เกษตรกรรายยอยควรมีแนวปฏบิัตแิละการฝกอบรมอยางเปน
ระบบเพือ่การปรบัปรุงอยางตอเนื่อง 
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ตัวชี้วัด 
เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 
แนวปฏิบัติ 

 (เกณฑขอ   6.1) 
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คํานิยาม 
 
สิทธิตามจารีตประเพณี (Customary rights) หมายถึง รูปแบบที่ดนิของชุมชนและการใชประโยชนจากทรัพยากรมาเปนระยะเวลายาวนานตาม
กฎหมายวาดวยจารีตประเพณีของชนพื้นเมือง คุณคา ขนบธรรมเนียม และประเพณีของชนพื้นเมอืง รวมถึงการใชตามฤดกูาลและวัฏจกัร แทนที่จะ
เปนสิทธิในที่ดนิตามกฎหมายอยางเปนทางการและทรัพยากรทีอ่อกโดยรัฐ (จากนโยบายการปฏิบัติงานของธนาคารโลก 4.10 (World Bank 
Operational Policy) 
 
การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  (Environmental Impact Assessment) หมายถึง กระบวนการคาดการณและประเมินผลของการ
ดําเนินการใดๆทีม่ีผลตอส่ิงแวดลอม หลังจากนัน้ไดใชผลสรุปเปนเครื่องมือในการวางแผน และการตัดสินใจ 
 
พื้นที่ปาที่มีคุณคาสูงในการอนุรักษ (High Conservation Value Forest - HCVF) หมายถึง ปาไมทีม่ีความจําเปนตอการรักษาหรอืสงเสริม
ตามลักษณะที่มีคุณคาสูงในการอนรัุกษ ลักษณะหนึ่งหรือมากกวา  
 

• HCV1   พื้นที่ปาซ่ึงมีความหนาแนนอยางมีนัยสําคัญตอคุณคาในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพในระดบัโลก ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับประเทศ (เชน พันธุเฉพาะถิ่น พันธุที่เส่ียงตอการใกลสูญพันธุ) 

• HCV2   พื้นทีป่าซ่ึงมีลักษณะของภูมิทัศนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญในระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ ซ่ึงมีหนวยบริหาร
จัดการ  โดยประชากรพืชพรรณและพนัธุสัตวตางๆสวนมากมีชีวติและเจริญเติบโตไดในรูปแบบของการกระจายตัวและอดุมสมบูรณ
ตามธรรมชาติ    

• HCV3    พื้นที่ปาซ่ึงมีระบบนิเวศนที่หายาก ถกูคุกคามหรือใกลจะสูญหาย  
• HCV4   พื้นทีป่าซ่ึงอํานวยประโยชนตอธรรมชาติในภาวะวิกฤต (เชน การรักษาลุมน้ํา การควบคุมการกดัเซาะพังทลายของดิน) 
• HCV5   พื้นที่ปาซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานตอชุมชนทองถิ่น (เชนการดาํรงชีวิต สุขภาพ) 
• HCV6   พื้นทีป่าซ่ึงมีความสําคัญตออัตลักษณ (identity) ทางขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมของชุมชนทองถิ่น (ซ่ึงแสดงถึง

ความสําคัญทางวฒันธรรม ทางระบบนิเวศน ทางเศรษฐกิจ หรือทางศาสนาโดยการระบุรวมกับชุมชนทองถิ่นนัน้) 
(ดู: ‘The HCVF Toolkit’ – หาไดจาก www.hcvnetwork.org) 
 
 
มาตรฐาน  ISO (ISO standards) หมายถึง มาตรฐานซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองคการมาตรฐานสากล (ISO: ดู   http://www.iso.ch/iso) 
 
พื้นที่ปาธรรมชาติ (Natural vegetation) หมายถึง พื้นที่ปาซ่ึงมีลักษณะหลักหลายลักษณะ และมีองคประกอบหลักของระบบนิเวศดั้งเดิม เชน 
ความสลับซับซอน โครงสราง และ ความหลากหลายปรากฏอยู 
 
สวน (Plantation)   หมายถึง ที่ดินที่มีการปลูกปาลมน้ํามัน และรวมถึงการใชที่ดนิที่เกี่ยวของ เชน โครงสรางพื้นฐาน (เชน ถนน) แนวตลิ่งฝง
แมน้ํา และพื้นที่สงวนเพื่อการอนุรักษ 
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ปาปฐมภูมิ (Primary Forest) หมายถึง ปาที่ไมเคยมีการตัดไม และมีการพัฒนาเจริญเติบโตตามสิ่งรบกวนและกระบวนการทางธรรมชาตโิดยไม
คํานึงถึงอายุ   รวมหมายถึงปาทีถู่กใชโดยชนพื้นเมอืงและชุมชนทองถิน่อยางไมมนีัยตอวิถีการดาํเนินชวีิตแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมขาติ
และ การใชความหลากหลายทางชวีภาพอยางย่ังยืน  เนื้อหาที่กลาวถึงใกลเคียงกับองคประกอบทางธรรมชาติ และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยาง
เดนชัด  การตีความของประเทศควรพิจารณาวาจะเพิม่คําจํากดัความที่เปนการเฉพาะอีกหรือไม (From FAO Second Expert Meeting on 
Harmonizing Forest-Related Definitions for Use by Various Stakeholders, 2001, 
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/005/Y4171E/Y4171E11.htm). 
 
วิธีการเชิงปองกัน (Prophylactic) หมายถึง วิธีการหรือแนวทางปฏบิัติทีน่ํามาใชเปนมาตราการปองกนั 
 
ไร (Rai) หมายถึง หนวยของการวดัพื้นที่ที่ใชกนัอยูทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงเทากับ 1,600 ตารางเมตร (40 x 40 เมตร)  
ซ่ึง 1 เฮกแตร เทียบเทา 6.25 ไร 
 
การฟนฟู (Restore) หมายถึง การปรับปรุงพืน้ที่เส่ือมโทรมหรือการปรับเปลี่ยนพื้นทีภ่ายในสวนใหเปนลักษณะกึ่งธรรมชาต ิ
 
เกษตรกรรายยอย   (Smallholders) หมายถึง เกษตรกรผูปลูกปาลมน้าํมัน บางครั้งมีการเพาะปลูกพชือื่นๆเพื่อการดาํรงชีพ ซ่ึงแรงงานสวนใหญ
มาจากแรงงานครวัเรือนและมีแหลงรายไดหลักจากการเกษตร และมีพืน้ที่ปลูกปาลมน้ํามันโดยปกติต่าํกวา 20 เฮกแตร (125ไร) 
 
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)  หมายถึง บคุคลหรือกลุมบุคคลที่มีสิทธิตามกฏหมาย และ/หรือแสดงความสนใจในกิจกรรมขององคกร
และผลที่เกดิขึ้นจากกิจกรรมเหลานัน้ หรือผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากกิจกรรมขององคกรและผูทีไ่ดรับผลกระทบจากผลที่เกิดขึ้นจากกจิกรรม
เหลานั้น 
 
ผูปลูกนอกโครงการ (Outgrowers) หมายถึง เกษตรกรผูซ่ึงทําสัญญาซื้อขายทะลายปาลมสดใหกบัผูปลูก /โรงงานสกัดน้ํามันปาลม แตเพียงราย
เดียว ผูปลกูนอกโครงการอาจเปนเกษตรกรรายยอยได  
 
การใชอิทธิพล  (Undue influence) หมายถึง ความพยายามโดยบุคคลที่สามที่ใชวิธีการควบคุมใดๆ เพื่อใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามในสญัญา
หรือขอตกลงอื่นๆหากปราศจากการใชอิทธิพลดังกลาวแลว บุคคลนัน้ก็จะไมลงนามในสัญญา 
 
การใชสิทธิ  (User rights) หมายถึง สิทธิในการใชทรัพยากรปาไม ซ่ึงสามารถระบุโดยประเพณทีองถิน่ ขอตกลงรวมหรือการกําหนดโดยบุคคล
อื่นทีม่ีสิทธิการเขาถึง สิทธิเหลานีอ้าจจํากัดการใชทรัพยากรเฉพาะอยางเพื่อระดบัการอปุโภคและบริโภคที่เฉพาะเจาะจงหรือเทคนิคการเก็บเกี่ยว
เฉพาะอยาง  
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Appendix 1 – List of Related International Laws 
 

Principles International Standards Key Provisions Summary of Protections 

Just Land 
Acquisition 

ILO Convention 169 (1989) on 
Indigenous and Tribal Peoples 

Articles 13-19 Respect and safeguard rights to 
lands and natural resources 
traditionally occupied and used; 
respect for customs of 
inheritance; no forced removals; 
compensation for loss and injury. 

 UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples (2007) 

Articles 25, 26 Right to distinctive relationship 
with land; right to own, use, 
develop and control their lands, 
territories and other resources. 

 UN Convention on Biological 
Diversity (1992) 

Article 10(c) Protect and encourage 
customary use of biological 
resources in accordance with 
traditional practices. 

Fair 
Representation 
and 
Participation 
of Indigenous 
and 
Tribal Peoples 

ILO Convention 169 (1989) on 
Indigenous and Tribal Peoples 

Articles 6-9 Represent themselves through 
their own representative 
institutions; consultations with 
objective of achieving agreement 
or consent; rights to decide their 
own priorities, retain their own 
customs and resolve offences 
according to customary law 
(compatible with international 
human rights). 

 UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples (2007) 

Articles 10, 11(2), 
19, 28(1), 29(2) 
and 32(2). 

Right to free, prior and informed 
consent to any project affecting 
their lands as expressed through 
their own representative 
institutions. 

 Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination, 
International Covenant on 
Economic, Social and Cultural 
Rights, InterAmerican Human 
Rights System. 

UN CERD 
Committee, 
UN Committee 
on Social Cultural 
and Economic 
Rights, Inter- 
American 
Commission 
on Human 
Rights.1

Free, Prior and Informed Consent 
for decisions that may affect 
indigenous peoples. 
 
(This standard has been widely 
accepted as a ‘best practice’ 
standard by bodies such as 
World Commission on Dams, 
Extractive Industries Review, 
Forest Stewardship Council, 
UNDP, CBD, IUCN and WWF). 

No Forced 
Labour 

ILO Convention 29 (1930) Forced 
Labour  

Article 5 No concession to companies 
shall involve any form of forced or 
compulsory labour. 

 ILO Convention 105 (1957) 
Abolition of Forced Labour 

Article 1 Not make use of any form of 
forced or compulsory labour. 

Protection of 
Children 

ILO Convention 138 (1973) 
Minimum Age 

Articles 1-3 Abolition of child labour and 
definition of national minimum 
age for labour not less than 15-18 

                                                 
1 For details see www.forestpeoples.org 
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years (depending on occupation). 

 ILO Convention 182 (1999) Worst 
Forms of Child Labour 

Articles 1-7 Abolition of child slavery, debt 
bondage, trafficking and 
procurement for prostitution; 
suitable methods to monitor and 
enforce compliance. 

 UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples (2007) 

Articles 17(2), 21, 
22(2) 

No exploitation or exposure to 
hazard or discrimination against 
indigenous women and children 

Freedom of 
Association and 
Collective 
Bargaining 

ILO Convention 87 (1948) 
Freedom of Association and 
Protection of Right to Organise 

Articles 2-11 Freedom to join organisations, 
federations and confederations of 
their own choosing; with freely 
chosen constitutions and rules; 
measures to protect the right to 
organise. 

 ILO Convention 98 (1949) Right to 
Organise and Collective 
Bargaining 

Articles 1-4 Protection against anti-union 
acts and measures to dominate 
unions; established means for 
voluntary negotiation of terms 
and conditions of employment 
through collective agreements. 

 ILO Convention 141 (1975) Rural 
Workers’ Organisations 

Articles 2-3 Right of tenants, sharecroppers 
and smallholders to organise; 
freedom of association; free from 
interference and coercion. 

 UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples (2007) 

Article 3 Indigenous peoples have the 
right to self-determination and to 
freely pursue their economic, 
social and cultural development. 

Non-
Discrimination 
and Equal 
Remuneration 

ILO Convention 100 (1951) Equal 
Remuneration 

Articles 1-3 Equal remuneration for men and 
women for work of equal value. 

 ILO Convention 111(1958) 
Discrimination (Employment and 
Occupation) 

Articles 1-2 Equality of opportunity and 
treatment in respect to 
employment and occupation; no 
discrimination on the basis of 
race, colour, sex, religion, 
political opinion, national 
extraction or social origin. 

 UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples (2007) 

Articles 2, 8(2e), 
9, 15(2), 16(1), 
21(2), 22, 24(1), 
29(1), 46(3) 

No discrimination based on origin 
or identity; free to express identity 
based on custom; special 
attention to and full protection of 
rights of indigenous women. 

Just 
Employment of 
Migrants 

ILO Convention 97 (1949) 
Migration for Employment 

Articles 1-9 Provision of information; no 
obstacles to travel; provision of 
health care; nondiscrimination in 
employment, accommodation, 
social security and remuneration; 
no forced repatriation of legal 
migrant workers; repatriation of 
savings. 
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 ILO Convention 143 (1975) 

Migrant Workers (Supplementary 
Provisions) 

Articles 1-12 Respect basic human rights; 
protection of illegal migrants from 
abusive employment; no 
trafficking in illegal migrants; fair 
treatment of migrant labour. 

Protection of 
Plantation 
Workers 2

ILO Convention 110 (1958) 
Plantations 

Articles 5-91 Protection of members of families 
of recruited workers; protection of 
workers’ rights during recruitment 
and transport; fair employment 
contracts; abolition of penal 
sanctions; fair wages and 
conditions of work; no coercion or 
obligation to use company stores; 
adequate accommodation and 
conditions; maternity protection; 
compensation for injuries and 
accidents; freedom of 
association; right to organise and 
collective bargaining; proper 
labour inspection; decent housing 
and medical care. 

Protection of 
Tenants and 
Sharecroppers 

ILO Recommendation 132 (1968) 
Tenants and Sharecroppers 

Articles 4-8 Fair rents; adequate payment for 
crops; provisions for well-being; 
voluntary organisation; fair 
contracts; procedures for the 
settlement of disputes. 

Protection of 
Smallholders 

ILO Convention 117 (1962) Social 
Policy (Basic Aims and Standards)

Article 4 Alienation with due regard to 
customary rights; assistance to 
form cooperatives; tenancy 
arrangements to secure highest 
possible living standards. 

Health and 
Safety 

ILO Convention 184 (2001) Safety 
and Health in Agriculture 

Articles 7-21 Carry out risk assessments and 
adopt preventive and protective 
measures to ensure health and 
safety wrt workplaces, 
machinery, equipment, 
chemicals, tools and processes; 
ensure dissemination of 
information, appropriate training, 
supervision and compliance; 
special protections for youth and 
women workers; coverage 
against occupational injuries and 
disease. 

Control or 
Eliminate Use of 
Dangerous 
Chemicals and 
Pesticides 

Stockholm Convention on 
Persistent Organic Pollutants 
(2001) 

Articles 1-5 Prohibit and/or eliminate 
production and use of chemicals 
listed in Annex A (eg Aldrin, 
Chlordane, PCB); restrict 
production and use of chemicals 
in Annex B (eg DDT); reduce or 
eliminate releases of chemicals 

                                                 
2 Convention 110 Article 1(1) defines a plantation as ‘an agricultural undertaking regularly employing hired workers… 
concerned with the cultivation or production of … [inter alia] palm oil….’ 
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listed in Annex C (eg 
Hexachlorobenzene). 

 FAO International Code of 
Conduct on the Distribution and 
Use of Pesticides (1985, Revised 
2002) 

Article 5 Curtail use of dangerous 
pesticides where control is 
difficult; ensure use of protective 
equipment and techniques; 
provide guidance for workers on 
safety measures; povide 
extension service to smallholders 
and farmers; protect workers and 
bystanders; make available full 
information on risks and 
protections; protect biodiversity 
and minimize impacts on 
environment; ensure safe 
disposal of waste and equipment; 
make provisions for emergency 
treatment for poisoning. 

 Rotterdam Conventions on Prior 
and Informed Consent Procedure 
for Certain Hazardous Chemicals 
and Pesticides in International 
Trade (1998) 

Articles 1, 5 and 
6 

Curb trade in banned and 
hazardous chemicals and 
pesticides; develop national 
procedures for control of their use 
and trade; list banned and 
hazardous chemicals and 
pesticides. 

 UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples (2007) 

Articles 21(1), 23, 
24, 29(3) 

Improvement of livelihood in 
sanitation, health and housing; 
participate in health delivery; 
maintain traditional health 
systems; effective monitoring of 
health. 
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Appendix 2 – List of Related Laws, Regulations & Guidelines Used in the Thailand Palm 
Oil Industry 
 
Criterion Related Laws, Regulations & Guidelines 

1.1 ------------------ 

1.2 ------------------ 

2.1 

1. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551: (Land Development Act B.E.  2551 (2008)) 
2. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518: (The Agricultural Land Reform 

Act B.E. 2518 (1975)) 
3. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519: (The Agricultural Land 

Reform Act (No. 2) B.E. 2519 (1976)) 
4. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532: (The Agricultural Land 

Reform Act (No. 2) B.E. 2532 (1989)) 
5. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511: (Land Allocation for Living Act B.E. 

2511) 
6. พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 
7. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
8. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526: (Land Development Act B.E.  2526 (1983)) 
9. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551: (Land Development Act B.E.  2551 (2008)) 
10. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542: (The Land Code 

Amendment Act (No. 8) B.E. 2542 (1999)) 
11. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551: (The Act 

Amending the Land Code (No. 11), B.E. 2551 (2008)) 
12. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่. 12) พ.ศ. 2551: (The Act 

Amending the Land Code (No. 12), B.E. 2551 (2008)) 
13. พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484: Forest Act B.E. 2484 (1941) 
14. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504: National Park Act B.E. 2504 (1961) 
15. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507: National Reserved Forest Act B.E. 2507 (1964) 
16. พระราชบัญญัติ สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535: Wild Animal Reservation and 

Protection Act B.E. 2535 (1992) 
17. พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542: (Plant Varieties Protection Act B.E. 2542 (1999)) 
18. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2537) วาดวยการกําหนดสัตวปาใหเปนสัตวปาคุมครอง 
19. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ: (Convention on Biological Diversity) 
20. อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา: (Convention on Wetllands of International 

Importance as Waterfowl Habitat: RAMSAR, 1971) 
21. พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2542: (National Human Rights Commission Act B.E. 

2542 (1999)) 
22. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2551: (Labor Protection Act (No. 2, 

3) B.E. 2551 (2008)) 
23. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544: (Labour Relations Act (No. 3), B.E. 

2544) 
24. พระราชบัญญัติ คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546: (Child Protection Act  B.E. 2546 (2003)) 
25. พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537: (Workmen's Compensation Act B.E. 2537)  
26. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2544: (Hazardous Substance Act B.E 2544 (2001)) 
27. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสารเคมีอันตรายที่ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของ

ลูกจางพ.ศ. 2552 
28. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปน

ผูรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
29. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535: (Factory ACT B.E. 2535 (1992) 
30. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535: (Public Health Act B.E. 2535 (1992)) 
31. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ  .2535 : (The Enhancement 
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and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992))  
32. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 2534: 

Notification of Safety at Work in connection with Hazardous Chemical  (B.E. 2534) 
33. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความ

ปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง 
34. กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
35. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
36. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ

กิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

37. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

38. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 
39. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก

แหลงกําเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
40. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง

อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
41. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

เรื่อง กําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน: (Ministerial Notifications No 2 on the 
requirements on the characteristic of discharge wastewater from the factory) 

42. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัติโรงงาน 
พ.ศ.2535 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  

43. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมเปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

44. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2549 

2.2 

1. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551: (Land Development Act B.E.  2551 (2008)) 
2. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518: (The Agricultural Land Reform 

Act B.E. 2518 (1975)) 
3. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519: (The Agricultural Land 

Reform Act (No. 2) B.E. 2519 (1976)) 
4. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532: (The Agricultural Land 

Reform Act (No. 2) B.E. 2532 (1989)) 
5. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511: (Land Allocation for Living Act B.E. 

2511) 
6. พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 
7. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2518 
8. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504: National Park Act B.E. 2504 (1961) 
9. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507: National Reserved Forest Act B.E. 2507 (1964) 
10. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2518 
11. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
12. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526: (Land Development Act B.E.  2526 (1983)) 
13. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551: (Land Development Act B.E.  2551 (2008)) 
14. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542: (The Land Code 

Amendment Act (No. 8) B.E. 2542 (1999)) 
15. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551: (The Act 

Amending the Land Code (No. 11), B.E. 2551 (2008)) 
16. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่. 12) พ.ศ. 2551: (The Act 

Amending the Land Code (No. 12), B.E. 2551 (2008)) 
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2.3 

1. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551: (Land Development Act B.E.  2551 (2008)) 
2. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518: (The Agricultural Land Reform 

Act B.E. 2518 (1975)) 
3. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519: (The Agricultural Land 

Reform Act (No. 2) B.E. 2519 (1976)) 
4. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532: (The Agricultural Land 

Reform Act (No. 2) B.E. 2532 (1989)) 
5. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511: (Land Allocation for Living Act B.E. 

2511) 
6. พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 
7. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
8. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526: (Land Development Act B.E.  2526 (1983)) 
9. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551: (Land Development Act B.E.  2551 (2008)) 

3.1 ------------------ 

4.1 ------------------ 

4.2 

1. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526: (Land Development Act B.E.  2526 (1983)) 
2. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551: (Land Development Act B.E.  2551 (2008)) 
3. ระเบียบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2533) วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับคําขอใหปรับปรุงดิน

หรือที่ดินหรือการอนุรักษดินและน้ําเปนการเฉพาะราย 

4.3 

1. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526: (Land Development Act B.E.  2526 (1983)) 
2. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551: (Land Development Act B.E.  2551 (2008)) 
3. ระเบียบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2533) วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับคําขอใหปรับปรุงดิน

หรือที่ดินหรือการอนุรักษดินและน้ําเปนการเฉพาะราย 

4.4 

1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535: (Factory ACT B.E. 2535 (1992) 
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดนํ้าเสีย...(ฉบับที่2) พ.ศ. 

2548 
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดนํ้าเสีย ตองติดต้ัง

เครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรืออุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ.2547 
4. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก

แหลงกําเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

เรื่อง กําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน: (Ministerial Notifications No 2 on the 
requirements on the characteristic of discharge wastewater from the factory) 

6. พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.2520: Artesian Water Act B.E. 2520 (1978) 
7. พระราชบัญญัติ น้ําบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546: Artesian Water Act (No. 3), B.E. 2546 

(2003) 
8. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 

9. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
น้ําใตดิน 

10. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
น้ําในแหลงน้ําผวิดิน 

11. รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา (Draft) 
4.5 1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535: (Hazardous Substance Act B.E. 2535 (1992)) 

4.6 

2. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541: (Labor Protection Act B.E. 2541 (1998)) 
3. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2551: (Labor Protection Act (No. 2) B.E. 2551 (2008)) 
4. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535: (Hazardous Substance Act B.E. 2535 (1992)) 
5. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544: (Hazardous Substance Act (No. 2) B.E. 

2544 (2001)) 
6. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551: (Hazardous Substance Act (No. 3) B.E. 
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2551 (2008)) 
7. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปน

ผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2538  
8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534 
9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) 

พ.ศ. 2520 
10. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดชนิดและประเภทของสารเคมีอันตราย 

พ.ศ. 2535 
11. กฎกระทรวง วาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2547 
12. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสารเคมีอันตรายที่ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของ

ลูกจางพ.ศ. 2552 

4.7 

1. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541: (Labor Protection Act B.E. 2541 (1998)) 
2. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551: (Labor Protection Act (No. 2) B.E. 2551 

(2008)) 
3. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535: (Factory ACT B.E. 2535 (1992) 
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) 

พ.ศ. 2520 
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534 
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานในเกี่ยวกับหมอน้ํา พ.ศ. 2534 
7. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด

วิธีการขนสง การเก็บรักษา การทําลายวัตถุมีพิษ หรือการปฏิบัติกับภาชนะบรรจุซึ่งมีพิษ (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2525 

8. กฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความ
รอน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549: (Ministerial Regulation on the safety 
standard requirements for boilers, pressure vessels in the factory B.E. 2549 (2006)) 

9. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน: (Ministerial Notifications No 3 on 
Safety at work of employee) 

10. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจาง และสงผลการตรวจแกพนักงาน
ตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

11. กฎกระทรวง วาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 
12. กฎกระทรวง วาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2547 
13. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 
14. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 
15. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขนสง 

เก็บรักษา เคล่ือนยาย และกําจัด หีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมสารเคมีอันตราย 
16. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงชื่อเจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการทํางานเพื่อขึ้นทะเบียน และแจงกรณีลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย 
17. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยง และ

การจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543: (The Regulation of DIW B.E. 2543 - 
Criteria for hazard identification, risk assessment, and establishment of risk 
management plan) 

4.8 

1. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541: (Labor Protection Act B.E. 2541 (1998)) 
2. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551: (Labor Protection Act (No. 2) B.E. 2551 

(2008)) 
3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการฝกอบรมเจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

5.1 

1. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ  .2535 : (The Enhancement 
and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992)) 

2. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ  .2521  
3. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 
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5.2 

1. พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484: (Forest Act B.E. 2484 (1941)) 
2. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504: (National Park Act B.E. 2504 (1961)) 
3. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507: (National Reserved Forest Act B.E. 2507 

(1964)) 
4. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535: (Wild Animal Reservation and 

Protection Act B.E. 2535 (1992)) 
5. พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542: (Plant Varieties Protection Act B.E. 2542 (1999)) 
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2537) วาดวยการกําหนดสัตวปาใหเปนสัตวปาคุมครอง 
7. กฎกระทรวง กําหนดใหเปนสัตวปาบางชนิดเปนสัตวปาคุมครอง พ.ศ. 2546 

5.3 

1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535: (Factory ACT B.E. 2535 (1992) 
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง 

กําหนดมาตรฐาน และวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

3. กฎกระทรวงฉบับที่ 3 ( พ. ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง 
กําหนดใหโรงงานที่มีผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอมตามที่รัฐมนตรีกําหนด ตองจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ การวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในระบบ
ปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ และการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดลอม 

4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 
5. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก

แหลงกําเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

เรื่อง กําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน: (Ministerial Notifications No 2 on the 
requirements on the characteristic of discharge wastewater from the factory) 

7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัติโรงงาน 
พ.ศ.2535 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  

8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย (Hazardous 
Waste Manifest System) พ.ศ. 2547 

9. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส(Internet) 
พ.ศ. 2547 

10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง กําหนดชนิดและขนาดของโรงงานกําหนดวธีิการควบคุมการ
ปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผู
ควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานประจําและหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกัน
สิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545:  (The Notification of MOI B.E. 2545 -  Descriptions of 
Factory Types and Sizes, Procedure for the Control of Discharges of Wastes, Pollutants, 
or Any Substances that Cause Adverse Effects on the Environment, Qualifications of 
Supervisors and Operators, and Criteria for Registration of the Supervisors of Pollution 
Prevention Systems) 

11. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
วิธีการขนสง การเก็บรักษา การทําลายวัตถุมีพิษ หรือการปฏิบัติกับภาชนะบรรจุซึ่งวัตถุมีพิษ (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ. 2525 

5.4 

1. พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550: (Energy Conservation 
Promotion Act B.E. 2535 (1992)) 

2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการสงขอมูล และการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2547 

3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา ในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2547 

4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540) วาดวยกําหนดแบบและระยะเวลาการสงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต 
การใชพลังงานและอนุรักษพลังงาน 
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5.5 

1. พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484มาตรา 54: (Forest Act B.E. 2484 (1941)) 
2. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507มาตรา 14: (National Reserved Forest Act B.E. 

2507 (1964)) 
3. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504มาตรา 16: (National Park Act B.E. 2504 (1961)) 
4. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มาตรา 38: (Wild Animal Reservation and 

Protection Act B.E. 2535 (1992)) 
5. พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 96 

5.6 

1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535: (Factory ACT B.E. 2535 (1992) 
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออก

จากปลองของหมอน้ําของโรงงาน พ.ศ. 2549 
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก

โรงงาน พ.ศ. 2549 
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของกาซซัลเฟอรไดออกไซดที่เจือปนใน

อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ซึ่งใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม พ.ศ. 2547 
5. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก

แหลงกําเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

เรื่อง กําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน: (Ministerial Notifications No 2 on the 
requirements on the characteristic of discharge wastewater from the factory) 

7. กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง 
กําหนดมาตรฐาน และวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน: (The Ministerial Regulation No. 2 B.E 
2535 (1992) – Chapter IV: Control of a release of waste, pollutants, or other materials 
affecting the environment) 

8. กฎกระทรวงฉบับที่ 3 ( พ. ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง 
กําหนดใหโรงงานที่มีผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอมตามที่รัฐมนตรีกําหนด ตองจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ การวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในระบบ
ปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ และการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดลอม 

9. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานประเภทตางๆ ตองติดต้ังเครื่องมือหรือเครื่อง
อุปกรณพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ พ.ศ.2544: (The Notification 
of MOI B.E. 2544 -  Requirement for installation of an automatic instrument or 
equipment to measure quality of air emissions from stacks 

10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่มีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดต้ังเครื่องมือ
หรืออุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 

6.1 ------------------ 

6.2 ------------------ 

6.3 ------------------ 

6.4 ------------------ 

6.5 
 
 

1. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541: (Labor Protection Act B.E. 2541 (1998)) 
2. พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550: (Social Welfare Promotion 

Act (No 2) B.E. 2550)  
3. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 (หลักประกัน ขอบังคับการทํางาน คาชดเชย

พิเศษ และบทลงโทษ): (Labor Protection Act (No. 2) B.E. 2551 (2008)) 
4. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551(อัตราคาจาง): (Labor Protection Act 

(No. 3) B.E. 2551 (2008)) 

6.6 
1. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518: (Labour Relations Act  B.E. 2518) 
2. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544: (Labour Relations Act (No. 3) B.E. 

2544) 
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6.7 

1. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541: (Labor Protection Act B.E. 2541 (1998)) 
2. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551: (Labor Protection Act (No. 2) B.E. 2551 

(2008)) 
3. พระราชบัญญัติ คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546: (Child Protection Act  B.E. 2546 (2003)) 

6.8 

1. พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2542: (National Human Rights Commission Act B.E. 
2542 (1999)) 

2. พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
3. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 
4. พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
5. กฎกระทรวง วาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 

6.9 
1. พระราชบัญญัติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
2. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541: (Labor Protection Act B.E. 2541 (1998)) 
3. พระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

6.10 ------------------ 

6.11 ------------------ 

7.1 

1. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ  .2535 : (The Enhancement 
and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992))  

2. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ  .2521  
3. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 

7.2 1. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 

7.3 

1. พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484: (Forest Act B.E. 2484 (1941)) 
2. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504: (National Park Act B.E. 2504 (1961)) 
3. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507: (National Reserved Forest Act B.E. 2507 

(1964)) 
4. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535: (Wild Animal Reservation and 

Protection Act B.E. 2535 (1992)) 
5. พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542: (Plant Varieties Protection Act B.E. 2542 (1999)) 
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2537) วาดวยการกําหนดสัตวปาใหเปนสัตวปาคุมครอง 
7. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ: (Convention on Biological Diversity) 
8. อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา: (Convention on Wetllands of International 

Importance as Waterfowl Habitat: RAMSAR, 1971) 

7.4 ------------------ 

7.5 ------------------ 

7.6 1. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518: (The Agricultural Land Reform 
Act B.E. 2518 (1975)) 

7.7 

1. พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484มาตรา 54: (Forest Act B.E. 2484 (1941)) 
2. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507มาตรา 14: (National Reserved Forest Act B.E. 

2507 (1964)) 
3. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504มาตรา 16: (National Park Act B.E. 2504 (1961)) 
4. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มาตรา 38: (Wild Animal Reservation and 

Protection Act B.E. 2535 (1992)) 
5. พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 96 

8.1 ------------------ 
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