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กติตกิรรมประกาศ 
ส ำนกังำนเลขำนกุำร Bonsucro ขอแสดงควำมขอบคณุตอ่คณะกรรมกำรแก้ไขมำตรฐำน (Standard Revision Committee - SRC)* ซึง่ได้อทุศิ
เวลำ ควำมรู้ และจิตวิญญำณ ตอ่โครงกำรสบืเนื่องมำถึง 2 ปี หำกไมไ่ด้รับกำรน ำทำง และกำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงและมำตรฐำน
กำรผลติ (The Production Standard and Guidance) ฉบบันีค้งไมส่ำมำรถส ำเร็จลลุว่งลงได้ตำมวตัถปุระสงค์ในกำรปรับปรุงมำตรฐำนให้ดี
ยิ่งขึน้ และมคีวำมสอดคล้องกบักำรสร้ำงควำมยัง่ยืนภำยในสว่นงำน นอกจำกนี ้ ส ำนกัเลขำนกุำรขอแสดงควำมขอบคณุไปยงับริษัทท่ีอนญุำตให้
พนกังำนแบง่ปันข้อมลูกบัทำง Bonsucro. 

 

ส ำนกัเลขำนกุำรยงัขอขอบคณุตอ่สมำชิกฝ่ำยอตุสำหกรรม** ที่ยนิดีต้อนรับทีมงำน Bonsucro และไว้วำงใจหนว่ยรับรองที่ Bonsucro คดัเลอืก
เพื่อท ำกำรตรวจประเมินน ำร่องจำกควำมร่วมมือดงักลำ่วเป็นสิง่ทีช่่วยยืนยนัได้วำ่แนวทำงและมำตรฐำนกำรผลติ (The Production Standard 

and Guidance) ฉบบัแก้ไข  เป็นเคร่ืองมอืที่น ำใช้ได้จริงในทำงปฏิบตัิ. 
 

ส ำนกัเลขำธิกำรขอแสดงควำมขอบคณุไปยงัสมำชิก Bonsucro และหนว่ยรับรองที่ได้รับใบอนญุำต ในกำรแบง่ปันประสบกำรณ์และควำมรู้กบั
คณะกรรมกำรแก้ไขมำตรฐำน (SRC) และให้กำรยืนยนัวำ่ ผลงำน แนวทำงและมำตรฐำนกำรผลติ (The Production Standard and 

Guidance) มีควำมสอดคล้องกบัควำมเป็นจริงในวงกำรอตุสำหกรรม. 
 

ท้ำยนี ้ ส ำนกัเลขำธิกำรขอแสดงขอบคณุเป็นพิเศษตอ่ ดร. เคท บรอแมน ประจ ำสถำบนัสิง่แวดล้อม (Institute on the Environment) แหง่
มหำวิทยำลยัมินเนสโซต้ำ ผู้ซึง่อทุิศทกุสว่นของงำนวิจยัส ำหรับ มำตรฐำน Bonsucro และช่วยคิดค้นตวัชีว้ดัใหม ่(3.1.2.) 

 
ลอนดอน 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 

นิโคลสั ไวอำร์ท  
หวัหน้ำฝ่ำยควำมยัง่ยืนประจ ำ Bonsucro 
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เอกสารฉบบันีเ้ขียนดว้ย
ภาษาองักฤษ ใหยึ้ดการตีความและ
ตดัสินจากมาตรฐาน Bonsucro 

ฉบบัภาษาองักฤษ Bonsucro ไม่รับ
ผิดต่อข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจ
ผิดทีก่ล่าวไวข้้างตน้หากเอกสารฉบบั
นีถู้กน ามาแปลในภาษาอ่ืน 

 
Bonsucro (ช่ือทางการคา้ของ 
Better Sugarcane Initiative 
Ltd.) เป็นผูร้ับผิดชอบต่อเอกสาร
ฉบบันี ้ Bonsucro มาตรฐานการ
ผลิต (Production Standard) เป็น
เอกสารทีมี่ความเป็นปัจจุบนัและ
จะตอ้งไดร้ับการพิจารณาแก้ไขอีก
ครั้งตามหลกัการพฒันาเพื่อให้
สมัพนัธ์กบัข้อเท็จจริงทีด่ าเนินอยู่
และประสิทธิภาพทีต่่อเนือ่ง 

 
จะมีการแก้ไขมาตรฐาน Bonsucro 

อย่างนอ้ยทกุ ๆ 5 ปี โดยจะจดัใหมี้
การแก้ไขมาตรฐานครั้งต่อไปในเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2562 

นบัตัง้แตว่นัท่ี 26 กนัยำยนเป็นต้นไป โรงงำนท่ีไมไ่ด้รับกำรรับรองและต้องกำรกำรรับรองจำก Bonsucro จะต้องปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรผลติ
ฉบบัแก้ไข Bonsucro V. 4. 

 

โรงงำนท่ีได้รับกำรรับรองแล้วและมีก ำหนดกำรตรวจประเมินในชว่งวนัท่ี 26 กนัยำยน ถึงวนัท่ี 1 มกรำคม สำมำรถเลอืกที่จะรับกำรตรวจประเมิน
โดยใช้มำตรฐำนกำรผลติฉบบั V.3 หรือฉบบั V.4 ได้ 

 
โรงงำนท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน Bonsucro แล้วจะต้องปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรผลติฉบบัแก้ไขของ Bonsucro นบัจำกวนัท่ี 21 กนัยำยน พ.ศ. 
2558 เป็นต้นไป 

 
Bonsucro ยินดีรับฟังควำมคิดเห็นตอ่มำตรฐำนของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี หำกทำ่นมีข้อเสนอแนะใด ๆ เก่ียวกบัเอกสำรฉบบันี ้ กรุณำสง่มำยงั 
info@bonsucro.com หรือผำ่นทำงเว็บไซต์ www.bonsucro.com 

 

ข้อมลูติดตอ่ : Bonsucro 

20 Pond Square 

London, N6 6BA 

United Kingdom 

www.bonsucro.com 

info@bonsucro.com 

 

สงวนลิขสิทธ์, ภาษา และประกาศฉบบั – ภาษาทีเ่ป็นทางการของ  มาตรฐานการผลิต (Production Standard) ฉบบันี ้

 
มาตรฐานการผลิต (Production Standard) ฉบบัปัจจุบนั สามารถสืบคน้ไดบ้นเว็บไซต์ : www.bonsucro.com  

ความคลาดเคลือ่นทีอ่าจเกิดข้ึนจากการคดัลอก จากฉบบัทีต่่างกนั หรือจากการแปล ใหต้ดัสินจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษปัจจุบนั อน่ึง ใหถื้อเป็น
ความรบัผิดชอบของผูใ้ชง้านในการอา้งอิงจาก Bonsucro มาตรฐานการผลิต (Production Standard) ฉบบัปัจจุบนั 

มาตรฐานฉบบัปัจจุบนัไดร้บัการรบัรองจากสมาชิก Bonsucro เมื่อวนัที ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และมีผลบงัคบัใช้นบัจากวนัที ่21 กนัยายน พ.ศ. 
2557. 
Bonsucro มาตรฐานการผลิต (Production Standard) และเนือ้หาเป็นลิขสิทธ์ิของ “Bonsucro” - © “Bonsucro” 2011-2014 สงวนลิขสิทธ์ิ
ทัง้หมด 



 
 
 

 

 
 

 
Page 4 of 139                Bonsucro Guidance For Production Standard V 4.0 

สารบญั 
 

กิตติกรรมประกำศ                  2 
1. บทน ำ .......................................................................................................................................................................................................................... 7 

BONSUCRO................................................................................................................................................................................................................... 7 

วตัถปุระสงค์ของมำตรฐำนกำรผลติ ................................................................................................................................................................................... 7 

ควำมเป็นมำของมำตรฐำน ............................................................................................................................................................................................... 8 

2. ขอบเขต ..................................................................................................................................................................................................................... 10 

3. เอกสำรอ้ำงอิง ............................................................................................................................................................................................................ 10 

4. นิยำมและอกัษรยอ่ ..................................................................................................................................................................................................... 11 

5. ขอบเขตของกำรตรวจประเมิน ..................................................................................................................................................................................... 12 

6. แนวทำงมำตรฐำนกำรผลติ Bonsucro ......................................................................................................................................................................... 14 

หลกัเกณฑ์ 1: ปฏิบตัิตำมกฏหมำย .................................................................................................................................................................................. 14 

หลกัเกณฑ์ 1.1. ปฏิบติัตามกฏหมายทีบ่งัคบัใช้ ............................................................................................................................................................... 14 

หลกัเกณฑ์ 1.2. มีหลกัฐานทีส่ามารถพิสูจน์ไดเ้กี่ยวกบักรรมสิทธ์ิในทีดิ่นและน ้าตามกฎหมายของประเทศ .......................................................................... 16 

หลกัเกณฑ์ 2: กำรเคำรพสทิธิมนษุยชนและกำรใช้แรงงำน ................................................................................................................................................ 20 

หลกัเกณฑ์ 2.1. ปฏิบติัตามอนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ยการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั การแบ่งแยก และความมีอิสระในการรวมกลุ่ม
และสิทธิในการเจรจาต่อรอง ........................................................................................................................................................................................... 20 

หลกัเกณฑ์ 2.2. การจดัการกบัสภาพแวดลอ้มการท างานทีถู่กสขุลกัษณะและปลอดภยัส าหรบัพนกังาน ............................................................................. 30 



 
 
 

 

 
 

 
Page 5 of 139                Bonsucro Guidance For Production Standard V 4.0 

หลกัเกณฑ์ 2.3. พนกังาน (รวมถึง แรงงานต่างดา้ว ลูกจ้างชัว่คราว และลูกจ้างตามสญัญาจ้างแบบอืน่ ๆ) ไดร้บัค่าจ้างขัน้ต ่าตามทีก่ฎหมายบงัคบัใช้ .......... 40 

หลกัเกณฑ์ 3: กำรจดักำรปัจจยักำรผลติ กำรผลติและประสทิธิภำพในกำรผลติ เพื่อเสริมสร้ำงควำมยัง่ยืน ........................................................................... 46 

หลกัเกณฑ์ 3.1. การตรวจสอบการผลิตและประสิทธิภาพ เพือ่วดัผลกระทบของการผลิตและประสิทธิ ภาพของกระบวนการผลิต เพือ่ใหเ้กิดการปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนือ่ง ......................................................................................................................................................................................................................... 46 

หลกัเกณฑ์ 3.2. การบริหารจดัการกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพือ่ลดผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศของโลก ................................................... 52 

หลกักำรท่ี 4. กำรบริหำรจดักำรอยำ่งมีประสทิธิภำพเก่ียวกบัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรบริกำรระบบนิเวศ ........................................................... 55 

เกณฑ์ 4.1. เพือ่ประเมินผลกระทบของการปลูกออ้ยต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการระบบนิเวศ ................................................................... 55 

หลกักำรท่ี 5: ปรับปรุงกญุแจควำมส ำเร็จของธุรกิจอยำ่งตอ่เนื่อง ....................................................................................................................................... 63 

เกณฑ์ 5.1. การฝึกอบรมพนกังานและลูกจ้างในทกุพืน้ทีข่องการท างาน เพือ่พฒันาความสามารถและทกัษะ ...................................................................... 63 

เกณฑ์ 5.2. การบริหารและปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เพ่ิมความอดุมสมบูรณ์ของทรพัยากรดินและน ้า ................................................................................ 64 

เกณฑ์ 5.3. ปรบัปรุงคณุภาพของออ้ยและผลิตภณัฑ์จากโรงงานน ้าตาลอย่างต่อเนือ่ง ........................................................................................................ 67 

เกณฑ์ 5.4. ส่งเสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ .................................................................................................................................................... 69 

เกณฑ์ 5.5. ลดการปล่อยน ้าเสีย และส่งเสริมการรีไซเคิลน ้ากลบัมาใชใ้หม่ในพืน้ทีที่ส่ามารถปฏิบติัได้ ................................................................................. 70 

เกณฑ์ 5.6. ส่งเสริมใหเ้กิดการวิจยัทีมี่ประสิทธิภาพและมุ่งเนน้การพฒันาและขยายความเชี่ยวชาญ ................................................................................... 73 

เกณฑ์ 5.7. การพฒันาพืน้ทีสี่เขียวหรือโครงการใหม่ในการผลิตออ้ยผ่านการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม (ESIA) แบบมีกระบวนการทีโ่ปร่งใส 
มีการใหค้ าปรึกษา มีส่วนร่วม และมีผลกระทบทางบวกต่อกบัส่ิงแวดลอ้มและสงัคม .......................................................................................................... 74 

เกณฑ์ 5.8. เพือ่ใหแ้น่ใจว่าผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดด าเนินการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส และมีกระบวนการใหค้ าปรึกษาทีเ่หมาะสมและมี
ประสิทธิผล .................................................................................................................................................................................................................... 77 

เกณฑ์ 5.9. ส่งเสริมการพฒันาอย่างยัง่ยืนของธุรกิจ ......................................................................................................................................................... 80 



 
 
 

 

 
 

 
Page 6 of 139                Bonsucro Guidance For Production Standard V 4.0 

หลกักำรที่ 6. ข้อก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรับกำรผลิตเชือ้เพลิงชีวภำพภำยใต้ค ำประกำศของสหภำพยุโรปเร่ืองพลงังำนหมุนเวียน  (2009/28/EC) และค ำ
ประกำศของสหภำพยุโรปฉบบัปรับปรุง  เร่ือง คุณภำพน ำ้มนัเชือ้เพลิง (2009/30/EC) .................................................................................................... 81 

ภำคผนวก 1: ค ำจ ำกดัควำม ........................................................................................................................................................................................... 84 

ภำคผนวก 2: รำยกำรของอนสุญัญำระหวำ่งประเทศ ........................................................................................................................................................ 89 

ภำคผนวก 3: กำรค ำนวณกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก GHG ............................................................................................................................................... 93 

ภำคผนวก 4: คำ่เร่ิมต้นกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ที่ดินในแตล่ะประเทศ (จำก PAS 2050: 2008) (ใน T CO2eq / (ha.yr) ......................................................... 102 

ภำคผนวก 5: สำรเคมีทำงกำรเกษตรที่ต้องห้ำม .............................................................................................................................................................. 105 

ภำคผนวก 6: แนวทำงส ำหรับกำรค ำนวณกำรกกัเก็บคำร์บอนในดินส ำหรับใช้เป็นบรรทดัฐำน ........................................................................................... 109 

 

 
  



 
 
 

 

 
 

 
Page 7 of 139                Bonsucro Guidance For Production Standard V 4.0 

1. บทน า 

BONSUCRO 

Bonsucro เกิดจำกกำรรวมกลุม่ของผู้ ถือผลประโยชน์ร่วมกนัโดยไมมุ่ง่หวงัผลก ำไรในขัน้ต้น อนัมีเจตนำรมณ์ในกำรลดผลกระทบทำงสงัคมและสิง่แวดล้อมจำก
กำรผลติอ้อยและในขณะเดียวกนัก็ตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นของควำมอยูร่อดทำงเศรษฐกิจ. ภำรกิจของ Bonsucro คือกำรสร้ำงควำมส ำเร็จให้กบัธุรกิจกำรค้ำ
อ้อยและน ำ้ตำลให้มีกำรปรับปรุงอยำ่งตอ่เนื่องและมีควำมยัง่ยืน ด้วยกำรร่วมมือกนัระหวำ่งภำคธรุกิจกำรค้ำกำรอ้อยและน ำ้ตำลในกำรปรับปรุงบรรทดัฐำนของ
ควำมยัง่ยืน 3 ประกำร ซึง่ได้แก่ ควำมส ำเร็จทำงเศรษฐกิจ ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม และควำมรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม. Bonsucro มุง่ที่จะบรรลภุำรกิจนีผ้ำ่น
มำตรฐำนกำรผลิตอ้อยและผลิตภณัฑ์จำกอ้อยที่ยัง่ยืนที่ได้รับกำรยอมรับจำกกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียที่หลำกหลำย (multi-stakeholder approach). นอกจำกนี ้
Bonsucro มุ่งที่จะสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรน ำมำตรฐำนกำรผลิต (Bonsucro Production Standard) ไปใช้ด ำเนินงำนตำมหลกัจริยธรรมผ่ำนระเบียบกำร
รับรอง “Certification Protocol”. 

วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการผลติ  

วตัถปุระสงค์หลกัของเอกสำรฉบบันี ้ คือ กำรนิยำมหลกักำร เกณฑ์ และตวัชีว้ดั พร้อมกบัข้อควำมอธิบำย เพื่อใช้ส ำหรับกำรตรวจประเมินของผู้ประกอบกำรท่ี
เป็นสมำชิกของ Bonsucro ที่ต้องกำรกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลติ Bonsucro ตำม 3 บรรทดัฐำนของควำมยัง่ยืน และหนว่ยตรวจรับรองมำตรฐำนและผู้ตรวจ
ประเมินที่จะน ำมำตรฐำนไปใช้ในกำรตรวจประเมินผู้ที่ขอกำรรับรอง ท้ำยนี ้ เอกสำรฉบบันีย้งัมีเปำ้หมำยทีจ่ะขยำยกลุม่ผู้ใช้งำนในภำคธุรกิจกำรค้ำอ้อยและ
น ำ้ตำลที่กว้ำงขึน้ รวมถงึหนว่ยงำนอื่น ๆ ที่สนใจ. คูม่ือกำรประยกุต์ใช้มำตรฐำน Bonsucro ท ำหน้ำทีใ่ห้ค ำแนะน ำเก่ียวกบัวิธีกำรประยกุต์ใช้มำตรฐำนใน
โรงงำนและฟำร์ม เอกสำรนีใ้ห้ค ำแนะน ำเก่ียวกบั: 
1. ค ำอธิบำยวำ่ท ำไมตวัชีว้ดัตำ่ง ๆ ได้น ำมำใช้ในมำตรฐำน Bonsucro  

2. คำ่ของตวัชีว้ดัเพื่อให้สอดคล้องกบัมำตรฐำน 

3. ข้อมลูกำรด ำเนินกำรท่ีจะเป็นไปตำมตวัชีว้ดั 

4. ข้อมลูเก่ียวกบัสถำนกำรณ์พิเศษ 

5. รำยละเอยีดของวิธีกำรของกำรปฏิบตัิตำมตวัชีว้ดั (แม้วำ่รำยละเอียดจะอยูท่ี ่Bonsucro Calculator) 
คูม่ือกำรประยกุต์ใช้มำตรฐำน Bonsucro นีย้งัเป็นข้อมลูส ำหรับผู้ตรวจประเมินในกำรตรวจประเมินเพื่อขอกำรรับรอง 
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ความเป็นมาของมาตรฐาน  

ฉบบั V. 4.0  

 

ในเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2555 ตำมค ำแนะน ำของส ำนกังำนเลขำนกุำร คณะกรรมกำรบริหำร เห็นพ้องกนัในกำรเร่ิมต้นแก้ไขขัน้ตอนของ Bonsucro แนวทำง
และมำตรฐำนกำรผลติ (Production Standard and Guidance) คณะกรรมกำรบริหำรได้สัง่ให้ส ำนกัเลขำธิกำรยดึกระบวนกำรปรับปรุงมำตรฐำน 
(Standard Revision Procedure) ที่สอดคล้องกบัหลกัของ  ISEAL แนวทำงปฏิบตัิที่เป็นเลศิส ำหรับกำรสร้ำงมำตรฐำน (Code of Best Practice for 

Standard Setting) ส ำนกัเลขำธิกำรได้มีกำรรับสมคัรสมำชิก และหนึง่ในตวัแทนของสมำชิกแตล่ะประเภทจะรวมตวัเพื่อจดัตัง้เป็นคณะ กรรมกำรปรับปรุง
มำตรฐำน (SRC) โดยมีกำรประชมุกนัครัง้แรกในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2555 ณ กรุงลอนดอน ตอ่มำ คณะกรรมกำรได้จดัประชมุทำงไกลในภำยหลงั และได้
พบกนัเป็นรำยบคุลในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ณ เมือง นวิออร์ลนีส์ คณะกรรมกำร (SRC) ได้รับมอบหมำยภำรกิจในกำรร่ำง Bonsucro แนวทำงและ
มำตรฐำนกำรผลติฉบบัใหมข่ึน้ โดยมีกำรประชมุปรึกษำหำรือกนั 6 ครัง้ทัง้ตอ่สำธำรณะและทำงออนไลน์ มีกำรตรวจประเมินน ำร่อง 6 ครัง้ และได้รับควำม
ร่วมมือจำกที่ปรึกษำและผู้ เช่ียวชำญด้ำนเทคนิคจำกภำยนอกในกำรประชมุแตล่ะครัง้ มกีำรบนัทกึและมีกำรรำยงำนกำรประชมุผำ่นทำงเว็บไซต์ของ Bonsucro  

 
ในกำรประชมุปรึกษำหำรือ ทัง้สิน้ 6 ครัง้ มีผู้ เข้ำร่วมให้ควำมเห็นจ ำนวน 402 คน ในช่วงด ำเนินโครงกำร : 
 

พ.ย. พ .ศ . 2555 : กำรประชมุปรึกษำหำรือครัง้ที่ 1 (กรุงลอนดอน) 

ม.ค. พ .ศ . 2556 – มี.ค. พ .ศ . 2556 : กำรประชมุปรึกษำหำรือตอ่สำธำรณะครัง้ที่ 2 (ออนไลน์) 

พ.ย. พ .ศ . 2556 : กำรประชมุปรึกษำหำรือครัง้ที ่3 (เมืองนวิ ออร์ลนีส์) 

ธ.ค. พ .ศ . 2556 – ม.ค.พ .ศ . 2557 : กำรประชมุปรึกษำหำรือ ครัง้ที่ 4 (ออนไลน์) 

ก.พ. พ .ศ . 2557 : กำรประชมุปรึกษำหำรือ ครัง้ที่ 5 (อินเดีย) 

มิ .ย . พ .ศ . 2557 : กำรประชมุปรึกษำหำรือ ครัง้ที่ 6 (ออนไลน์) 

 

กำรตรวจประเมินน ำร่อง 6 ครัง้ ในโรงงำนท่ีเป็นสมำชิก Bonsucro และฟำร์มเกษตรที่จดัสง่สนิค้ำ : 
กมุภำพนัธ์ พ .ศ . 2557 : บรำซิล 

มีนำคม พ .ศ . 2557 : อินเดยี 
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เมษำยน พ .ศ . 2557: บรำซิล 

เมษำยน พ .ศ . 2557 : ออสเตรเลยี (2) 

พฤษภำคม พ .ศ . 2557:ฮอนดรัูส 

 

นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหำคม 2557 ให้สมำชิกของ Bonsucro ยดึหลกัมำตรฐำนฉบบัปัจจบุนั 

 

รอบกำรปรับปรุง วนัท่ี ค ำอธิบำยกำรแก้ไขเพิม่เติม 

A มิถนุำยน พ .ศ . 2553 ฉบบัปรับปรุงถกูสง่ไปยงัคณะอนกุรรมกำร Bonsucro EU Sub Committee 

B กรกฎำคม พ .ศ . 2553 ฉบบัสดุท้ำยได้รับกำรรับรองโดยคณะกรรมกำรกำรจดักำร Bonsucro Management Committee 

C ธนัวำคม พ .ศ . 2553 กำรปรับปรุงยดึตำมหลกัควำมสอดคล้องกบั EU RED 

D กมุภำพนัธ์ พ .ศ . 2554 กำรปรับปรุงยดึตำมหลกัควำมสอดคล้องกบั EU RED 

ฉบบัร่ำง V. 2.0 พฤศจิกำยน พ .ศ . 2556 ฉบบัร่ำงฉบบัท่ี 1 ที่เปิดเผยในท่ีประชมุปรึกษำหำรือ ตอ่สำธำรณะ 

ฉบบัร่ำง V. 2.5 มิถนุำยน พ .ศ . 2557 ฉบบัร่ำงฉบบัท่ี 2 ที่เปิดเผยในท่ีประชมุปรึกษำหำรือตอ่สำธำรณะ 

ฉบบัร่ำง V. 2.9 กรกฎำคม พ .ศ . 2557 ฉบบัร่ำงฉบบัสดุท้ำยที่ตีพมิพ์เพือ่ให้สมำชิกออกเสยีงลงคะแนน 

ฉบบั V. 4 กรกฎำคม  พ .ศ . 2557 

ปรับปรุง Bonsucro Production Standard และProduction Standard and Guidance ที่
ประกอบด้วยตวัชีว้ดัใหม ่ และใสค่ ำอธิบำยที่ชดัเจนเพิ่มเข้ำไปในเอกสำร ซึง่จะเป็นแนวทำงส ำหรับ
กำรน ำไปปฏิบตัิใช้ตวัชีว้ดัหลกั 16 ข้อ ส ำหรับ เกณฑ์ 8 ประกำร ตวัชีว้ดัใหม ่12 ข้อ (มีกำรเพิ่มหรือ
แทนที่ตวัชีว้ดัอื่น) มีกำรแก้ไขตวัชีว้ดั 2 ข้อ และมีกำรตดัตวัชีว้ดัออก 2 ข้อ 
มีกำรตดัหลกักำรท่ี 7 - หว่งโซข่องกำรควบคมุ (chain of custody) 
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2. ขอบเขต 

Bonsucro มำตรฐำนกำรผลติ (Production Standard) สำมำรถประยกุต์ใช้ได้กบัโรงงำนน ำ้ตำลและไร่อ้อยที่เป็นพืน้ท่ีรับชือ้ของโรงงำนทัว่โลกที่ต้องกำรจะ
ขำยผลติภณัฑ์จำกอ้อยที่ได้กำรรับรองมำตรฐำนกำรผลติ Bonsucro. มำตรฐำนนีป้ระยกุต์ใช้ทัง้ในระดบัโรงงำนน ำ้ตำลและฟำร์มเกษตร. 
 

ระบบกำรรับรองของ Bonsucro (Certification System) แบง่ออกเป็น 2 ประเภทดงันี:้ 
“ Bonsucro ”: ต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของ Bonsucro 

“ Bonsucro EU ”: ต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของ Bonsucro และข้อก ำหนดเพิ่มเติมของ EU RED ตำมค ำประกำศของสหภำพยโุรป เร่ือง พลงังำนหมนุเวียน 
(2009/28/EC) เช่นเดียวกบัค ำประกำศของสหภำพยโุรปฉบบัปรับปรุง เร่ือง คณุภำพน ำ้มนัเชือ้เพลงิ (2009/30/EC) 

 

ซึง่ระบบเอกสำรของมำตรฐำน Bonsucro เช่น มำตรฐำน แนวทำง และระเบียบกำรรับรอง ได้ครอบคลมุข้อก ำหนดของมำตรฐำน Bonsucro EU ไว้อยำ่ง
ชดัเจน. 
 
ส ำหรับกำรรับรองมำตรฐำน Bonsucro EU กำรรับรองนัน้ต้องบรรลขุ้อก ำหนดของ Bonsucro รวมทัง้ข้อก ำหนดเพิ่มเตมิของ EU RED ส ำหรับผู้ประกอบกำรท่ี
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน Bonsucro EU แล้วนัน้เทียบเทำ่ได้กบักำรได้รับกำรรับรองมำตรฐำน Bonsucro ในทำงตรงกนัข้ำม กำรได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
Bonsucro ไมเ่ทียบเทำ่กบักำรได้รับกำรรับรอง มำตรฐำน Bonsucro EU. 

3. เอกสารอา้งองิ 

 Guidance to the Bonsucro Production Standard (แนวทางส าหรบัมาตรฐานการผลติ) 
 Bonsucro Chain of Custody Standard (มาตรฐานห่วงโซข่องการควบคุม), Bonsucro Certification Protocol (ระเบยีบการรบัรอง), Bonsucro 

Calculator (เคร ือ่งค านวณ) 
 ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards 
 ISO/IEC 17065:2012 – Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services 
 ISO/IEC 17021:2011 – Conformity Assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management 

systems 
 PAS2050:2008 – Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services 
 EU Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources 
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* หมายเหต ุ– ฉนัทามติ 
(consensus) ควรจะเป็นผลสืบ
เนือ่งมาจากกระบวนการทีมุ่่งให้
ความส าคญัต่อความเห็นของผูถื้อ
ผลประโยชน์ร่วม โดยเฉพาะผูที้ไ่ดร้ับ
ผลกระทบโดยตรง รวมทัง้ให้
ความส าคญัต่อการประนีประนอม
ไกล่เกล่ียข้อโตเ้ถียงซ่ึงจะน าไปสู่
ความขดัแยง้  โดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็น
เอกฉนัท์ (ดดัแปลงจาก ISO/IEC 
Guide 2:200) 
อกัษรย่อ 

4. นิยามและอกัษรย่อ 

ฉนัทำมติ (Consensus)*: ข้อตกลงทัว่ไป โดยไมม่ีข้อขดัแย้งทีย่งัด ำเนินอยูใ่นประเด็นปัญหำส ำคญัจำกกลุม่ผู้ ถือผลประโยชน์ร่วมหลกักลุม่ใด ๆ 

ฟำร์มเกษตร (Farm): ผู้ประกอบกำรผลติอ้อยซึง่จะน ำสง่ไปยงัโรงงำน  
โรงงำน (Mill) : ผู้ประกอบกำรท่ีสมคัรกำรรับรองมำตรฐำน โรงงำนต้องมคีวำมรับผิดชอบสงูสดุที่จะต้องปฏิบตัิตำมมำตรฐำนของ Bonsucro  

ผู้ประกอบกำร (Operator): ฟำร์มเกษตรและโรงงำนเป็นหนว่ยที่ต้องรับผิดชอบในกิจกรรมซึง่เก่ียวข้องกบักำรปลกู  กระบวนกำรผลติ รวมถึงกำรขนสง่
อ้อย ตำมภำระผกูพนัและตำมภำระสญัญำ 
ผู้ ถือผลประโยชน์ร่วม (Stakeholder) : บคุคล หรือ กลุม่ ซึง่มีสว่นได้สว่นได้สว่นเสยีจำกค ำตดัสนิหรือกิจกรรมใด ๆ ขององค์กร  (จำก ISO 26000) 

มำตรฐำน (Standard) : เอกสำร (ส ำหรับกำรใช้งำนร่วมกนัหรือที่ซ ำ้กนั) วำ่ด้วยกฎระเบียบ แนวทำง หรือคณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ อีกทัง้เก่ียวข้องกบั
วิธีกำรและกระบวนกำรผลติ ซึง่ไมม่ีข้อบงัคบัในกำรปฏิบตัิตำม (ดดัแปลงจำกภำคผนวก 1 ของควำมตกลง WTO TBT Agreement)  

 
อักษรย่อ 

 
EIMP: แผนกำรจดักำรผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม (environmental impact and management plan) 

ESIA: กำรประเมินผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (environmental and social impact assessment) 

FPIC: หลกักำรยินยอมที่ได้รับกำรบอกแจ้งลว่งหน้ำ และเป็นอิสระ (Free Prior Informed Consent) 

GHG: ก๊ำซเรือนกระจก (greenhouse gas)  

HCV: พืน้ท่ีที่มีคณุคำ่สงูต่อกำรอนรัุกษ์ (high conservation value) 

LUC: กำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ทีด่นิ (land use change) 

PPE: อปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรำยสว่นบคุคล  (personal protective equipment) 
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5. ขอบเขตของการตรวจประเมนิ 

ระบบการรบัรองมาตรฐาน BONSUCRO 

ระบบกำรรับรองของมำตรฐำน Bonsucro มีองค์ประกอบ 3 ประกำร : 
 

1. มำตรฐำน : มำตรฐำน Bonsucro มี 2 มำตรฐำน ได้แก่  
 มำตรฐำนกำรผลติ (Bonsucro Production Standard) ประกอบด้วยหลกักำรและเกณฑ์ตำ่ง ๆ เพื่อบรรลกุระบวนกำรผลติอ้อยที่ยัง่ยืนและมี

ผลติภณัฑ์จำกอ้อยทีเ่ป็นมิตรตอ่มิติทำงด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 มำตรฐำน (Bonsucro Mass Balance Chain of Custody Standard) ประกอบด้วยชดุข้อก ำหนดด้ำนกำรบริหำรและด้ำนเทคนิค เพื่อใช้
ส ำหรับตรวจสอบ กำรอ้ำงถึงกระบวนผลติอ้อยและผลติภณัฑ์จำกอ้อยที่ยัง่ยืนนบัตัง้แตห่ว่งโซอ่ปุำทำนจำกพืน้ท่ีกำรเกษตรจนถึงโรงงำน ซึง่
รวมถงึกำรขนสง่จวบจนกำรผลติ (อำทิ กำรแปลงสภำพ กำรด ำเนินกำร กำรผลติ กำรเปลีย่นรูป) กำรจดักำรคลงัสนิค้ำ กำรขนสง่ และกำรขำย 
รวมทัง้กำรบริโภคอ้อยและผลติภณัฑ์จำกอ้อย. 

2. คูม่ือกำรประยกุต์ใช้มำตรฐำน Bonsucro (Guidance for implementation):  

 Bonsucro ได้พฒันำคูม่ือคูม่ือกำรประยกุต์ใช้มำตรฐำน Bonsucro ส ำหรับสมำชิก ซึง่ให้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรผลติ 
(Bonsucro Production Standard) และ/ หรือ Chain of Custody Standard 

3. ระเบียบกำรรับรอง (Certification Protocol) : Bonsucro ได้พฒันำระเบยีบกำรรับรองส ำหรับผู้ตรวจประเมินประกอบด้วยวธีิกำรด ำเนินงำนและ
กระบวนกำรส ำหรับกำรรับรองเก่ียวกบัมำตรฐำน Bonsucro ซึง่ได้แก่ 1.) กฎระเบียบและข้อก ำหนดส ำหรับหนว่ยตรวจรับรองอิสระในกำรตรวจ
ประเมินมำตรฐำน Bonsucro และ 2.) กระบวนกำรตรวจประเมนิส ำหรับหนว่ยตรวจรับรองอิสระในกำรตรวจสอบควำมสอดคล้ององในกำรปฏิบตัิตำม
มำตรฐำน Bonsucro. 

 
องค์ประกอบทัง้ 3 ประกำร นี ้ประกอบเป็นระบบกำรรับรอง Bonsucro Certification System ดงันัน้ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรใช้เอกสำรแตล่ะฉบบัอยำ่งสมัพนัธ์
กนั 
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หน่วยทีข่อการรบัรอง 

 ผู้ เป็นเจ้ำของเอกสำรรับรองคือโรงงำน 

 หนว่ยที่ขอกำรรับรอง คือ โรงงำนและแหลง่เก็บซือ้วตัถดุิบของโรงงำน และรวมถึงกิจกรรมตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องในฟำร์มเกษตร โรงงำน รวมถึงกำรผลติ
ผลติภณัฑ์พลอยได้ (by-product) และกำรสง่ออกพลงังำนกล (power export)  

 ให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบสงูสดุของโรงงำนในกำรปฏิบตัิตำม มำตรฐำนกำรผลติ Bonsucro Production Standard  

 แหลง่เก็บซือ้อ้อยที่รวมอยูใ่นหนว่ยที่ขอกำรรับรองประกอบด้วย ฟำร์มเกษตร/สถำนท่ีเก็บซือ้อ้อยตำมมำตรฐำน Bonsucro โดยอำจคดิเป็น 100% 
ของฟำร์มเกษตร/สถำนเก็บซือ้อ้อยเพื่อสง่ไปยงัโรงงำน หรือจ ำนวนต ่ำกวำ่นี ้ ในกรณีหลงั Bonsucro จะรับรองเฉพำะสดัสว่นกำรผลติตำมล ำดบัของ
โรงงำนเทำ่นัน้ 

 พืน้ท่ีทัง้หมดที่รวมอยูใ่นหนว่ยที่ขอกำรรับรองและใช้ในกำรผลติอ้อย (ไมใ่ช่เฉพำะบริเวณทีม่ีกำรเก็บเก่ียวในช่วงกำรรำยงำนผล)  จะน ำมำใช้ประเมิน
แหลง่เก็บซือ้อ้อย 

 เพื่อรับประกนัวำ่อ้อยซึง่อยูใ่นหนว่ยที่ขอกำรรับรองมกีำรด ำเนินกำรโดยโรงงำนจริง โรงงำนต้องจดัให้มีระบบกำรจดักำรเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่วำ่อ้อยที่
ผำ่นกระบวนกำรของโรงงำนมำจำกพืน้ท่ีซึง่อยูใ่นหนว่ยที่ขอกำรรับรอง 

 หำกโรงงำนซือ้อ้อย น ำ้ตำล หรือเชือ้เพลงิชีวภำพ ซึง่ไมไ่ด้ผลติภำยใต้หนว่ยที่ขอกำรรับรอง โรงงำนจะต้องแสดงให้เห็นได้วำ่  แหลง่ผลตินัน้มีกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของ Bonsucro มำตรฐำนกำรผลติทกุประกำร 

กระบวนการรบัรอง 

 กำรตรวจประเมินจะด ำเนินกำรกบัโรงงำนและกับกลุ่มตวัอย่ำงฟำร์มเกษตร/สถำนที่เก็บซือ้อ้อยที่จะส่งอ้อยไปยงัโรงงำน โดยใช้วิธีกำรสุม่ตั วอย่ำง
ตำมที่ระบใุนระเบียบกำรรับรอง Bonsucro Certification Protocol 

 ผู้ยื่นขอกำรรับรองที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลติ Bonsucro Production Standard คือ:  
 ไมพ่บข้อบกพร่องในตวัชีว้ดัหลกัทัง้ 16 ข้อ (รวมถึงหลกักำร 6 ส ำหรับกำรรับรองด้ำนมำตรฐำน Bonsucro EU) และ  
 ไมพ่บข้อบกพร่องอยำ่งน้อย 80% ของตวัชีว้ดัทัง้หมด ซึง่หมำยควำมวำ่ทัง้โรงงำนและฟำร์มเกษตรที่อยู่ในหนว่ยขอกำรรับรองต้องไมพ่บข้อบกพร่อง

อยำ่งน้อย 80% ทัง้คู ่
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 โรงงำนท่ีสมคัรขอกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลติ (Bonsucro Production Standard) จะต้องขอกำรรับรองมำตรฐำน Bonsucro Chain of 

Custody Standard ร่วมด้วย โรงงำนจะได้รับกำรรับรองก็ตอ่เมือ่โรงงำนผำ่นกำรตรวจรับรองมำตรฐำนทัง้สองประเภท อนึง่ โรงงำนจะไมไ่ด้รับกำร
รับรองมำตรฐำนกำรผลติ Bonsucro Production Standard หำกไมผ่ำ่นมำตรฐำน Chain of Custody Standard 

 ผลจำกกำรตรวจประเมินจะมีผลตอ่ปริมำณผลติภณัฑ์จำกอ้อยทีจ่ะได้รับกำรรับรองจำก Bonsucro ซึง่อยูบ่นพืน้ฐำนของสดัสว่นของอ้อยที่ถกูสง่เข้ำ
มำในโรงงำน 

 กำรรับรองจะตดัสนิจำกผลกำรค ำนวณของ Bonsucro Calculator (ดหูวัข้อ “กำรสรุปผล”) โดยเกษตรกรและเจ้ำของโรงงำนจะเป็นผู้ เก็บข้อมลูและ
ข้อมลูจะได้รับกำรตรวจสอบควำมถกูต้องในระหวำ่งกระบวนกำรตรวจประเมิน 

 ควำมถ่ีในกำรตรวจประเมินให้ยดึตำมหลกัที่ระบไุว้ในระเบียบกำรรับรอง “Bonsucro Certification Protocol” 

 กำรตรวจประเมินจะต้องด ำเนินกำรโดยหนว่ยรับรองที่ได้รับใบอนญุำตจำก Bonsucro 

 
ส าหรบัข้อก าหนดในการรบัรองเพ่ิมเติม กรุณาศึกษาจากระเบียบการรบัรอง “ Bonsucro Certification Protocol ” 

6. แนวทางมาตรฐานการผลติ BONSUCRO  

หลกัเกณฑ ์1: ปฏบิตัติามกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์1.1. ปฏบิตัติามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

1.1.1. ปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศ 
 

ตวัชีว้ดัหลกั 
 
หมายเหตุ : กฎหมายของประเทศประกอบดว้ย กฎหมายระดบัรฐั ระดบัภูมิภาค และระดบัทอ้งถ่ิน รวมถึงการใหอ้ านาจและใบอนญุาตในการประกอบการ 
 
ในบำงกรณีที่มำตรฐำนมีควำมล ำ้สมยักวำ่กฎหมำยของประเทศ ในกรณีเช่นนีใ้ห้มำตรฐำนมีผลบงัคบัเหนือกฎหมำยของประเทศ 
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ในบำงกรณีที่มำตรฐำนนัน้ขดัหรือละเมิดตอ่กฎหมำยของประเทศ ในกรณีดงักลำ่วให้กฎหมำยของประเทศมีผลบงัคบัเหนือมำตรฐำน. ดงันีแ้ล้วข้อบงัคบัท่ี
เข้มงวดที่สดุจะมีผลบงัคบัเหนือข้อบงัคบัอื่น. อนึง่ ขอบเขตของกำรประเมินตำมกฎหมำยต้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบัขอบเขตของกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำน 
Bonsucro ในแตล่ะด้ำน ดงันี ้

 กำรปอ้งกนัสิง่แวดล้อม ของเสยีและมลภำวะ 

 กำรอนรัุกษ์ธรรมชำติ และกำรปกปอ้งพืน้ท่ีที่มีคณุคำ่สงูตอ่กำรอนรัุกษ์ (HCV) 

 คณุภำพของน ำ้และกำรสกดัน ำ้ (Water quality & Extraction) 

 กำรปลอ่ยพลงังำนและก๊ำซเรือนกระจก 

 เง่ือนไขด้ำนแรงงำน  
 สขุภำพและควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตัิงำน   
 สภำวะควำมเป็นอยูท่ี่ดีทำงสงัคม  
 กำรถือกรรมสทิธ์ิในท่ีดินและน ำ้ และสทิธิในกำรใช้ที่ดินและน ำ้ 
 กำรปอ้งกนัดิน  
 แนวทำงปฏิบตัิด้ำนกำรเกษตรและกำรด ำเนินงำน ( ได้แก่ กำรจดัเก็บ กำรจดักำร และกำรใช้ปุ๋ ยและสำรเคมีทำงกำรเกษตร) 
 กำรขนสง่  

 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการด าเนินการได้บรรลุและสอดคล้องกับข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามหลักกฎหมาย 

 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ : 
 
โรงงำนและเกษตรกรต้องมีควำมตระหนกัและปฏิบตัิตำมข้อบงัคบัทำงกฎหมำยของประเทศ โดยเคำรพตอ่กฎเกณฑ์ของมำตรฐำนนี ้
โรงงำนและเกษตรกรต้องมีควำมรู้เก่ียวกบัสำระแหง่กฎหมำย (นิยำม ข้อบงัคบัหลกั หรือสำระเพิ่มเติมท้ำยกฎหมำยเฉพำะเร่ือง)  
 

ผู้ประกอบกำรต้องมีระบบในกำรชีต้วับทกฎหมำยและเข้ำถึงกฎหมำยที่บงัคบัใช้และได้รับขำ่วสำรที่ทนัเหตกุำรณ์ทัง้จำกองค์กรระดบัท้องถ่ินและระดบัชำติ 
รวมถงึจำกรัฐบำลซึง่ผู้ประกอบกำรสำมำรถดแูลระบบได้เองจำกภำยในหรือจดักำรระบบจำกภำยนอก โดยใช้ระบบเอกสำรหรือระบบคอมพิวเตอร์ 
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หำกมกีำรน ำข้อยกเว้นใด ๆ ในระดบัประเทศมำประยกุต์ใช้ ผู้ประกอบกำรต้องท ำบนัทกึไว้ 
 
ผู้ประกอบกำรต้องรำยงำนตอ่ผู้ตรวจประเมิน  ในกรณีที่ข้อบงัคบัของมำตรฐำนมีควำมขดัแย้งกบักฎหมำยของประเทศ  
 

ผู้ประกอบกำรต้องท ำกำรบนัทกึกำรพิพำกษำควำมผดิของศำลและคำ่ปรับจำกกำรไมป่ฏิบตัิตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด ซึง่เกิดขึน้ในช่วงทีม่ีกำรด ำเนินกำรประจ ำปี
ในกำรประเมิน รวมทัง้กำรปฏิบตัเิพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจำกผลกำรตดัสนิดงักลำ่ว 

หลกัเกณฑ ์1.2 มหีลกัฐานทีส่ามารถพสูิจนไ์ดเ้กีย่วกบักรรมสทิธิใ์นทีด่นิและน า้ตาลกฎหมายของประเทศ 

1.2.1. สทิธใินการใชท้ีด่นิและน ้าสามารถพสูิจนไ์ด ้
 

ตวัชีว้ดัหลกั 

 
หมายเหตุ: การใช้ทีดิ่น ประกอบดว้ย ฟาร์ม อาคารคลงัสินคา้ และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัการผลิต  
 
สทิธิในกำรใช้น ำ้ หมำยถึง สทิธิในขดุเจำะน ำ้และกำรใช้น ำ้จำกสิง่แวดล้อม (ไมว่ำ่เป็นน ำ้เหนือผิวน ำ้หรือน ำ้ใต้ดิน) 
 

อนสุญัญำองค์กำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) ฉบบัท่ี 169 กลำ่วถงึประเด็นเก่ียวกบัชนพืน้เมอืงและชนเผำ่ : สทิธิในกำรเป็นเจ้ำของและครอบครองที่ดินท่ีได้
มีกำรถือครองมำนบัแตบ่รรพบรุุษ หรือเคยเข้ำถึงที่ดิน (มำตรำ 14); กำรโอนท่ีดิน (มำตรำ 17) กำรบกุรุกที่ดินท ำกินโดยไมไ่ด้รับกำรอนญุำต (มำตรำ 18) 

แผนงำนเก่ียวกบัไร่นำและท่ีดิน (มำตรำ 19) 

 

อนสุญัญำองค์กำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) ฉบบัท่ี 117 (มำตรำ 4)  จ ำเป็นต้องมีกำรบงัคบัใช้สทิธิในกำรเป็นเจ้ำของ และกำรใช้ทรัพยำกรดินโดยค ำนงึถงึ
สทิธิตำมจำรีตประเพณี (customary rights) 

 

ในบำงประเทศ  สทิธิในกำรใช้ทีด่ิน  กำรจดักำร  และกำรถือครอง มีกำรควบคมุโดยกฎหมำยจำรีตประเพณี  (ชดุกฎหมำยที่มีกำรยอมรับแตไ่มไ่ด้มกีำรบนัทกึไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  หรือไมไ่ด้อยูภ่ำยใต้หลกักฎหมำยของประเทศ)  ระบบสทิธิในกำรถือครองที่ดินตำมจำรีตประเพณีมีควำมแตกตำ่งกนัไปในแตล่ะชมุชน 
(อำทิ เช่น กำรถือครองร่วมกนั  ท่ีดินตกทอดจำกบรรพบรุุษ และกำรปันสว่นโดยหวัหน้ำชนเผำ่) 
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วัตถุประสงค์: สามารถพิสูจน์สทิธิของผู้ประกอบการในการถอืครองและ/หรือใช้ที่ดนิและน า้และป้องกันข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับสทิธิในการใช้ที่ดนิได้ 

 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ :  
 

ผู้ประกอบกำรต้องทรำบข้อมลูเก่ียวกบัชมุชนท้องถ่ินและกำรใช้ทีด่ินและน ำ้ของชมุชน เพื่อท่ีจะสำมำรถระบถุึงบคุคลผู้ใช้ประโยชน์จำกที่ดินตำมหลกักฎหมำย
และตำมหลกัจำรีตประเพณีที่เก่ียวข้อง รวมถงึสทิธิของผู้ใช้ที่ดิน ซึง่สำมำรถท ำได้โดยประชมุหำรือกบัผู้ ถือผลประโยชน์ร่วม ทัง้ข้อมลูด้ำนประวตัิศำสตร์ กำรถือ
ครองตำมกฎหมำย ข้อมลูสญัญำเชำ่ (ใช้ประโยชน์จำกที่ดิน) สิง่นีจ้ะช่วยปอ้งกนัปัญหำควำมขดัแย้งในกำรใช้ที่ดินและน ำ้ที่จะเกิดขึน้กบัผู้ประกอบกำรได้ 

 

ผู้ประกอบกำรต้องพิสจูน์สทิธิในที่ดินและน ำ้ตำมหลกักฎหมำยหรือตำมหลกัจำรีตประเพณี 

 
หลกัฐำนในกำรถือครอง และ/หรือ กำรใช้สทิธ์ิในท่ีดินและน ำ้ ประกอบด้วย กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน หลกัฐำนทำงกฎหมำยเก่ียวกบักำรถือครองหรือกำรเช่ำทีด่ินซึง่
ต้องเป็นเอกสำรกรรมสทิธ์ิท่ีเป็นทำงกำรของประเทศ หรือที่เทียบเทำ่กนั (อำทิ หนว่ยงำนขึน้ทะเบียนหนงัสอืสญัญำ หนว่ยงำนของรัฐบำล ใบก ำกบัภำษี หรือ
เอกสำรอื่น ๆ) และสญัญำเช่ำ ทัง้นีต้้องมีกำรบนัทกึหลกัฐำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร แตห่ำกเก่ียวข้องกบัสทิธิตำมจำรีตประเพณี สำมำรถพิสจูน์สทิธิได้ด้วย
หลกัฐำนในรูปแบบอื่น ๆ โดยหนว่ยรับรองตำมหลกักฎหมำย หรือหนว่ยรับรองตำมหลกัจำรีตประเพณี  
 
หลกัฐำนสทิธิในกำรใช้น ำ้ประกอบด้วยกำรครอบครองทีส่อดคล้องกบัใบอนญุำตทีเ่ก่ียวข้องกบักำรใช้น ำ้ และกบัปริมำณน ำ้ที่น ำมำใช้แม้เพยีงเลก็น้อยก็ตำม  
 

เมื่อหลกักฎหมำย หลกัจำรีตประเพณี หรือสทิธิของผู้ใช้ที่ดินถกูยกเลกิ (เช่น มีกำรขำยตอ่ หรือให้เช่ำทีด่ิน) โดยบคุคลภำยนอกเพือ่ประโยชน์ของผู้ประกอบกำร  
ผู้ประกอบกำรต้องพิสจูน์ได้วำ่ มีกำรตดัสนิใจตำมหลกักำรยินยอมที่ได้รับกำรบอกกลำ่วลว่งหน้ำและเป็นอิสระ (Free Prior Informed Consent) มีกำร
รวบรวมข้อคิดเห็นจำกฝ่ำยที่ได้รับผลกระทบและกลุม่ผู้ ด้อยโอกำส รวมถึง ( แตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะ) สตรี ในกำรเจรจำ (โดยเฉพำะในประเด็นกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนที่
เป็นธรรม) 
 

กำรยกเลิกสิทธิในกำรใช้ที่ดินสำมำรถกระท ำในรูปแบบของกำรขำยหรือกำรแต่งตัง้บุคคลอื่นเป็นผู้แทนในกำรควบคุมในกระบวนกำรยกเลิกกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
ผู้ประกอบกำรต้องไมใ่ช้กำรกดดนั กำรขบัไลด้่วยวิธีพิจำรณำคดีพิเศษ และใช้ก ำลงัโดยผิดกฎหมำย ในกรณีที่ผู้ประกอบกำรมีควำมขดัแย้งเก่ียวกบัสิทธิในกำร
ใช้ที่ดินและน ำ้กบัชุมชุม  ผู้ประกอบกำรต้องด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อหำทำงออกให้กบัข้อขดัแย้งนัน้ โดยผู้ประกอบกำรต้องพึ่งหน่วยงำนภำยนอกที่มีอ ำนำจ เช่น 
หนว่ยปกครองท้องถ่ินส ำหรับกำรด ำเนินกำรแก้ไข ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรปรึกษำหำรือกบัผู้ ถือผลประโยชน์ร่วมเพื่อให้เกิดแนวทำงแก้ไขปัญหำที่ลงตวัส ำหรับ
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ข้อขดัแย้ง (โดยเฉพำะประเด็นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม) โดยยึดหลกักำรยินยอมที่ได้รับกำรบอกกลำ่วลว่งหน้ำและเป็นอิ สระ (Free Prior Informed 

Consent) และเอกสำรควำมยินยอม ดงัที่อ้ำงถึงในตวัชีว้ดั 5.8.1 ผู้ประกอบกำรต้องสือ่สำรถึงเจตนำรมณ์ที่ชดัเจนในกำรแก้ไขปัญหำข้อถกเถียงอย่ำงเด็ดขำด
และปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดปัญหำขึน้ซ ำ้อีก 

1.2.2. การใชท้ีด่นิทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย แตม่กีารโตแ้ยง้โดยผูใ้ชอ้ืน่ 
 
หมายเหตุ: ตวัชี้วดันีป้ระยกุต์ใชก้บัผูป้ระกอบการทีใ่ช้ประโยชน์จากทีดิ่น 

 
ยดึหลกัอนสุญัญำองค์กำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) ฉบบัท่ี 169 กลำ่วถงึประเด็นเก่ียวกบัชนพืน้เมืองและชนเผำ่ : สทิธิในกำรเป็นเจ้ำของและครอบครอง
ที่ดินท่ีได้ได้มีกำรถือครองมำนบัแตบ่รรพบรุุษ หรือเคยเข้ำถึงทีด่นิ (มำตรำ 14); กำรโอนท่ีดิน (มำตรำ 17) กำรบกุรุกที่ดินท ำกินโดยไมไ่ด้รับกำรอนญุำต (มำตรำ 
18) แผนงำนเก่ียวกบัไร่นำและท่ีดิน (มำตรำ 19) 

 

อนสุญัญำองค์กำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) ฉบบัท่ี 117 (มำตรำ 4)  จ ำเป็นต้องมีกำรบงัคบัใช้สทิธิในกำรเป็นเจ้ำของ และกำรใช้ทรัพยำกรดินโดยค ำนงึถงึ
สทิธิตำมจำรีตประเพณี (customary rights) 

 
วัตถุประสงค์ : ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสทิธิในการใช้ที่ดินต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่ถกูน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ : 
 

ผู้ประกอบกำรท่ีมีกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย ไมว่ำ่จะในฐำนะผู้อ้ำงสทิธิหรือจ ำเลยในคดแีพง่ ต้องมีกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อขดัแย้งที่เหมำะสม 

 

ผู้ประกอบกำรต้องแก้ไขปัญหำและปฏิบตัิตำมขัน้ตอนคดีของศำลยตุิธรรมกฏระเบียบของศำล หรือกำรอธุรณ์ 

 

กระบวนกำรยตุิธรรมซึง่เป็นท่ียอมรับ  สำมำรถอ้ำงองิได้จำกกำรตดัสนิทำงกฎหมำยของศำลระดบัประเทศ หรือระดบันำนำชำติ  
 
ผู้ประกอบกำรต้องด ำเนินกำรในกำรแก้ไขข้อขดัแย้ง  โดยศำลพิสจูน์ได้วำ่ผู้ประกอบกำรได้มีกำรด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขข้อขดัแย้งแล้ว 
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1.2.3. การใชน้ ้าทีถู่กตอ้งตามกฎหมายแตม่กีารโตแ้ยง้โดยผูใ้ชอ้ืน่ 
 
หมายเหตุ : ตวัชีว้ดัที่ประยกุต์ใช้ผู้ประกอบกำรท่ีใช้ประโยชน์จำกน ำ้ 
 

ยดึหลกัอนสุญัญำองค์กำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) ฉบบัท่ี 169 กลำ่วถึงประเด็นเก่ียวกบัชนพืน้เมืองและชนเผำ่: สทิธิในกำรเป็นเจ้ำของและครอบครอง
ที่ดินท่ีได้มีกำรถือครองมำนบัแตบ่รรพบรุุษ หรือเคยเข้ำถงึที่ดิน (มำตรำ 14); กำรโอนท่ีดิน (มำตรำ 17) กำรบกุรุกที่ดินท ำกินโดยไมไ่ด้รับกำรอนญุำต (มำตรำ 
18) แผนงำนเก่ียวกบัไร่นำและท่ีดิน (มำตรำ 19) 

 
อนสุญัญำองค์กำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) ฉบบัท่ี 117 (มำตรำ 4) จ ำเป็นต้องมกีำรบงัคบัใช้สทิธิในกำรเป็นเจ้ำของ และกำรใช้ทรัพยำกรดินโดยค ำนงึถงึ
สทิธิตำมจำรีตประเพณี (customary rights) 

 
วัตถุประสงค์: ข้อขดัแย้งเกี่ยวกับสทิธิในการใช้น า้ต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่ถกูน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ: 
 
ผู้ประกอบกำรที่มีกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย ไมว่ำ่จะในฐำนะผู้อ้ำงสทิธ์ิหรือจ ำเลยในคดแีพง่ ต้องมีกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อขดัแย้งที่เหมำะสม 

 

ผู้ประกอบกำรต้องแก้ไขปัญหำและปฏิบตัิตำมขัน้ตอนคดีของศำลยตุิธรรม กฏระเบียบของศำล หรือกำรอธุรณ์ 

 

กระบวนกำรยตุิธรรมซึง่เป็นท่ียอมรับ สำมำรถอ้ำงองิได้จำกกำรตดัสนิทำงกฎหมำยของศำลระดบัประเทศ หรือระดบันำนำชำต ิ

 

ผู้ประกอบกำรต้องด ำเนินกำรในกำรแก้ไขข้อขดัแย้ง โดยศำลพิสจูน์ได้วำ่ผู้ประกอบกำรได้มีกำรด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขข้อขดัแย้งแล้ว 



 
 
 

 

 
 

 
Page 20 of 139                Bonsucro Guidance For Production Standard V 4.0 

หลกัเกณฑ ์2: การเคารพสทิธมินุษยชนและการใชแ้รงงาน 

หลกัเกณฑ ์ 2.1. ปฏบิตัติามอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ยการใชแ้รงงานเดก็ แรงงานบงัคบั การ
แบ่งแยก และความมอีสิระในการรวมกลุ่มและสทิธใินการเจรจาตอ่รอง 

2.1.1. อายุข ัน้ต า่ของลูกจา้ง 
 

ตวัชีว้ดัหลกั 

 
หมายเหตุ: ตวัชีว้ดันีป้ระยกุต์ใช้กบัลกูจ้ำงทกุคนในโรงงำน (รวมถึงลกูจ้ำงในกิจกรรมขนสง่อ้อย) และในฟำร์มที่รวมอยูใ่นหนว่ยทีข่อกำรรับรอง โดยไมค่ ำนงึถึง
ประเภทของสญัญำจ้ำง 
 

ตำรำงยดึตำมอำยทุี่ระบใุน อนสุญัญำองค์กำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ ฉบบัท่ี 138 (อำยขุัน้ต ่ำ) และ ฉบบัท่ี182 (กำรใช้แรงงำนเดก็ในรูปแบบท่ีเลวร้ำยที่สดุ) 
 

ข้อบงัคบัทัว่ไปเก่ียวกบัอำยขุัน้ต ำ่ กำรท ำงำนท่ีไมเ่ป็นอนัตรำย 
กำรท ำงำนเบำในครอบครัว
และองค์กรขนำดเลก็ 

กำรท ำงำนทีเ่ป็นอนัตรำย 

ประเทศสว่นใหญ่ 151 13 18 

ประเทศที่ก ำลงัพฒันำซึง่ให้สตัยำบนั
ตอ่ ILO ฉบบัท่ี 138 Para 4 art.2 

14 12 18 

 
เด็ก: บคุคลใด ๆ ที่มีอำยตุ ่ำกวำ่ 15 ปี ยกเว้นวำ่มีกฎหมำยท้องถ่ินก ำหนดอำยขุัน้ต ำ่ส ำหรับกำรท ำงำนหรือกำรศกึษำภำคบงัคบัไว้สงูกวำ่นี ้ในกรณีดงักลำ่วต้อง
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยท้องถ่ิน อยำ่งไรก็ตำม กฎหมำยอำยขุัน้ต ่ำในระดบัท้องถ่ินสำมำรถนบัจำกอำย ุ 14 ปี ได้ตำมข้อยกเว้นส ำหรับกลุม่ประเทศที่ก ำลงัพฒันำ
ภำยใต้อนสุญัญำ องค์กำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) ฉบบัท่ี 138 

 

แรงงานเดก็: งำนใด ๆ ที่ด ำเนินกำรโดยเด็กทีม่ีอำยตุ ่ำกวำ่นิยำมของเดก็ที่ระบขุ้ำงต้น ยกเว้นนิยำมที่ระบโุดย ILO Recommendation No. 146. 
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แรงงานเดก็ที่เป็นอันตราย : นยิำมโดยมำตรำ 3 ของอนสุญัญำ ILO ฉบบัท่ี 182 (1999) โดยเก่ียวข้องกบักำรห้ำมและกำรก ำจดัรูปแบบกำรใช้แรงงำนเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้ำยที่สดุในทนัที เนือ่งจำกลกัษณะหรือสภำพแวดล้อมของงำนมีแนวโน้มที่จะก่อเกิดอนัตรำยตอ่สขุภำพ ควำมปลอดภยั และสภำพจิตใจของเด็ก  
 

ครอบครัวและฟาร์มขนาดเลก็: เป็นหนว่ยกำรท ำงำนของสมำชิกโดยตรงในครอบครัว และไมไ่ด้ท ำเป็นลกูจ้ำงประจ้ำง  
 

งำนท่ีถกูจดัอยูใ่นหมวดอนัตรำยโดยอนสุญัญำ ILO ฉบบัท่ี 182 ได้แก่  
 

 ระบบทำส กำรซือ้ขำยหรือกำรค้ำมนษุย์ในเด็ก กำรขดัหนี ้สภำพควำมเป็นทำส แรงงำนท่ีถกูเกณฑ์หรือแรงงำนท่ีถกูบงัคบั 

 กำรท ำงำนในระดบัควำมสงูที่อนัตรำย (เช่น โกดงัเก็บสนิค้ำ) หรือบริเวณที่แคบ  
 ท ำงำนกบัเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมืออนัตรำย (เคร่ืองคัน้อ้อย, รถเก็บเก่ียว, มีดขนำดใหญ่), หรือ 

 ท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรจดักำรด้วยมือ ยกหรือขนย้ำยสิง่ของหนกั (เช่น กำรแบกกระสอบอ้อย หรือกระสอบน ำ้ตำล) 
 ท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ไมด่ตีอ่สภุำพซึง่อำจน ำไปสูค่วำมเสีย่งหลำยประกำร เช่น กำรได้รับสำรอนัตรำย (สำรเคมีทำงกำรเกษตร เช่น ยำฆำ่หญ้ำ 

ยำฆำ่แมลง ปุ๋ ย) สำรตำ่ง ๆ ที่เป็นตวัท ำปฏิกิริยำหรือกระบวนกำรตำ่ง ๆ (เช่น กำรคัน้ กำรกกัเก็บใสก่ระสอบ) หรืออณุหภมูิ (เคร่ืองท ำควำมร้อน กำร
ตำกแดดเป็นเวลำนำน) ระดบัของเสยีงหรือกำรสัน่สะเทือนที่สำมำรถท ำลำยสขุภำพของเดก็ได้ 

 ท ำงำนภำยใต้เง่ือนไขที่ยำก เช่น กำรท ำงำนตอ่เนื่องเป็นเวลำนำน หรือในช่วงกลำงคืน หรืองำนท่ีเด็กถกูกกัตวัในสถำนประกอบกำรของนำยจ้ำงโดยไม่
มีเหตผุล 

 
วัตถุประสงค์ : เด็กไม่ได้ถกูจ้างงานหรือท างานในโรงงาน  ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 182,  ฉบับที่  138 และ 
ฉบับที่ 184 

 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ : 
 

ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบวำ่ได้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดอำยขุัน้ต ำ่ส ำหรับกำรท ำงำนแตล่ะประเภทตำมที่สรุปในตำรำงข้ำงต้น: ดจูำก www.ilo.org ส ำหรับ
ประเทศที่ให้สตัยำบนัตอ่ ILO C138 โดยมีเงินท่ีจ่ำยให้เป็นพิเศษพอควร 

 สำมำรถใช้ได้กบัเดก็ทกุคน รวมถึงลกูจ้ำงตำมสญัญำ แรงงำนอพยพ และครอบครัวเกษตรกร 
 ในกรณีของครอบครัวและฟำร์มขนำดเลก็ทีเ่ดก็ท ำงำน ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบวำ่ 
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 มีเฉพำะเด็กที่อำยสุงูกวำ่ที่ก ำหนดไว้ในอนสุญัญำกำรท ำงำน  
 เด็กอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของผู้ใหญ่  
 เด็กไมไ่ด้ท ำงำนใด ๆ ทีเ่ป็นอนัตรำย  
 งำนท่ีเด็กท ำไมไ่ด้เบียดเบียนเวลำเรียนของเด็ก  
 งำนไมไ่ด้ดงึเด็กเข้ำไปเสีย่งกบัปัญหำด้ำนสขุภำพ 

 
ในทกุ ๆ กรณี ผู้ประกอบกำรต้อง :  

 ระบเุอกสำรที่ใช้อ้ำงอิง ดงัเช่น กฎหมำยของประเทศ/ ของท้องถ่ิน หรือหำกไมม่ีกฎหมำย ให้ดจูำกอนสุญัญำ ILO 

 ผู้ประกอบกำรต้องปฏิบตัิตำมกฏระเบียบอยำ่งเข้มงวด หรืออนสุญัญำที่แตล่ะประเทศได้ให้สตัยำบนัไว้  
 ระบ,ุ เปิดเผย  และบงัคบัใช้อำยขุัน้ต ่ำในแตล่ะประเภทของงำน  

 

ผู้ประกอบกำรต้อง : 
 จดัเตรียมระบบส ำหรับตรวจสอบและบนัทกึอำยขุองลกูจ้ำง  
 ตรวจสอบให้มัน่ใจวำ่บคุคลที่รับผิดชอบในกำรจ้ำงงำนมคีวำมสำมำรถในกำรตรวจพบกำรปลอมแปลงเอกสำร เอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องอำจ

สอดคล้องกบัหวัข้อใดหวัข้อหนึง่หรือมำกกวำ่ ดงัตอ่ไปนี ้

 ส ำเนำใบเกิด กำรบนัทกึของศำสนำหรือของชมุชน หนงัสอืเดินทำง หรือบตัรประจ ำตวัประชำชน หำกไมม่ีส ำเนำตวัอยำ่ง ควรอนญุำตให้ผู้ผลติ
สำมำรถเก็บเอกสำรแสดงตวัตนของลกูจ้ำงไว้ได้ 

 มีกำรบนัทกึชัว่โมงท ำงำน  
 ตรวจสอบให้มัน่ใจวำ่ได้มีกำรเซน็สญัญำโดยบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองหำกลกูจ้ำงมีอำยตุ ำ่กวำ่เกณฑ์  

 
หำกโรงงำนประกอบกำรในพืน้ท่ีที่มีปัญหำเร่ืองแรงงำนเด็ก ผู้ประกอบกำรต้องจดัให้มีระบบในกำรรำยงำนเก่ียวกบัปัญหำแรงงำนเด็กในพืน้ท่ีซึง่ไมไ่ด้อยูภ่ำยใต้
หนว่ยที่ขอกำรรับรอง ผู้ประกอบกำรยงัต้องจดัให้มีแผนงำนสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมรับผิดตอ่สงัคม ซึง่ถือเป็นกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนของพืน้ท่ีกกัเก็บอ้อย
โดยรอบ ตำมตวัชีว้ดันี ้
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2.1.2. ไม่มกีารใชแ้รงงานทีถู่กเกณฑห์รอืถูกบงัคบั 
 

ตวัชีว้ดัหลกั 

 
หมายเหตุ: ตวัชีว้ดันีป้ระยกุต์ใช้กบัลกูจ้ำงทกุคนในโรงงำน (รวมถึงลกูจ้ำงในกิจกรรมขนสง่อ้อย) และในฟำร์มที่รวมอยูใ่นหนว่ยทีข่อกำรรับรอง โดยไมค่ ำนงึถึง
ประเภทของสญัญำจ้ำง  
 

อนสุญัญำ ILO ฉบบัท่ี 29 นิยำมแรงงำนบงัคบัไว้วำ่: งำนหรือกำรบริกำรซึง่ได้รับจำกบคุคลใด ๆ ภำยใต้กำรคกุคำมหรือกำรลงโทษใด ๆ ซึง่บคุคลดงักลำ่วไมไ่ด้
กระท ำโดยควำมสมคัรใจ ต้องไมม่ีกำรบงัคบักำรใช้แรงงำน ไมว่ำ่จะกบัเพศชำยหรือหญิง โดยไมค่ ำนงึถึงสถำนกำรณ์จ้ำงงำน (ประเภทถำวร ชัว่ครำวหรือตำม
สญัญำจ้ำง) และโดยไมค่ ำนงึถึงอำย ุแรงงำนบงัคบัมีหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรใช้แรงงงำนในที่คมุขงั กำรบีบบงัคบั กำรเป็นทำส แรงงำนขดัหนี ้ และกำรค้ำ
มนษุย์ กำรลงโทษขูเ่ข็ญมีหลำยรูปแบบ: กำรคกุคำม ควำมรุนแรง กำรยดึเอกสำรระบตุวัตน กำรกกัขงัด้ำนร่ำงกำย (เช่น กำรคมุขงั) กำรประณำมตอ่เจ้ำหน้ำที่ผู้
มีอ ำนำจ กำรกลำ่วโทษไปยงัหนว่ยงำน กำรไมจ่ำ่ยคำ่จ้ำง หรือกำรสญูเสยีสทิธ์ิหรือเอกสทิธ์ิ  
 
วัตถุประสงค์ : ปฏิบัตติามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 และฉบับที่ 105 โดยมีการตรวจสอบว่า 

 ไมม่ีแรงงำนบงัคบั  แรงำนขดัหนี ้ หรือแรงงำนท่ีไมไ่ด้สมคัรใจ   
 ไมไ่ว้วำงใจปัญหำกำรค้ำมนษุย์   
 ไมม่ีกำรลงโทษขูเ่ข็น (ตวัอยำ่งเชน่ กำรจ่ำยเงินมดัจ ำหรือบตัรประจ ำตวัประชำชนในวนัเร่ิมต้นจ้ำงงำน); 
 ลกูจ้ำงสำมำรถออกจำกงำนได้อยำ่งเป็นอิสระหำกมีเหตผุลอนัควร  
 ลกูจ้ำงสำมำรถออกจำกงำนได้อยำ่งเป็นอิสระหำกจบชว่งเวลำกำรท ำงำน  

 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ : 
 

ผู้ประกอบกำรควรท ำกำรทบทวนแนวทำงปฏิบตัิที่มีอยูโ่ดยท ำกำรสมัภำษณ์ 
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ผู้ประกอบกำรต้อง: 
 ตรวจสอบกฎหมำยของประเทศ /ของท้องถ่ิน ทีเ่ก่ียวข้องกบัปัญหำ  
 ตรวจสอบให้เกิดควำมมัน่ใจได้วำ่:  
 กำรจ้ำงงำนเป็นไปด้วยควำมสมคัรใจโดยสมบรูณ์ 

 ลกูจ้ำงสำมำรถออกจำกงำนได้  
 ลกูจ้ำงสำมำรถเคลือ่นย้ำยได้อยำ่งเป็นอิสระ 

 ไมม่ีกำรยดึเก็บเอกสำรระบตุวัตน และ 

 ไมม่ีกำรเก็บคำ่มดัจ ำ 

 ไมม่ีกำรใช้งำนในท่ีคมุขงั 
 วตัถปุระสงค์ของกำรจดัให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยั มีเพือ่เหตผุลด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยัตำมปรกตวิิสยั แตม่ใิช่เพือ่กำรควบคมุบงัคบัใช้

แรงงำน 

 ผู้ประกอบกำรควรอ้ำงอิงจำกคูม่อือนสุญัญำ ILO ส ำหรับนำยจ้ำงและธุรกิจ (ILO Handbook for Employers & Business) ซึง่กลำ่วถงึวิธีกำร
ประเมินผลตำ่ง ๆ เพื่อใช้ในกำรระบถุึงแรงงำนท่ีถกูบงัคบัหรือที่ถกูเกณฑ์  

 กำรทบทวนเอกสำรของบริษัทและลกูจ้ำงที่เก่ียวข้อง  
 กำรตรวจตรำสถำนท่ีท ำงำนและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีเ่ก่ียวข้อง (เช่น หอพกั) 
 กำรสมัภำษณ์ทัง้ในและนอกสถำนท่ีกบัลกูจ้ำงและตวัแทนของลกูจ้ำง 
 กำรสมัภำษณ์กบัตวัแทนผู้จดักำร  

 
รำยกำรตวัอยำ่งด้ำนลำ่งนี ้ไม่ได้รวมในทกุประเด็นอยำ่งครบถ้วน และแตล่ะรำยกำรไมใ่ช่รำยกำรบงัคบั  

 โรงงำนหรือแหลง่จดัสง่สนิค้ำให้โรงงงำนมีบนัทกึอยูใ่นรำยกำรบญัชีด ำของรัฐบำลหรือไม ่ (ตวัอยำ่งเช่น บญัชีด ำของบริษัทท่ีมปีระยกุต์ใช้นิยำมของ
อนสุญัญำ ILO และกระบวนกำรท ำงำนท่ีชดัเจน) 

 ทบทวนแนวปฏิบตัิที่ใช้โดยผู้ประกอบกำร หรือโดยหน่วยงำนท่ีท ำสญัญำกบัผู้ประกอบกำร โดยพิสจูน์ได้วำ่ปรำศจำกซึ่งกำรบงัคบัขูเ่ข็ญลกูจ้ำง  
 ลกูจ้ำงสำมำรถท ำงำนได้โดยปรำศจำกกำรลงโทษคกุคำม 
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 กำรจ้ำงงำนสำมำรถยตุิได้โดยอิสระ: 

 โดยไมม่ีกำรยดึเอกสำรระบตุวัตนของลกูจ้ำงฉบบัจริง  

 โดยคำ่ปรับตอ่ลกูจ้ำงไม่ได้เป็นข้อบงัคบัให้ยตุิกำรท ำงำน 

 โดยมีกำรจ่ำยคำ่จ้ำงตรงเวลำและไมม่ีกำรหยดุจำ่ย 

 ไมป่ฏิบตัิตอ่ลกูจ้ำงด้วยควำมรุนแรง กำรขม่ขู ่หรือคกุคำม 

 เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัต้องไมพ่กอำวธุในท่ีบริเวณที่พกัของลกูจ้ำง  

 ไมม่ีกำรบีบบงัคบัทำงกำรเงินกบัลกูจ้ำงในกรณีตอ่ไปนี:้ 

 ลกูจ้ำจำ่ยเงินคำ่มดัจ ำในกำรจ้ำงงำน  

 คำ่ธรรมเนียมในกำรเกณฑ์แรงงำน เว้นเสยีแตว่ำ่มีกฎหมำยอนญุำต   

 สนิเช่ือหรือกำรกู้ยืมในกำรจ้ำงงำนท่ีไมเ่ป็นธรรม โดยที่ลกูจ้ำงใช้กำรท ำงำนเป็นหลกัประกนัในกำรจ่ำยคืน 

 รำยกำรจบัจำ่ยที่ไมเ่ป็นธรรม (เช่น ในกรณีของร้ำนสะดวกซือ้ทีร่ำคำไมส่มเหตสุมผล หรือเป็นรำคำที่ไมส่ำมำรถจบัจ่ำย
สนิค้ำได้ เป็นต้น) โดยมีกำรบริหำรจดักำรทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยนำยจ้ำง และอำจน ำไปสูก่ำรเสยีอิสรภำพทำงกำรเงินของ
ลกูจ้ำง 

 กำรจำ่ยเงินคำ่จ้ำงช้ำ โดยมีเงินค้ำงช ำระพอกพนู 

 กำรช่อโกงในกำรค ำนวณคำ่จ้ำง รวมทัง้กำรลดกำรจำ่ยคำ่จ้ำงที่ไมเ่ป็นธรรม 

 กำรจำ่ยคำ่จ้ำงในรูปแบบของใบส ำคญัจำ่ย คปูอง หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน 

 กำรช ำระคำ่ตอบแทนในรูปแบบของสนิค้ำและกำรบริกำร ซึง่สร้ำงภำวะพึง่พงิของลกูจ้ำงตอ่นำยจ้ำง รวมถงึกำรไมช่ ำระ
คำ่ตอบแทนสทุธิ โดยไมม่ีเงินสด เว้นเสยีแตว่ำ่จะเป็นข้อยกเว้นตำมกฎหมำยของประเทศ กฏระเบยีบ หรือตำมข้อตกลงร่วมกนั 

 ประเมินลกูจ้ำงกลุม่เสีย่งที่มีแนวโน้มในกำรถกูบีบบงัคบัหรือเกณฑ์แรงงำน 

 ทบทวนเอกสำรเร่ืองรำวร้องทกุข์ที่มีตอ่คณะผู้บริหำร เพื่อนร่วมงำน หรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยั 

 ออกนโยบำยและกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรทำงวินยั เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ค ำร้องและเร่ืองร้องทกุข์ได้รับกำรพิจำรณำ 
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 จดัท ำแผนงำนฝึกอบรมส ำหรับลกูจ้ำงเก่ียวกบัประเด็นสทิธิมนษุยชน และวิธีกำรด ำเนินกำรหำกมีควำมจ ำเป็นในกำรสง่ค ำร้องและเร่ืองรำวร้อง
ทกุข์  

 ออกเอกสำรบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัมำตรกำรทำงวินยัและกำรลงโทษ เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่บริษัทไมไ่ด้บีบบงัคบัให้ท ำงำนโดยกำรลงโทษลกูจ้ำง 

 ตรวจสอบวำ่กำรปฏิบตัิงำนลว่งเวลำเป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศ และข้อตกลงร่วมกนั และไมไ่ด้มีกำรด ำเนินกำรโดยกำรคกุคำมไลอ่อก  หรือ
กำรบีบบงัคบัทำงกำรเงิน 

 ตรวจสอบวำ่ลกูจ้ำงสำมำรถเคลือ่นไหวได้โดยอิสระ และเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัมีหน้ำที่จ ำกดัในกำรรักษำควำมปลอดภยัเทำ่นัน้ 

 ตรวจสอบวำ่ลกูจ้ำงซึง่เป็นแรงงำนอพยพได้รับกำรปฏิบตัิที่เป็นธรรม โดยมิได้ค ำนงึถงึสถำนะทำงกฎหมำย 
 
หำกโรงงำนประกอบกำรในพืน้ทีท่ี่มีปัญหำเร่ืองแรงงำนบงัคบั ผู้ประกอบกำรต้องจดัให้มีระบบในกำรรำยงำนเก่ียวกบัปัญหำเร่ืองแรงงำนบงัคบัในพืน้ท่ีซึง่ไมไ่ด้
อยูภ่ำยใต้หนว่ยที่ขอกำรรับรอง ผู้ประกอบกำรยงัต้องจดัให้มีแผนงำนสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมรับผิดตอ่สงัคม ซึง่ถือเป็นกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนของพืน้ท่ี
กกัเก็บอ้อยโดยรอบ ตำมตวัชีว้ดันี ้ 
 
กำรตรวจสอบต้องใช้หลำยวิธีกำรประกอบกนั หำกเป็นกำรสมัภำษณ์ ต้องนบัรวมทัง้เพศชำยและเพศหญิง ลกูจ้ำงรุ่นเยำว์และสงูสำย ุลกูจ้ำงหลำย ๆ ต ำแหนง่
และที่มีประเภทสญัญำจ้ำงที่ตำ่งกนั (เช่น ประเภทถำวร สญัญำตำมฤดกูำล และแรงงำนอพยพ เป็นต้น) และคนกลำงที่เก่ียวข้อง อำท ิ โบสถ์ องค์กรเอกชน 
(NGOs) เป็นต้น โดยข้อมลูที่ได้จำกกำรสมัภำษณ์ต้องไมน่ ำมำเปิดเผย แนวทำงในกำรสมัภำษณ์สำมำรถสบืค้นได้จำก คูม่ืออนสุญัญำ ILO กำรตอ่ต้ำนกำรใช้
แรงงำนบงัคบั ส ำหรับนำยจ้ำงและธุรกิจ บทที่ 41.  

2.1.3. ไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิ
 

ตวัชีว้ดัหลกั 
 
หมายเหตุ: ตวัชี้วดันีป้ระยกุต์ใชก้บัลูกจ้างทัง้หมดทีอ่ยู่ภายในโรงงานและฟาร์มภายใตห้น่วยทีข่อการรบัรอง โดยมิไดค้ านึงถึงสถานะของสญัญาจ้างงาน  
 

ในอนสุญัญำ ILO ฉบบัท่ี 111 นิยำมของกำรเลอืกปฏิบตัิหมำยถงึ: 
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ก. กำรสร้ำงควำมแตกตำ่ง กำรยกเว้น หรือ กำรโอนเอียงไปในทำงใดทำงหนึง่ โดยพืน้ฐำนทำงด้ำนเชือ้ชำติ สผิีว เพศ ศำสนำ หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองที่
แตกตำ่ง ที่มำทำงสงัคม ที่สง่ผลกระทบตอ่กำรท ำให้เสยีควำมเทำ่เทียมกนัของโอกำส หรือกำรได้รับกำรปฏิบตัิที่ไมเทำ่เทียมกนั ในหน้ำที่กำรงำนหรือใน
กำรจ้ำงงำน 

ข. กำรสร้ำงควำมแตกตำ่ง กำรยกเว้น หรือ กำรโอนเอยีงไปในทำงใดทำงหนึง่ อื่น ๆ ที่สง่ผลกระทบตอ่กำรท ำให้เสยีควำมเทำ่เทียมกนัของโอกำส หรือกำร
ได้รับกำรปฏิบตัิที่ไมเ่ทำ่เทำ่เทียมกนั ในหน้ำที่กำรงำนหรือในกำรจ้ำงงำน สำมำรถตดัสนิได้โดยกำรประชมุปรึกษำหำรือกบัตวัแทนนำยจ้ำงและองค์กร
ลกูจ้ำงที่มีอยู ่และกบัหนว่ยรับรองที่เหมำะสม 

 
กำรเลอืกปฏิบตัมิีรูปแบบตำ่ง ๆ ได้แก่ กำรไลอ่อก กำรเปลีย่นถำ่ย กำรโยกย้ำย กำรลดขัน้ กำรปฏิเสธคำ่ตอบแทน ผลประโยชน์ทำงสงัคม และ/หรือกำรฝึกอบรม
อำชีพ ทำ่มกลำงลกูจ้ำงรำยอื่น ๆ 

 
วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจสอบให้เกดิความม่ันใจได้ว่า: 

 ลกูจ้ำงได้รับกำรปฏิบตัิที่เป็นธรรมในทกุบริบท   

 ลกูจ้ำงทกุคนมีโอกำสที่เทำ่เทียมกนัในกำรจ้ำงงำน รวมไปถงึกำรเข้ำถงึกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ และทกัษะอำชีพเฉพำะทำง รวมทัง้ข้อตกลงและ
เง่ือนไขในกำรจ้ำงงำน 

 มีระบบรองรับท่ีพอเพียงในกำรตรวจสอบวำ่ไมม่ีกำรเลอืกปฏิบตัเิกิดขึน้ไมว่ำ่จะเป็นชว่งกำรหำแรงงำนหรือกำรจ้ำงงำน 
 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ : 
 
กลุม่เสีย่งในกำรถกูเลอืกปฏิบตัิซึง่ต้องได้รับกำรดแูลด้ำนสภำวะทำงสงัคม (เช่น คนงำนหญิง แรงงำนอพยพ หรือแรงงำนตำมสญัญำจ้ำง ชนกลุม่น้อย หรือกลุม่
ทำงสงัคม) ตวัแทนสหภำพแรงงำน, สมำชิกสหภำพแรงงำน หรือแรงงำนท่ีไมไ่ด้เป็นสมำชิกสหภำพ ผู้ประกอบกำรต้อง : 
 

 มีนโยบำยในกำรไมเ่ลอืกปฏิบตัิ และต้องมกีำรสือ่สำรไปยงัลกูจ้ำงและมีกำรน ำไปปฏิบตัิใช้ 

 ตรวจสอบวำ่มกีำรจำ่ยเงินโดยเทำ่เทียมส ำหรับกำรท ำงำนท่ีเทยีบเทำ่กนั 

 ลงประกำศและจ้ำงพนกังำนโดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ (เช่น ให้ท ำกำรตรวจทำงกำรแพทย์เร่ืองกำรตัง้ครรภ์ หรือกำรติดเชือ้ HIV) 

 ไมม่ีกำรเลอืกปฏิบตัิในกำรเลือ่นขัน้ กำรจำ่ยคำ่ชดเชย และกำรฝึกงำน 
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 เคำรพตอ่วนัส ำคญัทำงศำสนำของลกูจ้ำง 
 ตอบรับกำรร้องเรียนอยำ่งเทำ่เทยีมกนั และไมใ่ช้กำรร้องเรียนนัน้เป็นเหตใุนกำรเลอืกปฏิบตัิ 
 รับรองได้วำ่กำรแบง่แยกใด ๆ ที่เกิดขึน้นัน้เป็นไปโดยธรรมเนียมทำงวฒันธรรมที่มกีำรยอมรับ และทกุ ๆ กลุม่ยงัถือวำ่มีโอกำสทีเ่ทำ่เทียมกนั 

 สง่เสริมกำรรวมกลุม่ของลกูจ้ำงเพื่อท่ีจะเป็นตวัแทนในกำรรวบรวมข้อคิดเห็นของกลุม่ชนท่ีด้อยโอกำส (เช่น คณะกรรมำธิกำรสตรี) 
 

หำกโรงงำนประกอบกำรในพืน้ท่ีที่มีปัญหำเร่ืองกำรเลอืกปฏิบตั ิ ผู้ประกอบกำรต้องจดัให้มีระบบในกำรรำยงำนเก่ียวกบัปัญหำเร่ืองกำรเลอืกปฏิบตัิในพืน้ท่ีซึง่
ไมไ่ด้อยูภ่ำยใต้หนว่ยที่ขอกำรรับรอง ผู้ประกอบกำรยงัต้องจดัให้มีแผนงำนสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมรับผิดตอ่สงัคม ซึง่ถือเป็นกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนของ
พืน้ท่ีกกัเก็บอ้อยโดยรอบ ตำมตวัชีว้ดันี ้ 

2.1.4. การเคารพสทิธขิองลูกจา้งในการจดัต ัง้สมาคมและเขา้รว่มและเขา้เป็นสมาชกิ/หรอืเปิดโอกาสใหส้ามารถใชส้ทิธใินการเจรจา
ตอ่รองไดอ้ย่างเป็นธรรม 
 

ตวัชีว้ดัหลกั 

 
หมายเหตุ: ตวัชีว้ดันีป้ระยกุต์ใช้กบัลกูจ้ำงทัง้หมดที่อยูภ่ำยในโรงงำนและฟำร์มภำยใต้หนว่ยที่ขอกำรรับรอง โดยมิได้ค ำนงึถงึสถำนะของสญัญำจ้ำงงำน 

 
ตวัชีว้ดันีเ้กิดจำก อนสุญัญำ ILO ฉบบัท่ี 98 ร่วมกบัฉบบัท่ี 87 ลกูจ้ำงสำมำรถเลอืกวิธีกำรท่ีต้องกำรจะบริหำรจดักำรได้เอง เพื่อที่จะสือ่ถึงปัญหำของพวกเขำ 
และกำรหำทำงออกโดยกำรเจรจำร่วมกนั 

 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า  
 

 มีกำรรับรองสทิธิของลกูจ้ำงในกำรเข้ำร่วมสมำคมอย่ำงอิสระ   
 ไมม่ีกำรเลอืกปฏิบตัิตอ่กำรตอ่ต้ำนสหภำพ  
 เจ้ำหน้ำที่สหภำพหรือตวัแทนแรงงำนได้รับกำรคดัเลอืกอยำ่งยตุิธรรม และมีกำรปฏิบตัิหน้ำที่เพื่อผลประโยชน์ของลกูจ้ำง โดยปรำศจำกอิทธิพลที่ไม่

เหมำะสมของนำยจ้ำงหรือองค์กรนำยจ้ำง 
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แนวทางในการน าไปปฏิบัติ:  
 
ผู้ประกอบกำรต้อง : 
 

 แสดงถงึจดุยืนที่ชดัเจนของสหภำพแรงงำนหรือสมำคมแรงงำนวำ่มีควำมสอดคล้องกบักฎหมำยของประเทศ ข้อมลูเก่ียวกบัจดุยืนของสหภำพแรงงำน
สำมำรถสบืค้นได้จำกเว็บไซต์ของ International Confederation of Free Trade Unions (http://survey.ituc-csi.org ) 

 มีวิธีกำรแบบเปิด (open approach) ส ำหรับเสรีภำพในกำรสมำคม (Freedom of Association) รวมถงึนโยบำยส ำหรับสนบัสนนุกำรก่อตัง้สหภำพ
แรงงำนหรือคณะกรรมำธิกำรแรงงำนท่ีมีประสทิธิภำพ  

 ให้ลกูจ้ำงสำมำรถจดัตัง้สหภำพได้โดยอิสระ (โดยสอดคล้องกบักฎหมำยของประเทศ) 
 ให้ลกูจ้ำงตดัสนิท่ีจะร่วมหรือไมร่่วมกลุม่โดยอิสระ (โดยสอดคล้องกบักฎหมำยของประเทศ) ตำมที่ปรำรถนำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกรณีที่

ผู้ประกอบกำรเป็นผู้ เลอืกสหภำพแรงงำนบำงองค์กร  
 รับประกนัวำ่ลกูจ้ำงที่ไมไ่ด้เข้ำร่วมสหภำพ สำมำรถแสดงควำมคดิเห็นตอ่ผู้บริหำรในหลำกหลำยหนทำงที่เป็นไปได้ เช่น ผำ่นคณะกรรมำธิกำรลกูจ้ำง 

กลอ่งรับควำมคิดเห็น แบบส ำรวจลกูจ้ำง กำรสนทนำกลุม่ สำยดว่นลบั 

 รับประกนัวำ่หำกลกูจ้ำงตดัสนิใจไมเ่ข้ำร่วมสหภำพตำมกฎหมำยของประเทศแล้ว จะไมม่กีำรเลอืกปฏิบตัิตอ่พวกเขำ 

 ให้ลกูจ้ำงสำมำรถออกจำกสหภำพได้โดยอิสระ (โดยสอดคล้องกบักฎหมำยของประเทศ) 
 ตรวจสอบวำ่เมื่อเร่ิมต้นจ้ำงงำนลกูจ้ำงได้รับกำรบอกลำ่วถึงวิธีกำรเข้ำร่วมสหภำพ  
 ไมม่ีกำรจ ำกดัขอบเขตกิจกรรมของสหภำพ เว้นเสยีแตว่ำ่มีกฎหมำยก ำหนดไว้  
 เคำรพสทิธิในกำรเจรจำตอ่รองของกลุม่ หำกกฎหมำยอนญุำต   
 จดัตัง้กลไกที่มีประสทิธิภำพในกำรสะท้อนข้อคิดเห็นของลกูจ้ำงตอ่คณะผู้บริหำร หำกกฎหมำยจ ำกดัสทิธิเสรีภำพในกำรสมำคมและกำรรวมกลุม่

เจรจำตอ่รอง เช่น ผู้ประกอบกำรสำมำรถสนบัสนนุให้มีสภำลกูจ้ำง กลอ่งรับควำมคิดเห็น แบบส ำรวจลกูจ้ำง กำรสนทนำกลุม่ หรือสำยดว่นลบั 

 ตรวจสอบวำ่ตวัแทนลกูจ้ำงมีควำมสมคัรใจและได้รับกำรคดัเลอืกมำอยำ่งยตุิธรรม จดัให้มีบนัทกึกำรประชมุในภำษำที่เหมำะสม และมีหลกัฐำนกำร
ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรกบัประเด็นปัญหำที่เกิดขึน้ 
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 รับประกนัวำ่สหภำพแรงงำน หรือเจ้ำหน้ำที่คณะกรรมำธิกำรลกูจ้ำงได้รับกำรเลอืกตัง้มำอยำ่งอสิระและเป็นประชำธิปไตย โดยปรำศจำกอิทธิพล 
(รวมถึงอิทธิพลทำงกำรเงิน) ของนำยจ้ำงหรือองค์กรนำยจ้ำง อนึง่ สหภำพแรงงำนเป็นตวัแทนของแรงงำน และพวกเขำได้รับกำรอนญุำตให้ใช้เวลำใน
กำรท ำหน้ำที่โดยไมต้่องเสยีคำ่ปรับ (financial penalty) หรือโดยไมไ่ด้รับกำรเลอืกปฏิบตัิ 

 

ในกรณีที่กำรจ้ำงงำนขนำดเลก็มำก (น้อยกวำ่ 30 คน) อำจไมต้่องจดัตัง้คณะกรรมำธิกำร ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบกำรเข้ำถงึระบบกำรจดักำร และ
ประสทิธิภำพของระบบที่น ำมำใช้ ผู้ประกอบกำรต้องอนญุำตให้ลกูจ้ำง (ทัง้จำกโรงงำน ฟำร์ม หรือจำกบริษัทผู้ให้บริกำรภำยนอก) เข้ำร่วมสหภำพแรงงำน
ภำยนอก 

 

หำกโรงงำนประกอบกำรในพืน้ท่ีที่มีปัญหำเร่ืองสทิธิเก่ียวกบัสหภำพแรงงำน ผู้ประกอบกำรต้องจดัให้มีระบบในกำรรำยงำนเก่ียวกบัปัญหำเร่ืองสทิธิเก่ียวกบั
สหภำพแรงงำนในพืน้ท่ีซึง่ไมไ่ด้อยูภ่ำยใต้หนว่ยที่ขอกำรรับรอง ผู้ประกอบกำรยงัต้องจดัให้มีแผนงำนสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมรับผิดตอ่สงัคม ซึง่ถือเป็นกำร
ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนของพืน้ท่ีกกัเก็บอ้อยโดยรอบ ตำมตวัชีว้ดันี ้  

หลกัเกณฑ ์2.2. การจดัการกบัสภาพแวดลอ้มการท างานทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยัส าหรบัพนกังาน 

2.2.1. ความถีข่องเวลาการท างานทีเ่สยีไปจากอบุตัเิหต ุ
 
หมายเหตุ: ตวัชีว้ดันีป้ระยกุต์ใช้กบัลกูจ้ำงทัง้หมดที่อยูภ่ำยในโรงงำนและฟำร์มภำยใต้หนว่ยที่ขอกำรรับรอง โดยมิได้ค ำนงึถงึสถำนะของสญัญำจ้ำงงำน 

 

เวลำกำรท ำงำนท่ีเสยีไปจำกอบุตัเิหต ุ หมำยถงึ เวลำกำรท ำงำนท่ีเสยีไปสบืเนื่องจำกอบุตัเิหตทุีเ่กิดจำกกำรท ำงำน ซึง่สง่ผลให้ลกูจ้ำงไมส่ำมำรถมำท ำงำน
ตำมปกติได้ในกะถดัไป เนื่องจำกอำกำรบำดเจ็บ. นิยำมของอบุตัิเหตตุำมอนสุญัญำ ILO ปรำกฏในหวัข้อ “Resolution concerning statistics of 

occupational injuries (resulting from occupational accidents)” ถกูน ำมำใช้ใน the Sixteenth International Conference of Labour 

Statisticians 
 

อบุตัิเหตทุี่เกิดจำกกำรท ำงำน  คอื  เหตุกำรณ์ที่ไมไ่ด้คำดคดิและไมไ่ด้มีกำรวำงแผนไว้ รวมถงึกำรกระท ำควำมรุนแรง ซึง่มีผลมำจำกกำรท ำงำนหรือสบืเนื่องจำก
งำน โดยมีผลให้พนกังำนบำดเจ็บ ป่วย หรือเสยีชีวิตหนึง่รำยหรือมำกกวำ่ อบุตัิเหตทุี่เกิดจำกกำรท ำงำน ประกอบด้วยกำรเดินทำง กำรขนสง่ หรืออบุตัเิหตบุน
ท้องถนน ซึง่พนกังำนได้รับกำรบำดเจ็บซึง่เป็นผลจำกกำรท ำงำนหรือขณะปฏิบตัิงำน ตวัอยำ่งเชน่ ขณะร่วมด ำเนินกิจกรรรมทำงเศรษฐกิจ หรือในท่ีท ำงำน หรือ
กำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจให้แก่นำยจ้ำง 
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กำรบำดเจ็บท่ีเกิดจำกอำชีพกำรงำน: กำรบำดเจ็บ ล้มป่วย เสยีชีวิตของบคุคลใด ๆ จำกอบุตัิเหตทุี่เกิดจำกอำชีพกำรงำน 

 
กำรบำดเจ็บท่ีเกิดจำกอำชีพกำรงำนจงึแตกตำ่งจำกโรคทีเ่กิดจำกกำรท ำงำน ซึง่เป็นโรคที่เกิดจำกผลของกำรท ำงำนชว่งระยะเวลำหนึง่ที่ต้องเผชิญกบัปัจจยั
เสีย่งสบืเนื่องจำกกิจกรรมกำรท ำงำน ทัง้นี ้ กำรบำดเจ็บท่ีเกิดจำกอำชีพกำรงำน ให้พจิำรณำจำกกำรบำดเจ็บท่ีสง่ผลให้ลกูจ้ำงไมส่ำมำรถมำท ำงำนได้ตำมปกติ
ในวนัถดัไปหรือในกะถดัไปเทำ่นัน้   
 
วัตถุประสงค์: เพื่อวดัประสิทธิภาพของขัน้ตอนการด าเนินการและด้านความปลอดภยัในการป้องกนัอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดจาก 

การปฏิบัตหิน้าที่  
 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ :  
 

ควำมถ่ีของเวลำกำรท ำงำนท่ีเสยีไปจำกอบุตัเิหต ุ คือจ ำนวนครัง้ทีม่ีกำรเจ็บป่วยซึง่เกิดจำกอำชีพกำรงำนตลอด 1 ปี x 1,000,000 หำรด้วยจ ำนวนเวลำท ำงำน
ทัง้หมดของพนกังำน หำกไมส่ำมำรถน ำสตูรนีไ้ปใช้ได้ อำจค ำนวณโดยกำรคณูจ ำนวนของพนกังำนด้วยชัว่โมงเวลำกำรท ำงำนปรกติ โดยนบัรวมสทิธ์ิวนัหยดุ
งำนท่ีต้องมีกำรจำ่ยเงินคำ่จ้ำง เชน่ กำรลำพกัผอ่น ลำป่วย และวนัหยดุรำชกำร  
 

ผู้ประกอบกำรต้องบนัทกึกำรเจ็บป่วยซึง่ถงึแก่ชีวิตและกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตอ่เหตกุำรณ์ทีเ่กิดขึน้ 

2.2.2. มกีารประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัและสุขภาพและมมีาตรการบรรเทาผลกระทบของความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ 

 

ตวัชีว้ดัหลกั 

 
หมายเหตุ: ตวัชีว้ดันีป้ระยกุต์ใช้กบัลกูจ้ำงทัง้หมดที่อยูภ่ำยในโรงงำนและฟำร์มภำยใต้หนว่ยที่ขอกำรรับรอง โดยมิได้ค ำนงึถงึสถำนะของสญัญำจ้ำงงำน 

 

ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยของประเทศที่มีอยู ่ ในกรณีที่ไมม่ีกฎหมำยระบไุว้ ให้ประยกุต์ใช้อนสุญัญำระหวำ่งประเทศ ILO Convention 184 ที่ให้ค ำแนะน ำ
ส ำหรับรำยกำรควำมเสีย่งทีค่วรจะประเมิน : 
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1. ของเสยีและสำรเคมีทีเ่ป็นอนัตรำย  
2. ของเสยี สำรชีวภำพท่ีกอ่ให้เกิดกำรแพ้  ติดเชือ้  หรือเป็นพิษ 

3. ไอน ำ้เป็นพิษ หรือสำรท่ีก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง 
4. ฝุ่ นท่ีเป็นพิษ 

5. สำรหรือสสำรท่ีมีฤทธ์ิก่อมะเร็ง 
6. เสยีงดงัและกำรสัน่สะเทือน 

7. อณุหภมูิสงูสดุ 

8. รังสอีลัตรำไวโอเลตจำกดวงอำทติย์ 

9. กำรสมัผสักบัสตัว์ป่ำหรือสตัว์ที่มพีิษ  
10. กำรใช้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  
11. กำรถือหรือขนสง่สมัภำระหนกัด้วยมือ 

12. กำรใช้แรงทัง้ร่ำงกำยและจิตใจทีห่นกัและตอ่เนื่อง  
13. ควำมเครียดที่เกิดจำกกำรท ำงำน กำรพกัอิริยำบถในกำรท ำงำนไมเ่พียงพอ  
14. ควำมเสีย่งจำกเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

15. ต้นก ำเนิดไฟ 

 
วัตถุประสงค์: สุขภาพและความปลอดภยัของลกูจ้างได้รับการดูแล 

 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ:  
 
ผู้ประกอบกำรต้อง : 
 

ระบอุนัตรำยและวิเครำะห์หรือประเมินควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้ตอ่สขุภำพและควำมปลอดภยัของลกูจ้ำงโดยประยกุต์ใช้กบังำนทกุประเภทในสถำนประกอบกำร  
 

ควำมเสีย่ง  คือ ควำมเป็นไปได้ที่ลกูจ้ำงจะได้รับอนัตรำยหรือได้รับผลกระทบในทำงลบตอ่สขุภำพจำกกำรสมัผสักบัอนัตรำย 
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ควำมเสีย่ง = ควำมนำ่จะเป็นของกำรสมัผสักบัอนัตรำย x ระดบัควำมรุนแรงที่เกิดกบัลกูจ้ำง 
 
ปัจจยัที่มีผลตอ่ควำมเสีย่ง ได้แก ่ ระดบัควำมรุนแรงของอนัตรำยที่จะเกิดขึน้ ลกัษณะกำรสมัผสักบัอนัตรำยของลกูจ้ำง (กำรสดูดม กำรสมัผสัทำงผิวหนงั) และ
ควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจำกกำรสมัผสัอนัตรำย 

 

ผู้ประกอบกำรควรมีกำรออกแบบมำตรกำร และประยกุต์ใช้มำตรกำรเพื่อให้มัน่ใจวำ่มกีำรขจดั ปอ้งกนั หรือท ำให้ควำมเสีย่งลดลงในระดบัท่ียอมรับได้ 

 

แผนกำรด ำเนินงำนต้องมีกำรเก็บเป็นเอกสำร น ำมำประยกุต์ใช้ สบืตอ่ และมีกำรทบทวนหำกมคีวำมจ ำเป็น แตอ่ยำ่งน้อยต้องปฏิบตัิทกุ ๆ ปี 

 
เพื่อจดักำรกบัควำมเสีย่งที่ระบขุ้ำงต้น ผู้ประกอบกำรต้องพิจำรณำมำตรกำรดงัตอ่ไปนีเ้ป็นส ำคญั: 
 

1. กำรขจดัควำมเสีย่ง 
2. กำรควบคมุควำมเสีย่งที่ต้นเหตเุพื่อปอ้งกนักำรเกิดควำมเสีย่ง  
3. กำรจ ำกดัควำมเสีย่งให้มีน้อยที่สดุโดยกำรออกแบบสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยั และด ำเนินกำรฝึกอบรม และ   
4. หำกไมส่ำมำรถขจดัควำมเสีย่งได้ ต้องมกีำรประยกุต์ใช้มำตรกำรปอ้งกนั (กำรจดัหำและกำรใช้อุปกรณ์ปอ้งกนัตวัสว่นบคุคล, กำรเข้ำถงึกำรปฐม

พยำบำล…) 

 
ผู้ประกอบกำรต้องใช้มำตรกำรเฉพำะส ำหรับลกูจ้ำงรุ่นเยำว์ สตรีมีครรภ์ และลกูจ้ำงสงูวยั ด้วยควำมเหมำะสม ทัง้นีผู้้ประกอบกำรต้องปฏิบตัิตอ่ลกูจ้ำงที่เผชิญ
กบัควำมเสีย่งเดียวกนัอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

 

ขอบเขตของกำรประเมินต้องรวมถึงกำรจดักิจกรรมทกุกิจกรรม:  
 

 ในฟำร์มและในท้องทุง่  รวมถงึ (แตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะ) ควำมเสีย่งตอ่ : 

 กำรจดักำรและกำรเก็บรักษำปุ๋ ยและเคมีทำงกำรเกษตร  

 กำรท ำงำนท่ีหนกัและตอ่เนื่อง   

 กำรใช้งำนอปุกรณ์อนัตรำย   
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 ระหวำ่งกำรขนสง่อ้อย รวมถึง (แตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะ) ควำมเสีย่งตอ่ : 

 ควำมยำวของระยะทำง 

 ในโรงงำน รวมถงึ (แตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะ) ควำมเสีย่งตอ่ : 

 กำรจดักำรกบัสำรเคม ี

 กำรท ำงำนท่ีหนกัและตอ่เนื่อง 

 กำรควบคมุเคร่ืองจกัรหนกั  
 
ขอบเขตของกำรประเมินยงัต้องครอบคลมุ (ถ้ำมี) : 

 ที่พกั (ห้อง/หอพกัที่ปลอดภยั รวมทัง้ผู้อำศยัตอ่ตำรำงเมตร) 

 เคร่ืองสขุภณัฑ์ ประกอบด้วยที่อำบน ำ้ และโถส้วม (ตวัอยำ่งเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟำ้) 

 บริเวณที่อยูอ่ำศยั (เคร่ืองใช้ไฟฟำ้; ควำมปลอดภยับริเวณในครัว และ/หรือบริเวณเก็บอำหำร) 
 กำรให้บริกำรด้ำนกำรเดินทำงของลกูจ้ำงโดยฟำร์มหรือโรงงำน 

2.2.3. การจดัหาอปุกรณก์ารป้องกนัสว่นบุคคลทีเ่หมาะสมและเพือ่ใชง้านใหก้บัลูกจา้งทุกคน 
 
หมายเหตุ : ตวัชี้วดันีป้ระยกุต์ใช้กบัลูกจ้างทัง้หมดทีอ่ยู่ภายในโรงงานและฟาร์มภายใตห้น่วยทีข่อการรบัรอง โดยมิไดค้ านึงถึงสถานะของสญัญาจ้างงาน 
วตัถปุระสงค์ : 
 จดัหำอปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) ให้กบัลกูจ้ำงโดยไมม่ีคำ่ใช้จ่ำย เพื่อกำรใช้งำนในครำวจ ำเป็น โดยอปุกรณ์อยูใ่นสภำพท่ีใช้งำนได้  
 จดัให้มีกำรฝึกอบรมลกูจ้ำงเก่ียวกบัวิธีกำรใช้งำนของอปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล และ 
 จดัให้มีมำตรกำรในกำรตรวจสอบประสทิธิภำพจำกกำรใช้งำนอปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล 

 
วัตถุประสงค์ : หลกีเลี่ยงการบาดเจ็บโดยการใช้อุปกรณ์การป้องกนัส่วนบุคคลอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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แนวทางในการน าไปปฏิบัติ:  
 
ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบวำ่ : 
 ได้แจ้งควำมรับผิดชอบอยำ่งชดัเจนในกำรใช้อปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) โดยกำรปฏิบตัิตำมข้อบงัคบัอยำ่งเคร่งครัด อนมุตัิกำรใช้งำน

อปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) ให้กบัลกูจ้ำงโดยไมม่คีำ่ใช้จ่ำย  
 หำกลกูจ้ำงน ำอปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) ของตนมำเอง ผู้ประกอบกำรต้องอนญุำตให้ใช้งำนหำกพบวำ่มีควำมจ ำเป็น 
 อปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) เหมำะตอ่กำรช่วยปอ้งกนัอนัตรำยอยำ่งมีประสทิธิภำพ และมีควำมจ ำเป็นตอ่สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (กำร

ท ำงำนภำยใต้สภำพอำกำศร้อน) และกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน ขนำดของอปุกรณ์ (เช่น ที่อดุห ู แวน่ตำกนัลม รองเท้ำนิรภยั ถงุมอื 
หน้ำกำก ชดุปอ้งกนัขำ เป็นต้น)  

 มีอปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) เพียงพอ (อำจท ำกำรตรวจสอบโกดงั PPE) และอปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) อยูใ่นสภำพท่ีใช้งำนได้ 
 อปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) น ำมำใช้โดยพนกังำนอยำ่งมีประสทิธิภำพ (ผู้ประกอบกำรอำจตรวจตรำโดยกำรสงัเกต) 
 มีกำรปฏิบตัิตำมฉลำกวิธีกำรใช้งำนอปุกรณ์ปอ้งกนัสำรเคมีทำงกำรเกษตรอยำ่งเคร่งครัด  
 มีกำรจดัเก็บบนัทกึกำรจดัซือ้อปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) ของผู้ผลติ  
 มีกำรจดัเก็บบนัทกึเก่ียวกบักำรฝึกอบรมกำรใช้อปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) แก่ลกูจ้ำง และในหวัข้อกำรจดักำรกบัอนัตรำยเฉพำะด้ำน (เชน่ 

กำรพน่สำรเคม)ี 
 มีกำรจดัเก็บบนัทกึกำรเฝำ้สงัเกตกำรใช้งำนอปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) อปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) 

2.2.4. เปอรเ์ซน็ตข์องพนกังานทีผ่่านการฝึกอบรมเรือ่งสุขภาพและความปลอดภยัเมือ่เร ิม่ตน้ท างาน และอย่างน้อยทุก 5 ปี 
 
หมายเหตุ: ตวัชี้วดันีป้ระยกุต์ใชก้บัลูกจ้างทัง้หมดทีอ่ยู่ภายในโรงงานและฟาร์มภายใตห้น่วยทีข่อการรบัรอง โดยมิไดค้ านึงถึงสถานะของสญัญาจ้างงาน 
 
เพื่อให้มัน่ใจวำ่ได้วำ่ลกูจ้ำงมีระดบัควำมรู้เพียงพอและเพื่อท่ีจะลดระดบัควำมเสีย่งจำกกำรบำดเจ็บ ลกูจ้ำงใหมแ่ตล่ะรำยต้องได้รับกำรฝึกอบรมนบัตัง้แตก่ำร
เร่ิมต้นจ้ำงงำน และมกีำรปรับข้อมลูให้ทนัสมยัอยำ่งน้อยภำยใน 5 ปี 
 



 
 
 

 

 
 

 
Page 36 of 139                Bonsucro Guidance For Production Standard V 4.0 

วัตถุประสงค์:  
 เพื่อให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอถงึวิธีการท างานอย่างปลอดภยั และมีความเสี่ยงต่อสุขภาพต ่าที่สุด 

 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ: 
 ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรเก็บบนัทกึ (ประกอบด้วยอปุกรณ์ทีใ่ช้ในกำรฝึกอบรม ช่ือของครูฝึก ระยะเวลำของกำรฝึก รำยช่ือผู้ เข้ำร่วม) ที่เก่ียวข้องกบักำร

ฝึก :  

 ลกูจ้ำงใหมเ่มื่อเร่ิมต้นกำรท ำงำน  

 ลกูจ้ำงแตล่ะคนอยำ่งน้อยทกุ ๆ 5 ปี  
 ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบวำ่ลกูจ้ำงใหมท่กุรำยได้รับกำรชีแ้นะเก่ียวกบัสขุภำพและควำมปลอดภยัขัน้พืน้ฐำนก่อนถึงกำรฝึกอบรมที่เป็นทำงกำร 

ก่อนกำรเร่ิมต้นท ำงำน 
 ผู้ประกอบกำรต้องท ำให้มัน่ใจได้วำ่:  

 กำรฝึกอบรมออกแบบตำมระดบัของผู้ รับสำร (รวมถึงด้ำนภำษำ), งำนท่ีท ำ และอนัตรำยที่เกิดขึน้จำกสถำนท่ีท ำงำนและกิจกรรมทีท่ ำ 

 ตวัอยำ่งเช่น ลกูจ้ำงที่มีกำรท ำกิจกรรมซึง่เก่ียวข้องกบัสำรเคมีทำงกำรเกษตรต้องได้รับกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรใช้สำรเคมีทำงกำร 
เกษตรอยำ่งถกูต้อง (ตำมฉลำกคูม่ือกำรใช้งำน และวิธีกำรใช้งำนข้ำงใน) กำรใช้งำนอยำ่งปลอดภยั อปุกรณ์กำรปอ้งกนัสว่นบคุคล ขัน้ตอน
ในกำรเก็บของในคลงั และกำรก ำจดัทิง้ รวมถึงกำรจดัเก็บบนัทกึ 

 กำรฝึกอบรมรวมถงึกำรฝึกอบรมในสภำวะฉกุเฉิน 

2.2.5. ลูกจา้งทุกคนในฟารม์ และ/หรอืในโรงงานสามารถเขา้ถงึน ้าดืม่ไดใ้นปรมิาณทีเ่พยีงพอ 

ตวัชีว้ดัหลกั 

 
หมายเหตุ: ตวัชี้วดันีป้ระยกุต์ใชก้บัลูกจ้างทัง้หมดทีอ่ยู่ภายในโรงงานและฟาร์มภายใตห้น่วยทีข่อการรบัรอง โดยมิไดค้ านึงถึงสถานะของสญัญาจ้างงาน 
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ลกูจ้ำงทกุคนควรสำมำรถเข้ำถึงน ำ้ดื่มได้ในปริมำณทีเ่พียงพอตลอดเวลำในกำรท ำงำน โดยต้องจดัให้มีน ำ้ดื่มในปริมำณที่เพียงพอในช่วงเวลำท ำงำน  ทัง้นีเ้พื่อ
ลดควำมเสีย่งจำกภำวะขำดน ำ้ และควำมเสีย่งทำงสขุภำพท่ีอำจเกิดขึน้ได้  
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าลกูจ้างสามารถเข้าถงึน า้ดื่มได้ในปริมาณที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอุณหภมิูอากาศที่ร้อนและชืน้  
 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ: 
 
ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ลกูจ้ำงสำมำรถเข้ำถงึแหลง่น ำ้ดื่มได้โดยตรงตลอดเวลำโดยไมม่คีำ่ใช้จ่ำยและไมม่ขีีดจ ำกดัในระหวำ่งกำร
ท ำงำน หำกลกูจ้ำงไมส่ำมำรถเข้ำถึงแหลง่น ำ้ดื่มได้โดยตรงสบืเนื่องจำกแนวทำงปฏิบตัิขององค์กร ผู้ประกอบกำรก็ยงัต้องจดัหำน ำ้ให้ลกูจ้ำงโดยไมม่ีคำ่ใช้จำ่ย
ในปริมำณทีเ่พียงพอ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรท ำงำนภำยใต้เง่ือนไขอณุหภมูิที่สงู 
 
ผู้ประกอบกำรต้องประเมินได้วำ่ปริมำณเทำ่ใดคือปริมำณน ำ้เพียงพอส ำหรับสภำพท้องที่นัน้ ๆ หำกมกีฎหมำยที่ระบปุริมำณไว้ สำมำรถน ำไปใช้อ้ำงองิได้ แต่
ต้องพงึระลกึวำ่สภำพของท้องถ่ินอำจมมีีควำมต้องกำรน ำ้ในปริมำณที่มำกกวำ่ 
 
ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่แหลง่น ำ้ดื่มนัน้ไมม่ีกำรปนเปือ้นของสำรเคมีหรือจลุชีววิทยำ  
 
น ำ้ดื่มจะต้องสอดคล้องกบัเกณฑ์มำตรฐำนของคำ่พำรำมิเตอร์ทำงจลุชีววิทยำ ทำงกำยภำพและทำงเคมี และลกัษณะอื่น ๆ ที่ก ำหนดโดยกฎหมำยของประเทศ
ที่บงัคบัใช้ หรือหำกไมม่ีกฎหมำยระบ ุให้ยดึคำ่พำรำมิเตอร์ที่ก ำหนดโดยองค์กำรอนำมยัโลก เป็นแนวทำง ดงันี ้ 

พารามิเตอร์ ค่า 
แบคทีเรียกลุม่ฟีคลัโคลฟิอร์ม ศนูย์ 
คลอรีนท่ีตกค้ำงในน ำ้หรือสำรตกค้ำงที่เกิดจำกกำรสำรฆำ่เชือ้ 0.2 ถึง 0.5 มิลลกิรัม/ลติร 
ไนเตรด  10 มิลลกิรัม/ลติร 
ควำมเป็นกรด-ดำ่ง 6.5 to 8.5 
โซเดียม 20 มิลลกิรัม/ลติร 
ซลัเฟต 250 มิลลกิรัม/ลติร 
ควำมขุน่ น้อยกวำ่หรือเทำ่กบั 5 NTU (nephelometric turbidity unit) 
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ผู้ประกอบกำรต้องจดัท ำแผนควบคมุเพื่อเผ้ำสงัเกตคณุภำพของน ำ้ดื่ม ซึง่ควรต้องรวมไปถงึกำรควบคมุ ณ จดุบริโภคน ำ้เช่นกนั 
 
หำกโรงงำนประกอบกำรในพืน้ท่ีที่มีปัญหำเร่ืองกำรเข้ำถึงน ำ้ดื่ม ผู้ประกอบกำรต้องจดัให้มีแผนงำนสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมรับผิดตอ่สงัคม ซึง่ถือเป็นกำร
ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนของพืน้ท่ีกกัเก็บอ้อยโดยรอบ ตำมตวัชีว้ดันี ้

2.2.6. ลูกจา้งทุกคนในฟารม์ และ/หรอืในโรงงานสามารถเขา้ถงึการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ในกรณีฉุกเฉิน 

ตวัชีว้ดัหลกั 

 
หมายเหตุ: ตวัชี้วดันีป้ระยกุต์ใชก้บัลูกจ้างทัง้หมดทีอ่ยู่ภายในโรงงานและฟาร์มภายใตห้น่วยทีข่อการรบัรอง โดยมิไดค้ านึงถึงสถานะของสญัญาจ้างงาน 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้มั่นใจได้ว่า  
 มีกำรจดัหำอปุกรณ์กำรปฐมพยำบำล และมีกำรแตง่ตัง้บคุคลท่ีใช้งำนอปุกรณ์ รวมถงึมีวธีิกำรฝึกอบรมกำรใช้งำน (ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยของ

ประเทศ ถ้ำมี) 
 กำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นในกรณีฉกุเฉินต้องสำมำรถปอ้งกนัไมใ่ห้มีกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วย ก่อนที่ผู้ที่ได้รับบำดเจ็บหรือป่วยได้รับกำรรักษำทำง

กำรแพทย์จำกผู้เช่ียวชำญ 
 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ: 
 
ผู้ประกอบกำรต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยของประเภทในกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นในกรณีฉกุเฉิน (หำกม)ี 
ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบได้วำ่ลกูจ้ำงได้รับกำรฝึกฝนขัน้ตอนกำรท ำงำนในกรณีฉกุเฉิน และปฏิบตัิตำมขัน้ตอนเหลำ่นัน้ อีกทัง้ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบ
อปุกรณ์ปฐมพยำบำลและจ ำนวนของผู้ รับกำรฝึกอบรมวำ่: 
 มีคณุสมบตัติำมข้อบงัคบัด้ำนสขุภำพและควำมปลอดภยัของท้องถ่ิน  
 มีเพียงพอตำมขนำดของโรงงำนและสถำนท่ีในกำรปฏิบตัิ และ 
 ลกูจ้ำงสำมำรถเข้ำถงึได้ทกุคน 
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ในสภำวะฉกุเฉิน  ผู้ประกอบกำรต้องจดัให้มีสิง่ตำ่ง ๆ ดงันี ้:  
 วิธีกำรท่ีจะน ำผู้บำดเจ็บหรือผู้ ป่วยถกูสง่ตอ่ไปยงัผู้ เช่ียวชำญทำงกำรแพทย์อยำ่งเร่งดว่นและด้วยควำมปลอดภยั  
 กำรจดัสง่กำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นและยำรักษำ 
 ควำมพร้อมของผู้ได้รับกำรฝึกฝนในกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นในแตล่ะกะ และมีจ ำนวนเพียงพอในสถำนท่ีปฏิบตัิงำน และ 
 อปุกรณ์ปฐมพยำบำลเบือ้งต้นสำมำรถเข้ำถึงได้และมคีวำมทนัสมยั รำยกำรเก่ียวกบัอปุกรณ์ปฐมพยำบำลเบือ้งต้นต้องอ้ำงอิงจำกกฎหมำยของ          

ประเทศ หำกไมม่ีกฎหมำยระบไุว้ อปุกรณ์ปฐมพยำบำลเบือ้งต้นต้องประกอบด้วย ที่ห้ำมเลอืด ยำฆำ่เชือ้ล้ำงท ำควำมสะอำดแผล ผ้ำพนัแผล อปุกรณ์ 
CPR ทำงปำก ปำกคีบ กรรไกร เทปกำว ท่ีล้ำงตำ ถงุมือยำง เจลท ำควำมสะอำดมือ เซร่ัมแก้พิษง ู

2.2.7. เปอรเ์ซน็ตข์องช ัว่โมงการท างานทีข่าดหายไปในช ัว่โมงท างานทัง้หมด 

หมายเหตุ: ประยกุต์ใชก้บัโรงงานเท่านัน้ ชัว่โมงทัง้หมดในการท างานหมายถึงชัว่โมงท างานของลูกจ้างในโรงงาน สญัญาจ้างรายชัว่โมงไม่รวมอยู่ในตวัชี้วดันี ้ 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อวดัค่าความพึงพอใจของลกูจ้างต่อเงื่อนไขในการท างาน  
 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ :   
 
ผู้ประกอบกำรต้องท ำกำรบนัทกึชัว่โมงในกำรท ำงำนท่ีสญูเสยีไปจำกกำรขำดงำน หรือที่เรียกวำ่ "ไมม่ำท ำงำน" ซึง่ประกอบด้วยสำเหตทุี่ไมไ่ด้วำงแผนไว้ หรือกำร
ขำดงำนท่ีปรำศจำกเหตผุล (ตำมนโยบำยของบริษัท) ซึง่อำจเป็นกรณีใดกรณีหนึง่ (แตไ่มจ่ ำกดั) ตอ่ไปนี ้

 กำรหยดุงำนประท้วง; 

 กำรเจ็บป่วยที่ไมม่ีใบลำ และ 

 กำรขำดงำน และอื่น ๆ  
 
โดยไมไ่ด้รวมถงึกำรขำดงำนท่ีมีกำรวำงแผนไว้ เช่น วนัหยดุ กำรลำงำนตำมกฎหมำย เช่น กำรลำคลอด หรือกำรฝึกงำน  
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แม้วำ่ผู้ประกอบกำรจะมีกำรหำคนงำนมำแทนลกูจ้ำงที่ขำดงำน ผู้ประกอบกำรยงัต้องนบักำรขำดงำนดงักลำ่ว อนึง่ ขึน้อยูก่บันโยบำยของผู้ประกอบกำรท่ีวำ่ 
กำรไมม่ำท ำงำนเนื่องจำกเง่ือนไขทำงสภำพอำกำศ (เช่น ฝนตก) จะน ำมำพิจำรณำรวมอยูใ่นตวัชีว้ดันีห้รือไม ่  
 
ผู้ประกอบกำรต้องบนัทกึจ ำนวนชัว่โมงในกำรท ำงำนในชว่งที่มกีำรท ำงำน. ตำมหลกักำรแล้ว ควรมีกำรบนัทกึจ ำนวนชัว่โมงในกำรท ำงำนทีแ่ท้จริงของลกูจ้ำงใน
กลุม่. หำกไมส่ำมำรถท ำได้ อำจท ำกำรค ำนวณโดยกำรคณูจ ำนวนของลกูจ้ำงด้วยจ ำนวนชัว่โมงท ำงำนปกติ โดยนบัรวมสทิธ์ิวนัหยดุงำนท่ีต้องมีกำรจ่ำยเงิน
คำ่จ้ำง เช่น กำรลำพกัผอ่น ลำป่วย และวนัหยดุรำชกำร 
 
ช่วงเวลำที่เคร่ืองจกัรในโรงงำนเสยีไมม่ีผลใด ๆ ตอ่ตวัชีว้ดันี ้เนื่องจำกตวัชีว้ดันีเ้ก่ียวข้องเฉพำะชัว่โมงกำรท ำงำนรำยบคุคล 

หลกัเกณฑ ์2.3. พนกังาน (รวมถงึ แรงงานตา่งดา้ว ลูกจา้งช ัว่คราว และลูกจา้งตามสญัญาจา้งแบบอืน่ ๆ) ไดร้บัคา่จา้งข ัน้ต า่ตามที ่
กฎหมายบงัคบัใช ้

2.3.1. อตัราคา่จา้งข ัน้ต า่ สทิธปิระโยชนข์องคา่จา้งข ัน้ต า่ และสทิธปิระโยชนต์ามทีก่ฎหมายก าหนด 

ตวัชีว้ดัหลกั 
 
หมายเหตุ: ตวัชี้วดันีป้ระยกุต์ใชก้บัลูกจ้างทัง้หมดทีอ่ยู่ภายในโรงงานและฟาร์มภายใตห้น่วยทีข่อการรบัรอง โดยไม่ไดค้ านึงถึงสถานะของสญัญาจ้างงาน 
 
คำ่จ้ำงขัน้ต ่ำถกูก ำหนดตำมข้อบงัคบัของกฎหมำย ในกรณีที่ไมม่กีำรระบไุว้ในกฎหมำย สำมำรถประยกุต์ใช้อนสุญัญำระหวำ่งประเทศ ILO ฉบบัท่ี 131 อ้ำงอิง
หรือใช้ส ำหรับกำรระบคุำ่จ้ำงขัน้ต ่ำ ในบำงกรณีคำ่จ้ำงขัน้ต ่ำจะระบโุดยท้องถ่ิน รัฐ หรือโดยองค์กรลกูจ้ำง และสำมำรถระบเุจำะจงได้ส ำหรับต ำแหนง่งำนบำง
ประเภท 
 
หลกัที่ใช้ในกำรอ้ำงองิควรเป็นคำ่จ้ำงขัน้ต ่ำที่อยูบ่นพืน้ฐำนของชัว่โมงท ำงำนปรกติ 
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วัตถุประสงค์: เพื่อให้มั่นใจได้ว่า :  
คำ่จ้ำงและสทิธิประโยชน์จะถกูมอบให้แก่ลกูจ้ำงตำมมำตรฐำนขัน้ต ่ำของกฎหมำยในประเทศ 
 โดยต้องไมม่ีมำตรกำรทำงวินยัในกำรลดคำ่จ้ำง 
 กำรลดคำ่จ้ำงโดยที่ไมไ่ด้มีกฎหมำยก ำหนดให้สำมำรถกระท ำได้หำกมกีำรแจ้งอนมุตัิโดยลกูจ้ำงเข้ำมำเก่ียวข้อง 

 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ:  
 
ตำมที่ระบใุนอนสุญัญำ ILO ฉบบัท่ี  95 และข้อ 24 ถึง 35 ของอนสุญัญำ ILO ฉบบัท่ี 110 : 
 ผู้ประกอบกำรต้องจำ่ยสทิธ์ิประโยชน์ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  และเบีย้เลีย้งให้ลกูจ้ำง  
 ผู้ประกอบกำรต้องไมถื่อวำ่กำรให้บริกำรท่ีส ำคญัจ ำเป็นตอ่ลกูจ้ำงในกำรท ำงำนเป็นเร่ืองของสทิธิประโยชน์ (เช่น  อปุกรณ์ปอ้งกนั  เคร่ืองมือ  หรือกำร

ตรวจสขุภำพพเิศษ) และต้องไมล่ดคำ่จ้ำงทีจ่ะจำ่ยให้แก่ลกูจ้ำง 
 ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบวำ่ลกูจ้ำงที่ได้รับกำรจ่ำยเงินตำมระบบจ่ำยคำ่ตอบแทนเป็นรำยชิน้ (piece-rate) จะได้รับคำ่จ้ำงขัน้ต ำ่ตำมทีก่ ำหนด  ใน

กรณีที่มีกำรปฏิบตังิำนตำมชัว่โมงกำรท ำงำนท่ีถกูต้องตำมกฎหมำย 
 ผู้ประกอบกำรต้องออกใบรับเงินให้แก่ลกูจ้ำงรวมถึงให้แก่พนกังำนท่ีได้รับกำรจ่ำยเงินตำมระบบจำ่ยคำ่ตอบแทนเป็นรำยชิน้ (piece-rate) 

 เอกสำรต้องมีข้อมลูที่เพียงพอ เชน่  วิธีกำรค ำนวณคำ่จ้ำง  และต้องแจ้งยอด  และระบเุหตผุลหำกมีกำรหกัเงินในกรณีใด ๆ 
 ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบให้มัน่ใจวำ่ลกูจ้ำงมีควำมเข้ำใจองค์ประกอบของคำ่จ้ำง  รวมทัง้วิธีกำรค ำนวณกำรท ำงำนลว่งเวลำ  และกำรหกัเงินท่ีอำจ

เกิดขึน้ได้ 
 ผู้ประกอบกำรต้องจำ่ยคำ่จ้ำงตรงเวลำ  (อยำ่งน้อยทกุ ๆ  เดือน)  และต้องไมห่ยดุจ่ำยซึง่จะท ำให้เงินค้ำงช ำระพอกพนู  และมีผลตอ่กำรผูกมดัลกูจ้ำง

ในกำรท ำงำน 
 ผู้ประกอบกำรต้องไมท่ ำกำรหกัเงินโดยไมเ่ป็นธรรม  หรือไมไ่ด้รับควำมยินยอมจำกลกูจ้ำง 
 หำกผู้ประกอบกำรจะช ำระคำ่ตอบแทนแทนเงินสดในรูปแบบของสนิค้ำหรือกำรบริกำร  จะต้องได้กำรเห็นชอบตำมกฎหมำยของประเทศ  กฏระเบยีบ

หรือข้อตกลงร่วม  และต้องไมส่ร้ำงภำวะพึง่พงิของลกูจ้ำงตอ่นำยจ้ำง : 
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 ผู้ประกอบกำรต้องไมช่ ำระคำ่ตอบแทนทัง้หมดเป็นสิง่อื่นแทนเงินสด  และต้องไมจ่่ำยคำ่จ้ำงในรูปแบบของใบส ำคญัจำ่ย  คปูอง  หรือตัว๋
สญัญำใช้เงิน 

 ต้องไมม่กีำรหกับญัชีเงินเดือนตำมมำตรกำรทำงวินยั  หรือส ำหรับคำ่นำยหน้ำในกำรจ้ำงงำน 

 หำกมกีำรจดัหำบ้ำนพกัให้และคำ่เชำ่ถกูหกัออกจำกคำ่จ้ำง  กำรหกัเงินดงักลำ่วต้องไมส่งูกวำ่อตัรำของตลำด  

 หำกมกีำรจดัหำอำหำรให้  และกำรหกัเงินชอบด้วยกฎหมำย  รำคำที่ใช้ส ำหรับกำรหกัคำ่อำหำรจะต้องไมส่งูกวำ่รำคำอำหำรท่ีสำมำรถหำซือ้ได้
ตำมท้องตลำด 

 ตำมหลกัของอนสุญัญำ  ILO ฉบบัท่ี 100  ผู้ประกอบกำรต้องมกีำรปฏิบตัิที่เทำ่เทียมและกำรให้คำ่ตอบแทนทีเ่ทำ่เทียมแก่ลกูจ้ำง ซึง่รวมถงึ  ลกูจ้ำง
ตำ่งด้ำว  แรงงำนตำมสญัญำจ้ำง  และลกูจ้ำงที่รับคำ่ตอบแทนเป็นรำยชิน้ (piece-rate) โดยไมค่ ำนงึถึงเพศ  ชำติพนัธุ์ / ท่ีมำทำงสงัคม  

 
หำกไมม่กีฎหมำยของประเทศก ำหนดคำ่จ้ำงขัน้ต ่ำ  ผู้ประกอบกำรต้องระบคุำ่จ้ำงขัน้ต ำ่โดยใช้อนสุญัญำ ILO ฉบบัท่ี 131 หวัข้อที่ 3 โดยพิจำรณำจำกข้อตกลง
เฉพำะของภำคสว่น/ อตุสำหกรรม  และ/ หรือแนวทำงปฏิบตัิตำมจำรีตประเพณี 
 
องค์ประกอบที่ต้องน ำมำพจิำรณำในกำรตดัสนิระดบัคำ่จ้ำงแรงงำนขัน้ต ่ำ ที่เป็นไปได้และเหมำะสม สอดคล้องกบัแนวทำงปฏิบตัิและเง่ือนไขในประเทศ  
ประกอบด้วย:   

a. ควำมจ ำเป็นของลกูจ้ำงและครอบครัว พิจำรณำจำกระดบัคำ่จ้ำงทัว่ไปในประเทศ คำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำรงชีพ สทิธิประโยชน์จำกประกนัสงัคม และ
มำตรฐำนกำรด ำเนินชีวิตของกลุม่สงัคมอื่น 

b. ปัจจยัทำงด้ำนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นในกำรพฒันำเศรษฐกิจ ระดบัควำมสำมำรถในกำรผลติ ควำมคำดหวงัในกำรบรรลเุปำ้หมำย และ
กำรรักษำระดบักำรจ้ำงงำนท่ีสงู 

 
หำกโรงงำนประกอบกำรในพืน้ท่ีที่มีปัญหำเร่ืองคำ่จ้ำงขัน้ต ำ่ ผู้ประกอบกำรต้องจดัให้มีแผนงำนสร้ำงควำมร่วมมอืด้ำนควำมรับผิดตอ่สงัคม ซึง่ถือเป็นกำร
ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนของพืน้ท่ีกกัเก็บอ้อยโดยรอบ ตำมตวัชีว้ดันี ้
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2.3.2. จ านวนช ัว่โมงการท างานสูงสุด 

หมายเหตุ : ตวัชีว้ดันีป้ระยกุต์ใช้กบัลูกจ้างทัง้หมดทีอ่ยู่ภายในโรงงานและฟาร์มภายใตห้น่วยทีข่อการรบัรอง โดยมิไดค้ านึงถึงสถานะของสญัญาจ้างงาน 
 
ชัว่โมงปกติ หมำยถงึ ชว่งเวลำทีล่กูจ้ำงที่ปฏิบตัิงำนให้กบันำยจ้ำง โดยไมร่วมช่วงเวลำพกัในระหวำ่งที่ลกูจ้ำงไมไ่ด้ปฏิบตังิำนให้นำยจ้ำง  
ชัว่โมงงำนลว่งเวลำ หมำยถงึ ช่วงเวลำที่ท ำงำนนอกเหนือจำกชัว่โมงปฏิบตังิำนปกติ ซึง่ก ำหนดโดยกฎหมำยของประเทศ ลกูจ้ำงต้องมีควำมสมคัรใจในกำร
ท ำงำนลว่งเวลำ 
หำกไมม่ีข้อก ำหนดของกฎหมำยเก่ียวกบักรอบของชัว่โมงกำรท ำงำนสงูสดุ จ ำนวนสทุธิของกำรท ำงำนต้องไมเ่กิน 60 ชัว่โมงตอ่สปัดำห์ 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อรักษาสุขภาพของลูกจ้างโดยการจ ากัดชั่วโมงในการท างาน 
 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ: 
 
ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบวำ่จ ำนวนชัว่โมงสทุธิในกำรท ำงำนของลกูจ้ำงแตล่ะคนต้องไมเ่กินกวำ่ระดบัท่ีระเบยีบหรือที่กฎหมำยก ำหนด 
 
ผู้ประกอบกำรจะต้องมีกำรเก็บบนัทกึและควบคมุจ ำนวนชัว่โมงในกำรท ำงำนของลกูจ้ำงทัง้หมด 
 
หำกไมม่ีข้อก ำหนดของกฎหมำยเก่ียวกบักรอบของชัว่โมงกำรท ำงำนสงูสดุ (เช่น กำรบงัคบัใช้แผนงำนในกำรจดักำรกบัควำมเหน่ือยล้ำ หรือ มำตรกำรสร้ำง
ควำมผอ่นคลำยในกำรท ำงำน) จ ำนวนสทุธิของกำรท ำงำนต้องไมเ่กิน 60 ชัว่โมงตอ่สปัดำห์ 
 
ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบให้มัน่ใจวำ่ลกูจ้ำงท ำงำนลว่งเวลำด้วยควำมสมคัรใจ 
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2.3.3. การจา่ยคา่ล่วงเวลาในการท างานตอ้งจา่ยในอตัราพเิศษ หรอืการชดเชยอย่างเท่าเทยีมกนั 

หมายเหตุ : ตวัชี้วดันีอ้ยู่บนพืน้ฐานของอนสุญัญา ILO ฉบบัที ่30 
 
ตวัชีว้ดันีป้ระยกุต์ใช้กบัลกูจ้ำงทัง้หมดที่อยูภ่ำยในโรงงำนและฟำร์มภำยใต้หนว่ยที่ขอกำรรับรอง โดยมิได้ค ำนงึถงึสถำนะของสญัญำจ้ำงงำน 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อปกป้องสทิธ์ิค่าจ้างและค่าตอบแทนของลูกจ้าง 
 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ : 
 
กำรท ำงำนลว่งเวลำ (ไมว่ำ่จะก ำหนดโดยกฎหมำยหรือระเบียบข้อบงัคบัของประเทศ) จะต้องเป็นไปด้วยควำมสมคัรใจ ชัว่โมงกำรท ำงำนลว่งเวลำต้องไมเ่กิน
ระดบัท่ีก ำหนดโดยกฎหมำยของประเทศ  
 
ผู้ประกอบกำรต้องจำ่ยเงินคำ่ลว่งเวลำในอตัรำพิเศษซงึต้องมำกกวำ่หรือเทำ่กบั 25% ของอตัรำกำรท ำงำนปกติ นอกจำกนีแ้ล้ว ผู้ประกอบกำรสำมำรถจ่ำยคำ่
ลว่งเวลำในกำรท ำงำนในรูปแบบอื่น ได้ (เช่น กำรเพิ่มชัว่โมงพกัให้ลกูจ้ำง) โดยเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยในประเทศ และต้องยดึจำกอตัรำพเิศษ 25% 

2.3.4 การช าระเงินส าหรบัการสง่มอบออ้ยตอ้งท าตามทีต่กลงกนัไวใ้นสญัญา 

หมายเหตุ : ประยกุต์ใช้กบัโรงงานเท่านัน้ 
 
วัตถุประสงค์  : เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรได้รับเงนิค่าส่งมอบอ้อยตามที่ตกลงกนัไว้ 
 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ: 
 
ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบให้มัน่ใจวำ่เกษตรกรยินยอมและเข้ำใจในสญัญำ โดยเฉพำะวิธีกำรค ำนวณทีใ่ช้ในกำรก ำหนดรำคำกำรสง่มอบอ้อย (แม้วำ่จะได้มี
กำรเจรจำและได้รับกำรยินยอมโดยหนว่ยรับรองที่เช่ียวชำญแล้ว) 
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ผู้ประกอบกำรต้องช ำระเงินตรงเวลำส ำหรับกำรสง่อ้อย และตำมที่ตกลงกนัในสญัญำ และต้องไมห่ยดุจำ่ยซึง่จะสง่ผลให้เงินคงค้ำงพอกพนู 
 
ผู้ประกอบกำรต้องจดัท ำสรุปเก่ียวกบักำรสง่อ้อยและกำรจำ่ยเงินให้แก่เกษตรกร 

2.4.1. การท าสญัญา หรอืเอกสารเทยีบเท่า 

ตวัชีว้ดัหลกั 
 
หมายเหตุ : ตวัชีว้ดันีป้ระยกุต์ใช้กบัลูกจ้างทัง้หมดทีอ่ยู่ภายในโรงงานและฟาร์มภายใตห้น่วยทีข่อการรบัรอง โดยมิไดค้ านึงถึงสถานะของสญัญาจ้างงาน 
 
ลกูจ้ำงต้องมีกำรท ำสญัญำหรือเอกสำรเทียบเทำ่ (เช่น บตัรพนกังำน) ตระหนกัถึงสทิธิของตน และต้องได้รับกำรจ่ำยเงินตำมระเบยีบ และตำมควำมถ่ีที่ตกลงกนั
ไว้ในสญัญำ และตำมข้อตกลงของสหภำพลกูจ้ำง 
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าลกูจ้างมีความเข้าใจเงื่อนไขในการจ้างงานอย่างครบถ้วน และป้องกนัไม่ให้มีการหลอกลวงลูกจ้าง 
 
แนวทางในการน าไปปฏิบัติ : 
 
หำกไมม่กีฎหมำยระบ ุ อยำ่งน้อยสญัญำต้องมีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี:้ ชัว่โมงในกำรท ำงำน กำรจ่ำยคำ่ลว่งเวลำ หมำยเหต ุ วนัหยดุ คำ่จ้ำง และวธีิกำรจ่ำย
คำ่จ้ำง โดยกำรจ่ำยคำ่จ้ำงต้องเป็นไปตำมที่ระบใุนอนสุญัญำ ILO ที่ 95 และ ฉบบัท่ี 110 ดงัที่ระบใุนหวัข้อ 2.3.1 
 ผู้ประกอบกำรต้องจดัให้มกีำรท ำสญัญำหรือเอกสำรท่ีเทียบเทำ่กอ่นท่ีจะเร่ิมต้นงำน 

 หำกกฎหมำยไมไ่ด้ก ำหนดให้ท ำสญัญำจ้ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบให้มัน่ใจวำ่ลกูจ้ำงเข้ำใจและยินยอมตำมเง่ือนไข
ของสญัญำที่แจ้งโดยวำจำ 

 ผู้ประกอบกำรต้องท ำส ำเนำสญัญำจ้ำงให้กบัลกูจ้ำง 1 ฉบบั 
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 หำกมคีวำมจ ำเป็น ผู้ประกอบกำรต้องอธิบำยข้อก ำหนดที่ปรำกฏอยูใ่นสญัญำให้แก่ลกูจ้ำงด้วยวิธีกำรท่ีเหมำะสม (โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง หำกลกูจ้ำงไมรู้่
หนงัสอื หรือพดูภำษำอื่น) เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่ ลกูจ้ำงเข้ำใจข้อก ำหนด สทิธิ และข้อบงัคบัท่ีอยูใ่นสญัญำ 

 ยอดสญัญำจ้ำงงำนต้องเช่ือมโยงกนักบัจ ำนวนลกูจ้ำงที่ลงทะเบียน   
 
ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบวำ่ในสญัญำมีสว่นประกอบตำ่ง ๆ ตอ่ไปนี ้(และรวมกบัข้อบงัคบัอื่น ๆ ตำมกฎหมำย) : 
 คำ่จ้ำง ควำมถ่ีของกำรจ่ำยเงิน และรูปแบบกำรจ่ำยเงิน 
 ควำมถ่ีในกำรจ่ำยเงิน 
 ชัว่โมงในกำรท ำงำนและช่วงเวลำในกำรพกัผอ่น 
 เง่ือนไขของกำรจำ่ยเงินคำ่ลว่งเวลำ และก ำหนดเง่ือนไขวำ่กำรท ำงำนลว่งเวลำต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมสมคัรใจ และสอดคล้องกบักฎหมำยของ

ประเทศหรือข้อตกลงร่วม 
 กำรลำคลอด และกำรพกัผอ่นสดุสปัดำห์  (ถ้ำเข้ำขำ่ย) 
 หำกมกีำรลดเงินคำ่จ้ำงตำมกฎหมำยกรณีใด ๆ (ต้องได้รับกำรเหน็ชอบจำกลกูจ้ำง) 

หลกัเกณฑ ์3: การจดัการปัจจยัการผลติ การผลติและประสทิธภิาพในการผลติ เพือ่เสรมิสรา้งความย ัง่ยนื 

หลกัเกณฑ ์ 3.1. การตรวจสอบการผลติและประสทิธภิาพ เพือ่วดัผลกระทบของการผลติและประสทิธ ิ ภาพของ
กระบวนการผลติ เพือ่ใหเ้กดิการปรบัปรุงอย่างตอ่เนือ่ง 

3.1.1. ปรมิาณวตัถุดบิท ัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติผลติภณัฑ ์1 กโิลกรมั 

หมายเหตุ: ประยกุต์ใช้กบัโรงงานเท่านัน้ ซ่ึงจะรวมถึงวตัถดิุบทัง้หมดรวมทัง้ออ้ย และวตัถดุิบอื่นๆ ที่ใช้ในปริมำณ > 1% ของปริมำณอ้อย ปกติจะรวมน ้ามนั
เชื้อเพลิงและสารเคมีอืน่ ๆ เช่นก ามะถนั โซดาไฟ 

 
วัตถุประสงค์: ตวับ่งชีนี้ค้อืการวัดประสิทธิผลของการใช้วตัถุดิบ 
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แนวทางในการน าไปปฏิบัติ: 
 
วตัถดุิบที่ส ำคญัในกำรผลติน ำ้ตำลคืออ้อย แตน่อกจำกนีย้งัอำจรวมถึงน ำ้ตำลที่น ำเข้ำ กำกน ำ้ตำล กำกอ้อย และเชือ้เพลงิตำ่ง ๆ เช่นน ำ้มนั ถำ่นหิน และน ำ้มนั
เชือ้เพลงิ วสัดเุพิม่เตมิส ำหรับผลติภณัฑ์จำกกำรผลติ (ถ้ำมี) ควรจะต้องนบัรวมเป็นวตัถดุิบเช่นเดยีวกนั 
 
ผลติภณัฑ์รวมถึงผลติภณัฑ์ใด ๆ ที่ขำยออกจำกโรงงำน เช่นน ำ้ตำล เอทำนอล ผลติภณัฑ์อื่น ๆ เช่นกำกน ำ้ตำล, อำหำรสตัว์, ยีสต์, ไลซีน, ผลติภณัฑ์หมกัอื่น ๆ , 
น ำ้มนั, CMS, เศษไม้ และเศษกระดำษจำกชำนอ้อยและกำกอ้อย ควรจะต้องนบัรวมเป็นวตัถดุิบเช่นเดียวกนัถ้ำน ำมำขำย แตต้่องมีปริมำณมำกกวำ่ 1% ของ
ปริมำณของน ำ้ตำลและเอทำนอล 
 
คำ่ตวับง่ชีต้ำ่ง ๆจะต้องถกูน ำมำประเมิน เช่น ในกรณีทีม่ีกำรผลติน ำ้ตำลเพียงอยำ่งเดียว (<11) และหำกไมม่กีำรผลติน ำ้ตำลแตผ่ลติเอทำนอล (<20) ถ้ำ
น ำ้ตำลและเอทำนอลมีกำรผลติพร้อมกนั คำ่ตวับง่ชีม้ำตรฐำนจะก ำหนดระหวำ่งทัง้ 2 คำ่ตำมสดัสว่น 
 
(ปริมำณน ำ้ตำล x 20) + (ปริมำณเอทำนอล x 11) 
ปริมำณน ำ้ตำลทัง้หมด + ปริมำณเอทำนอลทัง้หมด 

3.1.2. ผลผลติ 

หมายเหตุ: ประยกุต์ใช้กบัฟาร์มเท่านัน้ ตวัชี้วดันีย้งัถูกเรียกว่า ประสิทธิภาพของการใช้น ้า Water Use Productivity บนพืน้ฐานหลกัการของ “Crop per 
Drop” 
 
ตวัชีว้ดัให้ข้อมลูเกษตรกรผู้ปลกูอ้อยเก่ียวกบัผลผลติเปำ้หมำยที่ควรจะได้ตำมสภำพภมูิอำกำศในสถำนท่ีที่ปลกูอ้อย ตวัชีว้ดันีไ้ด้รับกำรพฒันำโดย 
สงัเกตอตัรำสว่นของกำรผลติอ้อยและกำรใช้น ำ้ จำกผู้ปลกูอ้อยที่ประสบควำมส ำเร็จ 50% ในแตล่ะโซนภมูิอำกำศส ำหรับกำรปลกูอ้อยน ำ้ฝนและอ้อยในเขต
ชลประทำนแยกตำ่งหำก 
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วัตถุประสงค์: เพื่อวดัประสิทธิผลของการปลกูอ้อยโดยค านึงถงึสภาพภมิูอากาศในพืน้ที่ปลูกอ้อย 
 
ค าแนะน าส าหรับการตรวจสอบ: 
 
ผู้ประกอบกำรต้องก ำหนดเขตภมูิอำกำศของพืน้ท่ีปลกูอ้อย (โดยใช้พิกดั GPS ของโรงงำน) ผู้ประกอบกำรต้องเข้ำไปท่ี http://bonsucro.com/site/production-
standard/climatic-zones/, รวบรวมพืน้ท่ีปลกูอ้อยและบนัทกึผลผลติอ้อยน ำ้ฝนและอ้อยในเขตชลประทำน ผู้ประกอบกำรจะต้องบนัทกึผลผลติทัง้หมด และ
กำรผลติในแตล่ะพืน้ท่ีตำมประเภทของกำรใช้น ำ้ เช่น น ำ้ฝน น ำ้ชลประทำนแบบเสริม และน ำ้ชลประทำนแบบเตม็รูปแบบ 
 

 
 
Map Produced by the Global Water Initiative at the University of Minnesota Institute on the Environment 
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อตัรำผลผลติเปำ้หมำยที่ควรจะได้ตำมสภำพภมูิอำกำศในสถำนท่ีที่ปลกูอ้อย  

เขตสภำพภมูิอำกำศ 
น ำ้ฝน น ำ้ชลประทำน 

ผลผลติเปำ้หมำย (ตนั/เฮกตำร์) ผลผลติเปำ้หมำย (ตนั/เฮกตำร์) 
1 8 117 

2 11 62 

3 4 55 

4 39 87 

5 33 62 

6 37 62 

7 60 87 

8 66 88 

9 38 62 

10 80 79 

11 71 88 

12 57 72 

13 63 79 

14 61 79 

15 49 73 

 
ผลผลติที่ได้จำกกำรประเมิน หรือ คำ่เฉลีย่ 5 ปี สำมำรถน ำมำใช้ได้ ในกรณีที่ท่ีมีผลกระทบจำกภยัพิบตัิน ำ้ทว่มหรือภยัแล้ง 

3.1.3. ประสทิธภิาพโดยรวมของโรงงาน 

หมายเหตุ: ประยกุต์ใชก้บัโรงงาน แสดงใหเ้ห็นเวลาในกระบวนการผลิตทีใ่ชใ้นการผลิตทัง้หมดตัง้แต่ตน้จนจบในหน่ึงของฤดูกาล 
 
วัตถุประสงค์: การวดัประสิทธิภาพการใช้เวลาในกระบวนการผลิต 
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ค าแนะน าส าหรับการตรวจสอบ: 
 
ควำมยำวของฤดกูำลค ำนวณจำกเวลำในกระบวนกำรผลติที่ใช้ในกำรบดอ้อยชิน้แรกจนถึงอ้อยชิน้สดุท้ำยในฤดกูำลผลติ โรงงำนต้องมีกำรเก็บบนัทกึที่แสดง
เวลำที่โรงงำนมีกำรผลติหรือไมไ่ด้ผลติ กำรหยดุผลติรวมทัง้กิจกรรมกำรบ ำรุงรักษำ หรือในกรณีที่ไฟฟำ้ดบัจะต้องนบัเข้ำด้วย ยกเว้นวำ่กำรหยดุนัน้เกิดจำกฝน
ตกหนกั 
 
ในกรณีที่โรงงำนมีกระบวนกำรผลติสองสำย ระยะเวลำของสำยกำรผลติที่หยดุควรแสดงเป็นสดัสว่นของเวลำในก ำลงักำรผลติทัง้หมด 
 

เวลำที่หำยไป L1 = 
ก ำลงักำรผลติ L1 X ระยะเวลำหยดุ L1 
ก ำลงักำรผลติ L1 + ก ำลงักำรผลติ L2 + ก ำลงักำรผลติ L3 

 
ตวัอยำ่ง โรงงำนมีสองสำยกำรผลติ L1 มีก ำลงักำรผลติ 400 ตนั/ชัว่โมง และ L2 มีก ำลงักำรผลติ 200 ตนั/ชัว่โมง ถ้ำ L2 หยดุผลิตเป็นเวลำ 10 ชัว่โมง แต ่L1 
ผลติตำมปกต ิเวลำที่หำยไปจะไมใ่ช่ 10 ชัว่โมง แต ่200/600 x 10 ชัว่โมง = 3.33 ชัว่โมง เวลำที่หำยไปทัง้หมดจะค ำนวณโดยกำรเพิ่มเวลำที่หำยไปในแตส่ำยละ
กำรผลติ 
 
ผลผลติที่ได้จำกกำรประเมิน หรือ คำ่เฉลีย่ 5 ปี สำมำรถน ำมำใช้ได้ ในกรณีที่ท่ีมีผลกระทบจำกภยัพิบตัิน ำ้ทว่มหรือภยัแล้ง 

3.1.4 ดชันีประสทิธภิาพโรงงาน 

หมายเหตุ: ประยกุต์ใช้กบัโรงงานเท่านัน้และเมื่อมีการผลิตน ้าตาลเพียงอย่างเดียวทีไ่ม่มีการผลิตเอทานอล หรือมีการโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน ้าตาล
สดุทา้ยเท่านัน้ ถา้น ้าตาลและเอทานอลมีการผลิตโรงงานจะตอ้งปฏิบติัตาม 3.1.6 ประสิทธิภาพอตุสาหกรรม 
 
วัตถุประสงค์: วดัประสิทธิภาพของการสกดัเป็นน า้ตาลจากอ้อย ซึ่งไม่ได้เป็นตัวบ่งชีคุ้ณภาพของอ้อย 
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ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ดชันีประสทิธิภำพโรงงำน (Factory Performance Index ) แสดงเป็น% เป็นตวัชีว้ดัประสทิธิภำพของโรงงำนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัคณุภำพอ้อยและเป็นอตัรำสว่น
ของน ำ้ตำลที่เกิดขึน้จริงจำกกำรผลติ (OR) เทียบกบัอตัรำสว่นของน ำ้ตำลที่ควรจะได้ตำมทฤษฎีของน ำ้ตำลที่ผลติจำกอ้อย (OR*) แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ คำ่ดชันี
ประสทิธิภำพโรงงำน 100% เป็นสิง่ที่คำดหวงัของโรงงำนท่ีมกีำรผลติที่ดี 

FPI = 
OR 

X 100 
OR*  

OR อตัรำสว่นของน ำ้ตำลที่เกิดขึน้จริงจำกกำรผลติ และ OR* อตัรำสว่นของน ำ้ตำลที่ควรจะได้ตำมทฤษฎีของน ำ้ตำลที่ผลติจำกอ้อย 
 
กำรค ำนวณค ำนงึถึงไฟเบอร์และน ำ้อ้อยบริสทุธ์ิ (น ำ้น ำ้อ้อยบริสทุธ์ิจำกโรงงำน หรือน ำ้อ้อยบริสทุธ์ิจำกกำรพน่) ซึง่ทัง้สองอยำ่งคือคณุภำพอ้อยทีเ่ป็นปัจจยัที่มี
ผลตอ่กำรสกดัเป็นน ำ้ตำล 
 
OR* อตัรำสว่นของน ำ้ตำลท่ีควรจะได้ตำมทฤษฎีของน ำ้ตำลท่ีผลติจำกอ้อย ใช้ในกรณีท่ีผลติน ำ้ตำลเพียงอยำ่งเดียว และได้จำกน ำ้อ้อยบริสทุธ์ิและเส้นใยอ้อย
ค ำนวณดงันี ้

 
 
ที่ E * คือคำ่กำรสกดัมำตรฐำน BHR * เป็นมำตรฐำนจดุเดือดของกำรต้ม เป็นปริมำณเส้นใยอ้อย กรัม / 100 กรัม และควำมบริสทุธ์ิของน ำ้อ้อย6 

นอกจำกนี ้กำรสกดัสใีนน ำ้ตำลทัง้หมดคำดวำ่จะเพิม่กำรสญูเสยีเพิ่มขึน้ 0.4% ของน ำ้ตำลในน ำ้อ้อยบริสทุธ์ิ จำกนัน้คำ่ 0.98 ก็จะกลำยเป็น 0.976 

3.1.5. ประสทิธภิาพของโรงงานอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ: ประยกุต์ใชก้บัโรงงานเท่านัน้ เป็นทางเลือกใหก้บัโรงงานในการวดัดชันีประสิทธิภาพโรงงานในกรณีทีโ่รงงานมีการผลิตเอทานอลจากวตัถดิุบอืน่ ๆ 
นอกเหนือจากกากน ้าตาลสดุทา้ย (น ้าออ้ยบริสทุธ์ิ น ้าเชื่อม A หรือ B กากน ้าตาล) 
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วัตถุประสงค์: วดัประสิทธิภาพของการผลิตเอทานอลจากอ้อย ซึ่งไม่ได้เป็นตัวบ่งชีคุ้ณภาพของอ้อย 
 

ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ประสทิธิภำพอตุสำหกรรม (แสดงเป็น%) มีกำรค ำนวณดงันี:้ 

 

IE = 
TSAI (น ำ้ตำล เอทำนอล  ยีสต์ กำกน ำ้ตำล) 

X 100 
TSAI (อ้อย และกำกน ำ้ตำลที่น ำเข้ำ) 

 
TSAI น ำ้ตำลทัง้หมดที่ได้จำกกำรสกดั คือน ำ้ตำลรีดิวซ์ (reducting sugar) และน ำ้ตำลซูโครสเปลีย่นเป็นน ำ้ตำลรีดิวซ์ TSAI ในยีสต์ที่ได้มำจำกกำรค ำนวณ
แบบใช้อตัรำสว่น ค ำนวณจำก 681.63 ลติร ของเอทำนอลตอ่ตนัอ้อย และ 2 กก TSAI / กกยีสต์ 

หลกัเกณฑ ์3.2. การบรหิารจดัการกบัการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก เพือ่ลดผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศของโลก 

3.2.1. ปรมิาณสุทธขิองการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกตอ่ออ้ย 1 ตนั 

3.2.2. ปรมิาณสุทธขิองการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกจากน ้าตาล 

3.2.3. ปรมิาณของการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกจากเอทานอล 

หมายเหตุ: นีคื่อการค านวณจากฟาร์มไปถึงโรงงาน บนพืน้ฐานของการประเมินวฏัจกัรชีวิตของกระบวนการ (Life Cycle Assessment) การประเมินการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกแสดงเทียบเท่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สทุธิจากปริมาณของออ้ยทีผ่ลิต หรือปริมาณน ้าตาลทีผ่ลิต หรือปริมาณพลงังานเอทานอล 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปลกูอ้อย และการผลิตน า้ตาล 
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ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
กำรด ำเนินงำนประกอบด้วยกำรเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อปอ้นข้อมลูที่จ ำเป็นส ำหรับกำรค ำนวณตำมที่ระบไุว้ใน Bonsucro Calculator รำยละเอียด 
ค ำอธิบำยของข้อมลูที่มีสว่นเก่ียวข้องในกำรค ำนวณสำมำรถดไูด้จำก Bonsucro Calculator 
มีตวัชีว้ดัทัง้หมดสำมตวัชีว้ดัที่อยูใ่นหลกัเกณฑ์นี ้ ตวัชีว้ดัแรกเป็นกำรประเมินกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกส ำหรับกำรผลติอ้อย ตวัชีว้ัดที่สองส ำหรับกำรผลติ
น ำ้ตำล และตวัชีว้ดัที่สำมประยกุต์ใช้ในกรณีที่มีกำรผลติเอทำนอลจำกบำงสว่น หรือทัง้หมดของน ำ้ตำล หำกเป็นโรงงำนทีผ่ลติทัง้น ำ้ตำลและเอทำนอล ตวัชีว้ดั
ทัง้สองตวัต้องน ำมำประยกุต์ใช้ 
 
กำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจะค ำนวณส ำหรับแตล่ะผลติภณัฑ์ตำมคำ่พลงังำนของแตล่ะผลติภณัฑ์ตำมทีค่ ำนวณใน Bonsucro Calculator 
 
โปรดทรำบวำ่กำรปลอ่ยมลพษิทีม่ำจำกกำรผลติของกำกน ำ้ตำลที่น ำออกไปใช้ได้รวมอยูใ่น Bonsucro Calculator ในสว่นของกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจำก
กำรผลติน ำ้ตำล 
 
ในกำรค ำนวณกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก, Bonsucro Calculator ใช้กำรค ำนวณจำกคำ่มำตรฐำนตำ่ง ๆ ที่ใช้ในกำรค ำนวณพลงังำนที่ใช้เป็นคำ่กำรปลอ่ยก๊ำซ
เรือนกระจก แสดงใน CO2eq. 
 
คำ่มำตรฐำนเร่ิมต้นใช้เป็นข้อมลูทตุิยภมูิเมื่อข้อมลูหลกัไมส่ำมำรถใช้ได้ แสดงในภำคผนวก 3 ข้อมลูบำงอยำ่งจะได้รับกำรปรับให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ในพืน้ท่ี 
(เช่น คำ่มำตรฐำนกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรผลติไฟฟำ้จะขึน้อยูก่บักำรผสมผสำนกำรใช้พลงังำนของประเทศ) คำ่มำตรฐำนจะต้องมีหลกัฐำนประกอบ 
 
ในกำรค ำนวณที่เก่ียวกบัภำคเกษตร ทกุปัจจยักำรผลติทำงกำรเกษตรรวมทัง้ปุ๋ ย และอตัรำกำรใช้ยำฆำ่แมลง สำรก ำจดัวชัพืช สำรก ำจดัศตัรูพืช และอตัรำกำร
ประยกุต์ใช้ปนูขำว และเชือ้เพลงิที่ใช้ในกำรผลติทำงกำรเกษตรจะต้องค ำนวณ 
 
หมำยเหต ุกำรขนสง่พนกังำนและกำรฉีดพน่ทำงอำกำศได้รับกำรยกเว้น 
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บนัทกึของกำรใช้สำรเคมีกำรเพำะปลกูและกำรด ำเนินงำนท่ีเอือ้กำรเกษตรอื่น ๆ จะต้องถกูเก็บไว้และสำมำรถใช้ได้ 
 
ผู้ประกอบกำรจงึควรให้ควำมสนใจในกำรป้อนข้อมลูนี ้ และบนัทกึกำรผลิต โดยไมม่ีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องบนัทกึข้อมลูของปัจจยักำรผลติทีม่ีผลกระทบเพียง
เลก็น้อยหรือไมม่ีผล เช่น สำรเคมีที่ใช้ในปริมำณที่ต ่ำในกำรผลติ (น้อยกวำ่ 1% ของปัจจยักำรผลติทัง้หมด) เพรำะคำ่ของกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจะถกูปัด
เศษเป็นเปอร์เซ็นต์ทีใ่กล้ที่สดุ 
 
คำ่เฉลีย่ส ำหรับปัจจยักำรผลติในฟำร์มทัง้หมดมคีวำมจ ำเป็นส ำหรับกำรประเมินกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกตอ่หนว่ยของผลติภณัฑ์สดุท้ำย – ในภำคปฏิบตั ิ
ที่อำจปฏิบตัิได้ อำจมีกำรใช้คำ่ประมำณส ำหรับฟำร์มทัง้หมดทีร่วมอยูใ่นหนว่ยของกำรรับรอง กำรประมำณกำรดงักลำ่วสำมำรถแสดงเหตผุลอนัสมควรได้ 
 
ในกำรค ำนวณผลงำนของโรงงำน, ปัจจยักำรผลติในโรงงำนอตุสำหกรรมทกุชนดิ รวมถงึข้อมลูเก่ียวกบักำรขนสง่ของอ้อยจำกฟำร์ม ข้อมลูเก่ียวข้องกบัแหลง่
พลงังำนทีใ่ช้เพิ่มเติม ผลติภณัฑ์เคมีทีใ่ช้ หรือข้อมลูเก่ียวกบักำรบ ำบดัน ำ้เสยี คณุภำพของอ้อยจะสง่ผลกระทบตอ่ระดบัของกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำร
เผำไหม้ของชำนอ้อยในหม้อไอน ำ้ 
 
ข้อมลูที่มีผลอยำ่งมำกที่สดุในกำรค ำนวณกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกมีดงันี:้ 
 กำรใช้พลงังำน 
 ผลผลติอ้อยและประสทิธิภำพในกำรสกดั 
 จ ำนวนปุ๋ ยเคมีและปัจจยักำรผลติโดยเฉพำะปุ๋ ยไนโตรเจน 
 ขอบเขตของกำรเผำไร่อ้อย 
 ปริมำณของเชือ้เพลงิเสริม 
 ไฟฟำ้ที่ใช้ในกำรชลประทำน และ 
 ระยะทำงขนสง่อ้อย 
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เครดิตจะท ำได้โดยกำรน ำออกกำกอ้อยและพลงังำนท่ีสร้ำงขึน้ในกำรผลติไฟฟำ้ โดยสมมติวำ่กำรใช้พลงังำนท่ีได้จำกกำรผลติพลงังำนจำกกงัหนักลัน่อำจน ำมำ
เป็นเครดติได้ 
ในกรณีที่อ้อยปลกูในพืน้ท่ีซึง่เป็นที่ดินใหม่หลงัจำกวนัที่ 1 มกรำคม 2550 กำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้ที่ดิน (Land Use Change) จะต้องน ำมำ
พิจำรณำในกำรค ำนวณ กำรเปลีย่นประเภทกำรเพำะปลกูจำกกำรเพำะปลกูประจ ำปีไปยงัประเภทอื่น ๆ จะไมถื่อวำ่เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกกำรเปลีย่นแปลง
ที่ดิน ส ำหรับกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก LUC กำรปลกูอ้อยถือเป็นพืชประจ ำปี ผลของ LUC คือกำรสง่ผลกระทบตอ่คำร์บอนที่มีอยูบ่นพืน้และในดินตอ่เฮกตำร์
ในพืน้ดินผืนนัน้ วิธีกำรประเมินกำรเปลีย่นแปลงในสต็อกคำร์บอนได้ก ำหนดไว้ใน PAS 2050 พฒันำโดย Carbon trust and DEFRA และเผยแพร่โดย BSI กำร
ประเมินใช้ตำรำงคำ่มำตรฐำนของ IPCC ส ำหรับประเทศที่เลอืก และถือวำ่กำรปลอ่ยก๊ำซถกูปลอ่ยออกมำในปริมำณที่เทำ่กนัปีละกวำ่ 20 ปี (ดภูำคผนวก 4) 
ตำรำงที่ให้กำรปลอ่ยก๊ำซใน t CO2eq./เฮกตำร์/ปี 

หลกัการที ่4: การบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพเกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพและการบรกิารระบบนิเวศ 

เกณฑ ์4.1. เพือ่ประเมนิผลกระทบของการปลูกออ้ยตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพและการบรกิารระบบนิเวศ 

4.1.1. ปรมิาณของออกซเิจนทีป่ล่อยในแหล่งน ้า 

หมายเหตุ: ประยกุต์ใชก้บัโรงงานเท่านัน้ ปริมาณของการปล่อยออกซิเจนในระบบนิเวศถูกน ามาใช้เป็นตวัชี้วดั เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแหล่งน ้าจืด หรือแหล่งน ้า
อืน่ๆ สตัน ้าจะสามารถเจริญเติบโตได ้ หรือมีชีวิตอยู่ไปตามกระแสน ้าทีอ่าศยัอยู่ ปริมาณของการปล่อยออกซิเจนทีมี่อยู่ในผิวน ้าจะถูกควบคมุโดยอณุหภูมิ 
ฤดูกาล และวฏัจกัร. น ้าเย็นสามารถเก็บออกซิเจนไดม้ากกว่าน ้าอุ่น 
 
วัตถุประสงค์: ตวัชีว้ัดจะประเมินปริมาณของการปล่อยออกซิเจนในระบบนิเวศ เพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานน า้ตาลไม่ได้ก่อให้เกิดมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมผ่านการปล่อยน า้ทิง้ที่ไม่ได้รับการบ าบัดที่พอเพียงสู่แหล่งน า้ 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ต้องมกีำรบนัทกึปริมำณน ำ้ทิง้จำกโรงงำนวำ่มีปริมำณมำกน้อยเทำ่ไรในชว่งสปัดำห์และตำมฤดกูำล 
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กำรเก็บตวัอยำ่งต้องสำมำรถเป็นตวัแทนจดุกำรไหลของกระแสน ำ้และมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ. ตวัอยำ่งต้องเก็บในชว่งกลำงของแหลง่น ำ้ประมำณ 0.15 
- 0.40 เมตรใต้พืน้น ำ้. หำกกลุม่ตวัอยำ่งจะต้องรวบรวมจำกชำยฝ่ัง ตวัอยำ่งควรจะเก็บในพืน้ท่ีทีส่ำมำรถเป็นตวัแทนจดุกำรไหลของกระแสน ำ้ ประมำณ 3 ซม
จำกด้ำนลำ่งพืน้ผิว. กำรสุม่ตวัอยำ่งจะต้องเกิดขึน้ทีป่ลำยน ำ้ของจดุที่มีกำรซึง่บรรจบกนั. 
วิเครำะห์ DO ควรจะใช้วิธีกำร Iodometric (โดยใช้วิธีกำรของ เคลอร์ - Winkler เป็นวิธีกำรอ้ำงอิง), (Winkler – reference method), luminescence-based 
(optical sensor), amperometric (probe) or กำรวิเครำะห์แบบ spectrophotometric ให้สอดคล้องกบักฎหมำยทีบ่งัคบัใช้ในแตล่ะประเทศ โปรโตคอลของกำร
วดัจะขึน้อยูก่บัวิธีกำรท่ีใช้ 

4.1.2. เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีท่ีก่ าหนดไวใ้นระดบันานาชาตหิรอืระดบัประเทศว่าเป็นพืน้ทีอ่นุรกัษแ์ละคุม้ครองตามกฎหมายหรอืถูก

จดัเป็นพืน้ทีท่ีม่คีณุคา่สูงตอ่การอนุรกัษ ์(High Conservation Values) หลงัวนัที ่1 มกราคม 2551 

ตวัชีว้ดัหลกั 
 
หมายเหตุ: พืน้ทีที่มี่คณุค่าสูงต่อการอนรุกัษ์ (HCV) เป็นเคร่ืองมือทีส่ าคญัทีส่ดุส าหรบัการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติแบบทีมี่ความรบัผิดชอบ พืน้ทีที่มี่
คณุค่าสูงต่อการอนรุกัษ์ (High Conservation Values) เป็นพืน้ทีที่มี่คณุค่าต่อสงัคม ประเพณี วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงควรค่าแก่การอนรุกัษ์ จึง
จ าเป็นตอ้งท าการอนรุกัษ์คณุค่าดงักล่าวไว ้
 
วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันการใช้พืน้ที่ คุ้มครองตามกฎหมาย หรือพืน้ที่ที่มีความหลากหลายทางชวีภาพที่ส าคัญ (รวมทัง้ HCV 1-6 ประเภท) 
ส าหรับการเพาะปลูกอ้อย 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ผู้ประกอบกำรต้องมีแผนท่ีทีแ่สดงพืน้ท่ีที่ไมไ่ด้รับอนญุำตให้มีกำรเพำะปลกูอ้อย (ตำมพืน้ท่ี HCV 1-6 ที่มีกำรก ำหนดไว้ หรือพืน้ท่ีที่มีกำรวิจยัระบไุว้วำ่เป็นพืน้ท่ี 
HCV และพืน้ท่ีที่กฎหมำยก ำหนดไว้) และแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีมีกำรเพำะปลกูอ้อยใหมห่ลงัจำก 1 มกรำคม 2551 (หรือหลกัฐำนเทียบเทำ่ เช่น ภำพถ่ำยดำวเทียม 
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งำนวจิยั กำรยอมรับจำกผู้มีสว่นได้เสยีในชมุชน) เพื่อแสดงให้เห็นวำ่กำรขยำยพืน้ท่ีเพำะปลกูอ้อยใหมไ่มเ่ก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีที่ได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย 
หรือ พืน้ท่ี HCV 1-6 
 
ในกรณีที่ไมม่ีแผนท่ี HCV หรือฐำนข้อมลู ผู้ประกอบกำรต้องมเีอกสำรหลกัฐำนท่ีนำ่เช่ือถือได้ เพื่อแสดงให้เห็นวำ่ไมม่ีพืน้ท่ี HCV เป็นเป็นพืน้ท่ีเพำะปลกูอ้อย
หลงัจำกที่ 1 มกรำคม 2551 
 
กำรก ำหนดพืน้ท่ี HCV สำมำรถค ำนงึถึงพืน้ท่ีที่ได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยในระดบันำนำชำตแิละระดบัชำติเช่นเดยีวกบัพืน้ท่ี Ramsar (www.ramsar.org) 
พืน้ท่ีที่ส ำคญัส ำหรับนก (www.birdlife.org) และ IUCN Red data species lists (www.iucn.org) หรือที่เผยแพร่โดยองค์กรตำ่ง ๆ เช่น IBAT ส ำหรับธุรกิจ 
(http://www.ibatforbusiness.org) 
 
พืน้ท่ี HCVs ทัง้ 6 ประเภทคือ: 

 HCV 1: พืน้ท่ีที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ที่มคีวำมส ำคญัระดบัโลกและ/หรือระดบัประเทศ 
พืน้ท่ีที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพรวมทัง้สำยพนัธุ์เฉพำะถ่ิน ที่หำยำก และถกูคกุคำมหรือใกล้สญูพนัธุ์ที่มีควำมส ำคญัในระดบัโลกระดบัภมูิภำค
หรือระดบัชำต ิ

 HCV 2: พืน้ท่ีที่เป็นถ่ินท่ีอยูอ่ำศยัที่อดุมสมบรูณ์ของสิง่มีชีวิต พืน้ท่ีที่เป็นถ่ินท่ีอยูอ่ำศยัที่อดุมสมบรูณ์ของสิง่มชีีวติตำ่ง ๆ 
ระบบนิเวศที่มีภมูิทศัน์ระดบัขนำดใหญ่และส ำคญัในระดบัโลก ระดบัภมูิภำค หรือระดบัชำติที่เป็นถ่ินท่ีอยูอ่ำศยัที่อดุมสมบรูณ์ของสำยพนัธุ์ตำม
ธรรมชำติ HCV 3: พืน้ท่ีระบบนิเวศที่มีลกัษณะเฉพำะ หำยำกหรืออยูใ่นภำวะถกูคกุคำม 

 HCV 4: พืน้ท่ีที่มีควำมส ำคญัในกำรรักษำสิง่แวดล้อม พืน้ท่ีต้นน ำ้ กำรกดัเซำะแนวตลิง่ พืน้ท่ีที่เป็นแนวกนัไฟป่ำ 
ระบบนิเวศบริกำรขัน้พืน้ฐำนในสถำนกำรณ์ที่ส ำคญั รวมทัง้กำรปอ้งกนัพืน้ท่ีรับน ำ้และกำรควบคมุกำรชะล้ำงพงัทลำยของดินทีม่ีช่องโหวแ่ละควำม
ลำดชนั; 

 HCV 5: พืน้ท่ีที่เป็นแหลง่ปัจจยัพืน้ฐำนกำรด ำรงชีวิตของชมุชน เชน่ อำหำร น ำ้ ยำรักษำโรค 
พืน้ท่ีที่เป็นแหลง่ปัจจยัพืน้ฐำนส ำหรับควำมต้องกำรท่ีจ ำเป็นพืน้ฐำนของท้องถ่ิน ชมุชนหรือชนพืน้เมือง (ส ำหรับกำรด ำรงชีวติสขุภำพโภชนำกำร, น ำ้, 
ฯลฯ ) ระบถุึงกำรมีสว่นร่วมกบัชมุชนเหลำ่นีห้รือชนพืน้เมือง; 

http://www.ibatforbusiness.org/
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 HCV 6: พืน้ท่ีที่มีควำมส ำคญัทำงด้ำนวฒันธรรม ศำสนำ ควำมเช่ือ ประเพณีของชมุชน 

 พืน้ท่ีที่เป็นท่ีแหลง่ที่อยูอ่ำศยัและภมูิทศัน์ทำงวฒันธรรม โบรำณคดี ประวตัิศำสตร์ หรือควำมส ำคญัระดบัโลกหรือระดบัชำติและ / หรือของวฒันธรรม 
นิเวศเศรษฐกิจ หรือศำสนำส ำคญั วฒันธรรมดัง้เดิมของชมุชนท้องถ่ินหรือชนพืน้เมือง, กำรระบถุึงกำรมีสว่นร่วมกบัท้องถ่ินเหลำ่นี ้ ชมุชนหรือชน
พืน้เมือง 

 
ค ำจ ำกดัควำมของ HCVs ระหวำ่งประเทศจะมีควำมส ำคญัมำกกวำ่ HCVs ในระดบัประเทศ (ส ำหรับข้อมลูเพิ่มเติมสำมำรถดไูด้ที่ www.hcvnetwork.org) 

4.1.3. มกีารบรหิารจดัการปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัในแบบทีเ่หมาะสม และมกีารจดัท าแผนการจดัการสิง่แวดลอ้ม (EIMP) 

ตวัชีว้ดัหลกั 
 
หมายเหตุ: EIMP มุ่งเนน้ไปทีก่ารระบผุลกระทบของกิจกรรมทีมี่ต่อส่ิงแวดลอ้มและเสนอวิธีการจดัการผลกระทบทีมุ่่งเนน้การบรรเทาผลกระทบดา้นลบและการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อด าเนินการ EIMP ที่มีประสิทธิภาพที่ครอบคลุม 90% ของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ปัญหำสิง่แวดล้อมที่ส ำคญัตอ่กำรได้รับกำรคุ้มครองโดย EIMP คอื: 
1. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  

 ตวัอยำ่งเช่น กำรสญูเสยีหรือกำรลดลงของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  กำรอนรัุกษ์สตัว์ธรรมชำติและพชื รวมทัง้พนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ที่หำยำก ถกู
คกุคำม หรือใกล้สญูพนัธุ์ ที่อยูอ่ำศยั เปลีย่นที่อยูอ่ำศยั พืน้ท่ีทีเ่พิม่ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ, กำรจดักำรของ HCVs กำรอนรัุกษ์พืน้ท่ีชุ่มน ำ้และอื่น 
ๆ พืน้ท่ีธรรมชำติที่อยูใ่นสภำพท่ีสมบรูณ์ 

2. บริกำรระบบนิเวศ 

http://www.hcvnetwork.org/
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 ตวัอยำ่ง: กำรปอ้งกนัหรือกำรฟืน้ฟพูืน้ท่ีชำยฝ่ังธรรมชำติ กำรสร้ำงกงัหนัลมหรือบฟัเฟอร์โซน กำรควบคมุน ำ้ทว่ม, กำรกรอง, กำรจดักำรของ HCVs 
3. ดิน 

 ตวัอยำ่งเช่น กำรเสือ่มโทรมของดิน กำรเป็นกรดเคม็ กำรสญูเสยีของคำร์บอน กำรสญูเสยีจลุนิทรีย์ กำรปลกูพืชที่รกร้ำง; 
4. น ำ้ 

 ตวัอยำ่งเช่น ทรัพยำกรน ำ้ที่มีมลพิษทำงน ำ้ในอำ่ง ผลกระทบของกำรบริโภคน ำ้ คณุภำพของน ำ้ทิง้ กำรจดักำรระบบชลประทำนคณุภำพ 
5. อำกำศ 

 ตวัอยำ่งเช่น ระดบัของขีเ้ถ้ำจำกหม้อต้ม กำรระเหยของสำรเคมี 
6. กำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูิอำกำศ  

 ตวัอยำ่งเช่น ใช้สำรเคมีกำรเกษตร (แผนบริหำรจดักำรวชัพืช /ศตัรูพืชแบบผสมผสำน กำรหลกีเลีย่งกำรใช้สำรเคมีอนัตรำย) 
7. กำรใช้สำรเคมีกำรเกษตร 

 ตวัอยำ่งเช่น แผนบริหำรจดักำรปุ๋ ยเคมี ชนิดของปุ๋ ยที่ใช้ กำรใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ 
8. กำรใช้ปุ๋ ย 

 ตวัอยำ่งเช่น กำรด ำเนินแผนบริหำรจดักำรปุ๋ ย ผลกระทบตอ่ผิวดินและน ำ้ใต้ดิน กำรใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ 
9. กำรเผำอ้อย 

 ตวัอยำ่งเช่น ผลกระทบจำกไฟไหม้, ฝุ่ น 
10. ของเสยีและเสยีงรบกวน 

 
ผู้ประกอบกำรจะต้อง: 

 ระบทุรัพยำกรทำงธรรมชำติทีเ่ก่ียวข้องกบักิจกรรมและผลกระทบท่ีมีตอ่ทรัพยำกรทำงธรรมชำตจิำกกิจกรรม; 

 เสนอแนวทำงปฏิบตัิ (แก้ไขและปอ้งกนั) เพื่อบรรเทำผลกระทบ จดักำรผลกระทบ หรือเพิ่มประสทิธิภำพในทรัพยำกรธรรมชำต;ิ 

 ตัง้วตัถปุระสงค์; 

 ปฏิบตัิตำมแนวทำง; 
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 ติดตำมควำมคืบหน้ำกบัวตัถปุระสงค์; และ 

 ด ำเนินกำรตดิตำม 
 
กำรประเมินควรจะมีสว่นรวมจำกผู้ทีม่ีสว่นได้เสยีทีไ่ด้รับผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้ (ชมุชนท้องถ่ิน เกษตรกร ผู้ปลกูอื่น ๆ ) ในรูปแบบของกำรให้ค ำปรึกษำที่ซึง่จะ
รวมถงึ: 

 กำรก ำหนดผู้มีสว่นได้เสยีที่จะมสีว่นร่วม; 

 รำยละเอียดของกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำที่ใช้ (หลกักำรยินยอมที่ได้รับกำรบอกแจ้งลว่งหน้ำ และเป็นอิสระ และจะต้องมีกำรท ำฉนัทำมตใินกรณีที่
จะต้องตดัสนิใจหรือสรุปผลร่วมกนั); 

 บนัทกึที่ได้จำกกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำและกำรด ำเนินกำรตดัสนิใจ 
 
ผู้ประกอบกำรจะต้องท ำกำรสรุป EIMP มีกำรเผยแพร่ที่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยชมุชนที่ได้รับผลกระทบ และไมม่ีกำรเปิดเผยข้อมลูที่เป็นควำมลบัใด ๆ 

4.1.4. อตัราสว่นของปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรสัทีใ่ช ้(แสดงเป็นฟอสเฟต) เทยีบกบัอตัราสว่นของปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรสัที่

แนะน าจากผลวเิคราะหด์นิ หรอืใบออ้ย (แสดงเป็นฟอสเฟต) 

หมายเหตุ: เนือ่งจากฟอสฟอรสัและไนโตรเจนมีผลกระทบทีแ่ตกต่างกนัต่อ ยูโทรฟิเคชัน่ (Eutrophication), การค านวณฟอสเฟตเทียบข้ึนอยู่กบัค่าตวัคูณ 3.06 
ส าหรบัฟอสฟอรสั และ 0.42 ส าหรบัไนโตรเจน (Ref: IChemE (2002) ตวัชี้วดัการพฒันาอย่างยัง่ยืน) 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อวดัประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพื่อความยั่งยนืทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ขัน้ตอนกำรเก็บตวัอยำ่งและกำรวิเครำะห์ส ำหรับกำรก ำหนดปริมำณปุ๋ ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่แนะน ำให้ใช้ให้เป็นไปตำมกำรก ำหนดในอตุสำหกรรม ได้รับ
กำรยอมรับวำ่เป็นกำรปฏิบตัิที่ดทีี่สดุ และได้รับกำรยอมรับทำงวทิยำศำสตร์ 
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ผู้ประกอบกำรจะต้อง: 

 สร้ำงแผนท่ีของพืน้ท่ีปลกูอ้อยที่แสดงขอบเขตของพืน้ท่ีหรือรำยช่ือพืน้ที่ปลกูอ้อยที่มีกำรจ ำแนกตำมชนิดของดิน 

 ด ำเนินกำรวเิครำะห์ดินและ / หรือใบ ตำมชนิดของดิน 

 บนัทกึปริมำณรวมของปุ๋ ยที่แนะน ำส ำหรับแตล่ะพืน้ท่ี แสดงเป็นไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
* ตวัอยำ่ง: N รวม= (พืน้ท่ี 1 x N แนะน ำส ำหรับชนดิของดิน 1) + (พืน้ท่ี 2 x N แนะน ำส ำหรับชนดิของดิน 2 เป็น กก. / ไร่) + ... 

 ใช้ปุ๋ ยตำมค ำแนะน ำ 

 บนัทกึปริมำณรวมของปุ๋ ยที่ใช้ส ำหรับแตล่ะพืน้ท่ี แสดงเป็นไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
 
* ตวัอยำ่งเช่น บนัทกึปริมำณในไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่แนะน ำส ำหรับแตล่ะพืน้ท่ี หรือใช้วธีิกำรประเมินควำมต้องกำร 
 
ผู้ประกอบกำรจะต้องด ำเนินกำรวิเครำะห์ตวัอยำ่งในดินหรือใบส ำหรับแตล่ะชนิดของดิน พืน้ท่ีเก็บตวัอยำ่งต้องเป็นพืน้ท่ีทีม่ีกำรปลกูอ้อยอยำ่งน้อยหนึง่ครัง้ ใน
กรณีที่ไมม่ีห้องปฏิบตัิกำรควรจะมีกำรประมำณดินเหนียวและหลกัฐำนท่ีแสดงวำ่อตัรำปุ๋ ยทีใ่ช้แตกตำ่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ี 

4.1.5. ปรมิาณสารเคมเีกษตรทีใ่ชต้อ่เฮกตารต์อ่ปี 

ตัวชีวั้ดหลัก 
 
หมายเหตุ: ปริมาณของสารออกฤทธ์ิในสารเคมีการเกษตรทีใ่ช้ (รวมทัง้ยาฆ่าหญ้า สารก าจดัวชัพืช ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา) ทีใ่ช้คิดเป็นตวัชีว้ดัของความเป็น
พิษทีอ่าจเกิดข้ึนในชีวิตของสตัว์น ้า 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อลดการปนเป้ือนในอากาศ ดนิ และน า้ 
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ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ผู้ประกอบกำรต้องให้ควำมมัน่ใจวำ่เคมีภณัฑ์ที่ถกูน ำมำใช้นัน้ได้รับอนญุำตให้ใช้ได้ตำมกฎหมำยและมีเพียงเคมีภณัฑ์ที่มีกำรลงทะเบียนและใช้ในอตัรำที่
ลงทะเบียนไว้ 
 
ผู้ประกอบกำรจะต้องค ำนวณปริมำณของสำรออกฤทธ์ิ (active ingredients) ในเคมีภณัฑ์ทีใ่ช้ในพืน้ท่ีปลกูในฤดกูำลที่ท ำกำรประเมินเทำ่นัน้ 
 
เคมีภณัฑ์ที่ระบไุว้ใน WHO II และภำคผนวก B และ C ของอนสุญัญำสตอกโฮล์มควรหลกีเลีย่ง 

4.1.6. ปรมิาณสารเคมเีกษตรตอ้งหา้มทีใ่ชต้อ่เฮกตารต์อ่ปี 

ตัวชีวั้ดหลัก 
 

หมายเหตุ: Bonsucro สนบัสนนุการด าเนินงานของอนสุญัญาระหว่างประเทศซ่ึงมีจุดมุ่งหมายทีห่า้มใช้สารเคมีทีเ่ป็นอนัตรายมากทีส่ดุสูงเนือ่งจากผลกระทบ
ต่อสขุภาพของมนษุย์ ดิน อากาศ และ ส่ิงแวดลอ้ม 
 
วัตถุประสงค์: สารก าจัดศัตรูพชืต้องห้ามห้ามน ามาใช้ในฟาร์ม 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ผู้ประกอบกำรจะต้องไมใ่ช้เคมีภณัฑ์ใด ๆ ที่ระบไุว้ด้ำนลำ่ง (ดภูำคผนวก 5): 

 รำยกำร Ia และ Ib ของ WHO แนะน ำกำรจ ำแนกประเภทของสำรก ำจดัศตัรูพืชที่อนัตรำย; 

 ภำคผนวกของอนสุญัญำสตอกโฮล์มวำ่ด้วยสำรมลพษิที่ตกค้ำงยำวนำน; 

 ภำคผนวก 3 ของอนสุญัญำรอตเตอร์; 

 ภำคผนวก B, C และภำคผนวก E ของพิธีสำรมอนทรีออล 
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ในกรณีที่กฎหมำยภำยในประเทศไมส่อดคล้องกบัหนึง่ในอนสุญัญำระหวำ่งประเทศ โปรโตคอล หรือ รำยกำร WHO โดยมีกำรอนญุำตให้ใช้สำรเคมีต้องห้ำม
บำงอยำ่ง และเมื่อไมม่กีำรห้ำมใด ๆ ตำมกฎหมำยในกำรปฏิบตัิตำมอนสุญัญำระหวำ่งประเทศ, กฎหมำยภำยในประเทศต้องปฏิบตัิตำมอนสุญัญำระหวำ่ง
ประเทศ 

หลกัการที ่5 : ปรบัปรุงกุญแจความส าเรจ็ของธุรกจิอย่างตอ่เน่ือง 

เกณฑ ์5.1. การฝึกอบรมพนกังานและลูกจา้งในทุกพืน้ทีข่องการท างาน เพือ่พฒันาความสามารถและทกัษะ 

5.1.1. เปอรเ์ซน็ตข์องเงินเดอืน หรอืเวลาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมของพนกังาน 

หมายเหตุ: ประยกุต์ใช้กบัพนกังานของโรงงานและ / หรือ ฟาร์ม. การฝึกอบรมรวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและทัว่ไป รวมทัง้ตามทีก่ฎหมายก าหนด, การ
ฝึกอบรมความรู้ ในกรณีของการอบรมเร่ืองความปลอดภยัในโรงงานจะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์ 5.1 เนือ่งจากไดร้ะบไุวใ้นเกณฑ์ 5.2. การฝึกอบรมสามารถอยู่ใน
รูปแบบของการฝึกอบรมในหอ้ง หรือภาคสนาม 

 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอส าหรับงานของพวกเขา และ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพ
ของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ควำมต้องกำร – บนัทกึข้อมลูฟำร์มและโรงงำน 
ฟำร์ม: กำรฝึกอบรมทีด่ ำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่สง่เสริม ผู้สง่มอบเคมีภณัฑ์ หรือผู้สง่มอบเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ จะต้องบนัทกึข้อมลู 

 
ผู้ประกอบกำร: เก็บบนัทกึ (รวมถึงเอกกสำรท่ีใช้กำรฝึกอบรม ช่ือของเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม ระยะเวลำของกำรฝึกอบรม รำยช่ือผู้ เข้ำร่วม) ที่เก่ียวข้องกบักำร
ฝึกอบรม 
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ผู้ประกอบกำรต้องให้ควำมมัน่ใจวำ่: 

 ครูฝึกที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสม 

 กำรฝึกอบรมที่เหมำะสมกบักำรท ำงำนและเพื่อบรรลศุกัยภำพในกำรท ำงำน 

 พนกังำนทกุคนได้รับโอกำสเทำ่เทียมกนัในกำรเข้ำถึงกำรฝึกอบรม 
 
โรงงำนจะต้องตรวจสอบประสทิธิภำพของกำรฝึกอบรม สำมำรถท ำได้โดยวิธีกำรตำ่ง ๆ (แบบสอบถำมสอบหรือติดตำม) เพื่อให้แนใ่จวำ่กำรฝึกอบรมบรรลุ
เปำ้หมำยที่ต้องกำร 
 
ผู้ประกอบกำรต้องบนัทกึจ ำนวนวนัท่ีใช้ในกำรฝึกอบรมพนกังำนทกุคน หรือเปอร์เซ็นต์ของเงินเดอืนทัง้หมดของพนกังำนท่ีใช้ในกำรฝึกอบรม 

เกณฑ ์5.2. การบรหิารและปรบัปรุงอย่างตอ่เนือ่ง เพือ่เพิม่ความอุดมสมบูรณข์องทรพัยากรดนิและน า้ 

5.2.1 ปรมิาณน ้าสุทธทิีใ่ชต้อ่การผลติ 1 หน่วย 

หมายเหตุ:  
✓ น ำ้ที่ใช้ในโรงงำน= น ำ้ที่ถกูน ำมำใช้ (พืน้ผิว และ / หรือ น ำ้ใต้ดิน) – น ำ้ทัง้หมดทีป่ลอ่ยทิง้สูส่ภำพแวดล้อมข้ำงนอก (แมน่ ำ้ หรือบนที่ดิน) 
✓น ำ้ที่ใช้ในฟำร์ม = น ำ้ที่ถกูน ำมำใช้ (พืน้ผิว และ / หรือ น ำ้ใต้ดนิ) เพื่อกำรชลประทำน 

ปริมำณน ำ้สทุธิทีใ่ช้ขึน้อยูก่บัปริมำณของอ้อย น ำ้ตำล และ / หรือเอทำนอลที่ผลติ 

วตัถปุระสงค์: เพื่อให้มัน่ใจวำ่มีกำรใช้แหลง่น ำ้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ในฟำร์ม: 
กำรน ำน ำ้เสยี น ำ้กำกสำ่ (Vinasse) และ น ำ้ทิง้ น ำกลบัไปใช้โดยไมม่ีกำรน ำมำเจือจำง ปริมำณของน ำ้ดงักลำ่วจะไมค่ิดเป็นน ำ้ทีใ่ช้ในฟำร์ม แตใ่นกรณีที่น ำ้กำก
สำ่ น ำ้ทิง้ หรือน ำ้ใด ๆ ทีถ่กูเจือจำงเพื่อน ำไปใช้เป็นน ำ้ชลประทำนในฟำร์ม ฟำร์มต้องรำยงำนปริมำณน ำ้ที่น ำมำใช้ในกำรเจือจำง 
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ในโรงงำน: 
ในกรณีที่น ำ้กำกสำ่ หรือน ำ้ทิง้จำกโรงงำนถกูน ำไปใช้เป็นน ำ้ชลประทำนในฟำร์ม โรงงำนจะต้องคิดปริมำณน ำ้ทิง้ดงักลำ่วเป็นเป็นน ำ้ที่ปลอ่ยทิง้กลบัสู่
สภำพแวดล้อม 
 
ในตวัชีว้ดันี ้ผู้ประกอบกำรจะต้องมีใบอนญุำตกำรใช้น ำ้ทีเ่หมำะสม และมีอปุกรณ์วดัปริมำณน ำ้ที่ใช้ในฟำร์ม 
 
หำกอปุกรณ์วดัปริมำณน ำ้ทีใ่ช้ในฟำร์มไมม่,ี ผู้ตรวจประเมินจะต้องประเมินวิธีกำรท่ีใช้โดยผู้ประกอบกำรในกำรประเมินปริมำณน ำ้ให้เหมำะสม 

5.2.2. ประสทิธภิาพการใชน้ ้า 

หมายเหตุ: ในฟำร์ม 

✓น ำ้ที่ใช้ในฟำร์ม = น ำ้ทัง้หมดที่น ำไปใช้เพื่อกำรชลประทำน รวมทัง้น ำ้จำกแหลง่น ำ้ น ำ้กำกสำ่เจือจำง น ำ้เสยีเจือจำง 
 

ตวัชีว้ดันีใ้ช้กบัระบบน ำ้ชลประทำนแบบเตม็รูปแบบ 

 
วัตถุประสงค์: คือการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการมีการใช้ระบบชลประทานและน า้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ตวัชีว้ดันีใ้ช้กบัระบบน ำ้ทัง้หมดทีใ่ช้ในฟำร์ม 
 
1 มิลลเิมตรน ำ้ (mm) น ำมำใช้ใน 1 เฮกตำร์ (ha) = 10 3 น ำ้ 

 
ผู้ประกอบกำรจะต้องมีใบอนญุำตใช้น ำ้และมีอปุกรณ์กำรวดัที่แสดงกำรไหล m3 ตอ่ชัว่โมง หำกไมม่ีอปุกรณ์กำรวดั, ผู้ตรวจประเมินจะต้องประเมินวิธีกำรท่ีใช้
โดยผู้ประกอบกำรในกำรประเมนิปริมำณน ำ้ให้เหมำะสม 
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5.2.3. เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีป่ลูกออ้ยทีป่กคลุมดว้ยใบออ้ย ยอดออ่นล าตน้ชดิดนิหลงัการเกบ็เกีย่ว 

หมายเหตุ: กากของใบออ้ย และ ยอดอ่อนหลงัการเก็บเกีย่วช่วยในการรกัษาปริมาณคาร์บอน และอินทรียวตัถใุนดิน, ป้องกนัการพงัทลายของดิน และช่วยให้
การรีไซเคิลสารอาหาร 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบ ารุงรักษาคาร์บอน และอินทรียวตัถุในดิน 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ผู้ประกอบกำรจะต้องเก็บบนัทกึกำรวดัเปอร์เซ็นต์ หรือปริมำณของพืชสเีขยีวที่คลมุดินในพืน้ท่ีเก็บเก่ียวทัง้หมดหลงักำรเก็บเก่ียว 

5.2.4. พืน้ทีป่ลูกออ้ยทีไ่ถพรวนดนิแบบใชใ้ชเ้ครือ่งจกัรกลเกษตรตอ่ปี (% ของพืน้ทีอ่อ้ย) 

หมายเหตุ: จ ำเป็นต้องมีกำรประยกุต์ใช้กำรเตรียมดินที่เหมำะสมกบัพืน้ท่ีและสภำพทำงภมูศิำสตร์ของดินท่ีจะปลกูอ้อยเพื่อลดกำรพงัทลำยของดิน 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อลดโอกาสในการกดัเซาะและป้องกนัการสูญเสียดนิ และ น า้ 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 

คือ กำรค ำนวณ % ของพืน้ที่ปลกูอ้อยที่ไถพรวนดินแบบใช้เคร่ืองจกัรกลเกษตร (เฮกตำร์) ในพืน้ท่ีทัง้หมดในหนว่ยของกำรรับรอง 
 

ในพืน้ท่ีสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีทีม่ีกำรไถพรวนดินแบบใช้เคร่ืองจกัรกลเกษตร พืน้ท่ีทัง้หมดจะถกูพจิำรณำวำ่เป็นพืน้ท่ีไถพรวนแบบใช้เคร่ืองจกัรกลเกษตรทัง้หมด 
พืน้ท่ีปลกูอ้อยทัง้หมด หรือสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีทีไ่มเ่คยมกีำรไถพรวน หรือใช้กำรไถพรวนแบบลดกำรไถพรวน (minimum tillage) พืน้ท่ีนีจ้ะไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำ
วำ่เป็นพืน้ที่ปลกูอ้อยที่ไถพรวนดนิแบบใช้เคร่ืองจกัรกลเกษตร 
 

กำรไถพรวนที่มีร่องกว้ำงมำกกวำ่ 20 ซม ที่จะต้องน ำมำพจิำรณำ 
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5.2.5. เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีท่ีม่กีารวเิคราะหค์า่ pH ของดนิในระดบัทีย่อมรบัได ้

หมายเหตุ: ระดบัความเป็นกรดของดินเป็นตวัชี้วดัความอดุมสมบูรณ์ของดิน และ ความสามารถทีช่่วยในการเจริญเติบโตของออ้ย. การเพ่ิมข้ึนของความเป็น
กรดของดินมีผลกระทบในทางลบต่อออ้ย เพราะจะเพ่ิมระดบัของการแลกเปลีย่นส่ิงต่าง ๆ ทีเ่ป็นพิษต่อพืชและลดการแลกเปลีย่นไอออนบวก (ความสามารถใน
การเก็บสารอาหาร) และสารอาหารอืน่ ๆ (Ca, Mg และ K) กรดมกัจะเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างปุ๋ ย และแอมโมเนีย กรดไนตริก, แร่ของสารอินทรีย์ และ การชะ
ลา้งของไพเพอร์ขัน้พืน้ฐานจากดิน 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาค่า pH ของดินที่เหมาะสมส าหรับการปลกูอ้อย 
 
ค าแนะน าส าหรับการตรวจสอบ: 
 
ผู้ประกอบกำรจะต้องก ำหนดคำ่ pH ที่เหมำะสมส ำหรับแตล่ะชนดิดินท่ีใช้ในปลกูอ้อย และมีหลกัฐำนกำรวเิครำะห์คำ่ pH จำกตวัอยำ่งดิน. ระดบัคำ่ pH ควรมี
กำรเปลีย่นแปลงอยำ่งช้ำ ๆ ในแตล่ะปี คำ่ pH ทีย่อมรับคือ 5.0 - 8.0. ผู้ประกอบกำรจะต้องมีกำรเก็บตวัอยำ่งดินส ำหรับแตล่ะชนดิของดิน กำรเก็บตวัอยำ่งดิน
ควรจะเก็บอยำ่งน้อยหนึง่ครัง้ตอ่รอบกำรเพำะปลกู ควรมีกำรเก็บตวัอยำ่งดินก่อนกำรไถ หรือกำรเพำะปลกูรอบถดัไป 

เกณฑ ์5.3. ปรบัปรุงคณุภาพของออ้ยและผลติภณัฑจ์ากโรงงานน า้ตาลอย่างตอ่เนือ่ง 

5.3.1. คา่ความหวานมาตรฐานในออ้ย (TRS) 

หมายเหตุ: ค่าความหวานมาตรฐานในออ้ย (TRS) เป็นตวัวดัว่ามีปริมาณน ้าตาลในออ้ยทีส่ามารถสกดัเป็นน ้าตาลไดม้ากนอ้ยเพียงใด TRS เป็นตวัชีว้ดั
คณุภาพของออ้ย แต่ไม่ไดเ้ป็นตวัชี้วดัประสิทธิภาพของการสกดัของโรงงานน ้าตาล (ซ่ึงจะกล่าวถึงในเกณฑ์ที ่ 5.3.3) ปริมาณเสน้ใยออ้ยและความบริสทุธ์ิของ
น ้าออ้ยมีผลต่อคณุภาพของการสกดัน ้าตาลและเป็นหน่ึงในพารามิเตอร์นี ้ ตวัชี้วดันีส้ามารถใช้ไดเ้ฉพาะการสกดัน ้าตาลทีไ่ม่มีการผลิตเอทานอลจากน ้าตาล
ทรายขาวบริสทุธ์ิ   
 
วัตถุประสงค์: เป็นตวัชีว้ัดคุณภาพของอ้อยที่น ามาผลติน า้ตาล 
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ค าแนะน าส าหรับการตรวจสอบ: 
 
ผู้ประกอบกำรจะเก็บข้อมลูที่ต้องใช้ส ำหรับกำรค ำนวณตำมทีก่ ำหนดไว้ใน Bonsucro Calculator 
 

 
 
ซึง่ WS1C เป็นปริมำณน ำ้ตำลซูโครส กรัม / 100 กรัม 
 
คำ่ควำมหวำนมำตรฐำนในอ้อยตำมทฤษฎี (OR*) ใช้ในกรณีที่น ำ้ตำลถกูผลติโดยวิธีกำรปกติจำกน ำ้อ้อยบริสทุธ์ิและเส้นใยอ้อยท่ีค ำนวณดงันี:้ 
 

 
 
E * คือกำรสกดัมำตรฐำน BHR * เป็นมำตรฐำนจดุเดือดของหม้อต้ม 
 
คำ่ของเส้นใย น ำ้อ้อยบริสทุธ์ิ และน ำ้ตำลซูโครส สำมำรถใช้คำ่ของหนึง่ฤดกูำรผลติ หรือ คำ่เฉลีย่ 5 ปีได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจำกน ำ้ทว่ม หรือภยัแล้ง 

5.3.2. ปรมิาณน ้าตาลอนิเวริต์ในออ้ย, คดิเป็น TSAI 

หมายเหตุ: ตวัชี้วดัอีกหน่ึงตวัทีมี่ความจ าเป็นในกรณีทีมี่การผลิตเอทานอล ในกรณีนี ้ ปริมาณน ้าตาลอินเวิร์ตในออ้ย (TSAI) และน ้าตาลซูโครสจะตอ้งน ามา
พิจารณาเป็นตวัชีว้ดัคณุภาพของออ้ย แต่ไม่ไดเ้ป็นตวัชีว้ดัประสิทธิภาพอตุสาหกรรมในการผลิตเอทานอล ซ่ึงจะกล่าวถึงในเกณฑ์ที ่5.3.3) TSAI คือผลรวมของ
น ้าตาลรีดิวซ์และน ้าตาลซูโครส ซ่ึงน ้าตาลซูโครสจะถูกค านวณใหก้ลายเป็นน ้าตาลรีดิวซ์เทียบเท่าโดยการหารดว้ย 0.95 
 
ตวัชีว้ดันีส้ำมำรถใช้ได้เฉพำะในกรณีที่มีกำรผลติเอทำนอล 
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วัตถุประสงค์: เป็นตวัชีว้ัดคุณภาพของอ้อยที่ส่งมอบให้กับโรงงานน า้ตาล โดยเฉพาะในกรณีที่การหมกัน า้ตาลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิต 
 
ค าแนะน าส าหรับการตรวจสอบ: 
 
ผู้ประกอบกำรจะเก็บข้อมลูที่ต้องใช้ส ำหรับกำรค ำนวณตำมทีก่ ำหนดไว้ใน Bonsucro Calculator 
 
เพื่อตรวจสอบปริมำณน ำ้ตำลอินเวิร์ตทัง้หมดในอ้อย เรำจะใช้มำตรฐำนท่ีวำ่ 90.5% ของ TSAI ถกูเปลีย่นแปลงเป็นเอทำนอล 
 
ปริมำณน ำ้ตำลทัง้หมดแสดงเป็นน ำ้ตำลรีดวิซ์และน ำ้ตำลซูโครสที่ถกูค ำนวณให้กลำยเป็นน ำ้ตำลรีดิวซ์เทียบเทำ่ต้องเป็นคำ่ของหนึง่ฤดกูำรผลติ หรือ คำ่เฉลีย่ 5 
ปีได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจำกน ำ้ทว่ม หรือภยัแล้ง 

เกณฑ ์5.4. ส่งเสรมิการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.4.1. ปรมิาณพลงังานหลกัสุทธติอ่การผลติออ้ย 1 กก 

5.4.2. พลงังานทีใ่ชใ้นการขนสง่ออ้ย 1 ตนั 

5.4.3. ปรมิาณพลงังานหลกัสุทธติอ่การผลติน ้าตาล 1 กก 

หมายเหตุ: พลงังานจากไฟฟา้ไม่สามารถเป็นตวัแทนของแหล่งพลงังานทัง้หมดทีใ่ช้ได ้ (kWh เป็นหน่วยวดัพลงังานจากไฟฟา้เท่านัน้) ควรจะค านึงถึง
ประสิทธิภาพของการผลิตและพลงังานทีใ่ช้ทัง้หมด ดงันัน้ แฟคเตอร์เปลีย่นหน่วยถูกน ามาใชใ้นกรณีทีใ่นน ้ามนัเชื้อเพลิงถูกน ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟา้เพือ่
สร้างพลงังานหลกัในการผลิต พลงังานหลกัทีใ่ชจึ้งแตกต่างจากพลงังานทีว่ดัไดท้ัง้หมด รวมทัง้เชือ้เพลิง พลงังานไอน ้า และพลงังานอืน่ ๆ 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบการใช้พลังงานในฟาร์ม และในโรงงาน 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
ผู้ประกอบกำรจะเก็บข้อมลูที่ต้องใช้ส ำหรับกำรค ำนวณตำมทีก่ ำหนดไว้ใน Bonsucro Calculator 
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Bonsucro Calculator ก ำหนดขอบเขตของกำรประเมิน ซึง่รวมถงึกำรใช้พลงังำนทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในฟำร์มไปจนถึงประตโูรงงำน และยงัรวมถงึปัจจยักำร
ใช้พลงังำนในกำรผลติปุ๋ ย และสำรเคม ี
 
ผลที่ได้คือกำรวดัพลงังำนสทุธิ ทีพ่ิจำรณำประสทิธิภำพของกำรใช้พลงังำน. ดงันัน้ คำ่ลบสำมำรถเกิดขึน้ได้ในกรณีที่ไมม่ีกำรใช้พลงังำน. กำรค ำนวณกำรใช้
พลงังำนในกำรขนสง่มีสองวิธีขึน้อยูก่บัข้อมลูที่มีอยู ่ได้แก่: 

 ค ำนวณจำกระยะทำงเฉลีย่ น ำ้หนกับรรทกุ และกำรค ำนวณกำรใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิ. คำ่เฉลีย่กำรใช้พลงังำนทัง้หมดต้องค ำนงึถึงกำรใช้งำนจริงของตวัเคร่ือง
ด้วย (ทีม่ีและไมม่ีน ำ้หนกับรรทกุ). ดงันัน้ จะต้องมกีำรประเมินวำ่ข้อมลูเหมำะสมหรือไม;่ 

 กำรค ำนวณจำกกำรใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิรวม 
 
หมำยเหต:ุ พลงังำนท่ีใช้ในกำรขนสง่พนกังำน และกำรฉีดพน่ทำงอำกำศได้รับกำรยกเว้น 

เกณฑ ์5.5. ลดการปล่อยน า้เสยี และส่งเสรมิการรไีซเคลิน า้กลบัมาใชใ้หม่ในพืน้ทีท่ีส่ามารถปฏบิตัไิด ้

5.5.1. การปล่อยกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นช ัน้บรรยากาศตอ่ผลติภณัฑ ์1 หน่วย 

หมายเหตุ: วดัศกัยภาพของการปล่อยก๊าซออกมาในรูปแบบฝนกรด โดยการวดัค่าของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์เทียบเท่า 
 
วัตถุประสงค์: ประเมินศักยภาพของกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกดิบรรยากาศที่เป็นกรด และผลกระทบจากฝนกรด 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ตวัชีว้ดัทัง้หมดสองด้ำน ด้ำนแรกส ำหรับฟำร์ม และอีกหนึง่ด้ำนส ำหรับโรงงำน 
 
กำรประเมินผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมคิดเป็น กก ของก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์เทยีบเทำ่ / ตนัของผลติภณัฑ์ 
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ค ำนวณจำกกำรปลอ่ยก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ SO2 

 
แหลง่ที่มำส ำคญัในกำรปลอ่ยก๊ำซ  ประกอบด้วย หม้อไอน ำ้ ช่องระบำยอำกำศ กระบวนกำรซลัไฟเทชัน่ ปุ๋ ยไนโตรเจน กำรเผำไร่อ้อย กำรปลอ่ยก๊ำซดเีซล กำรใช้
ถ่ำนหินหรือน ำ้มนัเชือ้เพลงิในหม้อไอน ำ้ 
 
กำรค ำนวณใช้คำ่สมัประสทิธ์ิกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก (Emission factor) และก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ของ NO2 เทำ่กบั 0.7 
 
ผู้ประกอบกำรจะเก็บข้อมลูที่ต้องใช้ส ำหรับกำรค ำนวณตำมทีก่ ำหนดไว้ใน Bonsucro Calculator 

5.5.2. ปรมิาณสารตกคา้งทีเ่ป็นอนัตรายจากออ้ย 1 ตนั 

หมายเหตุ: เป็นการประเมินสารตกคา้งทีม่าจากของเสียในการเกษตรและกิจกรรมโรงงาน ของเสียบางชนิดอาดมีการน ากลบัมาใช้ใหม่เพือ่เป็นการลดการใช้
ปุ๋ ยเคมี 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินระดับของเสียและสารตกค้างที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
ตวัชีว้ดัจะพิจำรณำจำกของเสยีทีท่ิง้ และ / หรือทีน่ ำกลบัมำใช้ใหม ่ แตไ่มร่วมของเสยีที่เกิดขึน้โดยตรงจำกกระบวนกำรผลติ (ตวัอยำ่งเช่นภำชนะเปลำ่ของ
เคมีภณัฑ์) ของเสยีที่น ำมำพิจำรณำคือ ปุ๋ ยหมกั ฟิลเตอร์เคก็ (ขีห้ม้อกรอง) ฟิลเตอร์มดั เถ้ำหม้อไอน ำ้ กำกอ้อย และสำรพิษตกค้ำงจำกกำรผลติ (เศษอ้อยหลงั
กำรเก็บเก่ียว และในระหวำ่งกำรขนสง่) ในกรณีทีก่ำรหำข้อมลูโดยตรงไมส่ำมำรถกระท ำได้  ผู้ประกอบกำรสำมำรถประเมินปริมำณและแสดงวิธีกำรประเมินได้ 
 
แม้วำ่กำรประเมินระดบัของเสยีจะพิจำรณำของเสยีที่มำจำกฟำร์มและโรงงำน แตต่วัชีว้ดันีจ้ะประยกุต์ใช้เฉพำะกบัโรงงำน 
ผู้ประกอบกำรจะเก็บข้อมลูที่ต้องใช้ส ำหรับกำรค ำนวณตำมทีก่ ำหนดไว้ใน Bonsucro Calculator 
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5.5.3. ปรมิาณของเสยีนอกการผลติทีก่ลบัมาใชใ้หม ่

หมายเหตุ: เป็นการวดัประสิทธิภาพของการไซเคิลของเสียในโรงงานและฟาร์ม การรีไซเคิลรวมถึงการก าจดัของเสียทีเ่ป็นพิษอย่างปลอดภยั 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อลดผลกระทบของการผลิตน า้ตาลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ผู้ประกอบกำรต้องมีโปรแกรมกำรรีไซเคิลอยำ่งน้อย 50% ของของเสยีประเภทตอ่ไปนี:้ 

 ไฟเบอร์ (รวมทัง้กระดำษ) 

 โลหะ (รวมถึงเหลก็) 

 พลำสติก (รวมทัง้ภำชนะบรรจเุคมีเกษตร) 

 น ำ้มนัและสำรหลอ่ลืน่ 

 แบตเตอร่ี 

 สำรเคม ี
 
ตวัชีว้ดันีจ้ะพิจำรณำประเภทของเสียนอกระบบกำรผลติที่มำจำกกิจกรรมกำรผลติทัง้หมด ผู้ประกอบกำรจะต้องแสดงให้เห็นถงึวิธีกำรและช่องทำงกำรรีไซเคิล
หรือแผนของกำรรีไซเคิล, กำรก ำจดัของเสยีที่เป็นพิษโดยวิธีกำรท่ีปลอดภยั 
 
ช่องทำงกำรรีไซเคิลสำมำรถท ำได้แบบรำยบคุคล หรือแบบเป็นกลุม่ผำ่นหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
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เกณฑ ์5.6. ส่งเสรมิใหเ้กดิการวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพและมุ่งเน้นการพฒันาและขยายความเชีย่วชาญ 

5.6.1. คา่ใชจ้า่ยในการวจิยัคดิเป็นอตัรารอ้ยละของรายได ้

หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุงานวิจยัส าหรบัการขยายและการพฒันาการผลิต. นอกจากนี ้ค่าใชจ่้ายในงาน R & D ทีท่ าโดยโรงงานและเกษตรกร
จะตอ้งรวมดว้ย 
 
วัตถุประสงค์: ตวัชีว้ัดนีเ้ป็นตวัชีว้ัดการลงทุนของโรงงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยนืในอนาคต 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
ผู้ประกอบกำรจะต้องค ำนวณรำยได้จำกกำรขำยอ้อยให้กบัโรงงำนหรือเงินท่ีได้จำกกำรขำยน ำ้ตำล เอทำนอล ชำนอ้อย กำกน ำ้ตำล ยีสต์พลงังำน และ
ผลติภณัฑ์ร่วมอื่น ๆ ขึน้อยูก่บัวำ่จะน ำไปใช้กบัโรงงำนหรือฟำร์ม 
 
คำ่วจิยัและคำ่ใช้จำ่ยในกำรพฒันำสำมำรถรวมถึงกำรสนบัสนนุกำรวจิยัในสถำบนักำรวจิยัตลอดจนคำ่ใช้จ่ำยใด ๆ ที่ทำงผู้ประกอบกำรด ำเนินด้วยตนเอง 
เกษตรกรทัง้หมดไมว่ำ่จะเป็นเกษตรกรขนำดเลก็หรือขนำดใหญ่จะต้องมีคำ่ใช้จำ่ยในสว่นของงำนวิจยัเกิดขึน้ 
 
คำ่ใช้จำ่ยทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบังำนวิจยั R & D สำมำรถเป็นคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกบักำรทดสอบกระบวนกำรผลติ ทดสอบเมลด็พนัธุ์ใหม ่ทดสอบพืน้ท่ีปลกูใหม ่
ซึง่รวมถึงคำ่ใช้จ่ำยของบคุลำกร วสัด ุ และผลติภณัฑ์. กำรทดลองกำรใช้เคร่ืองจกัรใหมส่ำมำรถรวมเป็นงำนวิจยั แตไ่มส่ำมำรถรวมกำรลงทนุในกำรชือ้
เคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ใหม ่
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เกณฑ ์5.7. การพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวหรอืโครงการใหม่ในการผลติออ้ยผ่านการประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและ

สงัคม (ESIA) แบบมกีระบวนการทีโ่ปรง่ใส มกีารใหค้ าปรกึษา มส่ีวนรว่ม และมผีลกระทบทางบวกตอ่กบัสิง่แวดลอ้มและ

สงัคม 

5.7.1 เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีส่เีขยีวหรอืโครงการใหม่ในการผลติออ้ยทีผ่่านการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

ตัวชีวั้ดหลัก 
 
หมายเหตุ: พืน้ทีสี่เขียวหมายถึงการแปลงพืน้ทีเ่พือ่การปลูกออ้ย รวมถึงการเปลีย่นการใช้งานโดยการปลูกพืชประเภทอืน่ ๆ และเลีย้งสตัว์ทีน่ าไปสู่การเพ่ิมข้ึน
ของพืน้ทีอ่อ้ยมากกว่า 10% ในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา พืน้ทีที่มี่การปลูกช ้าในพืน้ทีเ่ดิมไม่พิจารณาในตวัชี้วดันี ้
 
กำรปลกูอ้อยในพืน้ท่ีใหมท่ีเ่ก่ียวข้องกบักำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัในกำรผลติ (กำรใช้เคร่ืองจกัรกล กำรเพิ่มก ำลงักำรผลติมำกกวำ่สองเทำ่) 
 
ESIA เป็นเคร่ืองมือในกำรให้ข้อมลูด้ำนสิง่แวดล้อมและสงัคมส ำหรับผู้มีอ ำนำจตดัสนิใจในกำรอนมุติ / จดักำรโครงกำร ซึง่จะช่วยให้ปัญหำทำงสงัคมและ
สิง่แวดล้อมถกูน ำมำพจิำรณำในทกุขัน้ตอนนบัตัง้แตก่ำรออกแบบโครงกำรจนกระทัง่กำรด ำเนินกำร 
 
ESIA จะใช้ในกำรประเมินผลกระทบของกำรพฒันำทีเ่สนอไว้วำ่มีผลกระทบตอ่สภำพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสงัคมของชมุชนท้องถ่ินและกลุม่อื่น ๆ จะมุ่งเน้น
กำรลดผลกระทบด้ำนลบและกำรเพิ่มประสทิธิภำพของผลกระทบทำงบวก หวัข้อดงัตอ่ไปนีค้วรได้รับกำรประเมิน ESIA: 
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สิง่แวดล้อม สงัคม 

 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 บริกำรระบบนิเวศ  
 ดิน 
 น ำ้ 
 อำกำศ 
 กำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูิอำกำศ  
 ใช้สำรเคมกีำรเกษตร 
 กำรใช้ปุ๋ ยเคมี  
 ของเสยี 
 เสยีงรบกวน 

 โครงสร้ำงพืน้ฐำน (สขุภำพ, กำรขนสง่, กำรศกึษำและอื่น ๆ ) 
 จำรีตประเพณี 
 ควำมขดัแย้งด้ำนที่ดิน 
 พืน้ท่ีของวฒันธรรมที่สงูคำ่ทำงโบรำณคดีและประวตัิศำสตร์ 
 ควำมมัน่คงทำงด้ำนอำหำร 

 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้แน่ใจว่าการขยายพืน้ที่ปลกูอ้อยได้มีการด าเนินการโดยค านึงถงึปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
 
เมื่อมกีำรด ำเนินกำร ESIA, ผู้ประกอบกำรต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยภำยในประเทศที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีที่ไมม่ีกฎหมำยภำยในประเทศสำมำรถใช้ค ำแนะน ำ
จำก IFC (www.ifc.org) หรือ IFAD (www.ifad.org) 
 
ผู้ประกอบกำรต้องให้ควำมมัน่ใจวำ่ ESIA: 
 
 

http://www.ifad.org/
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I. กำรด ำเนินกำร ESIA ได้เร่ิมต้นในระยะกำรพฒันำโครงกำรและสิน้สดุตำมกำรด ำเนินกำรของโครงกำร 
II. มุง่เน้นไปท่ีประเด็นส ำคญัด้ำนสิง่แวดล้อมและสงัคม; 
III. กำรมีสว่นจำกผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทีส่ ำคญั (ผู้ประกอบกำร ลกูจ้ำง และชมุชนท้องถ่ิน) และกลุม่คนที่คำดวำ่จะได้รับผลกระทบและต้องกำรดแูลเป็น
พิเศษภำยใต้กำรเป็นตวัแทนของกลุม่ 

IV. ให้ข้อมลูที่ชดัเจนส ำหรับกำรตดัสนิใจและค ำนงึถึงมมุมองและข้อคิดเห็นของบคุคลที่ได้รับผลกระทบในชมุชนท้องถ่ินและหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
V. กำรตดัสนิใจบนพืน้ฐำนของหลกักำรยินยอมที่ได้รับกำรบอกแจ้งลว่งหน้ำ และเป็นอิสระ" หรือ Free, prior and informed consent (FPIC) 
VI. แนะน ำกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปได้ในกำรออกแบบและกำรด ำเนนิงำนท่ีค ำนงึถึงกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนและมีประสทิธิภำพ ในขณะเดียวกนัต้อง
สำมำรถช่วยปรับปรุงวถีิชีวิตในชนบท และจะขึน้อยูก่บัผลของกำรเจรจำตอ่รองกบับคุคลที่ได้รับผลกระทบ 

 
ESIA จะต้องรวมถึงขัน้ตอนตอ่ไปนี:้ 
 

 ประเมินผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ท้องถ่ิน ชมุชน และกลุม่อื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ 

 ประเมินทำงเลอืกผลกระทบและควำมเสีย่ง  

 ตรวจสอบให้แนใ่จวำ่ประเด็นส ำคญัที่ได้รับกำรพิจำรณำ 

 ตรวจสอบให้แนใ่จแผนกำรด ำเนนิงำนมีประสทิธิภำพ ประสทิธิผล มีมำตรกำรกำรบรรเทำผลกระทบ กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผล 

 บรรเทำผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลในเชิงบวกให้มำกขึน้ 
 
ผู้ประกอบกำรจะท ำกำรสรุปผลของ ESIA และเผยแพร่ผำ่นช่องทำงที่สำมำรถเข้ำถึงได้ให้กบัชมุชนท่ีได้รับผลกระทบและไมเ่ปิดเผยข้อมลูที่เป็นควำมลบัใด ๆ 
 
ESIA จะได้รับกำรปรับให้เข้ำกบัลกัษณะและขนำดของกำรด ำเนนิงำน ผู้ประกอบกำรต้องท ำให้มัน่ใจวำ่ประเพณีท้องถ่ิน ภำษำปฏิบตัิ และภมูิปัญญำท้องถ่ิน
ได้รับกำรพิจำรณำในระหวำ่งกระบวนกำร ESIA 
 
ผู้ประกอบกำรต้องให้ควำมมัน่ใจวำ่มกีำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรม ทีร่ะบไุว้ใน ESIA  
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ก่อนทีจ่ะเร่ิมโครงกำร, ผู้ประกอบกำรจะต้องท ำกำรประเมิน ESIA จำกผู้ เช่ียวชำญ ที่จะประเมิน หรือทบทวนผลกำรประเมิน 
ในกรณีที่กำรประเมิน ESIA จ ำเป็นทีต้่องท ำตำมกฎหมำยภำยในประเทศ และ / หรือกฎหมำยในท้องถ่ิน, ผู้ประกอบกำรอำจจะท ำรวมกนัได้เพื่อหลกีเลีย่งควำม 
ซ ำ้ซ้อน. ผู้ประกอบกำรต้องปฏิบตัิตำมมำตรฐำนท่ีสงูกวำ่และครอบคลมุมำกที่สดุ 
 
ในกรณีที่ได้รับอนญุำตตำมกฎหมำย, ผู้ประกอบกำรขนำดเลก็ทีม่ีกำรท ำงำนร่วมกนั และ / หรือขำยผลผลติให้กบัโรงงำนเดียวกนั (เช่น สหกรณ์ หรือ โครงกำร) 
สำมำรถได้รับอนญุำตให้ท ำ ESIA รวมกนัได้ 

เกณฑ ์5.8. เพือ่ใหแ้น่ใจว่าผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้งท ัง้หมดด าเนินการแบบมส่ีวนรว่ม โปรง่ใส และมกีระบวนการให้

ค าปรกึษาทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 

5.8.1. มกีารประยุกตใ์ชห้ลกัการทีไ่ดร้บัการยอมรบัและสามารถน ามาปฏบิตัไิดจ้รงิเกีย่วกบักลไกการรอ้งเรยีนและการอทุธรณจ์ากผู ้
ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีท ัง้หมด 

หมายเหตุ: ข้อขดัแยง้สามารถเกิดจากความคบัข้องใจทีไ่ม่ไดร้บัการแก้ไข หรือข้อร้องเรียน ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดใ้นทัง้กบัผูป้ระกอบการ ลูกจ้างประจ า หรือ
ชัว่คราว (ตวัอย่างเช่น การนดัหยดุงาน) หรือระหว่างผูป้ระกอบการและชมุชนในทอ้งถ่ินของตน (เช่น ในกรณีของความกงัวลดา้นส่ิงแวดลอ้มเร่ืองมลพิษ การ
อนรุกัษ์ หรือสิทธ์ิในทีดิ่น). ความขดัแยง้เป็นอนัตรายต่อทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง ซ่ึงสามารถเกิดจากหลายสาเหตขุองข้อขดัแยง้ หรือเนือ่งจากค่าใช้จ่ายทีเ่พ่ิมข้ึนและ
ภาวะขาดทนุทีย่งัด าเนินอยู่ 
 
วัตถุประสงค์: ความขดัแย้งที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย (รวมทัง้ลกูจ้างประจ าและตามสัญญา) จะต้องได้รับการป้องกันด้วยกลไกที่ชัดเจนและ
หากความขัดแย้งเกิดขึน้จะต้องมีการระบุและการแก้ไขในลักษณะที่โปร่งใสและสร้างสรรค์ 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
ผู้ประกอบกำรมีควำมมุง่มัน่ท่ีจะแก้ไขข้อขดัแย้งอยำ่งสร้ำงสรรค์และอยำ่งกระตือรือร้นผำ่นกำรสนทนำและกระบวนกำรท่ีชดัเจนส ำหรับกำรแก้ไขข้อขดัแย้ง 
ผู้ประกอบกำรจะต้องใช้กลไกกำรแก้ปัญหำและกำรสือ่สำรทัง้ภำยในและภำยนอก และต้องเป็นกลไกกำรแก้ปัญหำที่ได้รับกำรยอมรับและถกูต้องตำมกฎหมำย
และสำมำรถอ้ำงถึงได้ในกรณีที่มปัีญหำ กลไกจะต้อง: 

ผู้
ป
ร
ะ
ก
อ
บ
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 สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยส ำหรับทกุฝ่ำยและสำมำรถปรับให้เข้ำกบักำรใช้งำนในท้องถ่ิน (ตวัอยำ่ง ในกรณีที่อินเทอร์เน็ตไมส่ำมำรถเข้ำถึงได้ในพืน้ท่ี; กำร
สง่แบบสอบถำมแบบออนไลน์จะไมถื่อวำ่เป็นวิธีกำรท่ี "สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย"); 

 อนญุำตให้ทกุคน (รวมถึงลกูจ้ำงประจ ำ ลกูจ้ำงแบบชัว่ครำว ชมุชนท้องถ่ิน และชนเผำ่) สำมำรถเสนอข้อร้องเรียนของพวกเขำได้อยำ่งอิสระโดยไมต้่อง
กลวัและอคต;ิ 

 ผู้ประกอบกำรจะต้องท ำหน้ำที่อยำ่งเหมำะสมเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

 ข้อร้องเรียนจะต้องได้รับกำรยอมรับ บนัทกึ และด ำเนินกำรแก้ไข 

 ผู้ประกอบกำรจะต้องเก็บบนัทกึข้อร้องเรียน และกำรด ำเนินกำรแก้ไข 

 กำรแก้ไขจะต้องผำ่นกำรเจรจำข้อตกลงระหวำ่งทัง้สองฝ่ำยบนพืน้ฐำนของหลกักำรยินยอมที่ได้รับกำรบอกแจ้งลว่งหน้ำ และเป็นอิสระ" หรือ Free, 
prior and informed consent (FPIC) 

 
เมื่อมีข้อขดัแย้งหรือข้อร้องเรียนเกิดขึน้ กลไกต้องสำมำรถแก้ไขปัญหำและปอ้งกนักำรเกิดซ ำ้ของปัญหำ. กลไกที่ใช้จะต้องเป็นอิสระ ถกูต้อง และได้รับกำร
ยอมรับโดยทัว่ไป 

5.8.2. เปอรเ์ซน็ตก์ารยนิยอมของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการแบบฉนัทามตทิีเ่กดิขึน้บนพืน้ฐานของหลกัการยนิยอมที่

ไดร้บัการบอกแจง้ล่วงหน้าและเป็นอสิระ 

หมายเหตุ: ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถมีส่วนร่วมในช่วงเวลาต่างๆของกิจกรรมของโรงงาน. พวกเขาสามารถใหค้ าปรึกษาในการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และสงัคมในกิจกรรมปัจจุบนั หรือในอนาคต ปัญหาการใช้ทีดิ่น การระบพืุน้ที ่HCV หรือการแก้ปัญหาความขดัแยง้ 
 
หลกักำรยินยอมที่ได้รับกำรบอกแจ้งลว่งหน้ำ และเป็นอิสระ" หรือ Free, prior and informed consent (FPIC) คือ 
 อิสระ หมำยถงึกำรตดัสนิใจที่ไมม่ีกำรบงัคบัขม่ขู ่และกำรจดักำรโดยบคุคลภำยนอก 
 แจ้งลว่งหน้ำ หมำยถงึกำรได้รับควำมยินยอมที่มำจำกกำรให้เวลำมำกพอทีจ่ะพิจำรณำข้อมลูทัง้หมดและกำรตดัสนิใจในกำรเร่ิมกิจกรรมและเคำรพ
เวลำของกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำ 
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 กำรบอกแจ้ง แสดงให้เห็นวำ่ข้อมลูที่ให้ไว้ที่ครอบคลมุตอ่ไปนี:้ 

 ประเภท, ขนำด, ระยะเวลำ และขอบเขตของโครงกำร; 

 เหตผุลหรือวตัถปุระสงค์ของโครงกำร; 

 สถำนท่ีตัง้ของพืน้ท่ีที่จะได้รับผลกระทบ; 

 กำรประเมินเบือ้งต้นทำงเศรษฐกิจสงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม. ผลกระทบที่เป็นไปได้ (บวกและลบ) รวมทัง้ควำมเสีย่งทีอ่ำจเกิดขึน้
และผลประโยชน์; 

 บคุลำกรท่ีจะมีสว่นร่วมในกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
 กำรยินยอม หมำยถงึกำรสร้ำงบทสนทนำที่สำมำรถช่วยในกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสมและสำมำรถท ำงำนได้ในบรรยำกำศของควำมเคำรพซึง่กนัและกนั 
และกำรมีสว่นร่วมอยำ่งเตม็รูปแบบ และเป็นธรรม. กระบวนกำรนีอ้ำจรวมกำรได้รับควำมยินยอม. ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะต้องสำมำรถที่จะมีสว่นร่วมผำ่นตวั
แทนทีเ่ลอืกมำยำ่งอิสระ. กำรมีสว่นร่วมของสตรี เยำวชน และเด็ก ๆ ในกระบวนกำรมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่ง 

 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าร่วมในกิจกรรมของโรงงานอย่างกระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพ 
 
ค าแนะน าส าหรับการด าเนินงาน: 
ผู้ประกอบกำรจะต้องพฒันำและใช้กระบวนกำรมีสว่นร่วมของผู้มสีว่นได้เสยี: 

 รวมถงึขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรผู้มสีว่นได้เสยีทีม่ีควำมเก่ียวข้องส ำหรับแตล่ะโครงกำร 

 รำยกำรต้องสำมำรถระบผุู้มีสว่นได้เสยีที่อำจจะได้รับผลกระทบ 

 ผู้ประกอบกำรจะต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษเพื่อให้มัน่ใจวำ่สตรี เยำวชน และคนในท้องถ่ินสำมำรถมีสว่นร่วมในกำรประชมุและกำรเจรจำตอ่รอง 

 สำมำรถจดักำรประชมุแยกระหวำ่งกลุม่สตรี กลุม่เยำวชน และกลุม่คนที่ได้รับผลกระทบหำกจ ำเป็น 

 ท ำให้เกิดกำรมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัง้หมด รวมทัง้ผู้มสีว่นได้เสยีที่ได้รับผลกระทบ 

 มีวิธีกำรท่ีจะเชิญชวนให้ผู้มีสว่นได้เสยีจะมีสว่นร่วมและเพื่อให้ข้อมลูที่มีอยูแ่บบ 

 โปร่งใส และทนัเวลำ; 
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 ก่อนที่จะมกีำรประชมุ; และ 

 ในรูปแบบ (เช่น ภำษำรวมทัง้ปรับรูปแบบกำรน ำเสนออ่ืน ๆ ) ทีเ่หมำะสมส ำหรับผู้มีสว่นได้เสยีและ / หรือกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีมีสว่นร่วมในกำรตดัสนิใจ 

 ก ำหนดวิธีกำรท่ีใช้ในกำรมีสว่นร่วม กำรปรึกษำ และฉนัทำมตจิำกผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทีไ่ด้รับผลกระทบ; 

 ก ำหนดวิธีกำรท่ีจะเผยแผผ่ลของกำรให้ค ำปรึกษำแก่สำธำรณชน 
 
ผู้ประกอบกำรจะต้องเก็บบนัทกึข้อตกลงแบบฉนัทำมติเช่นเดียวกนักบัข้อคิดเห็นของผู้มีสว่นได้เสยีเป็นรำยบคุคลและ / หรือเป็นกลุม่ 

เกณฑ ์5.9. ส่งเสรมิการพฒันาอย่างย ัง่ยนืของธุรกจิ 

5.9.1. มูลคา่เพิม่ตอ่ออ้ย 1 ตนั 

หมายเหตุ: มูลค่าเพ่ิมไม่ใช่ก าไร. มูลค่าเพ่ิมจากการผลิตคือยอดขายสินคา้หกัลบตน้ทนุวตัถดิุบ (รวมถึงพลงังาน) และบริการทีซ้ื่อ แต่ไม่รวมถึงค่าสึกหรอ. 
มูลค่าเพ่ิมค านวณไดง่้ายกว่าก าไร เพราะเป็นการค านวณทีไ่ม่มีผลกระทบจากวิธีการท าบญัชีทีแ่ตกต่างกนั หรือต่างมาตรฐาน. มูลค่าเพ่ิมทีอ่งค์กรสร้างข้ึนจะ
กระจายไปใหก้บัพนกังาน รฐับาล (ไม่รวมภาษี) ผูถื้อหุน้ และการลงทนุเพ่ิมเติม 
 
วัตถุประสงค์: ประเมินความยั่งยนืทางด้านเศรษฐกิจ 
 
ค าแนะน าส าหรับการตรวจสอบ: 
ส ำหรับโรงงำนน ำ้ตำล มลูคำ่เพิ่มค ำนวณจำกกำรขำยน ำ้ตำล เอทำนอล กำกน ำ้ตำล กำกอ้อย และพลงังำน ในกรณีของเกษตรกรที่ปลกูอ้อย มลูคำ่เพิ่มค ำนวณ
จำกกำรขำยอ้อยหกัลบคำ่ใช้จ่ำยของปัจจยักำรผลติ 
วตัถดุิบและบริกำรอื่น ๆ รวมถึงสำรเคมีกำรเกษตร, ปุ๋ ย, ผลติภณัฑ์เคมีทีใ่ช้ในกระบวนกำรผลติ, พลงังำน (รวมทัง้น ำ้มนั), กำรให้ค ำปรึกษำจำกผู้ เช่ียวชำญ, กำร
บริกำรกำรหลงักำรเก็บเก่ียว, กำรจดักำรและกำรบ ำรุงรักษำดิน 
กำรค ำนวณจะไมร่วมเงินอดุหนนุ เงินเดือน ภำษี และกำรปันผลก ำไร 
ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบข้อมลูที่ได้รับจำกฟำร์มและโรงงำน 
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หลกัการที ่6: ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพภายใตค้ าประกาศของสหภาพยโุรปเร ือ่งพลงังาน

หมุนเวยีน (2009/28/EC) และค าประกาศของสหภาพยโุรปฉบบัปรบัปรุง เร ือ่ง คุณภาพน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

(2009/30/EC) 

6.1.1. ภาวะโลกรอ้นตอ่หน่วยของพลงังาน 

ค าแนะน าส าหรับการตรวจสอบ: 
กำรค ำนวณกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรผลติและกำรใช้เอทำนอลจำกอ้อยให้ประยกุต์ใช้คำ่เร่ิมต้นดงัที่ระบไุว้ในข้อ D ของภำคผนวกV ของค ำประกำศ
ของสหภำพยโุรปเร่ืองพลงังำนหมนุเวยีน (2009/28/EC) (ดภูำคผนวก 6) 
 
คำ่กำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกมำตรฐำนคือผลรวมของคำ่กำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกในกำรปลกูอ้อย: 14 กรัม CO2eq/MJ + คำ่กำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจำก
โรงงำน (รวมถึงกำรใช้ไฟฟำ้เกินก ำหนด): 1 กรัม CO2eq/MJ + คำ่กำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกในกำรขนสง่: 9 กรัม CO2eq/MJ. กำรปลอ่ยมลพษิจำกกำรผลติ
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จะไมถ่กูน ำมำพจิำรณำ 
 
ผู้ประกอบกำรจะต้องใช้คำ่เร่ิมต้นของ 24 กรัม CO2eq/เชือ้เพลงิ MJ ถ้ำคำ่กำรปลอ่ยมลพษิที่เกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงปริมำณของคำร์บอนในดินท่ีเกิดจำกกำร
เปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์ของที่ดินหลงั มกรำคม 2551 เป็นศนูย์ 
หำกคำ่กำรปลอ่ยมลพิษที่เกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงปริมำณของคำร์บอนในดินท่ีเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์ของที่ดินหลงั มกรำคม 2551 ไมไ่ด้เป็น
ศูนย์ กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในกำรกักเก็บคำร์บอนในดินต้องค ำนวณเพิ่มส ำหรับกำรผลิตและกำรใช้อ้อยท ำเอทำนอล  กำร
ค ำนวณกำรปลอ่ยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ของที่ดินจะต้องมีกำรค ำนวณตำมภำคผนวก V ข้อ C 7 ของกฎหมำยของ
สหภำพยโุรปและแนวทำงของสหภำพยโุรปส ำหรับกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (OJ L151, 17/06/2010) 
 
กำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้เชือ้เพลงิชีวภำพท่ีเป็นของแข็งและของเหลวจะต้องมีอยำ่งน้อย 35% (น้อยกวำ่ 54.4 กรัม CO2eq/MJ) มีผลบงัคบัใช้
ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2560 กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้เชือ้เพลิงชีวภำพและของเหลวทำงชีวภำพต้องมีอย่ำงน้อย 50% (น้อยกว่ำ 41.9 กรัม 
CO2eq/MJ) จำก 1 มกรำคม 2561 กำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้เชือ้เพลิงชีวภำพและของเหลวทำงชีวภำพต้องมีอย่ำง น้อย 60% (จึงน้อยกว่ำ 
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33.5 กรัม CO2eq/MJ) ส ำหรับเชือ้เพลงิชีวภำพและของเหลวทำงชีวภำพท่ีผลิตในกำรติดตัง้ซึ่งในกำรผลิตเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2561 กำรค ำนวณ
คำ่ที่แท้จริงไมไ่ด้รับอนญุำต 
 
* ค ำวำ่ 'ติดตัง้' รวมถึงกำรติดตัง้กำรประมวลผลที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต ไมค่วรค ำนงึวำ่เป็นสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรผลติ ซึง่อำจจะถกูเพิ่มเข้ำไปในหว่งโซ่
กำรผลติโดยเจตนำ 

6.1.2. เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสูง การกกัเกบ็คารบ์อนในดนิสูง หรอืป่าพรุทีป่ลูกออ้ยหลงัจากวนัที ่ 1 

มกราคม 2551 

หมายเหตุ: พืน้ทีที่มี่ค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูงหมายถึงพืน้ทีที่ป่รากฏหน่ึงในสถานะดงัต่อไปนี ้ไม่ว่าก่อนหรือหลงัมกราคม 2551: 
ก. ป่ำดัง้เดิม และป่ำผลติไม้อื่น ๆ โดยเฉพำะพืน้ท่ีป่ำที่มีพนัธุ์ไม้พืน้เมือง ที่ไมม่ีข้อบง่ชีท้ี่ชดัเจนวำ่ไมม่ีกิจกรรมใด ๆของมนุษย์ และกระบวนกำรทำงนเิวศวิทยำ

จะไมถ่กูรบกวน 

ข. พืน้ท่ีที่ก ำหนดโดยกฎหมำยหรือโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจทีเ่ก่ียวข้องเพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรปอ้งกนัธรรมชำติ หรือส ำหรับกำรปอ้งกนัของหำยำกหรือคกุคำม
ระบบนิเวศทีใ่กล้สญูพนัธุ์หรือสำยพนัธุ์ที่ได้รับกำรยอมรับโดยข้อตกลงระหวำ่งประเทศหรือรวมอยูใ่นรำยกำรท่ีร่ำงขึน้โดยองค์กรระหวำ่งรัฐบำลหรือสหภำพ
นำนำชำตเิพื่อกำรอนรัุกษ์ธรรมชำติภำยใต้กำรรับรู้ขององค์กรดงักลำ่วโดยคณะกรรมำธิกำรยโุรป เว้นแตเ่ป็นหลกัฐำนท่ีระบวุำ่กำรผลติของวัตถดุิบที่ไมไ่ด้
ยุง่เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในกำรปอ้งกนัธรรมชำตเิหลำ่นัน้ 

ค. ทุง่หญ้ำที่มคีวำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสงู:  
i. ทุง่หญ้ำธรรมชำติที่ไมม่ีกำรแทรกแซงของมนษุย์ทีย่งัคงรักษำองค์ประกอบธรรมชำติ  ชนิด ลกัษณะของระบบนิเวศและกระบวนกำรได้ดี หรือ  
ii. ทุง่หญ้ำที่ไมใ่ช่ธรรมชำติที่ไมม่ีกำรแทรกแซงของมนษุย์และสำยพนัธุ์ ซึง่เป็นพืน้ท่ีที่อดุมด้วยชีวนำนำพรรณและไมส่ลำยตวั และมหีลกัฐำนท่ีระบวุำ่กำร

เก็บเก่ียวของวตัถดุิบในทุง่หญ้ำนีเ้ป็นสิง่ที่จ ำเป็นเพื่อรักษำสถำนะของทุง่หญ้ำไว้ 

ง. พืน้ท่ีธรรมชำตใิหมท่ี่ได้ถกูประกำศเป็นพืน้ท่ีคุ้มครองอยำ่งเป็นทำงกำรจำกคณะกรรมำธิกำรยโุรป Bonsucro จะแจ้งไปยงัผู้ประกอบกำรเก่ียวกบั
รำยละเอียดของพืน้ท่ีคุ้มครองจำกคณะกรรมำธิกำรยโุรป  ทนัทีที่ Bonsucro รับทรำบข้อมลูจำกคณะกรรมำธิกำรยโุรป 

 
พืน้ท่ีดินมีสต็อกคำร์บอนสงู: ที่ดนิท่ีปรำกฏหนึง่ในสถำนะดงัตอ่ไปนีใ้นเดือนมกรำคมปี 2551 และที่ไมไ่ด้มีสถำนะ: 



 
 
 

 

 
 

 
Page 83 of 139                Bonsucro Guidance For Production Standard V 4.0 

ก. พืน้ท่ีชุ่มน ำ้คอืดินแดนที่ปกคลมุหรืออิ่มตวัด้วยน ำ้อยำ่งถำวรหรือเกือบทัง้ปี; 
ข. พืน้ท่ีป่ำผลติอยำ่งตอ่เนื่องกลำ่วคือพืน้ท่ีที่ปกคลมุมำกกวำ่หนึง่เฮคเตอร์ที่มต้ีนไม้สงูกวำ่ห้ำเมตร และมีกำรปกคลมุของเรือนยอดมำกกวำ่ 30% หรือต้นไม้ที่

สำมำรถไปถงึเกณฑ์ที่ขัน้ต ำ่ของกำรมชิีวิตอยู ่ (ไมร่วมถึงพืน้ท่ีดินในเมือง หรือพืน้ท่ีที่ใช้ทำงงำนกำรเกษตร ให้คิดเป็นต้นไม้ในระบบกำรเกษตร เช่นสวนไม้
ผล และระบบนิเวศเกษตรเมื่อพืชมีกำรเจริญเติบโตภำยใต้ต้นไม้); 

ค. พืน้ท่ีป่ำผลติอยำ่งตอ่เนื่องกลำ่วคือพืน้ท่ีที่ปกคลมุมำกกวำ่หนึง่เฮคเตอร์ที่มต้ีนไม้สงูกวำ่ห้ำเมตร และมีกำรปกคลมุของเรือนยอด 10% ถึง 30% หรือต้นไม้ที่
สำมำรถไปถงึเกณฑ์ที่ขัน้ต ำ่ของกำรมชีีวิตอยู ่ และมีหลกัฐำนท่ีบง่บอกได้วำ่คำร์บอนสต็อกของพืน้ท่ีก่อนและหลงักำรปลกูอ้อยสำมำรถค ำนวณกำรปลอ่ย
ก๊ำซเรือนกระจกที่ลดลงได้ และตรงกบัเกณฑ์ขัน้ต ำ่ในข้อ 6.1 ของมำตรฐำน Bonsucro 

 
เชือ้เพลงิชีวภำพไมค่วรมีกำรผลติจำกวตัถดุิบท่ีมำจำกพืน้ท่ีป่ำพรุนบัตัง้แตเ่ดือนมกรำคม 2551 ยกเว้นในกรณีทีม่ีหลกัฐำนท่ีระบวุำ่กำรเพำะปลกูอ้อยและกำร
เก็บเก่ียวไมเ่ก่ียวข้องกบักำรสญูเสยีน ำ้ของดินที่ไมม่ีกำรระบำยน ำ้ก่อนหน้ำนี ้

 
ค าแนะน าส าหรับการตรวจสอบ: 
กำรแสดงหลกัฐำนทีเ่ก่ียวข้องกบักำรใช้พืน้ทีม่ีได้ในหลำยรูปแบบ เช่น ภำพถ่ำยทำงอำกำศ ภำพจำกดำวเทียม แผนท่ี ใบกรรมสทิธ์ิท่ีดิน และกำรส ำรวจพืน้ท่ี. 
หลกัฐำนท่ีน ำมำแสดงสำมำรถเป็นหลกัฐำนทำงบวก (เช่น กำรถ่ำยภำพพืน้ท่ีของพืน้ท่ีทีแ่สดงวำ่จะมีกำรปลกูอ้อย) หรือเป็นหลกัฐำนหกัล้ำง (เช่น แผนท่ีป่ำใน
ภมูิภำคทีแ่สดงให้เห็นวำ่พืน้ท่ีปลกูอ้อยอยูน่อกพืน้ท่ีป่ำ) 
ในกรณีของพืน้ท่ีทีถ่กูก ำหนดโดยกฎหมำยหรือเจ้ำหน้ำท้องถ่ินวำ่เป็นพืน้ท่ีเพื่อกำรอนรัุกษ์ เช่น พืน้ท่ีที่มีสตัว์หำยำก ถกูคกุคำม หรือใกล้สญูพนัธุ์ หรือสำยพนัธุ์
ถกูก ำหนดไว้ในข้อตกลงระหวำ่งประเทศ องค์กรระหวำ่งรัฐบำล นำนำชำต ิ และคณะกรรมำธิกำรยโุรปวำ่เป็นสำยพนัธุ์เพื่อกำรอนรัุกษ์ และอื่น ๆ ต้องมีกำร
ประเมินผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม จดัท ำแผนท่ีและพิกดั GPS 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1. ค าจ ากดัความ 

  อ้ำงองิ 

บริษัท ทกุสว่นขององค์กร หรือหนว่ยธุรกิจที่รับผิดชอบตอ่กำรน ำมำตรฐำนไปใช้ SA 8000  
ผู้จดัสง่สนิค้ำ / ผู้ท ำสญัญำ หนว่ยธุรกิจที่สง่สนิค้ำ และ/ หรือ กำรบริกำรท่ีครบถ้วนให้กบัทำงบริษัท ซึง่จะถกูน ำไปใช้ในกำรผลติสนิค้ำ และ/หรือ กำรบริกำร

ของบริษัท 
SA 8000  

ผู้ รับช่วงสญัญำ/ ผู้ รับช่วง
จดัสง่สนิค้ำ  

หนว่ยธุรกิจในหว่งโซอ่ปุำทำน จะทำงตรงหรือทำงอ้อม มีหน้ำที่สง่สนิค้ำ และ/หรือกำรบริกำรให้กบัผู้จดัสง่สนิค้ำที่ครบถ้วน 
จำกนัน้จะถกูน ำไปใช้ในกำรผลติสนิค้ำ และ/หรือ กำรบริกำรของบริษัท 

SA 8000  

หมวดหมูแ่รงงำน
เกษตรกรรม 

เนื่องจำกไมม่ีข้อแตกตำ่งที่ชดัเจนในหมวดหมูป่ระเภทของแรงงำน ดงันัน้จึงมคีวำมสมัพนัธ์ของแรงงำนหลำกหลำยประเภท  
และมีกำรใช้แรงงำนท่ีแตกตำ่งหลำกหลำยรูปแบบ นอกจำกนีใ้นแตล่ะประเทศยงัมีประเภทของแรงงำนท่ีแตกตำ่งกนั ซึง่ในบำง
กรณี เกษตรกรคนเดียวสำมำรถจดัอยูไ่ด้หลำยหมวดหมู ่ มเีจ้ำของที่ดินรำยยอ่ยหลำยรำยทีห่ำรำยได้เพิ่มจำกกำรท ำงำนใน
ฟำร์มใหญ่ ๆ ในช่วงฤดกูำลเก็บเก่ียว 

ILO  

สรุปหมวดหมูก่ว้ำง ๆ ของแรงงำนเกษตรกรรม   
ไมม่ีคำ่จ้ำง 
เกษตรกรขนำดใหญ่และขนำดกลำง  
เกษตรกรขนำดเลก็ เกษตรกรเพือ่ด ำรงชีพ  
แรงงำนครอบครัวไมม่ีคำ่จ้ำง 
กลุม่เกษตรกร ผู้ เช่ำและปันผลผลติจำกกำรเก็บเก่ียว 

มีคำ่จ้ำง  
แรงำนประจ ำ   
แรงงำนชัว่ครำวและแรงงำนตำมฤดกูำล   
แรงงำนอพยพ  
แรงงำนรับช่วง   
คนหกัร้ำงถำงพงทีด่ิน 
แรงงำนท่ีไมม่ีที่ดินเป็นของตนเอง 

ILO. เอกสำรควำมปลอดภยัและ
สขุภำพในเกษตรกรรม  

 เด็ก บคุคลใด ๆ ก็ตำมทีม่ีอำยตุ ำ่กวำ่ 15 ปี ยกเว้นเสยีแตว่ำ่มีกฎหมำยท้องถ่ินท่ีก ำหนดอำยกุำรท ำงำนหรืออำยกุำรศกึษำภำคบงัคบั
ที่สงูกวำ่นี ้โดยต้องปฏิบตัติำมข้อก ำหนดดงักลำ่ว 

ILO  
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อยำ่งไรก็ตำมหำกกฎหมำยท้องถ่ินระบอุำยกุำรท ำงำนเร่ิมต้นท่ี 14 ปี ในสว่นของประเทศที่ก ำลงัพฒันำ ซึง่เป็นข้อยกเว้นภำยใต้
อนสุญัญำ ILO 138 ให้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดที่ระบอุำยตุ ่ำลงมำ 
อนสุญัญำวำ่ด้วยอำยขุัน้ต ่ำ ILO ที ่ 138 (1973) ระบวุำ่ อำยขุัน้ต ่ำในกำรจ้ำงงำนควรจะไมต่ ำ่กวำ่อำยทุี่ส ำเร็จกำรศกึษำภำค
บงัคบั และในกรณีใด ๆ ก็ตำมไมค่วรจะมีอำยตุ ำ่กวำ่ 15 ปี อย่ำงไรก็ตำมในประเทศสมำชิกที่มรีะบบเศรษฐกิจและกำรศกึษำที่
ยงัไมพ่ฒันำเทำ่ที่ควร อำจอยูใ่นเง่ือนไขที่ระบอุำยขุัน้ต ำ่ที่ 14 ปี 

ILO  

แรงงำนเดก็ งำนใด ๆ ที่ท ำโดยเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ที่ระบใุนนิยำมเด็กข้ำงต้น  ยกเว้นนิยำมของ ILO ข้อเสนอ ฉบบัที่ 146 ILO  
แรงงำนเยำวชน แรงงำนใด ๆ ที่มีอำยมุำกกวำ่นิยำมเด็กข้ำงต้นแตไ่มเ่กิน 18 ปี ILO  
แรงงำนเดก็ในรูปแบบท่ี
เลวร้ำย 

แรงงำนเดก็มีหลำกหลำยรูปแบบ หำกแตต้่องขจดัแรงงำนเดก็ในรูปแบบท่ีเลวร้ำยในทนัที ดงัที่ระบใุน มำตรำ 3 ของอนสุญัญำ 
ILO ฉบบัท่ี 182 

ILO  

แรงงำนเดก็ในงำนอนัตรำย แรงงำนเดก็ในงำนอนัตรำย ระบโุดย มำตรำ 3 (d) ของอนสุญัญำ ILO เก่ียวกบั ข้อห้ำม และ กำรขจดัแรงงำนเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้ำยในทนัที 1993 (182) 3D งำนซึง่ธรรมชำติของงำนหรือบริบทแวดล้อมของงำนก่อให้เกิดอนัตรำยตอ่สขุภำพ ตอ่ควำม
ปลอดภยั และตอ่สภำวะจิตใจของเดก็ 

ILO  

อบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้จำกกำร
ท ำงำน 

อบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้จำกกำรท ำงำน หมำยถึงอบุตัิเหตทุีเ่กิดขึน้โดยไมค่ำดคิด ไมไ่ด้ควบคมุไว้ก่อน รวมถงึกำรกระท ำรุนแรงซึง่เป็น
ผลมำจำกกำรท ำงำนหรือที่เก่ียวเนื่องกบักำรท ำงำน ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บ โรค หรือเสยีชีวิต อบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้จำกกำรท ำงำน
รวมอยูใ่นกำรเดินทำง กำรขนสง่ หรืออบุตัิเหตบุนท้องถนน ซึง่ผู้ปฏิบตัิงำนได้รับบำดเจ็บอนัเป็นผลมำจำกกำรท ำงำนหรือขณะ
ปฏิบตัิงำน อำทิ ขณะร่วมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ หรืออยูท่ี่ท ำงำน หรือขณะปฏิบตัิภำรกิจให้กบันำยจ้ำง  
กำรบำดเจ็บจำกงำน: กำรบำดเจ็บรำยบคุคล โรค หรือกำรเสยีชีวิตซึง่เกิดจำกอบุตัิเหตทุีเ่กิดขึน้จำกกำรท ำงำน กำรบำดเจ็บจำก
งำนจงึแตกตำ่งจำกโรคเนื่องจำกกำรท ำงำน (occupational disease) ซึง่หมำยถึงโรคทีเ่กิดขึน้อนัเป็นผลกระทบจำกช่วงเวลำที่
ต้องเผชิญกบัปัจจยัเสีย่งจำกกิจกรรมในกำรท ำงำน 

ILO Resolution/Convention 155 
หวัข้อ สถิติอบุตัเิหตทุี่เกิดขึน้จำกกำร
ท ำงำน  (ผลจำกอบุตัเิหตใุนกำร
ท ำงำน) น ำไปใช้โดย Sixteenth 
International Conference of 
Labour Statisticians, (Oct.1998)  

โรคเนื่องจำกกำรท ำงำน โรคที่เกิดขึน้อนัเป็นผลกระทบจำกช่วงเวลำที่ต้องเผชิญกบัปัจจยัเสีย่งจำกกิจกรรมในกำรท ำงำน ILO  
ช่วงเวลำกำรรำยงำน ช่วงเวลำกำรรำยงำน คือ 1 ปี เว้นเสยีวำ่จะตกลงเป็นอยำ่งอืน่ ช่วงเวลำดงักลำ่ว ควรรวมฤดกูำลกำลท ำงำนท่ีสมบรูณ์หนึง่

ฤดกูำล 
 

กำรคืนสภำพของน ำ้ตำล กำรคืนสภำพทัง้หมดทำงทฤษฎี OR (Overall Recovery) ให้เป็นมำตรฐำนควำมบริสทุธ์ิของน ำ้อ้อยและกำกใยอ้อยสำมำรถ “Good Management Practices 
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ทำงทฤษฎี ค ำนวณได้ดงันี:้ OR* = E* ⇥ BHR* = 0.98 ⇥ [100 − 20 ⇥WF,C 100 −WF,C ] ⇥ [1.5 ⇥ 50 PJ ]  for the Cane Sugar Industry” โดย 
J Meyer และคณะ, หน้ำ 439 โดยที ่w F,C เป็นกำกใยอ้อยในปริมำณ g/100 g และ PJ ควำมบริสทุธ์ิของน ำ้อ้อยดิบ 

นอกจำกนี ้ กำรฟอกน ำ้ตำลสขีำวทัง้หมดให้ขำวบริสทุธ์ิคำดวำ่จะเพ่ิมกำรสญูเสยีท่ีไมท่รำบสำเหต ุ (undetermined loss) รำว 
0.4 % ของน ำ้ตำลในน ำ้อ้อยดิบ factor 0.98 กลำยเป็น 0.976.  

ฟอสเฟตที่เทียบเทำ่กบักำร
วดัคำ่ยโูทรฟิเคชัน่ 
(กระบวนกำรเจริญเติบโต
เกินขอบเขต) 

เนื่องจำกฟอสฟอรัสและไนโตรเจนสง่ผลตอ่ยโูรฟิเคชัน่ตำ่งกนั กำรแปลงคำ่เทยีบเทำ่ฟอสฟอรัสที่ใช้อยูบ่นพืน้ฐำน potency 
factors คือ 3.06 ส ำหรับฟอสฟอรัส และ 0.42 ส ำหรับไนโตรเจน กำรใช้ไนโตรเจน120 กก. /เฮกตำร์/ปี และ ฟอสฟอรัส 20 กก. /
เฮกตำร์/ปี ตวัเลขที่ได้คือ  (120 x 0.42) + (20 x 3.06) = ฟอสเฟต 112 กก./เฮกตำร์/ปี  

IChem E (2002). Sustainable 
development progress metrics. 
Inst. Chem. Engrs. London.  

พืน้ท่ีที่มีคณุคำ่สงูตอ่กำร
อนรัุกษ์ (HCVs) 

พืน้ท่ีที่มีคณุคำ่สงูตอ่กำรอนรัุกษ์ (HCVs) ทัง้ด้ำนชีวภำพ ระบบนิเวศ สงัคมและวฒันธรรม ถือเป็นสิง่ส ำคญัจ ำเป็นยิง่ยวด ใน
ระดบัชำติ ภมูิภำค และระดบัโลก ถ่ินท่ีอยูท่ำงธรรมชำติทัง้หมดตำ่งมีคณุคำ่ตอ่กำรอนรัุกษ์ ซึง่รวมถงึสำยพนัธ์สิง่มีชีวิตประจ ำ
ถ่ินท่ีหำยำก มีระบบนิเวศบริกำร สถำนท่ีศกัดิ์สทิธ์ หรือแหลง่ทรัพยำกรท่ีมกีำรเก็บเก่ียวโดยผู้อยูอ่ำศยัในท้องถ่ิน อยำ่งไรก็ตำม
คณุคำ่บำงประกำรมคีวำมส ำคญัจ ำเป็นมำกกวำ่คณุคำ่ด้ำนอื่น ๆ ซึง่แนวทำงของ HCV มีวิธีกำรท่ีอยูบ่นพืน้ฐำนของควำมเป็น
จริง ในกำรชีค้ณุคำ่เหลำ่นัน้ วำ่จะรักษำไว้หรือให้กำรสง่เสริม (ดทูี ่www.hcvnetwork. org) ปิดบญัชี วนัท่ี 1 มกรำคม 2551  

 

พืน้ท่ีที่มีคณุคำ่สงูตอ่กำรอนรัุกษ์ (HCVs  6 ประเภท  
HCV 1 พืน้ท่ีที่มีควำมหลำกหลำยของสำยพนัธ์: ควำมหนำแนน่ของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ประกอบด้วยสำยพนัธุ์ประจ ำ
ถ่ินและหำยำก สำยพนัธ์ทีก่ ำลงัจะสญูพนัธ์และที่ถกูคกุคำม โดยมคีวำมส ำคญัในระดบัโลก ภมูิภำค หรือระดบัประเทศ  

 

HCV 2 พืน้ท่ีที่มีระบบนิเวศที่มภีมูิทศัน์และระบบนิเวศแบบโมเสก: ระบบนิเวศที่มีภมูิทศักว้ำง และระบบนิเวศแบบโมเสกซึง่มี
ควำมส ำคญัในระดบัโลก ภมูิภำค หรือระดบัประเทศ โดยมปีระชำกรซึง่เจริญเติบโตหลำกหลำยสำยพนัธุ์ ด้วยรูปแบบทำง
ธรรมชำติของหลกักำรแพร่กระจำยและควำมอดุมสมบรูณ์ 

 

HCV 3 พืน้ท่ีที่มีระบบนิเวศและแหลง่ที่อยูอ่ำศยัที่มีลกัษณะเฉพำะ: ระบบนิเวศน์ แหลง่ที่อยูอ่ำศยัที่หำยำก ที่ถกูคกุคำม และ
ใกล้จะหมดไป  

 

HCV 4 พืน้ท่ีที่มีระบบนิเวศบริกำร: ระบบนิเวศบริกำรขัน้พืน้ฐำนในบริบทส ำคญั ๆ ได้แก่ พืน้ท่ีรับน ำ้ พืน้ท่ีกนักำรพงัทลำยของ
ดินที่มีควำมออ่นตวัและพืน้ท่ีลำดเอียง 
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HCV 5 พืน้ท่ีที่เป็นแหลง่ปัจจยัพืน้ฐำนของชมุชน :พืน้ท่ีที่เป็นแหลง่ปัจจยัพืน้ฐำนของชมุชนหรือคนในท้องถ่ิน (ส ำหรับกำร
ด ำรงชีวติ สขุภำพ อำหำร น ำ้ เป็นต้น), นิยำมจำกกำรเข้ำไปมีสว่นร่วมของชมุชนหรือคนในท้องถ่ิน 

 

  HCV 6 พืน้ท่ีที่มีคณุคำ่ด้ำนวฒันธรรม: พืน้ท่ีหรือแหลง่ที่อยูอ่ำศยัและภมูิทศัน์ที่มคีวำมส ำคญัระดบัโลกและระดบัประเทศ  
ทำงด้ำนวฒันธรรม โบรำณคด ี นยัยะทำงประวตัศิำสตร์ และ/หรือ ที่มีควำมส ำคญัด้ำนวฒันธรรมเชิงวิพำกษ์ ระบบนิเวศน์ 
เศรษฐกิจ ศำสนำ/สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ ส ำหรับวฒันธรรมดัง้เดิมของชมุชนพืน้เมืองหรือคนในท้องถ่ิน นิยำมจำกกำรเข้ำไปมีสว่นร่วมของ
ชมุชนหรือคนในท้องถ่ิน 

 

นอกจำกนีย้งัรวมไปถงึดินที่มคีวำมเสีย่งสงูจำกสำรคำร์บอนในดนิ เช่นดินพรุ ชำยเลน พืน้ท่ีชุ่มน ำ้ และทุง่หญ้ำธรรมชำติประจ ำ
ถ่ินแท้ 100 % (โดยไมเ่คยถกูดดัแปลงโดยกิจกรรมของมนษุย์) 

 

ผลกระทบส ำคญั ผลกระทบส ำคญัอำจเกิดขึน้ได้ชดัเจน หำกกำรด ำเนินกำรของโรงงำนหรือฟำร์มสง่ผลตอ่กำรเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อม โดย
ก่อให้เกิด  
(1) คณุภำพและ / หรือ ปริมำณของแหลง่ที่อยูอ่ำศยัซึง่มีสว่นเกือ้กลูสำยพนัธุ์ตำ่ง ๆ ที่ถกูคกุคำมหรือใกล้จะสญูพนัธุ์ โดยจ ำนวน
สำยพนัธุ์และควำมสำมำรถในกำรด ำรงอยูข่องสำยพนัธุ์ตำ่ง ๆ (กำรจดัประเภทบญัชีแดงของสหภำพเพื่อกำรอนรัุกษ์ธรรมชำติ – 
IUCN) ได้รับผลกระทบที่ไมพ่งึประสงค์ (2) กำรเปลีย่นแปลง กำรลด หรือควำมเสือ่มถอยของควำมสมบรูณ์ของแหลง่ที่อยูอ่ำศยั
ก ำลงัถกูคกุคำม โดยมีผลกระทบท่ีไมพ่งึประสงค์ตอ่สถำนะระบบนิเวศน์ จำกควำมเห็นของนกันิเวศวิทยำผู้ เช่ียวชำญ (3) ระบบ
นิเวศบริกำร (เช่น กำรสง่น ำ้) มีกำรเปลีย่นแปลงมำกพอที่จะก่อให้เกิดผลที่ไมพ่งึประสงค์ตอ่ชมุชนในท้องที่ หรือตอ่ระบบนิเวศน์ 
(ตวัอยำ่งเช่น กำรไหลของน ำ้ซึง่ประกอบด้วยสำรอำหำรเพิ่มเติม โดยเปลีย่นนิเวศวิทยำกระแสน ำ้ หรือ สง่ผลตอ่กำรมีน ำ้ไว้ดื่ม
ของชมุชนปลำยน ำ้)  

 

ด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
ซื่อสตัย์ 

ธุรกิจควรด ำเนินกำรโดยปรำศจำกกำรทจุริตในทกุรูปแบบ รวมไปถึงกำรขม่ขูแ่ละกำรตดิสนิบน Principle 10 UN Global Compact  

กำรเกณฑ์แรงงำนหรือ
แรงงำนภำคบงัคบั 

หมำยถึงกำรท ำงำนหรือกำรบริกำรทัง้หมด ซึง่เกิดจำกกำรบีบบงัคบับคุคลใด ๆ โดยกำรคกุคำม ลงโทษ ซึง่บคุคลดงักลำ่วไมไ่ด้
ยินยอมสมคัรใจ 

ILO Convention C29  

รูปแบบกำรเกณฑ์แรงงำนและแรงงำนภำคบงัคบัท่ีพบบอ่ย : แรงงำนภำคบงัคบัมีหลำยประเภท บำงกลุม่ถกูบงัคบัโดยรัฐ แตโ่ดย
สว่นใหญ่จะพบในภำคเอกชน แรงงำนภำคบงัคบัอำจเกิดจำกกำรค้ำมนษุย์ หรือกำรอพยพเข้ำเมอืงที่ไมป่รกติ กลไกที่ใช้ในกำร

 (กำรตอ่สู้กบัแรงงำนภำคบงัคบั : 
คูม่ือส ำหรับนำยจ้ำง และภำค  ธุรกิจ 
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บงัคบัแรงงำน ได้แก่ กำรขดัหนี ้ทำส หรือกำรมีธรรมเนยีมปฏิบตัใินทำงที่ผิด ระบบกำรเกณฑ์แรงงำนท่ีหลอกลวง ศกึษำรำยกำร
รูปแบบกำรเกณฑ์แรงงำนและแรงงำนภำคบงัคบัท่ีพบบอ่ยฉบบัเตม็ได้จำกคูม่ือ HLO 

อนสุำร ฉ .2) 

แรงงำนภำคบงัคบัโดยมีหนีเ้ป็นสนิจ้ำง: หรือมกัเรียกกนัวำ่ “แรงงำนขดัหนี”้ (bonded labour/debt bondage) ในแถบเอเชียใต้ 
ซึง่ถือเป็นแนวปฏิบตัิที่คอ่นข้ำงเป็นเร่ืองปรกติ แรงงำนขดัหนีจ้ะเกิดขึน้เมื่อบคุคลมีกำรจ ำนองแรงงำนของตนหรือของสมำชิกใน
ครอบครัวแก่บคุคลที่ปลอ่ยสนิเช่ือเพื่อจ่ำยแทนเงินใช้หนีห้รือเงินกู้  

 

แรงงำนท่ีเกิดจำกกำรค้ำมนษุย์: กำรค้ำมนษุย์มกัเช่ือมโยงกบัแรงงำนภำคบงัคบั โดยได้รับกำรหนนุหลงัจำกกลุม่เครือคำ่ย
องค์กรอำชญำกร หรือจำกปัจเจกบคุคล ท่ีมีสว่นร่วมใน กำรเกณฑ์แรงงำนท่ีหลอกลวง กำรกรรโชกขูเ่ข็ญ กำรหกัหลงั เพื่อวตัถใุน
กำรแสวงหำประโยชน์จำกแรงงำน 

 

แรงงำนภำคบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบักำรแสวงหำผลประโยชน์ด้ำนแรงงำนจำกระบบสญัญำจ้ำง: ประเด็นนีส้ำมำรถพบได้โดยทัว่ไป
ในทกุสว่นของโลก ตวัอยำ่งเช่น แรงงำนตำ่งด้ำวอำจตกอยูใ่นสภำพท่ีเป็นหนีต้อ่ผู้ จ้ำงงำนตำมสญัญำ สบืเนื่องจำกรำยจำ่ย
คำ่ธรรมเนียมตำ่ง ๆ ที่สงูมำกและมีควำมเป็นไปได้ที่ต ่ำมำกทีจ่ะเปลีย่นนำยจ้ำงเมื่อมำถงึประเทศปลำยทำง 

 

กำรเลอืกปฏิบตั ิ 1 เง่ือนไขของกำรเลอืกปฏิบตัิ ประกอบด้วย (Art 1 C111)  ILO Convention C111  
(a) ควำมแตกตำ่ง กำรแบง่แยก หรือควำมโปรดปรำนใด ๆ ที่มีพืน้ฐำนมำจำกเชือ้ชำติ สผิีว เพศ ศำสนำ ทศันคติด้ำนกำรเมือง 
กำรแบง่ชำติ หรือที่ไปท่ีมำทำงสงัคม ซึง่มีผลตอ่กำรหยดุยัง้หรือลดควำมเทำ่เทียมทำงโอกำส หรือกำรได้รับกำรปฏิบตัจิำกกำร
จ้ำงงำนหรือในอำชีพ 

 

(b) ควำมแตกตำ่ง กำรแบง่แยก หรือควำมโปรดปรำน ประกำรอื่นใด ซึง่มีผลตอ่กำรหยดุยัง้หรือลดควำมเทำ่เทยีมทำงโอกำส 
หรือกำรได้รับกำรปฏิบตัจิำกกำรจ้ำงงำนหรือในอำชีพ อำจระบโุดยสมำชิกที่เก่ียวข้อง ภำยหลงัจำกกำรปรึกษำหำรือกบัตวัแทน
นำยจ้ำงและองค์กรแรงงำนท่ีมีอยู ่และร่วมกบัหนว่ยงำนอื่น ๆ ที่เหมำะสม 
2. ควำมแตกตำ่ง กำรแบง่แยก หรือควำมโปรดปรำนใด ๆ โดยค ำนงึถึงลกัษณะเฉพำะของงำน ซึง่มีพืน้ฐำนอยูบ่นสิง่จ ำเป็นท่ี
เก่ียวข้อง กรณีนีไ้มค่วรนบัเป็นกำรเลอืกปฏิบตัิ 
3. ส ำหรับวตัถปุระสงค์ของอนสุญัญำฉบบันี ้ เง่ือนไขกำรจ้ำงงำนและอำชีพ หมำยรวมถึง กำรฝึกงำน กำรจ้ำงงำน อำชีพเฉพำะ
ทำง รวมทัง้เง่ือนไขและข้อก ำหนดในกำรจ้ำงงำน  
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ภาคผนวก 2. รายการของอนุสญัญาระหว่างประเทศ 

http://www.ilo.org/ilolex/english/subjectE.htm อนสุญัญำองค์กำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ ILO ครอบคลมุประเด็นตอ่ไปนี:้ กำรยกเลกิกำรใช้แรงงำนเด็ก (C 138 และ C 182), กำรยกเลกิกำร
บงัคบัหรือแรงงำน (C 29 และ 105), กำรจำ่ยคำ่ตอบทีเ่ป็นธรรม (C100), กำรยกเลกิกำรเลอืกปฏิบตัิในกำรประกอบอำชีพและกำรจ้ำงงำน 
(C111), เสรีภำพในกำรสมำคม (C87) และสทิธิในกำรเจรจำตอ่รอง (C98) 

 
หลกักำร มำตรฐำนสำกล บทบญัญตัิ เนือ้หำ 

ไมม่ีกำรบงัคบัใช้
แรงงำน 

ILO Convention 29 (1930) Forced 
Labour 

Article 5 กำรจ้ำงงำนของบริษัทต้องไมเ่ก่ียวข้องกบัรูปแบบของกำรบงัคบัใช้แรงงำนใด ๆ 

ILO Convention 105 (1957) 
Abolition of forced Labour 

Article 1 ไมไ่ด้กระท ำในรูปแบบของกำรใช้แรงงำนบงัคบัใด ๆ 

กำรคุ้มครองแรงงำน
เด็ก 

ILO Convention 138 (1973) 
Minimum Age 

Article 1-3 
กำรยกเลกิกำรใช้แรงงำนเด็กและควำมหมำยของอำยขุัน้ต ำ่ของแรงงำนเด็ก 15-18 ปี (ขึน้อยูก่บั
อำชีพ) 

ILO Convention 182 (1999) Worst 
Forms of Child Labour 

Articles 1-7 
กำรยกเลกิทำสเด็ก กำรใช้แรงงำนเด็กขดัหนี ้กำรค้ำ และกำรค้ำประเวณี; วิธีกำรท่ีเหมำะสมในกำร
ตรวจสอบและกำรบงัคบัใช้ 

UN declaration on Rights of the 
Indigenous Peoples (2007) 

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

เสรีภำพในกำรสมำคม
และกำรเจรจำตอ่รอง 

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

Articles 2-11 
เสรีภำพในกำรเข้ำร่วมองค์กร สหภำพ และสหพนัธ์ที่ลกูจ้ำงเลอืกด้วยตวัเองอยำ่งอิสระ; มำตรกำร
เพื่อปกปอ้งสทิธิระเบยีบในกำรจดัตัง้ 

ILO Convention 98 (1949) Right 
to organize and collective 
bargaining 

Articles 1-4 
กำรปอ้งกนักำรกระท ำที่ตอ่ต้ำนสหภำพและมำตรกำรในกำรควบคมุสหภำพ กำรเจรจำตอ่รอง 
ข้อก ำหนด และเง่ือนไขของกำรจ้ำงงำนผำ่นข้อตกลงร่วมกนั 
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UN Declaration of the Rights of 
Indigenous Peoples (2007) 

Article 3 
ชนพืน้เมืองมีสทิธิที่จะตดัสนิใจเองและท ำตำมได้อยำ่งอิสระทำงเศรษฐกิจและกำรพฒันำทำงสงัคม
และวฒันธรรมของพวกเขำ 

ไมใ่ช่กำรเลอืกปฏิบตัิ
และกำรจำ่ยคำ่ตอบที่
เป็นธรรม 

ILO Convention 100(1951) Equal 
Remuneration 

Articles 1-3 คำ่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมส ำหรับชำยและหญิง ส ำหรับกำรท ำงำนในหน้ำที่เทำ่เทียมกนั 

ILO Convention 111 (1958) 

Articles 1-2 
ควำมเทำ่เทียมกนัของโอกำสและกำรปฏิบตัิในสว่นท่ีเก่ียวกบักำรจ้ำงงำนและกำรประกอบอำชีพ; 
กำรเลอืกปฏิบตัิไมอ่ยูบ่นพืน้ฐำนของเชือ้ชำติ สผิีว เพศ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ชำต ิ
หรือแหลง่ก ำเนดิทำงสงัคม 

Discrimination (Employment and 
Occupation) 

UN Declaration on Rights of 
Indigenous Peoples (2007) 

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

ไมม่ีกำรเลอืกปฏิบตัิบนพืน้ฐำนของแหลง่ก ำเนิดหรือเอกลกัษณ์; อิสระท่ีจะแสดงตวัตนอยูบ่น
พืน้ฐำนท่ีก ำหนดเอง; ควำมสนใจเป็นพิเศษกบักำรคุ้มครองเตม็รูปแบบของสทิธิของผู้หญิงพืน้เมือง 

กำรจ้ำงงำนของผู้
อพยพท่ีเป็นธรรม 

ILO Convention 97 (1949) 
Migration for Employment 

 
กำรให้ข้อมลู; ไมข่ดัขวำงกำรเดนิทำง; กำรดแูลสขุภำพ กำรไมเ่ลอืกปฏิบตัิในกำรจ้ำงงำน; ที่พกั, 
กำรรักษำควำมปลอดภยัและกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน ไมม่กีำรบงัคบัสง่กลบัของแรงงำน กำรหกัเงิน 

กำรปกปอ้ง
ผู้ประกอบกำรขนำด
เลก็ 

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

Article 4 
กำรโอนสทิธิ กำรช่วยเหลอืในรูปแบบสหกรณ์ กำรจดัครอบครองเพื่อรักษำควำมปลอดภยั 
มำตรฐำนกำรด ำรงชีวิต 

กำรซือ้ที่ดินท่ีเป็นธรรม 

ILO Convention 169 (1989) on 
Indigenous and Tribal Peoples 

Article 13-19 
เคำรพและปกปอ้งสทิธิที่ดินและทรัพยำกรธรรมชำตคิรอบครองและใช้; เคำรพในประเพณี ไมม่ีกำร
บงัคบั; คำ่ชดเชยส ำหรับกำรสญูเสยีและกำรบำดเจ็บ 

UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples (2007) 

Articles 25, 26 
สทิธิในกำรครอบครองที่ดิน; สทิธิในกำรเป็นเจ้ำของในกำรพฒันำและกำรควบคมุพืน้ที่และ
ทรัพยำกรอื่น ๆ 

UN Convention on Biological 
Diversity (1992) 

Article 10 (c) กำรปอ้งกนัและกำรสง่เสริมกำรใช้ทรัพยำกรชีวภำพให้สอดคล้องกบักำรปฏิบตัิแบบดัง้เดิม 

กำรมีสว่นร่วมของชน
พืน้เมืองและชนเผำ่ที่

ILO Convention 169 
(1989) on Indigenous and Tribal 

Articles 6-9 
มีผู้แทนสถำบนัของตวัเอง กำรให้ค ำปรึกษำโดยมีวตัถปุระสงค์ของกำรบรรลขุ้อตกลงหรือควำม
ยินยอม; สทิธิในกำรตดัสนิใจจดัล ำดบัควำมส ำคญัได้ด้วยตวัเอง กำรเก็บศลุกำกรของตวัเอง และ
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เป็นธรรม Peoples แก้ไขควำมผิดตำมกฎหมำยจำรีตประเพณี (ร่วมกบัสทิธิมนษุยชนระหวำ่งประเทศ) 
UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples (2007) 

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

สทิธิในกำรตดัสนิใจบนพืน้ฐำนหลกักำรยินยอมที่ได้รับกำรบอกแจ้งลว่งหน้ำและเป็นอิสระกบั
โครงกำรใด ๆ ที่มีผลกระทบตอ่ดนิแดนของพวกเขำ แสดงออกผำ่นผู้แทนสถำบนัของตวัเอง 

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

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

หลกักำรยินยอมที่ได้รับกำรบอกแจ้งลว่งหน้ำและเป็นอิสระอำจสง่ผลกระทบตอ่ชนพืน้เมือง 

สขุภำพและควำม
ปลอดภยั 

ILO Convention 184 (2001) 
Safety and Health in Agriculture 

Articles 7-21 

ด ำเนินกำรประเมินควำมเสีย่งและกำรก ำหนดมำตรกำรปอ้งกนัเพือ่ให้มัน่ใจวำ่ไมม่คีวำมเสีย่งด้ำน
สขุภำพและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนกบัเคร่ืองจกัร, สำรเคม,ี เคร่ืองมือและกระบวนกำร; ให้
แนใ่จวำ่มกีำรเผยแพร่ข้อมลู; มีกำรฝึกอบรมที่เหมำะสม, มีกำรก ำกบัดแูลและกำรปฏิบตัิตำม; มี
กำรคุ้มครองพเิศษส ำหรับเดก็และเยำวชนและแรงงำนหญิง; ควำมคุ้มครองกำรบำดเจ็บและโรค
จำกกำรประกอบอำชีพ 

กำรควบคมุหรือลดกำร
ใช้สำรเคมีอนัตรำย 
และยำฆำ่แมลง 

Stockholm Convention on 
Persistent Organic Pollutants 
(2001) 

Article 1-5 
ห้ำม และ/หรือ ก ำจดักำรผลติและกำรใช้สำรเคมีที่ระบไุว้ในภำคผนวกของอนสุญัญำ (เช่น ยำฆำ่
แมลงชนิด chlordane, PCB); จ ำกดักำรผลติและกำรใช้สำรเคมีในภำคผนวก ข (เช่น ดดีีที); ลด
หรือขจดักำรแพร่ของสำรเคมีที่ระบไุว้ในภำคผนวก ค (เช่น hexachlorobenzene) 

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

Article 5 

ลดกำรใช้สำรอนัตรำยที่ควบคมุยำก ตรวจสอบให้แนใ่จวำ่มกีำรใช้อปุกรณ์เพื่อกำรปอ้งกนัและ
เทคนิคกำรปอ้งกนั ให้ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ปฏิบตัิงำนเก่ียวกบัมำตรกำรควำมปลอดภยั ให้บริกำรท่ี
ขยำยไปยงัผู้ใช้งำนขนำดเลก็และเกษตรกร คุ้มครองแรงงำนและผู้ยืนด;ู ให้ข้อมลูทัง้หมดเก่ียวกบั
ควำมเสีย่งและกำรปอ้งกนัภยั; ปกปอ้งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและลดผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อม ให้แนใ่จวำ่มคีวำมปลอดภยัในกำรก ำจดัของเสยีและกำรใช้อปุกรณ์; เตรียมกำรกำร
รักษำฉกุเฉินส ำหรับพิษ 
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กำรควบคมุหรือลดกำร
ใช้สำรเคมีอนัตรำย 
และยำฆำ่แมลง 

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

Article 1, 5, and 6 
ระงบักำรค้ำในสำรเคมีต้องห้ำมและของเสยีอนัตรำยและสำรก ำจดัศตัรูพืช; พฒันำระเบยีบ
แหง่ชำติส ำหรับกำรควบคมุกำรใช้งำนและกำรค้ำ; รำยกำรอนสุญัญำห้ำมและสำรเคมีอนัตรำยและ
สำรก ำจดัศตัรูพชื 

UN Declaration on Rights of 
Indigenous Peoples (2007) 

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

กำรปรับปรุงกำรท ำมำหำกินในสขุำภิบำลสขุภำพและที่อยูอ่ำศยั มีสว่นร่วมในกำรสง่มอบสขุภำพ 
บ ำรุงรักษำระบบสขุภำพแบบดัง้เดิม; กำรตรวจสอบที่มีประสทิธิภำพของสขุภำพ 

กำรอนรัุกษ์พืน้ท่ีชุ่มน ำ้ 
Ramsar convention on wetlands 
of International Importance 

www.ramsar.org  

กำรคุ้มครองทรัพยำกร
ทำงวฒันธรรมและ
ธรรมชำต ิ

World Heritage Convention 
concerning the Protection of the 
World cultural and Natural 
heritage 

whc.unesco.org/  

กำรอนรัุกษ์ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 

Convention on Biological 
Diversity 

www.cbd.int  
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ภาคผนวก 3. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก GHG 

1. ขอบเขต 

" ขอบเขตของกำรด ำเนินงำนรวมถึงกำรเจริญเติบโตและกำรประมวลผลผลติอ้อย. กำรก ำหนดขอบเขตจะรวมทัง้โรงงำนแตล่ะโรงงำนและเกษตรกรผู้ปลกูที่รวมเป็นหนว่ยขอกำรรับรองมำกกวำ่ทีจ่ะ
เป็นบริษัทที่ขอกำรรับรองและด ำเนินมำกกวำ่หนึง่โรงงำน. ในกรณีของ IPPs (Independent Power Producers) ที่ผลติพลงังำนไอน ำ้และพลงังำนแบบอื่น ๆ ให้กบัโรงงำนจำกชำนอ้อยที่มำจำก
โรงงำน IPPs จะพิจำรณำร่วมกบัโรงงำนทีเ่ก่ียวข้อง. ขอบเขตรวมถงึพลงังำนอื่น ๆ ทีใ่ช้ในกำรผลติและกำรจดัหำปุ๋ ยและสำรเคมีทัง้หมด แตไ่มร่วมพลงังำนท่ีใช้ในกำรลงทนุในกำรชือ้อปุกรณ์ทำง
กำรเกษตร. กิจกรรมกำรปลกูพืชทัง้หมดในพืน้ท่ีจะได้รับกำรพิจำรณำเพื่อสะท้อนให้เห็นถงึกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนของระบบรวมกำรผลติอำหำร เชือ้เพลงิ พลงังำน และสำรเคม.ี 
 
กำรวเิครำะห์นีป้ระยกุต์ใช้กำรวิเครำะห์แบบ B2B ซึง่พิจำรณำกำรด ำเนินงำนของสิง่อ ำนวยควำมสะดวก กำรผลติน ำ้ตำลดิบ น ำ้ตำลทรำย และ / หรือเอทำนอล. โรงงำนสกดัน ำ้ตำลทรำยขำวเพียง
อยำ่งเดยีวจะไมน่ ำมำพิจำรณำเป็นขอบเขต ซึง่จะพจิำรณำเป็นกำรจดัหำสนิค้ำให้กบับคุคลท่ีสำมที่ไมไ่ด้เป็นผู้ใช้ปลำยทำง" 

2. ผลกระทบทางตรงและทางออ้ม 

" พลงังำนและก๊ำซเรือนกระจกค ำนวณจำกปัจจยักำรผลติโดยตรงและทำงอ้อม. ปัจจยักำรผลติโดยตรงสว่นใหญ่จะเป็นน ำ้มนัเชือ้เพลงิและพลงังำนปัจจยักำรผลติที่แสดงออกในแง่ของคำ่พลงังำน
หลกั ปัจจยักำรผลติทำงอ้อมคือพลงังำนท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรผลติสำรเคมีปุ๋ ยและวสัดอุื่น ๆ ท่ีใช้. ปัจจยักำรผลติทำงอ้อมไมร่วมพลงังำนเพิม่เติมที่จ ำเป็นส ำหรับกำรผลติและกำรก่อสร้ำงของฟำร์ม, 
กำรขนสง่และอปุกรณ์อตุสำหกรรมและอำคำร " 

3. เปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ 

กำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ทีด่ินสำมำรถแยกออกเป็นสว่นประกอบตรงและทำงอ้อม: 

 กำรเปลีย่นแปลงทีด่ินทำงตรงหมำยถงึกำรเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีเดิมของที่ดินเพื่อน ำมำใช้ส ำหรับกำรผลติอ้อย ซึง่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักำรใช้งำนของพืน้ท่ีก่อนหน้ำนีว้ำ่กำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินนัน้
สำมำรถปลอ่ยคำร์บอนไดออกไซด์ทีม่ีอยูใ่นดินและพืชมำกน้อยเพยีงใด 

 กำรใช้ที่ดินทำงอ้อมหมำยถึงผลที่เกิดจำกกำรขยำยพืน้ท่ีปลกูอ้อยขนำดใหญ่ ที่มีผลกระทบตอ่กำรปลกูพืชประเภทอื่น ๆ ทัง้ในประเทศเดียวกนัหรือในสว่นอื่น ๆ ของโลก ผลกระทบของกำร
เปลีย่นแปลงเหลำ่นีเ้ป็นเร่ืองยำกมำกทีจ่ะประเมิน 
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ถ้ำหว่งโซอ่ปุำทำนของผลติภณัฑ์ที่เกิดโดยตรงที่ดินนอกภำคเกษตรท่ีจะถกูแปลงใช้ในกำรเกษตรในหรือหลงัวนัท่ี 1 เดือนมกรำคม 2008 แล้วปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกที่เก่ียวข้องกบักำรเปลีย่นแปลงกำร
ใช้ที่ดินโดยตรงจะรวมอยูใ่นกำรค ำนวณกำรปลอ่ยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ตำรำงของ IPCC กำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิเร่ิมต้นของแตล่ะประเทศที่เลอืกตีพิมพ์ใน PAS 2050 ถกูน ำมำใช้ใน
กำรค ำนวณ 

4. การจดัการผลติภณัฑท์ีป่ลูกรว่มกนัและผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ 

กำรจดักำรผลติภณัฑ์ที่ปลกูร่วมกนัและผลติภณัฑ์อื่น ๆสำมำรทท ำได้สองวิธี: 

 "กำรสบัเปลีย่น" หรือ "กำรก ำจดั" วิธีกำรนีจ้ะจ ำลองควำมเป็นไปได้โดยกำรติดตำมผลกระทบที่มแีนวโน้มของผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์ที่ปลกูแตล่ะชนิดจะสร้ำงพลงังำนและเครดิตกำรปลอ่ยก๊ำซ
เรือนกระจกเทำ่กบัพลงังำนและเครดิตกำรปลอ่ยก๊ำซในกรณีที่ผลติภณัฑ์ร่วมถกูก ำจดัออกไป 

 "กำรจดัสรร" วิธีกำรจดัสรรพลงังำนและกำรปลอ่ยจำกกระบวนกำรกบัผลติภณัฑ์ตำ่งๆตำมเนือ้หำมวลหรือพลงังำนหรือคำ่เงิน 
 
" ในกรณีของกำรผลติน ำ้ตำล โรงงำนมกีำรสง่ออกพลงังำนหรือชำนอ้อยในรูปแบบเครดิตพลงังำนและกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกภำยในประเทศ ในบำงมำตรฐำนมีกำรแนะน ำกำรใช้ตำรำงควำมเข้ม
ของก๊ำซเรือนกระจกเฉลีย่เพื่อค ำนวณเครดิตก๊ำซเรือนกระจกส ำหรับพลงังำนท่ีสง่ออกไป ถึงแม้วำ่กำรใช้คำ่ที่ควรจะเป็นของพลงังำนร่วมจะมีควำมสมจริงมำกกวำ่กอตำม แตค่ำ่ของพลงังำนร่วมโดย
สว่นมำกจะมำจำกเชือ้เพลงิฟอสซิล ดัง่นัน้กำรใช้คำ่ของพลงังำนรวมเพื่อมำค ำนวณหนัวำ่ไมเ่หมำะสมอีกตอ่ไป ในกรณีนี ้วิธีกำรท่ีสอดคล้องกบั EU RED ทีร่ะบวุำ่ควรมีกำรกำรค ำนวณเครดิต
พลงังำนสง่ออก และคำ่เฉลีย่ คำ่เครดิตพลงังำนแตร่ะประเทศสะแดงด้ำนลำ่ง 
 

ในกรณีที่โรงงำนผลติน ำ้ตำลและกำกน ำ้ตำลเทำ่นัน้ คำ่พลงังำนตำมสดัสว่นมลูคำ่ตลำดจะถกูน ำมำใช้; ในกรณีสว่นใหญ่ คำ่พลงังำนของกำกน ำ้ตำลจะน้อยกวำ่ 10% ของคำ่พลงังำนทัง้หมด 
ถึงแม้วำ่คำ่พลงังำนจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมเวลำแตค่ำ่เฉลีย่จะมีเสถียรภำพสงู เป็นไปได้ที่จะใช้ในกำรค ำนวณแบบกำรก ำจดัวำ่กำกน ำ้ตำลถกูน ำไปใช้ในสว่นผสมของอำหำรสตัว์ อยำ่งไรก็ตำมเร่ือง
นีม้ีแนวโน้มที่จะแตกตำ่งกนัในแตร่ะประเทศ 
 

ในกรณีที่โรงงำนผลติมำกกวำ่หรือน้อยกวำ่ปริมำณที่เทียบเทำ่ของน ำ้ตำลและเอทำนอล, กำรแยกพลงังำนและกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกระหวำ่งทัง้สองผลติภณัฑ์กลำยเป็นปัญหำที่ยำกขึน้ โดย
สมมติวำ่ควรจะจดัสรรโดยปริมำณพลงังำนของผลติภณัฑ์ น ำ้ตำลมีคำ่ควำมร้อนของ 16500 MJ / T และเอทำนอล 21 MJ / l; บนพืน้ฐำนท่ีวำ่ 600 L ของเอทำนอลผลติจำกหนึง่ตนัของน ำ้ตำลซูโครส
นีห้มำยถงึคำ่เทยีบเทำ่น ำ้ตำล 27.5 MJ / L ส ำหรับน ำ้ตำลซูโครส บนพืน้ฐำนนี ้57% ของกำรปลอ่ยก๊ำซควรจะจดัสรรให้น ำ้ตำลและ 43% เอทำนอล เป็นทำงเลอืกขัน้ตอนกำรค ำนวณยงัจดัสรรกำรใช้
พลงังำนและกำรปลอ่ยก๊ำซบนพืน้ฐำนมวลน ำ้ตำลเทียบเทำ่บนพืน้ฐำนท่ีวำ่น ำ้ตำล 1 ตนัเทียบเทำ่กบั 600 L เอทำนอล 
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ในกรณีของโรงกลัน่ท่ีผลติเอทำนอลเพียงอยำ่งเดยีว กำรใช้พลงังำนและกำรปลอ่ยมลพิษทีเ่ก่ียวข้องกบัลติรเอทำนอลที่ผลติคิดเป็น MJ เอทำนอล" 

5. สว่นประกอบทีเ่อือ้ตอ่การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 

"CO2 จำกอ้อยที่ปลอ่ยออกมำจำกกำรเผำไหม้และกำรหมกัเอทำนอลมีคำ่เป็นศนูย์ของกำรปลอ่ยก๊ำซ CO2 ไปในอำกำศ เพรำะเป็นคำร์บอนปลอ่ยไปในอำกำศในช่วงกำรเจริญเติบโตของอ้อย CO 
และ VOCs ทีป่ลอ่ยออกมำในกำรเผำไหม้จะถือวำ่ถกูเปลีย่นเป็น CO2 อยำ่งรวดเร็ว แตก๊่ำซมเีทนและไนตรัสออกไซด์จำกกำรเผำไหม้กำกอ้อยคดิเป็น GHG กำรปลอ่ย CO2 ที่เกิดขึน้จำกแหลง่
คำร์บอนไบโอจีได้รับกำรยกเว้นจำกกำรค ำนวณของปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจำกวงจรชีวิตของผลติภณัฑ์ นอกจำกที่ CO2 ที่เกิดขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยตรง 
 
ก๊ำซเรือนกระจกที่ครอบคลมุมี CO2, CH4 และ N2O ก๊ำซมีเทนและ N2O มีศกัยภำพภำวะโลกร้อน 23 และ 296 เทำ่ของ CO2 ตำมล ำดบั (IPCC 2007) ปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจะถกูรวมใน
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเทำ่ (CO2eq) พืน้ฐำน 
 
กำรปลอ่ยก๊ำซ CO2 ที่ไมไ่ด้เกิดขึน้จำกแหลง่ฟอสซิลและคำร์บอนไบโอจีจะรวมอยูใ่นกำรค ำนวณกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก GHG. ในกรณีของกำรเผำไหม้กำกอ้อย, โรงงำนน ำ้ตำลในหม้อไอน ำ้สนันิ
CH4 มีคำ่ 30 กรัมและ 4 กรัมส ำหรับ N2O ในกำรผลติ 1000 MJ ของพลงังำนในชำนอ้อยทีถ่กูเผำไหม้บนพืน้ฐำนของข้อมลู IPCC. ส ำหรับกำรเผำไหม้ของเชือ้เพลงิชีวะมวล กำรเปลีย่นแปลงใน
ปริมำณคำร์บอนของดิน กำรปลอ่ยมลพิษ หรืออื่น ๆ ทีน่อกเหนือจำกทีเ่กิดขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ที่ดินโดยตรง จะถกูยกเว้นจำกกำรประเมินกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก กำรปลอ่ยก๊ำซเรือน
กระจกใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรขนสง่ที่ต้องใช้ระหวำ่งผลติภณัฑ์และวงจรชีวติวสัดดุิบที่จะถกูรวมในกำรประเมินกำรปลอ่ยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์. ปัจจยัของกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกส ำหรับกำร
ขนสง่ค ำนวณจำกกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกทีเ่ก่ียวข้องกบักำรสร้ำงและกำรขนสง่เชือ้เพลงิที่จ ำเป็น. 

6. วธิกีารค านวณ 

"เกณฑ์ 1% จะถกูน ำมำใช้เพื่อให้มัน่ใจวำ่แหลง่ของปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกมีทีม่ีควำมส ำคนัน้อยจะไมถ่กูน ำมำค ำนวณเหมือนกบัแหลง่ที่มำส ำคญัมำกขึน้ 
 
ทัง้กำรใช้พลงังำนและกำรปลอ่ยก๊ำซจะค ำนวณในสเปรดชีตเดียวกนั โดยก ำหนดจำกข้อมลูทีม่ีอยูก่่อนหน้ำนัน้ กำรค ำนวณจะรวมถึงผลกระทบของกำรผลติปุ๋ ย กำรท ำฟำร์ม กำรประยกุต์ใช้สำรเคมี
ชลประทำน กำรเตรียมดิน และกำรเก็บเก่ียว (และเตรียมควำมพร้อมของอ้อยส ำหรับกำรเพำะปลกู). กำรขนสง่อ้อยครอบคลมุถงึโรงงำน. อ้อยจะถกูน ำมำผลติน ำ้ตำล กำกน ำ้ตำล หรือเอทำนอล และ
อำจรวมถงึขำยพลงังำนไฟฟำ้หรือชำนอ้อย. พลงังำนท่ีฝังตวัในกำรผลติและอปุกรณ์อื่น ๆ ได้รับกำรยกเว้น. กำรรวมพลงังำนท่ีฝังอยูใ่นสนิค้ำทนุและอปุกรณ์โดยทัว่ไปจะมีผลกระทบน้อยกวำ่ 10% 
ของกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรค ำนวณและได้รับกำรยกเว้น. ส ำหรับกำรขนสง่สนิค้ำจำกโรงงำนจะถกูค ำนวณแตก่ำรขนสง่พะนกังำนไมไ่ด้รวม 
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แหลง่พลงังำนหลกัจะถกูน ำมำค ำนวณ ซึง่มนัจะแตกตำ่งจำกกำรปอ้นข้อมลูพลงังำนโดยตรงและค ำนงึถึงประสทิธิภำพของกำรผลติและแหลง่พลงังำนส ำรอง เชน่ ใช้ แฟคเตอร์เปลีย่นหนว่ยจำก
เชือ้เพลงิที่ใช้ในกำรผลติเป็นกระแสไฟฟำ้ แฟคเตอร์เปลีย่นหนว่ยนีใ้ช้ได้กบัพลงังำน เชือ้เพลงิ พะลงังำนไอน ำ้ และพลงังำนอื่น ๆ 
 

ควำมสมดลุของก๊ำซเรือนกระจกไมแ่นน่อน เนือ่งจำกกำรปลอ่ยก๊ำซไนตรัสออกไซด์ในปุ๋ ยและอตัรำข้อผิดพลำดมีมำก กำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้ปุ๋ ยไนโตรเจนมีสองขัน้ตอน: กำรผลติปุ๋ ย 
(สว่นใหญ่กำรปลอ่ย CO2 จำกพลงังำนท่ีใช้) และกำรใช้ปุ๋ ย (สว่นใหญ่ปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจำกไนตริฟิเค N2O และ กระบวนกำรดีไนตริฟิเคชนัในดิน) ข้อสมมติฐำนคือ 1.325% ของ N ในปุ๋ ย
ไนโตรเจนจะถกูแปลงเป็นแบบ N ใน N2O ผำ่นไนตริฟิเคและกระบวนกำรดีไนตริฟิเคชนัตำมค ำแนะน ำของ IPCC 
 

นอกจำกนี,้ กำรประยกุต์ใช้ปนูขำวในกำรเกษตรจะมีกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก จำกกำรผลติพลงังำนและปฏิกิริยำในดินท่ีมกีำรปลอ่ย CO2 แหลง่กำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกในปัจจบุนัจะเป็นแหลง่
กำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกทีไ่มแ่นน่อนตอ่ไป. รูปแบบกำรใช้ปัจจยั IPCC 0.44 กก. CO2eq/กก. ปนูขำวซึง่สนันิษฐำนวำ่ C ทัง้หมดในปนูขำวจะกลำยเป็น CO2. นี่คอืขีดจ ำกดั; มนัเป็นไปได้ทีใ่นดินที่เป็น
กรดออ่นจะเป็นแหลง่ CO2 
 
วิธีกำรค ำนวณจะใช้ในแบบจ ำลองของ EBAMM นี ้(ฟำร์เรล et al. 2006) ที่ตวัเองมีควำมคล้ำยคลงึกบัรูปแบบของ GREET (Wang et al. 2008) รูปแบบเหลำ่นีไ้ด้ถกูน ำมำใช้ในอดีตเพื่อเป็นรูปแบบ
ของกำรผลติเชือ้เพลงิชีวภำพจำกข้ำวโพดและพวกเขำได้มีกำรปรับเปลีย่นส ำหรับอ้อยที่มีกำรเพิม่บำงประเด็นดงันี:้ 
1. เพิ่มกำรผลติน ำ้ตำลเป็นกิจกรรมหลกั ซึง่รวมถึงกำรใช้พลงังำนเชือ้เพลงิและสำรหลอ่ลืน่ 
2. เพิ่มกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกทีม่ำจำกกำรเผำไหม้อ้อย ขึน้อยูก่บัปัจจยั IPCC ปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกส ำหรับกำรเผำไหม้ชีวะมวล 0.07 กิโลกรัม N2O / T แห้ง และ 2.7 กก. CH4 / T แห้ง 
3. ค ำนวณกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจำก N2O ของ ขีห้ม้อกรอง น ำ้กำกสำ่ และกำกอ้อยทีเ่หลอือยูใ่นฟำร์ม คำ่ 1.225% ของ N ในเหลอือยูจ่ะถกูแปลงเป็นแบบ N ใน N2O (Macedo et al. 2008) 
4. กำรปลอ่ย CH4 และ N2O ในกำรเผำไหม้กำกอ้อยในหม้อไอน ำ้ในกำนผลติน ำ้ตำล; คำ่ 30 และ 4 กรัม / 1000 พลงังำน MJ ในชำนอ้อยจะถกูน ำมำใช้ (Wang et al. 2008) 
5. คำ่พลงังำนของสำรเคมใีนกระบวนกำร 
6. เครดิตส ำหรับกำกน ำ้ตำล (ถ้ำมกีำรที่ผลติ) ตำมมลูคำ่กำรขำยน ำ้ตำล 
7. กำรปลอ่ยมลพิษของกำรก ำจดัน ำ้ทิง้ในรูปแบบท่ีไมม่ีกำรใช้ออกซเิจน ในกรณีนี ้ก๊ำซมเีทนจะไมถ่กูน ำมำใช้ แตเ่ป็นกำรใช้เป็นเชือ้เพลงิ ในข้อแนะน ำของ IPCC แนะน ำให้ใช้ 0.21 T CH4 ผลติตอ่ 

T COD ที่ก ำจดั 
8. คำ่ตำ่ง ๆท่ีเก่ียวข้องกบักำรใช้กำกน ำ้ตำล กำกอ้อย และ / หรือชีวะมวลอื่น ๆ 
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7. คา่เร ิม่ตน้และขอ้มูลทุตยิภูม ิ

ข้อมลูทตุิยภมูิ (ที่ได้รับจำกแหลง่อื่นท่ีไมใ่ช่กำรวดัโดยตรง) จะใช้ในกำรค ำนวณกำรปลอ่ยก๊ำซในกรณีทีไ่มม่ีข้อมลูหลกัหรือข้อมลูนัน้ไมเ่หมำะสม ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องและเปรียบเทียบได้: 

 แนวโน้มกำรเกิดภำวะโลกร้อนจำกก๊ำซเรือนกระจก 

 กำรปลอ่ยไฟฟำ้ (กก CO2eq / kWh) จำกแหลง่พลงังำนตำ่งๆ 

 ปริมำณควำมร้อนของปุ๋ ยตอ่กิโลกรัม 

 กำรใช้พลงังำนของยำฆำ่แมลงและสำรเคมีก ำจดัวชัพืชตอ่กิโลกรัม 

 กำรปลอ่ยก๊ำซเชือ้เพลงิตอ่ลติร 

 กำรปลอ่ยของเสยีตอ่กิโลกรัม 

 กำรปลอ่ย N2O และ CH4 จำกกำรเผำไหม้กำกอ้อย 

 กำรปลอ่ย N2O และ CH4 จำกกำรเผำไหม้อ้อย 

 พลงังำนฝังตวัและกำรปลอ่ยก๊ำซจำกกระบวนกำรทำงเคม ี

 กำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยตรง 

 กำรปลอ่ยก๊ำซจำกดินที่เกิดจำกเกษตรกรรม 
 
คำ่เร่ิมต้นท่ีใช้มีดงันี ้

8. การน าเสนอผล 

ขัน้ตอนทำงกำรเกษตรและกระบวนกำรต้องมกีำรจดักำรโดยแยกสว่นกนั  ผลลพัธ์ประกอบด้วย: 
กำรใช้พลงังำนสทุธิในกำรเกษตร MJ / ไร่หรือ MJ / T อ้อย 
พลงังำนท่ีใช้ในกำรขนสง่อ้อย MJ / T อ้อย 
กำรใช้พลงังำนในกำรประมวลผลสทุธิ MJ / T อ้อยของ MJ / T น ำ้ตำล 
รวมกำรใช้พลงังำนสทุธิ MJ / T น ำ้ตำลหรือ MJ / L เอทำนอล 
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ปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกกำรเกษตร kgCO2eq / T อ้อย 
กำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกในกำรประมวลผล kgCO2eq / T อ้อยหรือกก CO2eq / T น ำ้ตำล 
รวมปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกสทุธิ gCO2eq / g น ำ้ตำล 
 gCO2eq / L เอทำนอลและ / หรือ G CO2eq / เชือ้เพลงิ MJ 

เอกสารการอา้งองิ 

 “BSI (2008). PAS 2050:2008 – Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services. 

 Farrell A.E.; Plevin R.J; Turner B.T.; Jones A.D.; O’Hare M.; Kammen D.M. (2006): Ethanol can contribute to energy and environmental goals. Science 311, 506-508. 

 Graboski M. S. (2002). Fossil Energy Use in the Manufacture of Corn Ethanol. Prepared for the National Corn Growers Association. 

 GRI (2008). Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines. Version 3.0. 

 IPCC (2007). Climate Change 2007: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II, and III to the Fourth Assessment Report on the Intergovernmental Panel on 

Climate Change. IPCC, Geneva. 

 Macedo I.C.; Seabra J.E.A.; Silva J.E.A.R. (2008). Greenhouse gases emissions in the production and use of ethanol from sugarcane in Brazil: The 2005/2006 averages and a 

prediction for 2020. Biomass and Bioenergy 32, 4. 

 Rein P.W. (2010): The carbon footprint of sugar. Proc. Int. Soc. Sugar Cane Technol. 27, 15 pp CD-ROM. 

 Rein P.W. (2011): Sustainable production of raw and refined cane sugar. Proc. Sugar Ind. Technol. Conf. 70, 58-75. 

 Shapouri H.; Duffield J.; McAloon A.; Wang M. (2004): The 2001 net energy balance of corn-ethanol. Proc. Conf.on Agriculture as a Producer and Consumer of Energy. 

Arlington VA. 

 Wang M.; Wu M.; Huo H.; Liu J. (2008). Life-cycle energy use and greenhouse gas emission implications of Brazilian sugarcane ethanol simulated with the GREET model. 

Int. Sugar J. 110, 1317, 527-545. 

คา่เร ิม่ตน้ 

คำ่เร่ิมต้นเหลำ่นีส้ำมำรถเปลีย่นแปลงได้ในกรณีมคีำ่ทีม่ีควำมชดัเจนมำกกวำ่หรือคำ่ทีเ่ป็นไปได้ได้รับกำรเผยแพร่. นอกจำกนี ้ กำรปรับเปลีย่นอำจจะท ำได้ในอนำคต เช่น กำรอนญุำตให้มีกำรปลอ่ย
ก๊ำซเรือนกระจกแบบอื่น ๆ จำกชนิดของปุ๋ ยไนโตรเจน. นอกจำกนี ้ยงัอำจมีควำมจ ำเป็นท่ีจะเพิ่มคำ่เร่ิมต้นเฉพำะภำยในประเทศที่อำจจะมีกำรค ำนวณทีแ่ตกตำ่งออกไป 

คำ่เร่ิมต้นสว่นใหญ่เป็นคำ่ที่ได้มำจำกแบบจ ำลอง EBAMM นี ้(ฟำร์เรล et al. 2006) ที่สร้ำงขึน้ในรูปแบบของ GREET โดยใช้วิธีกำรเก็บข้อมลูจำก Shapouri et al, (2004) และ Graboski (2002) หรือ
จำก Macedo et al, (2008) 
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ปุ๋ ยและสำรเคมีทำงกำรเกษตรใน MJ / Kg: 
 ควำมต้องกำรพลงังำน (MJ/kg) กำรปลอ่ยปัจจยั (กก CO2eq/กก.) กำรปลอ่ยแอพลเิคชนั (กก CO2eq/กก.) 

ไนโตรเจน (ธำต)ุ 56.9 4 6.2 

โปแตช (K2O) 7 1.6  

ฟอสเฟต (P2O5) 9.3 0.71  

ปนูเผำ (CaCO3) 0.12 0.07 0.44 

สำรก ำจดัวชัพืช 355.6 25  

ยำฆำ่แมลง 358 29  

ข้อมลูจำกอีเบย์ 
 

ปัจจยักำรผลติพลงังำนหลกัและกำรปลอ่ยมลพิษ 
 ควำมต้องกำรพลงังำน (MJ/เชือ้เพลงิ MJ) กำรปลอ่ยก๊ำซทัง้หมด (g CO2eq/MJ) 

น ำ้มนัเบนซิน 1.14 85 

ดีเซล 1.16 91 

เชือ้เพลงิ 1.24 96 

ก๊ำซธรรมชำต ิ 1.12 66 

ถ่ำนหิน 1 107 

ไฟฟำ้ 2.5 150* 

ข้อมลูควำมต้องกำรพลงังำนจำก Macedo et al, (2008), กำรปลอ่ยก๊ำซจำก EBAMM 
*คำ่เฉลีย่; คำ่เฉพำะของประเทศที่ควรน ำมำใช้ 

คำ่พลงังำนจะถกูคณูด้วยปัจจยัควำมต้องกำรพลงังำนท่ีจะให้คำ่พลงังำนหลกั 
 

พลงังำนและกำรปลอ่ยก๊ำซจำกกระบวนกำรทำงเคมี: 
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 ควำมต้องกำรพลงังำน (MJ / เชือ้เพลงิ MJ) กำรปลอ่ยก๊ำซทัง้หมด (gCO2eq / MJ) 
ปนูขำว (CaO) 0.11 951 

สำรไบโอไซด์ 3.02 951 

ก๊ำซไนโตรเจน 56.33 951 

กดักร่อน 75 951 

กรดซลัฟริูก 2.4 951 

สำรลดฟอง (Antifoam) 10 951 

อื่น ๆ 50 95 

1 Macedo et al. (2008); 2 Mortimer et al. (2004); 3 EBAMM 
 

กำรปลอ่ยปัจจยัส ำหรับกำรผลติไฟฟำ้ในกิโลกรัม CO2 / MJ: 
ประเทศ / ภมูิภำค คำ่เฉลีย่ 
อำร์เจนตินำ 0.0763 

ออสเตรเลยี 0.241 

บรำซิล 0.022 

แคนำดำ 0.062 

ประเทศจีน 0.214 

ฟินแลนด์ 0.0826 

 
 

กำรปลอ่ยปัจจยัส ำหรับกำรผลติไฟฟำ้ในกิโลกรัม CO2 / MJ: 
ประเทศ / ภมูิภำค คำ่เฉลีย่ 

ฝร่ังเศส 0.0228 
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เยอรมนั 0.139 

อินเดีย 0.253 

อินโดนีเซีย 0.216 

โมซมับิก 0.165 

เนเธอร์แลนด์ 0.137 

ปำกีสถำน 0.0009 

ฟิลปิปินส์ 0.13 

โปแลนด์ 0.103 

โปรตเุกส 0.128 

แอฟริกำใต้ 0.184 

สเปน 0.115 

สวีเดน 0.237 

รัสเซีย 0.106 

ไอร์แลนด์ 0.016 

มำเลเซีย 0.091 

ยเูครน 0.095 

องักฤษ 0.131 

สหรัฐ 0.16 

Source: RFA, UK 
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ภาคผนวก 4. คา่เร ิม่ตน้การเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิในแตล่ะประเทศ (จาก PAS 2050: 2008) (ใน T CO2EQ / (HA.YR) 

อำร์เจนตินำ พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 
พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 

พืน้ท่ีป่ำ 17 
ทุง่หญ้ำ 2.2 
พืน้ท่ีป่ำ 15 
ทุง่หญ้ำ 1.9 

ออสเตรเลยี พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 
พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 
 

พืน้ท่ีป่ำ 23 
ทุง่หญ้ำ 2.2 
พืน้ท่ีป่ำ 21 
ทุง่หญ้ำ 1.9 

บรำซิล พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 
พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 

พืน้ท่ีป่ำ 37 
ทุง่หญ้ำ 10.3 
พืน้ท่ีป่ำ 26 
ทุง่หญ้ำ 8.5 

แคนำดำ พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 
พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 

พืน้ท่ีป่ำ 17 
ทุง่หญ้ำ 2.2 
พืน้ท่ีป่ำ 16 
ทุง่หญ้ำ 1.9 

ฟินแลนด์ พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 
พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 

พืน้ท่ีป่ำ 15 
ทุง่หญ้ำ 7.3 
พืน้ท่ีป่ำ 14 
ทุง่หญ้ำ 6.9 

ฝร่ังเศส พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 

พืน้ท่ีป่ำ 18 
ทุง่หญ้ำ 4.5 
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พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 
 

พืน้ท่ีป่ำ 14 
ทุง่หญ้ำ 4.2 

เยอรมนั พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 
พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 

พืน้ท่ีป่ำ 21 
ทุง่หญ้ำ 7.0 
พืน้ท่ีป่ำ 14 
ทุง่หญ้ำ 6.7 

อินโดนีเซีย พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 
พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 
 

พืน้ท่ีป่ำ 33 
ทุง่หญ้ำ 19.5 
พืน้ท่ีป่ำ 31 
ทุง่หญ้ำ 17.7 

มำเลเซีย พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 
พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 
 

พืน้ท่ีป่ำ 37 
ทุง่หญ้ำ 10.3 
พืน้ท่ีป่ำ 26 
ทุง่หญ้ำ 8.5 

โมซมับิก พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 
พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 
 

พืน้ท่ีป่ำ 24 
ทุง่หญ้ำ 3.6 
พืน้ท่ีป่ำ 22 
ทุง่หญ้ำ 3.2 

ปำกีสถำน พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 
พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 
 

พืน้ท่ีป่ำ 16 
ทุง่หญ้ำ 3.6 
พืน้ท่ีป่ำ 15 
ทุง่หญ้ำ 3.2 

โปแลนด์ พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) พืน้ที่ป่ำ 21 
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พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 
 

ทุง่หญ้ำ 7.0 
พืน้ท่ีป่ำ 14 
ทุง่หญ้ำ 6.7 

แอฟริกำใต้ พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 
พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 

พืน้ท่ีป่ำ 26 
ทุง่หญ้ำ 1.6 
พืน้ท่ีป่ำ 25 
ทุง่หญ้ำ 1.2 

ยเูครน พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 
พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 
 

พืน้ท่ีป่ำ 18 
ทุง่หญ้ำ 6.2 
พืน้ท่ีป่ำ 18 
ทุง่หญ้ำ 5.8 

องักฤษ พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 
พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 
 

พืน้ท่ีป่ำ 27 
ทุง่หญ้ำ 7.0 
พืน้ท่ีป่ำ 20 
ทุง่หญ้ำ 6.7 

สหรัฐ พืน้ท่ีเพำะปลกูประจ ำปี (Annual crop land) 
 
พืน้ท่ีพืชยืนต้น (Perennial crop land) 
 

พืน้ท่ีป่ำ 17 
ทุง่หญ้ำ 1.9 
พืน้ท่ีป่ำ 16 
ทุง่หญ้ำ 1.5 
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ภาคผนวก 5. สารเคมทีางการเกษตรทีต่อ้งหา้ม 

Ingredient  International Regulation  

CFCs  Montreal Protocol  

Halons  Montreal Protocol  

Other fully halogenated CFCs  Montreal Protocol  

Carbon tetrachloride  Montreal Protocol  

1,1,1-Trichloroethane (Methyl chloroform)  Montreal Protocol  

Hydrochlorofluorocarbons  Montreal Protocol  

Hydrobromo fluorocarbons  Montreal Protocol  

Methyl bromide  Montreal Protocol  

Bromo chloro methane  Montreal Protocol  

2,4,5-T and its salts and esters  Rotterdam Convention  

Aldrin  Rotterdam Convention  

Binapacryl  Rotterdam Convention  

Captafol  Rotterdam Convention  

Chlordane  Rotterdam Convention  

Chlordimeform  Rotterdam Convention  

Chlorobenzilate  Rotterdam Convention  

DDT  Rotterdam Convention  

Dieldrin  Rotterdam Convention  

Dinitro-ortho-cresol (DNOC) and its salts(such as ammonium salt, potassium salt and sodium salt)  Rotterdam Convention  

Dinoseb and its salts and esters  Rotterdam Convention  

1,2-dibromoethane(EDB)  Rotterdam Convention  

Ethylene dichloride  Rotterdam Convention  

Ethylene oxide  Rotterdam Convention  

Fluoro acetamide  Rotterdam Convention  

HCH (mixed isomers)  Rotterdam Convention 

Heptachlor 76-44-8  Rotterdam Convention  

Hexa chloro benzene  Rotterdam Convention  

Lindane  Rotterdam Convention  

Mercury compounds, including inorganic mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds  Rotterdam Convention  

Monocrotophos  Rotterdam Convention  

Parathion  Rotterdam Convention  

Pentachlorophenol and its salts and esters  Rotterdam Convention  

Toxaphene  Rotterdam Convention  

Dustable powder formulations containing a combination of: - Benomyl at or above 7 per cent, - Carbofuran at or above 10 per cent, - Thiram at or above 15 per cent  Rotterdam Convention  

(1) Monocrotophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)  Rotterdam Convention  

Methamidophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)  Rotterdam Convention  

Phosphamidon (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient/l)  Rotterdam Convention  

Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) at or above 19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active ingredient)  Rotterdam Convention  

(1) Parathion (all formulations – aerosols, dustable powder (DP), emulsifiable concentrate (EC), granules (GR) and wettable powders (WP) - of this substance are Rotterdam Convention  
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included, except capsule suspensions (CS)  

Aldrin  Stockholm Annex A - prohibit  

Alpa hexachlorocyclohexane  Stockholm Annex A - prohibit  

Beta hexachlorocyclohexane*  Stockholm Annex A - prohibit  

Chlordane  Stockholm Annex A - prohibit  

Chlordecone*  Stockholm Annex A - prohibit  

Dieldrin*  Stockholm Annex A - prohibit  

Endrin  Stockholm Annex A - prohibit  

Heptachlor  Stockholm Annex A - prohibit  

Hexabromobiphenyl*  Stockholm Annex A - prohibit  

Hexabromodiphenyl ether* and heptabromodiphenyl ether  Stockholm Annex A - prohibit  

Hexachlorobenzene  Stockholm Annex A - prohibit  

Lindane  Stockholm Annex A - prohibit  

Mirex*  Stockholm Annex A - prohibit  

Pentachlorobenzene  Stockholm Annex A - prohibit  

Polychlorinated biphenyls (PCB)*  Stockholm Annex A - prohibit  

Tetrabromodiphenyl ether* and pentabromodiphenyl ether*  Stockholm Annex A - prohibit  

Toxaphene  Stockholm Annex A - prohibit  

Polychlorinated biphenyls  Stockholm Annex A - prohibit  

Technical endosulfan and its related isomers  Stockholm Annex A - prohibit  

Aldicarb  WHO 1a 

Brodifacoum  WHO 1a  

Bromadiolone  WHO 1a  

Bromethalin  WHO 1a  

Calcium cyanide  WHO 1a  

Captafol  WHO 1a  

Chlorethoxyfos  WHO 1a  

Chlormephos  WHO 1a  

Chlorophacinone  WHO 1a  

Difenacoum  WHO 1a  

Difethialone  WHO 1a  

Diphacinone  WHO 1a  

Disulfoton  WHO 1a  

EPN  WHO 1a  

Ethoprophos  WHO 1a  

Flocoumafen  WHO 1a  

Hexachlorobenzene  WHO 1a  

mercuric chloride  WHO 1a  

Mevinphos  WHO 1a  

Parathion  WHO 1a  

Parathion-methyl  WHO 1a  

Phenylmercury acetate  WHO 1a  
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Phorate  WHO 1a  

Phosphamidon  WHO 1a  

Sodium fluoroacetate  WHO 1a  

Sulfotep  WHO 1a  

Tebupirimfos  WHO 1a  

Terbufos  WHO 1a  

Acrolein  WHO 1b  

Allyl alcohol  WHO 1b  

Azinphos-ethyl  WHO 1b  

Azinphos-methyl  WHO 1b  

Blasticidin  WHO 1b  

Butocarboxim  WHO 1b  

Butoxycarboxim  WHO 1b  

Cadusafos  WHO 1b  

Calcium arsenate  WHO 1b  

Carbofuran  WHO 1b  

Chlorfenvinphos  WHO 1b  

3-Chloro-1,2-propanediol  WHO 1b  

Coumaphos  WHO 1b  

Coumatetralyl  WHO 1b  

Cyfluthrin  WHO 1b  

Beta-cyfluthrin  WHO 1b  

Zeta-cypermethrin  WHO 1b  

Demeton-S-methyl  WHO 1b  

Dichlorvos  WHO 1b  

Dicrotophos  WHO 1b  

Dinoterb  WHO 1b  

DNOC  WHO 1b  

Edifenphos  WHO 1b  

Ethiofencarb  WHO 1b  

Famphur  WHO 1b  

Fenamiphos  WHO 1b  

Flucythrinate  WHO 1b 

Fluoroacetamide  WHO 1b  

Formetanate  WHO 1b  

Furathiocarb  WHO 1b  

Heptenophos  WHO 1b  

Isoxathion  WHO 1b  

Lead arsenate  WHO 1b  

Mecarbam  WHO 1b  

Mercuric oxide  WHO 1b  

Methamidophos  WHO 1b  
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Methidathion  WHO 1b  

Methiocarb  WHO 1b  

Methomyl  WHO 1b  

Monocrotophos  WHO 1b  

Nicotine  WHO 1b  

Omethoate  WHO 1b  

Oxamyl  WHO 1b  

Oxydemeton-methyl  WHO 1b  

Paris green  WHO 1b  

Pentachlorophenol  WHO 1b  

Propetamphos  WHO 1b  

Sodium arsenite  WHO 1b  

Sodium cyanide  WHO 1b  

Strychnine  WHO 1b  

Tefluthrin  WHO 1b  

Thallium sulfate  WHO 1b  

Thiofanox  WHO 1b  

Ingredient  International Regulation  

Thiometon  WHO 1b  

Triazophos  WHO 1b  

Vamidothion  WHO 1b  

Warfarin  WHO 1b  

Zinc phosphide  WHO 1b 
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ภาคผนวก 6. แนวทางส าหรบัการค านวณการกกัเก็บคารบ์อนในดนิส าหรบัใชเ้ป็นบรรทดัฐาน 6.1. มาตรฐานการผลติ 

1. บทน า 

แนวทำงเหลำ่นีส้ร้ำงกฎระเบยีบในกำรค ำนวณปริมำณของคำร์บอนในดินส ำหรับกำรอ้ำงอิงในกำรใช้ทีด่ิน (CSR ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 7 ของภำคผนวก V เพื่อ Directive 2009/28 / EC) และกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินท่ีเกิดขึน้จริง (CSA ที่ก ำหนดไว้ในจดุ 7 ของภำคผนวก V เพื่อ Directive 2009/28 / EC) 
 
ในกฎข้อที่ 2 ให้ค ำแนะน ำกำรก ำหนดคำ่ของคำร์บอนในดิน. กฎข้อ 3 ให้ค ำแนะน ำทัว่ไปส ำหรับกำรค ำนวณคำร์บอนในดินซึง่ประกอบด้วยสององค์ประกอบ: อินทรีย์คำร์บอนในดินและคำร์บอนในพืช
ทีป่กคลมุหน้ำดินและใต้ดิน 
 
ข้อ 4 ให้แนวทำงส ำหรับกำรก ำหนดคำร์บอนอินทรีย์ในดิน. ส ำหรับแร่ธำต ุมีวิธีกำรที่เป็นตวัเลอืกทีช่่วยในกำรค ำนวณคำ่ที่มีอธิบำยไว้แนวทำงกำรด ำเนินกำร. ส ำหรับกำรก ำหนดคำ่อินทรีย์คำร์บอนใน
ดินมีกำรก ำหนดวิธีกำร แต่แนวทำงไมไ่ด้มกีำรก ำหนดทีช่ดัเจน 
 
ข้อ 5 ให้แนวทำงส ำหรับกำรก ำหนดคำร์บอนในพืช แตใ่ช้ได้เพยีงในกรณีที่ไมเ่ลอืกใช้คำ่มำตรฐำนคำร์บอนในพืชระบไุว้ในข้อที่ 8 ของแนวทำง (คำ่ที่ระบไุว้ในข้อ 8 ไมใ่ช่ข้อบงัคบัและส ำหรับบำงกรณีก็
อำจจะไมใ่ช่คำ่ทีเ่หมำะสม) 
 
ข้อที่ 6 ให้แนวทำงเพื่อเลอืกคำ่ที่เหมำะสมในกรณีทีเ่ลอืกใช้คำ่ทีม่ีอยูใ่นหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องกบัอินทรีย์คำร์บอนในดิน ในแร่ดิน (คำ่เหลำ่นีอ้ยูใ่นข้อ 6 และ 7). ในกฎเหลำ่นี ้ ข้อมลูเก่ียวกบัภมูภิำค 
สภำพภมูิอำกำศ และชนิดของดนิสำมำรถใช้ได้ผำ่นระบบใสออนไลน์ที่จดัตัง้ขึน้โดย Directive 2009/28 / EC ข้อมลูชัน้รำยละเอยีดในรูปท่ี 1 และที่ 2 ด้ำนลำ่ง 
 
ข้อที ่8 ให้คำ่คำร์บอนในพืชและพำรำมเิตอร์ที่เก่ียวข้อง. ข้อที่ 7 และ 8 ให้คำ่ที่แตกตำ่งส ำหรับดินสีป่ระเภท: พืน้ท่ีเพรำะปลกู พืชยนืต้น ทุง่หญ้ำ และพืน้ท่ีป่ำไม้ 
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2. พืน้ทีท่ีเ่ป็นตวัแทนของคารบ์อนสตอ๊กในดนิ 

ส ำหรับกำรก ำหนดคำ่ของคำร์บอนสต๊อกตอ่หนว่ยพืน้ท่ีที่เก่ียวข้องกบัควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) และ CSA กฎตอ่ไปนีใ้ห้บงัคบัใช้: 
 
(1) พืน้ท่ีที่คำ่ของคำร์บอนสต๊อกในดินจะมีกำรค ำนวณส ำหรับพืน้ที่ทัง้หมดมีทีค่ล้ำยกนั: 

(ก) เง่ือนไขชีวะฟิสกิส์ในแง่ของสภำพภมูิอำกำศและชนดิของดิน; 
(ข) ประวตัิศำสตร์กำรจดักำรในแง่ของกำรเตรียมดิน; 
(ค) ประวตัิกำรปอ้นข้อมลูในแง่ของกำรปอ้นข้อมลูคำร์บอนในดิน 

 
(2) คำร์บอนสต๊อกของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีเกิดขึน้จริง, CSA จะต้องถกูน ำมำเป็น: 
- ในกรณีของกำรสญูเสยีของคำร์บอนสต๊อก: คำร์บอนสมดลุคำร์บอนสต๊อกประมำณวำ่ทีด่ินที่จะถงึในกำรใช้งำนใหม ่
- ในกรณีของกำรสะสมคำร์บอนสต๊อก: คำร์บอนสต๊อกคำร์บอนโดยประมำณหลงัจำก 20 ปีหรือเมื่อพืชถงึครบก ำหนดแล้วแตจ่ ำนวนใดก่อนหน้ำนี ้

3. การค านวณของคา่ของคารบ์อนในดนิ 

ส ำหรับกำรค ำนวณควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) และ CSA กฎตอ่ไปนีจ้ะใช้: CSI = (SOC + CVEG) × A 
 
ซึง่ 
CSI = คำ่คำร์บอนในดินตอ่หนว่ยพืน้ท่ีที่เก่ียวข้องกบักำรใช้ประโยชน์ที่ดิน I (วดัมวลของคำร์บอนตอ่หนว่ยในพืน้ท่ี รวมทัง้ดินและพืช); 
SOC = อินทรีย์คำร์บอนในดิน (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์) ค ำนวณตำมข้อที ่4; 
CVEG = คำร์บอนในพชื (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์) ค ำนวณตำมข้อ 5 หรือเลอืกจำกคำ่ที่เหมำะสมในข้อ 8; 
A = คำ่ตวัเปลีย่นของแตร่ะพืน้ท่ีที่เก่ียวข้อง (วดัเป็นไร่ตอ่หนว่ยพืน้ท่ี) 
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4. คารบ์อนในดนิ 

4.1 ธาตุอาหารในดนิ 
 
ส ำหรับกำรค ำนวณ SOC อำจจะใช้: 
SOC = SOCST × FLU × FMG × FI 
ซึง่ 
SOC = อินทรีย์คำร์บอนในดิน (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์); 
SOCST = มำตรฐำนอนิทรีย์คำร์บอนในชัน้ดินชัน้บน 0-30 เซนติเมตร (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์); 
FLU = กำรใช้ประโยชน์จำกทีด่ินทีแ่สดงให้เห็นถึงควำมแตกตำ่งในอินทรีย์คำร์บอนในดินที่เก่ียวข้องกบัประเภทของกำรใช้ที่ดินเมื่อเทยีบกบัสำรอินทรีย์คำร์บอนในดินมำตรฐำน; 
FMG = ปัจจยัที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรจดักำรควำมแตกตำ่งของอินทรีย์คำร์บอนในดินที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำรเทียบกบัสำรอินทรีย์คำร์บอนในดินมำตรฐำน; 
FI = ปัจจยักำรผลติทีแ่สดงให้เหน็ถึงควำมแตกตำ่งในอินทรีย์คำร์บอนในดินเก่ียวข้องกบัระดบัท่ีแตกตำ่งกนัของกำรปอ้นข้อมลูคำร์บอนในดินเทียบกบัสำรอินทรีย์คำร์บอนในดินมำตรฐำน 
 
ส ำหรับ SOCST คำ่ที่เหมำะสมทีน่ ำเสนอในข้อ 6 จะใช้บงัคบั 
 
FLU, FMG และ FI คำ่ที่เหมำะสมทีน่ ำเสนอในข้อที่ 7 จะใช้บงัคบั 
 
สำมำรถใช้ทำงเลอืกอื่น ๆ ในกำรใช้ค ำนวณข้ำงต้น, วิธีกำรอื่น ๆ ที่เหมำะสมรวมทัง้กำรตรวจวดัที่อำจจะใช้ในกำรก ำหนด SOC เทำ่ที่วธีิกำรดงักลำ่วไมไ่ด้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรวดัที่พวกเขำจะต้องใช้
เวลำในกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศ ชนิดของดิน กำรจดักำรที่ดิน และปัจจยักำรผลติ 
 
4.2. อินทรียวตัถุในดนิ (Histosols) 
 
ส ำหรับกำรก ำหนด SOC วิธีกำรท่ีเหมำะสมควรจะน ำมำใช้. วิธีกำรดงักลำ่วต้องค ำนงึถงึควำมลกึของชัน้ดินเช่นเดียวกนักบัสภำพอำกำศปกคลมุดิน กำรจดักำรท่ีดิน และปัจจยักำรผลติ. วิธีกำร
ดงักลำ่วอำจจะต้องมีกำรประเมนิ 
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ในกรณีที่คำ่คำร์บอนได้รับผลกระทบจำกกำรลดระดบัของน ำ้ใต้ดนิ, กำรสญูเสยีคำร์บอนในดินจะต้องน ำมำค ำนวณโดยวธีิกำรท่ีเหมำะสม. วิธีกำรดงักลำ่วอำจจะขึน้อยูก่บักำรสญูเสยีระดบัของน ำ้ใต้
ดินประจ ำปี 

5. คารบ์อนในพชื 

ยกเว้นในกรณีทีค่ำ่ส ำหรับ CV ทีก่ ำหนดไว้ในข้อที่ 8 ถกูน ำมำใช้ในกำรค ำนวณ CVEG ตำมกฎตอ่ไปนี:้ 
CVEG = CBM + CDOM 
ซึง่ 
CVEG = คำ่คำร์บอนในพชื (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์); 
CBM = คำร์บอนในชีวะมวลทีม่ีอยูใ่นดิน (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์) 
CDOM = คำร์บอนในซำกพืช (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์) ค ำนวณตำมข้อ 5.2 
 
ส ำหรับ CDOM คำ่เป็น 0 อำจจะใช้ได้ ยกเว้นในกรณีของพืน้ท่ีป่ำไม้ - ไมร่วมสวนป่ำ - มีหลงัคำคลมุมำกกวำ่ 30% 
 
5.1. ชีวะมวล 

ส ำหรับกำรค ำนวณคำ่ CBM ตำมกฎตอ่ไปนี ้
CBM = CAGB + CBGB 

ซึง่ 
CBM = คำ่คำร์บอนในชีวะมวลในดิน (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์); 
CAGB = คำ่คำร์บอนในชัน้บนของชีวะมวล (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์) ค ำนวณตำมข้อ 5.1.1;  
CBGB = คำ่คำร์บอนในชัน้ลำ่งของชีวะมวล (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์) ค ำนวณตำมจดุ 5.1.2 
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5.1.1 คำ่คำร์บอนในชัน้บนของชีวะมวล 
 
ส ำหรับกำรค ำนวณของ CAGB ตำมกฎตอ่ไปนี:้ 
CAGB = BAGB × CFB 
ซึง่ 
CAGB = คำ่คำร์บอนในชัน้บนของชีวะมวล (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์); 
BAGB = น ำ้หนกัของชีวะมวลในพืน้ท่ีเหนือพืน้ดิน (วดัมวลของวตัถแุห้งตอ่เฮกตำร์); 
CFB = คำ่คำร์บอนในชีวะมวลแห้ง (วดัมวลของคำร์บอนตอ่มวลของวตัถแุห้ง) 
 
ส ำหรับพืน้ท่ีเพำะปลกู ไม้ผล ไม้ยืนต้น และสวนป่ำ คำ่ BAGB จะเป็นน ำ้หนกัเฉลีย่ของพืน้ดินชีวะมวลที่อยูอ่ำศยัดงักลำ่วในชว่งวงจรกำรผลติ 
ส ำหรับ CFB คำ่ 0,47 อำจจะน ำมำใช้ 
 
5.1.2 ชีวะมวลในพืน้ท่ีด้ำนลำ่งของดิน 
 
ส ำหรับกำรค ำนวณของ CBGB หนึง่ในสองกฎตอ่ไปนีจ้ะถกูน ำมำใช้ 
(1) CBGB = BBGB × CFB 
ซึง่: 
CBGB = คำร์บอนในด้ำนลำ่งของชีวะมวล (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์);  
BBGB = น ำ้หนกัของพืน้ดินด้ำนลำ่งของชีวะมวล (วดัมวลของวตัถแุห้งตอ่เฮกตำร์); 
CFB = คำ่คำร์บอนของชีวะมวลแห้ง (วดัมวลของคำร์บอนตอ่มวลของวตัถแุห้ง) 
 
ส ำหรับพืน้ท่ีเพำะปลกู ไม้ผล ไม้ยืนต้น และสวนป่ำ คำ่ BBGB จะเป็นน ำ้หนกัเฉลีย่ของสิง่ที่มีชีวิตในด้ำนลำ่งของพืน้ดินในชว่งวงจรกำรผลติ 
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ส ำหรับ CFB คำ่ 0,47 อำจจะน ำมำใช้ได้ 
(2) CBGB = CAGB × R 
ซึง่: 
CAGB = คำ่คำร์บอนในชีวะมวล (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์); 
R = อตัรำสว่นของคำร์บอนในพืน้ท่ีด้ำนลำ่งของมวลชีวภำพตอ่คำร์บอนเหนือพืน้ดินในชีวะมวล อำจจะใช้คำ่ R ก ำหนดไว้ในข้อที่ 8  
 
5.2. สารอินทรีย์ 
 
ส ำหรับกำรค ำนวณคำ่ของ CDOM กฎตอ่ไปนีใ้ห้ใช้บงัคบั:  
CDOM = CDW + CLI 
ซึง่: 
CDOM = คำ่คำร์บอนในสำรอินทรีย์ในพืน้ดิน (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์); 
CDW = คำ่คำร์บอนในแหลง่ซำกไม้ (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์) ค ำนวณตำมข้อ 5.2.1;  
CLI = คำ่คำร์บอนในพืน้ท่ีทีป่หูญ้ำ (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์) ค ำนวณตำมข้อ 5.2.2 
 
5.2.1 คำ่คำร์บอนในแหลง่ซำกไม้ 
 
ส ำหรับกำรค ำนวณคำ่ CDW กฎตอ่ไปนีใ้ห้ใช้บงัคบั:  
CDW = DDW × CDW 
ซึง่: 
CDW = คำ่คำร์บอนในแหลง่ซำกไม้ (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์);  
DOMDW = น ำ้หนกัของแหลง่ซำกไม้ (วดัมวลของวตัถแุห้งตอ่เฮกตำร์); 
CFDW = คำ่คำร์บอนของวตัถแุหลง่ซำกไม้แห้ง (วดัมวลของคำร์บอนตอ่มวลของวตัถแุห้ง) 
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ส ำหรับ CFDW คำ่ 0,5 อำจจะน ำมำใช้ 
 
5.2.2 คำ่คำร์บอนในพืน้ท่ีที่ปหูญ้ำ 
 
ส ำหรับกำรค ำนวณของ CLI ที่กฎตอ่ไปนีใ้ห้ใช้บงัคบั: CLI = DOMLI × หลอดประหยดัไฟ 
ซึง่: 
CLI = คำ่คำร์บอนในในพืน้ท่ีที่ปหูญ้ำ (วดัมวลของคำร์บอนตอ่เฮกตำร์); 
DOMLI = น ำ้หนกัของพืน้ท่ีที่ปหูญ้ำ (วดัมวลของวตัถแุห้งตอ่เฮกตำร์); 
CFLI = คำ่คำร์บอนของวตัถแุห้งในครอก (วดัมวลของคำร์บอนตอ่มวลของวตัถแุห้ง) ส ำหรับ CFLI คำ่ 0,4 อำจจะน ำมำใช้ได้ 

6. การแจง้ดนิมาตรฐานคารบ์อนในดนิแร ่

คำ่ส ำหรับ SOCST จะต้องได้รับกำรคดัเลอืกจำกตำรำงที่ 1 ขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมของสภำพภมูอิำกำศในภมูิภำคและชนดิของพืน้ท่ีที่เก่ียวข้องตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อที่ 6.1 และ 6.2 
ตำรำงที่ 1 SOCST มำตรฐำนอินทรีย์คำร์บอนในดินในชัน้ดินชัน้บน 0-30 เซนติเมตร 

ภมูิอำกำศ/ภมูิภำค ดินเหนียวที่ใช้งำนมำก ดินเหนียวที่ใช้งำนต ่ำ ดินทรำย ดินที่มีธำตเุหลก็สะสม ดินภเูขำไฟ ดินในพืน้ท่ีชุ่มน ำ้ 
ขัว้โลกเหนือ 68 - 10 117 20 146 

หนำวเย็น, แห้ง 50 33 34 - 20 87 

หนำวเย็น, ชืน้ 95 85 71 115 130 87 

อบอุน่, แห้งแล้ง 38 24 19 - 70 88 

อบอุน่, ชืน้ 88 63 34 - 80 88 

ร้อนชืน้, แห้งแล้ง 38 35 31 - 50 86 

ร้อนชืน้, ชืน้ 65 47 39 - 70 86 

ร้อนชืน้, เปียก 44 60 66 - 130 86 

ร้อนชืน้, ภเูขำ 88 63 34 - 80 86 
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6.1 สภาพภมิูอากาศ 
 
ควรเลอืกสภำพภมูิอำกำศในภมูภิำคที่เหมำะสมกบัคำ่ของ SOCST ที่เหมำะสมตำมแพลตฟอร์มที่ท ำขึน้ตำมมำตรำ 24 ของ Directive 2009/28 / EC 
 
6.2 ชนิดของดิน 
 
ชนิดของดินที่เหมำะสมจะถกูก ำหนดตำมรูปท่ี 3 ข้อมลูของชนิดดนิทีอ่ยูใ่นทำงแพลตฟอร์มทีจ่ดัท ำขึน้ตำมมำตรำ 24 ของ Directive 2009/28 / EC อำจถกูน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดชนิดของ
ดินที่เหมำะสม 

รูปท่ี 3 กำรจ ำแนกประเภทของดนิ 
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7. ปัจจยัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความแตกตา่งในอนิทรยีค์ารบ์อนในดนิเมือ่เทยีบกบัมาตรฐานของดนิคารบ์อนอนิทรยี ์

คำ่ที่เหมำะสมส ำหรับ FLU FMG และ FI จะต้องได้รับกำรคดัเลอืกจำกตำรำงข้ำงลำ่งนี.้ ส ำหรับกำรค ำนวณควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) กำรจดักำร และกำรปอ้นข้อมลูปัจจยัทีเ่หมำะสม จะถกู
น ำมำใช้ในเดือนมกรำคม 2551. ส ำหรับกำรค ำนวณ CSA กำรบริหำรจดักำรและกำรปอ้นข้อมลูปัจจยัทีเ่หมำะสมจะถกูน ำมำใช้และค ำนวณคำ่คำร์บอนที่เก่ียวข้อง 

 
7.1 พืน้ที่เพาะปลกู (Cropland) 

ตำรำงที่ 2 ปัจจยัในพืน้ท่ีเพำะปลกู 
สภำพภมูิอำกำศ กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (FLU) กำรบริหำรจดักำร(FMG) อินพตุ (FI) FLU FMG FI 

เขตอบอุน่, หนำว, 
แห้งแล้ง 

พืน้ท่ีเพำะปลกู 

กำรไถพรวนแบบเต็มรูปแบบ 

ต ่ำ 0,8 1 0,95 

กลำง 0,8 1 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,8 1 1,37 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,8 1 1,04 

กำรไถพรวนแบบไมเ่ต็มรูปแบบ 

ต ่ำ 0,8 1,02 0,95 

กลำง 0,8 1,02 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,8 1,02 1,37 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,8 1,02 1,04 

ไมไ่ถพรวน 

ต ่ำ 0,8 1,1 0,95 

กลำง 0,8 1,1 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,8 1,1 1,37 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,8 1,1 1,04 

เขตอบอุน่, หนำว
ชืน้, เปียก 

พืน้ท่ีเพำะปลกู กำรไถพรวนแบบเต็มรูปแบบ 

ต ่ำ 0,69 1 0,92 

กลำง 0,69 1 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,69 1 1,44 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,69 1 1,11 
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กำรไถพรวนแบบไมเ่ต็มรูปแบบ 

ต ่ำ 0,69 1,08 0,92 

กลำง 0,69 1,08 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,69 1,08 1,44 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,69 1,08 1,11 

ไมไ่ถพรวน 

ต ่ำ 0,69 1,15 0,92 

กลำง 0,69 1,15 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,69 1,15 1,44 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,69 1,15 1,11 

เขตร้อนชืน้, แห้ง
แล้ง 

พืน้ท่ีเพำะปลกู 

กำรไถพรวนแบบเต็มรูปแบบ 

ต ่ำ 0,58 1 0,95 

กลำง 0,58 1 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,58 1 1,37 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,58 1 1,04 

กำรไถพรวนแบบไมเ่ต็มรูปแบบ 

ต ่ำ 0,58 1,09 0,95 

กลำง 0,58 1,09 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,58 1,09 1,37 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,58 1,09 1,04 

ไมไ่ถพรวน 

ต ่ำ 0,58 1,17 0,95 

กลำง 0,58 1,17 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,58 1,17 1,37 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,58 1,17 1,04 

เขตร้อนชืน้, เปียก พืน้ท่ีเพำะปลกู กำรไถพรวนแบบเต็มรูปแบบ 
ต ่ำ 0,48 1 0,92 

กลำง 0,48 1 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,48 1 1,44 
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สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,48 1 1,11 

กำรไถพรวนแบบไมเ่ต็มรูปแบบ 

ต ่ำ 0,48 1,15 0,92 

กลำง 0,48 1,15 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,48 1,15 1,44 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,48 1,15 1,11 

ไมไ่ถพรวน 

ต ่ำ 0,48 1,22 0,92 

กลำง 0,48 1,22 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,48 1,22 1,44 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,48 1,22 1,11 

ภเูขำเขตร้อน  

กำรไถพรวนแบบเต็มรูปแบบ 

ต ่ำ 0,64 1 0,94 

กลำง 0,64 1 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,64 1 1,41 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,64 1 1,08 

กำรไถพรวนแบบไมเ่ต็มรูปแบบ 

ต ่ำ 0,64 1,09 0,94 

กลำง 0,64 1,09 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,64 1,09 1,41 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,64 1,09 1,08 

ไมไ่ถพรวน 

ต ่ำ 0,64 1,16 0,94 

กลำง 0,64 1,16 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 0,64 1,16 1,41 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 0,64 1,16 1,08 
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ตำรำงที่ 3 ให้ค ำแนะน ำส ำหรับกำรเลอืกคำ่ที่เหมำะสมจำกตำรำงที่ 2 และ 4 
ตำรำงที่ 3 ค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรและกำรปอ้นข้อมลูส ำหรับ cropland และยืนต้นพืช 

จดักำร / ปัจจยักำรผลติ ค ำแนะน ำ 

กำรไถพรวนแบบเต็ม
รูปแบบ 

มีกำรใช้พืน้ท่ีอยำ่งเต็มรูปแบบ และ / หรือเป็นประจ ำ (ภำยในปี) และมีกำรไถพรวนแบบเตม็รูปแบบ. ในชว่งเวลำปลกูในพืน้ทีท่ีม่กีำรปกคลมุของซำกพืชเพยีงเลก็น้อย     
(เช่น < 30%) 

กำรไถพรวนแบบไมเ่ต็ม
รูปแบบ 

มีกำรไถพรวนเบือ้งต้น และในระหวำ่งกำรเพำะปลกู แตม่ีกำรท ำลำยพืน้ดินเพียงเลก็น้อย (เป็นกำรไถพรวนที่ไมล่กึมำกและไมเ่ตม็รูปแบบ) และพืน้ท่ีมีกำรปกคลมุของซำก
พืช > 30% 

ไมไ่ถพรวน กำรเพำะปลกูโดยตรง โดยไมม่กีำรเตรียมดิน มกีำรกำรเตรียมดินเพียงเลก็น้อยในพืน้ท่ีเพำะเมลด็พนัธุ์ มีกำรใช้ยำ่ข้ำหญ้ำส ำหรับควบคมุวชัพืช 

ต ่ำ กำรปกคลมุของซำกพชืต ำ่เนื่องจำกกำรก ำจดัซำกพืช (ผำ่นกำรเก็บออกหรือกำรเผำไหม้) กำรเปลอืยพืน้ท่ีหวำ่เปลำ่ กำรผลติพืชที่ให้กำรปกคลมุต ่ำ (เช่นผกั, ยำสบู, ผ้ำ
ฝำ้ย) ไมพ่ืชที่สำมำรถเก็บกกัแร่ธาตหุรือไนโตรเจน 

กลำง มีกำรปลกูพชืธญัพืชเป็นประจ ำทีม่ีกำรทิง้เศษซำกพชืในพืน้ท่ีเพำะปลกู. ในกรณีทีซ่ำกพืชจะถกูน ำออกมำจำกพืน้ท่ีและมีกำรเสริมอนิทรียวตัถ ุ(เช่นปุ๋ ยคอก). นอกจำกนี,้  
ต้องมกีำรปลกูพืชที่สำมำรทเก็บกกัแร่ธำตหุรือไนโตรเจนเป็นพืชหมนุเวยีน 

สงู (แบบใสปุ่๋ ยคอก) แสดงให้เห็นถึงกำรมคีำ่คำร์บอนสงูในดิน เนื่องจำกระบบกำรปลกูพืชที่มีกำรใช้ปุ๋ ยคอกเป็นประจ ำ 

สงู (แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก) แสดงให้เห็นถึงกำรมคีำ่คำร์บอนสงูในดิน เนื่องจำกมกีำรใช้วิธีกำรผลติแบบอื่นเพิ่มเตมิ เช่นกำรผลติที่มีซำกพืชสงู กำรใช้ปุ๋ ยสเีขยีวครอบคลมุ กำรปรับปรุงระบบกำรปลอ่ย
พืน้ท่ี กำรชลประทำน กำรใช้หญ้ำยืนต้นเป็นพืชหมนุเวียน แตไ่มม่กีำรใช้ปุ๋ ยคอก (ดขู้ำงบน) 

 
7.2. พืชยนืต้น 

ตำรำงที่ 4 ปัจจยัส ำหรับพืชยืนต้น โดยเฉพำะ พืชหลำยฤดทูีล่ ำต้นมกัจะไมม่ีกำรเก็บเก่ียวเป็นประจ ำทกุปี เช่น ป่ำละเมำะแบบหมนุเวียนระยะสัน้และปำล์มน ำ้มนั 
7.3. ทุ้งหญ้า 

ตารางที่ 5 ตวัชีว้ดัในทุ้งหญ้ำสะวนันำ (savanna) 
สภำพภมูิอำกำศ กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (FLU) กำรบริหำรจดักำร (FMG) ตวัชีว้ดั (FI) FLU FMG FI 

เขตอบอุน่, หนำว, แห้งแล้ง ทุ้งหญ้ำ ปรับตวัดีขึน้ 
กลำง 1 1,14 1 

สงู 1 1,14 1,11 
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ปกต ิ กลำง 1 1 1 

เสือ่มโทรมเลก็น้อย กลำง 1 0,95 1 

เสือ่มโทรมมำก กลำง 1 0,7 1 

เขตร้อนแห้งแล้ง ทุ้งหญ้ำ 

ปรับตวัดีขึน้ 
กลำง 1 1,14 1 

สงู 1 1,14 1,11 

ปกต ิ กลำง 1 1 1 

เสือ่มโทรมเลก็น้อย กลำง 1 0,95 1 

เสือ่มโทรมมำก กลำง 1 0,7 1 

หนำวชืน้ / เปียก ทุ้งหญ้ำ 

ปรับตวัดีขึน้ 
กลำง 1 1,17 1 

สงู 1 1,17 1,11 

ปกต ิ กลำง 1 1 1 

เสือ่มโทรมเลก็น้อย กลำง 1 0,97 1 

เสือ่มโทรมมำก กลำง 1 0,7 1 

เขตร้อนชืน้ / เปียก ทุ้งหญ้ำ 

ปรับตวัดีขึน้ 
กลำง 1 1,17 1 

สงู 1 1,17 1,11 

ปกต ิ กลำง 1 1 1 

เสือ่มโทรมเลก็น้อย กลำง 1 0,97 1 

เสือ่มโทรมมำก กลำง 1 0,7 1 

ภเูขำเขตร้อน ทุ้งหญ้ำ 

ปรับตวัดีขึน้ 
กลำง 1 1,16 1 

สงู 1 1,16 1,11 

ปกต ิ กลำง 1 1 1 

เสือ่มโทรมเลก็น้อย กลำง 1 0,96 1 

เสือ่มโทรมมำก กลำง 1 0,7 1 
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ตาราง 6 ค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรและค ำแนะน ำส ำหรับทุง่หญ้ำ 

จดักำร / ปัจจยักำรผลติ ค ำแนะน ำ 

ปรับตวัดีขึน้ หมำยถึงทุง่หญ้ำที่มกีำรจดักำรอยำ่งยัง่ยืน มีกำรคกุคำมในระดบัปำนกลำงและทุง่เลีย้งสตัว์ที่ได้รับกำรปรับปรุง (เช่น กำรปรับปรุงสำยพนัธุ์ ชลประทำน) 

ปกต ิ หมำยถึงไมม่กีำรลดลงของคณุภำพและมีกำรจดักำรทุง่หญ้ำอยำ่งยัง่ยืน แตไ่มม่กีำรปรับปรุงกำรบริหำรจดักำรทีช่ดัเจน 

เสือ่มโทรมเลก็น้อย 
แสดงให้เห็นถึงกำรมีทุง่เลีย้งสตัว์มำกเกินไปหรือทุง่หญ้ำอยูใ่นสภำพทีเ่สือ่มโทรม ผลผลติคอ่นข้ำงลดลง (เทียบกบัทุง่หญ้ำที่มกีำรจดักำรแบบพืน้เมืองหรือแบบ
ธรรมชำติ) และปัจจยักำรผลติไมม่ีกำรจดักำร 

เสือ่มโทรมมำก หมำยถึงกำรสญูเสยีกำรผลิตพืชและพืน้ท่ีสเีขียวที่ส ำคญัเป็นระยะเวลำยำวนำน เกิดควำมเสยีหำยอยำ่งรุนแรงตอ่พชื และ / หรือกำรพงัทลำยของดินอยำ่งรุนแรง 

กลำง กำรใช้ปัจจยักำรผลติที่ไมม่ีกำรบริหำรจดักำร 

สงู มีกำรปรับปรุงทุง่หญ้ำโดยปัจจยักำรผลติอยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือเพิ่มเติมกำรจดักำร / กำรปรับปรุง (มีกำรจดัเป็นทุง่หญ้ำที่ปรับปรุงดีขึน้) 

 
7.4 พืน้ที่ป่าไม้ 

ตารางที่ 7 ตวัชีว้ดัของพืน้ท่ีป่ำทีม่ีพืน้ท่ีสเีขียวปกคลมุอยำ่งน้อย 10% 
สภำพภมูิอำกำศ กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (FLU) กำรบริหำรจดักำร (FMG) ตวัชีว้ดั (FI) FLU FMG FI 

ทัง้หมด ป่ำธรรมชำติ (ในสภำพท่ีสมบรูณ์) n/a (1) n/a 1   

ทัง้หมด ป่ำที่มีกำรจดักำร All All 1 1 1 

เขตร้อนชืน้ /แห้งแล้ง 
ท ำไร่เลือ่นลอยในพืน้ท่ีรกร้ำงระยะสัน้ n/a n/a 0,64   

ท ำไร่เลือ่นลอยในพืน้ท่ีรกร้ำงแบบยำวนำน n/a n/a 0,8   

หนำว / ชืน้ / แห้งแล้ง 
ท ำไร่เลือ่นลอยในพืน้ท่ีรกร้ำงระยะสัน้ n/a n/a 1   

ท ำไร่เลือ่นลอยในพืน้ท่ีรกร้ำงแบบยำวนำน n/a n/a 1   

 

ตำรำงที่ 8 ให้ค ำแนะน ำส ำหรับกำรเลอืกคำ่ที่เหมำะสมจำกตำรำงที่ 7 
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ตารางที่ 8 ค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรใช้ประโยชน์ที่ดินส ำหรับป่ำไม้ 
(2) n/a = not 
applicable; 

in these cases FMG 
and FI shall not 

apply and for the 
calculation of SOC  
the following rule 

may be used: SOC 
= SOCST × FLU . 

สภำพภมูิอำกำศ กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (FLU) กำรบริหำรจดักำร(FMG) อินพตุ (FI) FLU FMG FI 
เขตอบอุน่, หนำว, แห้งแล้ง พืน้ท่ีเพำะปลกู กำรไถพรวนแบบเต็มรูปแบบ ต ่ำ 1 1 0,95 

กลำง 1 1 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1 1,37 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1 1,04 

กำรไถพรวนแบบไมเ่ต็มรูปแบบ ต ่ำ 1 1,02 0,95 

กลำง 1 1,02 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1,02 1,37 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1,02 1,04 

ไมไ่ถพรวน ต ่ำ 1 1,1 0,95 

กลำง 1 1,1 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1,1 1,37 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1,1 1,04 

เขตอบอุน่, หนำวชืน้ / เปียก พืน้ท่ีเพำะปลกู กำรไถพรวนเต็มรูปแบบ ต ่ำ 1 1 0,92 

กลำง 1 1 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1 1,44 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1 1,11 

กำรไถพรวนแบบไมเ่ต็มรูปแบบ ต ่ำ 1 1,08 0,92 

กลำง 1 1,08 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1,08 1,44 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1,08 1,11 

ไมไ่ถพรวน ต ่ำ 1 1,15 0,92 
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กลำง 1 1,15 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1,15 1,44 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1,15 1,11 

เขตร้อนชืน้, แห้ง พืน้ท่ีเพำะปลกู กำรไถพรวนเต็มรูปแบบ ต ่ำ 1 1 0,95 

กลำง 1 1 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1 1,37 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1 1,04 

กำรไถพรวนแบบไมเ่ต็มรูปแบบ ต ่ำ 1 1,09 0,95 

กลำง 1 1,09 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1,09 1,37 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1,09 1,04 

ไมไ่ถพรวน ต ่ำ 1 1,17 0,95 

กลำง 1 1,17 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1,17 1,37 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1,17 1,04 

เขตร้อนชืน้ / เปียก พืน้ท่ีเพำะปลกู กำรไถพรวนเต็มรูปแบบ ต ่ำ 1 1 0,92 

กลำง 1 1 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1 1,44 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1 1,11 

กำรไถพรวนแบบไมเ่ต็มรูปแบบ ต ่ำ 1 1,15 0,92 

กลำง 1 1,15 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1,15 1,44 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1,15 1,11 
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ไมไ่ถพรวน ต ่ำ 1 1,22 0,92 

กลำง 1 1,22 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1,22 1,44 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1,22 1,11 

ภเูขำเขตร้อน  กำรไถพรวนเต็มรูปแบบ ต ่ำ 1 1 0,94 

กลำง 1 1 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1 1,41 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1 1,08 

กำรไถพรวนแบบไมเ่ต็มรูปแบบ ต ่ำ 1 1,09 0,94 

กลำง 1 1,09 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1,09 1,41 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1,09 1,08 

ไมไ่ถพรวน ต ่ำ 1 1,16 0,94 

กลำง 1 1,16 1 

สงู แบบใสปุ่๋ ยคอก 1 1,16 1,41 

สงู แบบไมใ่สปุ่๋ ยคอก 1 1,16 1,08 

 

จดักำร / ปัจจยักำรผลติ ค ำแนะน ำ 

ป่ำธรรมชำติ (ในสภำพท่ีสมบรูณ์) แสดงให้เห็นถึงป่ำธรรมชำติที่ไมม่ีกำรลดลงของคณุภำพและมีกำรจดักำรอยำ่งยัง่ยืน 

ป่ำที่มีกำรจดักำร 
กำรเพำะปลกูแบบถำวรในป่ำเขตร้อนหรือป่ำถกูใช้ส ำหรับกำรเพำะปลกูของพชืประจ ำปีเป็นเวลำสัน้ (เช่น 3-5 ปี) หลงัจำกนัน้ถกูทิง้ร้ำงอกีครัง้ 
กำรเจริญเติบโต 

ท ำไร่เลือ่นลอยในพืน้ท่ีในระยะสัน้ แสดงให้เห็นถึงสถำนกำรณ์ของพืน้ท่ีป่ำที่ถกูเวนคืนจำกภำครัฐหรือท้องถ่ิน ก่อนที่จะถกูใช้เป็นพืน้ที่เพำะปลกู 
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ท ำไร่เลือ่นลอยในพืน้ท่ีแบบถำวร แสดงให้เห็นถึงสถำนกำรณ์กำรฟืน้ตวัของป่ำก่อนทีจ่ะมใีช้งำน 

8. คา่คารบ์อนในดนิ 

CVEG หรือ R คือคำ่ทีเ่หมำะสม 
 
8.1. พืน้ท่ีเพำะปลกู 

ตารางที่ 9 คำ่คำร์บอนในดินส ำหรับ cropland (ทัว่ไป) 
สภำพภมูิอำกำศ CVEG(ตนัคำร์บอน / เฮกตำร์) 
ทัง้หมด 0 

 
ตารางที่ 10 คำ่ส ำหรับพืชอ้อย (เฉพำะ) 

เขต สภำพภมูิอำกำศ โซนของระบบนิเวศ ทวีป CVEG (ตนัคำร์บอน / เฮกตำร์) 

เขตร้อน 

เขตร้อนแห้ง 
ป่ำเขตร้อนแห้งแล้ง 

แอฟริกำ 4,2 

เอเชีย (ภำคพืน้) 4 

ป่ำสแคปแลนด์ เอเชีย (หมูเ่กำะ) 4 

เขตร้อนชืน้ ป่ำผลดัใบในเขตร้อนชืน้ 
แอฟริกำ 4,2 

อเมริกำกลำงและอเมริกำใต้ 5 

เขตร้อนเปียก ป่ำฝนเขตร้อน 
เอเชีย (หมูเ่กำะ) 4 

อเมริกำกลำงและอเมริกำใต้ 5 

เขตชุม่ชืน้กึง่เขตร้อน 
อบอุน่แห้งพอสมควร บริภำษกึ่งเขตร้อน อเมริกำเหนือ 4,8 

อบอุน่ชืน้พอสมควร ป่ำคอ่นข้ำงชืน้ 
อเมริกำกลำงและอเมริกำใต้ 5 

อเมริกำเหนือ 4,8 

8.2. พืชหลำยฤดทูีล่ ำต้นมกัจะไมม่ีกำรเก็บเก่ียวเป็นประจ ำทกุปี เช่น ป่ำละเมำะแบบหมนุเวียนระยะสัน้และปำล์มน ำ้มนั 
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ตาราง 11 คำ่พืชส ำหรับพืชยืนต้น (ทัว่ไป) 
สภำพภมูิอำกำศ CVEG (ตนัคำร์บอน / เฮกตำร์) 

ภมูิอำกำศแถบอบอุน่ (ทกุระบอบควำมชืน้) 43,2 

เขตร้อนแห้ง 6,2 

เขตร้อนชืน้ 14,4 

เขตร้อนเปียก 34,3 

ตารางที่ 12 คำ่พชืส ำหรับพืชยืนต้นเฉพำะ 
สภำพภมูิอำกำศ ประเภทกำรเพำะปลกู CVEG (ตนัคำร์บอน / เฮกตำร์) 

ทัง้หมด 

มะพร้ำว 75 

สบูด่ ำ 17,5 

โจโจบำ 2,4 

น ำ้มนัปำล์ม 60 

 
8.3. ทุ้งหญ้ำ 

ตารางที่ 13 คำ่ส ำหรับพืชทุง่หญ้ำ - ไมร่วมทุง่หญ้ำสแครปแลนด์ (ทัว่ไป) 
สภำพภมูิอำกำศ CVEG (ตนัคำร์บอน / เฮกตำร์) 
เหนือ - แห้งและเปียก 4,3 

เย็นหนำว - แห้ง 3,3 

เย็นหนำว - เปียก 6,8 

หนำวอุน่ - แห้ง 3,1 

หนำวอุน่ - เปียก 6,8 

ร้อนชืน้- แห้ง 4,4 

ร้อนชืน้- ชืน้และเปียก 8,1 
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ตารางที่ 14 คำ่พชืส ำหรับ Miscanthus (เฉพำะ) 
เขต สภำพภมูิอำกำศ ระบบนิเวศ ทวีป CVEG (ตนัคำร์บอน / เฮกตำร์) 
เขตชุม่ชืน้กึง่เขตร้อน เขตอบอุน่ แห้ง ป่ำแห้งกึง่เขตร้อน ยโุรป 10 

อเมริกำเหนือ 14,9 

ทุง่หญ้ำสเตปป์ อเมริกำเหนือ 14,9 

 
ตารางที่ 15 คำ่ส ำหรับสแครปแลนด์ ที่พืน้ท่ีสว่นใหญ่ประกอบด้วยไม้ยืนที่มคีวำมสงูต ่ำกวำ่ 5 เมตร และมีต้นไม้ทีไ่มไ่ด้มีลกัษณ์ทีช่ดัเจน 

เขต สภำพภมูิอำกำศ CVEG (ตนัคำร์บอน / เฮกตำร์) 
ภมูิอำกำศร้อนชืน้ แอฟริกำ 46 

ทวีปอเมริกำเหนือและใต้ 53 

เอเชีย (ภำคพืน้) 39 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 46 

ออสเตรเลยี 46 

เขตภมูิอำกำศชุ่มชืน้กึง่เขตร้อน แอฟริกำ 43 

ทวีปอเมริกำเหนือและใต้ 50 

เอเชีย (ภำคพืน้) 37 

ยโุรป 37 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 43 
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8.4 ป่าไม้ 
ตารางที่ 16 คำ่ส ำหรับพืน้ท่ีป่ำไม้ - ไมร่วมป่ำปลกู - มีพืชปกคลมุระหวำ่ง 10% และ 30%  

เขต สภำพภมูิอำกำศ ทวีป CVEG (ตนัคำร์บอน / เฮกตำร์) R 

ภมูิอำกำศเขตร้อน แบบร้อนชืน้ฝนชกุ แอฟริกำ 40 0,37 

อเมริกำเหนือและใต้ 39 0,37 

เอเชีย (ภำคพืน้) 36 0,37 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 45 0,37 

ร้อนชืน้ แอฟริกำ 30 0,24 

อเมริกำเหนือและใต้ 26 0,24 

เอเชีย (ภำคพืน้) 21 0,24 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 34 0,24 

ร้อนแห้งแล้ง แอฟริกำ 14 0,28 

อเมริกำเหนือและใต้ 25 0,28 

เอเชีย (ภำคพืน้) 16 0,28 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 19 0,28 

แบบมรสมุ แอฟริกำ 13 0,24 

อเมริกำเหนือและใต้ 17 0,24 

เอเชีย (ภำคพืน้) 16 0,24 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 26 0,28 

เขตภมูิอำกำศชุ่มชืน้กึง่เขตร้อน ร้อนชืน้ อเมริกำเหนือและใต้ 26 0,28 

เอเชีย (ภำคพืน้ทวีป) 22 0,28 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 35 0,28 

แห้ง กึ่งเขตร้อน แอฟริกำ 17 0,28 
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อเมริกำเหนือและใต้ 26 0,32 

เอเชีย (ภำคพืน้) 16 0,32 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 20 0,32 

ทุง่หญ้ำสเตปป์ แอฟริกำ 9 0,32 

อเมริกำเหนือและใต้ 10 0,32 

เอเชีย (ภำคพืน้) 7 0,32 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 9 0,32 

ภมูิอำกำศแถบอบอุน่ มหำสมทุร ยโุรป 14 0,27 

อเมริกำเหนือ 79 0,27 

นิวซีแลนด์ 43 0,27 

อเมริกำใต้ 21 0,27 

ภำคพืน้ เอเชีย, ยโุรป (≤ 20y) 2 0,27 

เอเชีย, ยโุรป (> 20y) 14 0,27 

อเมริกำเหนือและใต้ (≤ 20 ปี) 7 0,27 

อเมริกำเหนือและใต้ (> 20 ปี) 16 0,27 

ภเูขำ เอเชีย, ยโุรป (≤ 20y) 12 0,27 

เอเชีย, ยโุรป (> 20y) 16 0,27 

อเมริกำเหนือและใต้ (≤ 20 ปี) 6 0,27 

อเมริกำเหนือและใต้ (> 20 ปี) 6 0,27 

ภมูิอำกำศขัว้โลก ป่ำสนเหนือ เอเชีย, ยโุรป, อเมริกำเหนือ 12 0,24 

แบบทนุดรำ เอเชีย, ยโุรป, อเมริกำเหนือ (≤ 20 ปี) 0 0,24 

เอเชีย, ยโุรป, อเมริกำเหนือ (> 20 ปี) 2 0,24 
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แบบเทือกเขำสงู เอเชีย, ยโุรป, อเมริกำเหนือ (≤ 20 ปี) 2 0,24 

เอเชีย, ยโุรป, อเมริกำเหนือ (> 20 ปี) 6 0,24 

 
ตารางที่ 17 คำ่ส ำหรับพืน้ท่ีป่ำไม้ - ไมร่วมป่ำปลกู - มีพืชปกคลมุมำกกวำ่ 30 % 

เขต สภำพภมูิอำกำศ ทวีป CVEG (ตนัคำร์บอน / เฮกตำร์) 
ภมูิอำกำศเขตร้อน ร้อนชืน้ฝนชกุ แอฟริกำ 204 

อเมริกำเหนือและใต้ 198 

เอเชีย (ภำคพืน้) 185 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 230 

ร้อนชืน้ผลดัใบ แอฟริกำ 156 

อเมริกำเหนือและใต้ 133 

เอเชีย (ภำคพืน้) 110 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 174 

เขตแห้งแล้ง แอฟริกำ 77 

อเมริกำเหนือและใต้ 131 

เอเชีย (ภำคพืน้) 83 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 101 

ภเูขำเขตร้อน แอฟริกำ 77 

อเมริกำเหนือและใต้ 94 

เอเชีย (ภำคพืน้) 88 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 130 

เขตชุม่ชืน้กึง่เขตร้อน ป่ำคอ่นข้ำงชืน้ อเมริกำเหนือและใต้ 132 

เอเชีย (ภำคพืน้) 109 
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เอเชีย (หมูเ่กำะ) 173 

แห้ง กึ่งเขตร้อน แอฟริกำ 88 

อเมริกำเหนือและใต้ 130 

เอเชีย (ภำคพืน้) 82 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 100 

ทุง่หญ้ำสเตปป์ แอฟริกำ 46 

อเมริกำเหนือและใต้ 53 

เอเชีย (ภำคพืน้) 41 

เอเชีย (หมูเ่กำะ) 47 

ภมูิอำกำศแถบอบอุน่ มหำสมทุร เอเชีย, ยโุรป (≤ 20y) 84 

เอเชีย, ยโุรป (> 20y) 406 

ทวีปอเมริกำเหนือและใต้ (≤ 20 ปี) 227 

ทวีปอเมริกำเหนือและใต้ (> 20 ปี) 120 

ภำคพืน้ เอเชีย, ยโุรป (≤ 20y) 27 

เอเชีย, ยโุรป (> 20y) 87 

ทวีปอเมริกำเหนือและใต้ (≤ 20 ปี) 51 

ทวีปอเมริกำเหนือและใต้ (> 20 ปี) 93 

ภเูขำ เอเชีย, ยโุรป (≤ 20y) 75 

เอเชีย, ยโุรป (> 20y) 93 

ทวีปอเมริกำเหนือและใต้ (≤ 20 ปี) 45 

ทวีปอเมริกำเหนือและใต้ (> 20 ปี) 93 

ภมูิอำกำศขัว้โลก ป่ำสนเหนือ เอเชีย, ยโุรป, อเมริกำเหนือ 53 
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แบบทนุดรำ เอเชีย, ยโุรป, อเมริกำเหนือ (≤ 20 ปี) 26 

เอเชีย, ยโุรป, อเมริกำเหนือ (> 20 ปี) 35 

แบบเทือกเขำสงู เอเชีย, ยโุรป, อเมริกำเหนือ (≤ 20 ปี) 32 

เอเชีย, ยโุรป, อเมริกำเหนือ (> 20 ปี) 53 

 

ตารางที่ 18 คำ่ส ำหรับพืชสวนป่ำ 

เขต สภำพภมูิอำกำศ ทวีป CVEG (ตนัคำร์บอน / เฮกตำร์) R 

เขตร้อนชืน้ 

ร้อนชืน้ฝนชกุ 

Africa broadleaf > 20 y 87 0,24 

Africa broadleaf ≤ 20 y 29 0,24 

Africa Pinus sp. > 20 y 58 0,24 

Africa Pinus sp. ≤ 20 y 17 0,24 

Americas Eucalyptus sp. 58 0,24 

Americas Pinus sp. 87 0,24 

Americas Tectona grandis 70 0,24 

Americas other broadleaf 44 0,24 

Asia broadleaf 64 0,24 

Asia other 38 0,24 

ร้อนชืน้ที่มีกำนผลดัใบ 

Africa broadleaf > 20 y 44 0,24 

Africa broadleaf ≤ 20 y 23 0,24 

Africa Pinus sp. > 20 y 35 0,24 

Africa Pinus sp. ≤ 20 y 12 0,24 
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Americas Eucalyptus sp. 26 0,24 

Americas Pinus sp. 79 0,24 

Americas Tectona grandis 35 0,24 

Americas other broadleaf 29 0,24 

Asia broadleaf 52 0,24 

Asia other 29 0,24 

Tropical dry forest 

Africa broadleaf > 20 y 21 0,28 

Africa broadleaf ≤ 20 y 9 0,28 

Africa Pinus sp. > 20 y 18 0,28 

Africa Pinus sp. ≤ 20 y 6 0,28 

Americas Eucalyptus sp. 27 0,28 

Americas Pinus sp. 33 0,28 

Americas Tectona grandis 27 0,28 

Americas other broadleaf 18 0,28 

Asia broadleaf 27 0,28 

Asia other 18 0,28 

Tropical shrubland 

Africa broadleaf 6 0,27 

Africa Pinus sp. > 20 y 6 0,27 

Africa Pinus sp. ≤ 20 y 4 0,27 

Americas Eucalyptus sp. 18 0,27 

Americas Pinus sp. 18 0,27 
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Americas Tectona grandis 15 0,27 

Americas other broadleaf 9 0,27 

Asia broadleaf 12 0,27 

Asia other 9 0,27 

Tropical mountain systems 

Africa broadleaf > 20 y 31 0,24 

Africa broadleaf ≤ 20 y 20 0,24 

Africa Pinus sp. > 20 y 19 0,24 

Africa Pinus sp. ≤ 20 y 7 0,24 

Americas Eucalyptus sp. 22 0,24 

Americas Pinus sp. 29 0,24 

Americas Tectona grandis 23 0,24 

Americas other broadleaf 16 0,24 

Asia broadleaf 28 0,24 

Asia other 15 0,24 

Subtropical 
Subtropical  humid forest 

Americas Eucalyptus sp. 42 0,28 

Americas Pinus sp. 81 0,28 

Americas Tectona grandis 36 0,28 

Americas other broadleaf 30 0,28 

Asia broadleaf 54 0,28 

Asia other 30 0,28 

Subtropical  dry forest Africa broadleaf > 20 y 21 0,28 



 
 
 

 

 
 

 
Page 137 of 139                Bonsucro Guidance For Production Standard V 4.0 

Africa broadleaf ≤ 20 y 9 0,32 

Africa Pinus sp. > 20 y 19 0,32 

Africa Pinus sp. ≤ 20 y 6 0,32 

Americas Eucalyptus sp. 34 0,32 

Americas Pinus sp. 34 0,32 

Americas Tectona grandis 28 0,32 

Americas other broadleaf 19 0,32 

Asia broadleaf 28 0,32 

Asia other 19 0,32 

Subtropical steppe 

Africa broadleaf 6 0,32 

Africa Pinus sp. > 20 y 6 0,32 

Africa Pinus sp. ≤ 20 y 5 0,32 

Americas Eucalyptus sp. 19 0,32 

Americas Pinus sp. 19 0,32 

Americas Tectona grandis 16 0,32 

Americas other broadleaf 9 0,32 

Asia broadleaf > 20 y 25 0,32 

Asia broadleaf ≤ 20 y 3 0,32 

Asia coniferous > 20 y 6 0,32 

Asia coniferous ≤ 20 y 34 0,32 

Subtropical  mountain systems Africa broadleaf > 20 y 31 0,24 



 
 
 

 

 
 

 
Page 138 of 139                Bonsucro Guidance For Production Standard V 4.0 

Africa broadleaf ≤ 20 y 20 0,24 

Africa Pinus sp. > 20 y 19 0,24 

Africa Pinus sp. ≤ 20 y 7 0,24 

Americas Eucalyptus sp. 22 0,24 

Americas Pinus sp. 34 0,24 

Americas Tectona grandis 23 0,24 

Americas other broadleaf 16 0,24 

Asia broadleaf 28 0,24 

Asia other 15 0,24 

Temperate 

Temperate oceanic forest 

Asia, Europe, broadleaf > 20 y 60 0,27 

Asia, Europe, broadleaf ≤ 20 y 9 0,27 

Asia, Europe, coniferous > 20 y 60 0,27 

Asia, Europe, coniferous ≤ 20 y 12 0,27 

North America 52 0,27 

New Zealand 75 0,27 

South America 31 0,27 

Temperate continental forest and mountain 
systems 

Asia, Europe, broadleaf > 20 y 60 0,27 

Asia, Europe, broadleaf ≤ 20 y 4 0,27 

Asia, Europe, coniferous > 20 y 52 0,27 

Asia, Europe, coniferous ≤ 20 y 7 0,27 

North America 52 0,27 
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South America 31 0,27 

ภมูิอำกำศขัว้โลก 

ภมูิอำกำศแบบเทือกเขำสงู 

เอเชีย ยโุรป > 20y 12 0,24 

เอเชีย ยโุรป ≤ 20y 1 0,24 

อเมริกำเหนือ 13 0,24 

ภมูิอำกำศแบบทนุดรำ 

เอเชีย ยโุรป > 20y 7 0,24 

เอเชียยโุรป ≤ 20y 1 0,24 

อเมริกำเหนือ 7 0,24 

 


