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กติตกิรรมประกาศ 
สาํนกังานเลขานุการ Bonsucro ขอแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการแกไ้ขมาตรฐาน (Standard 

Revision Committee - SRC)* ซึง่ไดอุ้ทศิเวลา ความรู ้และจติวญิญาณ ต่อโครงการสบืเน่ืองมาถงึ 2 

ปี หากไม่ไดร้บัการนําทาง และการเสนอแนะจากคณะกรรมการ แนวทางและมาตรฐานการผลติ 

(The Production Standard and Guidance) ฉบบัน้ีคงไม่สามารถสาํเรจ็ลุล่วงลงไดต้ามวตัถุประสงค์

ในการปรบัปรุงมาตรฐานใหด้ยีิง่ขึน้ และมคีวามสอดคลอ้งกบัการสรา้งความยัง่ยนืภายในสว่นงาน 

นอกจากน้ี สาํนกัเลขานุการขอแสดงความขอบคุณไปยงับรษิทัทีอ่นุญาตใหพ้นกังานแบ่งปันขอ้มลู

กบัทาง Bonsucro. 
 

สาํนกัเลขานุการยงัขอขอบคุณต่อสมาชกิฝ่ายอุตสาหกรรม** ทีย่นิดตีอ้นรบัทมีงาน Bonsucro และ

ไวว้างใจหน่วยรบัรองที ่Bonsucro คดัเลอืกเพื่อทาํการตรวจประเมนินําร่องจากความร่วมมอืดงักล่าว

เป็นสิง่ทีช่่วยยนืยนัไดว้่าแนวทางและมาตรฐานการผลติ (The Production Standard and 

Guidance) ฉบบัแกไ้ข  เป็นเครือ่งมอืทีนํ่าใชไ้ดจ้รงิในทางปฏบิตั.ิ 
 

สาํนกัเลขาธกิารขอแสดงความขอบคุณไปยงัสมาชกิ Bonsucro และหน่วยรบัรองทีไ่ดร้บัใบอนุญาต 

ในการแบ่งปันประสบการณ์และความรูก้บัคณะกรรมการแกไ้ขมาตรฐาน (SRC) และใหก้ารยนืยนัว่า 

ผลงาน แนวทางและมาตรฐานการผลติ (The Production Standard and Guidance) มคีวาม

สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในวงการอุตสาหกรรม. 
 

ทา้ยน้ี สาํนกัเลขาธกิารขอแสดงขอบคุณเป็นพเิศษต่อ ดร. เคท บรอแมน ประจาํสถาบนัสิง่แวดลอ้ม 

(Institute on the Environment) แห่งมหาวทิยาลยัมนิเนสโซตา้ ผูซ้ึง่อุทศิทุกสว่นของงานวจิยัสาํหรบั 

มาตรฐาน Bonsucro และช่วยคดิคน้ตวัชีว้ดัใหม่ (3.1.2.) 
 

ลอนดอน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

นิโคลสั ไวอารท์  

หวัหน้าฝ่ายความยัง่ยนืประจาํ Bonsucro 
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* Past and Present Members of the Standard Revision Committee:  

Benjamin R Richardson (Ethical Sugar), Gerard Puglisi (independent farmer), Sikke Meerman (Unilever), Iver Drabaek 
(Nordzucker), Marina Carlina (UNICA) 

Previous SRC members: Beatriz Secaf (UNICA), Luiz Amaral (UNICA), Allan Rankin (BP), David Howson (Bacardi) 

**Mills and their supplying farms who participated to the pilot audits: DC Bioenergia S.A., EID Parry India Ltd, Bunge- Usina 
Moema Açúcar e Álcool Ltda, New South Wales Sugar Milling Cooperative Ltd, Bundaberg Sugar Ltd, Azucarera del Norte S.A.. 

The current standard was approved by the Bonsucro membership on 1st August 2014. It 
becomes effective from 21st September 2014. 
 
From 26th September 2014 onward, non-certified mills who wish to become Bonsucro 
certified must be found in compliance with the revised Bonsucro Production Standard version 
4. 
 
Certified mills which audit is planned between 26th September and 1st January 2015, will 
have the possibility to choose to be audited against version 3 or version 4 of the Bonsucro 
Production Standard. 
 
Bonsucro certified mills must be in compliance with the revised Bonsucro Production 
Standard from 21nd September 2015 onward. 
 
Bonsucro encourages its stakeholders to share their views regarding the Standards. Any 
comments on this document can be submitted to info@bonsucro.com and via the Bonsucro 
website: www.bonsucro.com. 
 
Contact details:  

Bonsucro 
20 Pond Square 
London, N6 6BA 
United Kingdom 
www.bonsucro.com 
info@bonsucro.com 
 

 

 

* สมาชกิคณะกรรมการแกไ้ขมาตรฐาน (SRC) ในอดตีและปัจจบุนั:  

Benjamin R Richardson (เครอืขา่ยนกัวจิยั Ethical Sugar), Gerard Puglisi (เกษตรกรอสิระ), Sikke Meerman (ยูนิลเิวอร)์, 

Iver Drabaek (บรษิทัน้ําตาลนอรด์ซกัเกอร)์, Marina Carlina (สมาคมอตุสาหกรรมออ้ยแหง่บราซลิ  UNICA) 

 

สมาชกิคณะกรรมการแกไ้ขมาตรฐาน (SRC) ชดุก่อน: Beatriz Secaf (UNICA), Luiz Amaral (สมาคมอตุสาหกรรมออ้ยแหง่

บราซลิ - UNICA), Allan Rankin (BP), David Howson (บรษิทัเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์บาคารด์ี้) 

**โรงงานและฟารม์เกษตรทีเ่ขา้รว่มการตรวจประเมนินํารอ่ง : DC Bioenergia S.A., EID Parry India Ltd, Bunge- Usina 

Moema Açúcar e Álcool Ltda, New South Wales Sugar Milling Cooperative Ltd, Bundaberg Sugar Ltd, Azucarera del 

Norte S. A. 

มาตรฐานฉบบัปัจจบุนัไดร้บัการรบัรองจากสมาชกิ Bonsucro เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม พ .ศ . 2557 และมผีลบงัคบัใชน้บัจากวนัที ่21 

กนัยายน พ .ศ . 2557. 
 

นบัตัง้แต่วนัที ่ 26 กนัยายนเป็นตน้ไป โรงงานทีไ่มไ่ดร้บัการรบัรองและตอ้งการการรบัรองจาก 

Bonsucro จะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการผลติฉบบัแกไ้ข Bonsucro V. 4. 
 

โรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองแลว้และมกีาํหนดการตรวจประเมนิในช่วงวนัที ่ 26 กนัยายน ถงึวนัที ่ 1 

มกราคม สามารถเลอืกทีจ่ะรบัการตรวจประเมนิในโดยใชม้าตรฐานการผลติฉบบั V.3 หรอืฉบบั V.4 

ได ้
 

โรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน Bonsucro แลว้จะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการผลติฉบบัแกไ้ข

ของ Bonsucro นบัจากวนัที ่21 กนัยายน พ .ศ . 2558 เป็นตน้ไป 
 

Bonsucro ยนิดรีบัฟังความคดิเหน็ต่อมาตรฐานของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  หากท่านมขีอ้เสนอแนะใด ๆ 

เกีย่วกบัเอกสารฉบบัน้ี กรุณาสง่มายงั info@bonsucro.com หรอืผ่านทางเวบ็ไซต ์

www.bonsucro.com 
 

ขอ้มลูตดิต่อ : 
Bonsucro 
20 Pond Square 
London, N6 6BA 
United Kingdom 
www.bonsucro.com 
info@bonsucro.com 
 

mailto:info@bonsucro.com
http://www.bonsucro.com/
http://www.bonsucro.com/
mailto:info@bonsucro.com
mailto:info@bonsucro.com%20หรือ
http://www.bonsucro.com/
mailto:info@bonsucro.com
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Copyright, Language, and Version Notice - The official language of this “[Production Standard]” is English. 

The current version of the “[Production Standard]” is maintained on the Bonsucro website: www.bonsucro.com. 

Any discrepancy between copies, versions or translations shall be resolved by reference to the current English version. It is your 
responsibility to ensure you are using the current version of the Bonsucro “[Production Standard]”. 

The Bonsucro “[Production Standard]” and its contents are copyright of “Bonsucro” - © “Bonsucro” 2011-2014. All rights 
reserved. 

Bonsucro prohibits any modification of part or all of the contents in any form. 

This document is written in English. Bonsucro will base all of its interpretation and decisions upon the English 
version. Bonsucro does not assume any liability for errors or misunderstandings introduced when this document is 
translated into other languages. 

Bonsucro (trading name of Better Sugarcane Initiative Ltd.) is responsible for this document. The Bonsucro 
Production Standard is a living document and will be reviewed on an on-going basis for continued relevance and 
effectiveness. 

Bonsucro Standards are reviewed at least every five years. The next review is scheduled for September 2019. 

สงวนลขิสทิธ,์ ภาษา และประกาศฉบบั – ภาษาทีเ่ป็นทางการของ  มาตรฐานการผลติ (Production Standard) ฉบบั

นี้ 

มาตรฐานการผลติ (Production Standard) ฉบบัปัจจุบนั สามารถสบืคน้ไดบ้นเวบ็ไซต์ : www.bonsucro.com  

 

เอกสารฉบบันี้เขยีนดว้ยภาษาองักฤษ ใหย้ดึการตคีวามและตดัสนิจากมาตรฐาน Bonsucro ฉบบัภาษาองักฤษ 

Bonsucro ไมร่บัผดิต่อขอ้ผดิพลาดหรอืความเขา้ใจผดิทีก่ล่าวไวข้า้งตน้หากเอกสารฉบบันี้ถูกนํามาแปลในภาษาอื่น 

 

Bonsucro มาตรฐานการผลติ (Production Standard) และเนื้อหาเป็นลขิสทิธิข์อง “Bonsucro” - © “Bonsucro” 2011-

2014 สงวนลขิสทิธิท์ ัง้หมด 

ความคลาดเคลือ่นทีอ่าจเกดิขึน้จากการคดัลอก จากฉบบัทีต่่างกนั หรอืจากการแปล ใหต้ดัสนิจากตน้ฉบบั

ภาษาองักฤษปัจจุบนั อนึง่ ใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้ชง้านในการอา้งองิจาก Bonsucro มาตรฐานการผลติ 

(Production Standard) ฉบบัปัจจุบนั 

 

Bonsucro (ชือ่ทางการคา้ของ Better Sugarcane Initiative Ltd.) เป็นผูร้บัผดิชอบต่อเอกสารฉบบันี้ Bonsucro 

มาตรฐานการผลติ (Production Standard) เป็นเอกสารทีม่คีวามเป็นปัจจุบนัและจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาแกไ้ขอกี

ครัง้ตามหลกัการพฒันาเพือ่ใหส้มัพนัธก์บัขอ้เทจ็จรงิทีด่าํเนินอยู่และประสทิธภิาพทีต่่อเนือ่ง 

 

จะมกีารแกไ้ขมาตรฐาน Bonsucro อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี โดยจะจดัใหม้กีารแกไ้ขมาตรฐานครัง้ต่อไปในเดอืนกนัยายน 

พ.ศ. 2562 
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1. INTRODUCTION 

BONSUCRO 
 

Bonsucro is a global multi-stakeholder non-for-profit initiative dedicated to reducing the 
environmental and social impacts of sugarcane production while recognizing the need 
for economic viability. The mission of Bonsucro is to achieve a sugarcane sector that is 
continuously improving and verified as sustainable by acting collaboratively within the 
sector and working to continuously improve the three pillars of sustainability: economic, 
social and environmental viability. Bonsucro aims to achieve this mission through 
providing the definition for sustainable sugarcane and all sugarcane derived products 
through a multi-stakeholder approach. Bonsucro also aims at ensuring the integrity of the 
implementation of the Bonsucro Production Standard, through the implementation of the 
Certification Protocol. 

 

OBJECTIVE OF THE PRODUCTION STANDARD 
The primary purpose of this document is to define a set of principles, criteria and 
indicators, along with explanatory notes, for the assessment of the performance of 
operators against the three pillars of sustainability. It is aimed at Bonsucro members who 
wish to achieve certification. It is also used by Licensed Certification Bodies and 
auditors when carrying out certification audits. Finally it is aimed at the wider audience 
of the sugarcane sector and any interested parties. 

The document shall be read in conjunction with the Guidance for the Bonsucro 
Production Standard as this document contains additional requirements which 
implementation support compliance with the indicators of the Production Standard. 

1. บทนํา 
BONSUCRO  
 

Bonsucro เกดิจากการรวมกลุ่มของผูถ้อืผลประโยชน์ร่วมกนัโดยไมมุ่่งหวงัผลกาํไรในขัน้ตน้ อนัมี

เจตนารมณ์ในการลดผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มจากการผลติออ้ย และในขณะเดยีวกนัก็

ตระหนกัถงึความจาํเป็นของความอยู่รอดทางเศรษฐกจิ. ภารกจิของ Bonsucro คอืการสรา้ง

ความสาํเรจ็ใหก้บัธุรกจิการคา้การออ้ยและน้ําตาลใหม้กีารปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองและมคีวามยัง่ยนื 

ดว้ยการร่วมมอืกนัระหว่างภาคธุรกจิการคา้การออ้ยและน้ําตาลในการปรบัปรุงบรรทดัฐานของความ

ยัง่ยนื 3 ประการ ซึง่ไดแ้ก่ ความสาํเรจ็ทางเศรษฐกจิ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และความรบัผดิชอบ

ต่อสิง่แวดลอ้ม. Bonsucro มุ่งทีจ่ะบรรลุภารกจิน้ีผ่านมาตรฐานการผลติออ้ยและผลติภณัฑจ์ากออ้ย

ทีย่ ัง่ยนืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีทีห่ลากหลาย (multi-stakeholder approach). 

นอกจากน้ี Bonsucro มุ่งทีจ่ะสรา้งความเชื่อมัน่ในการนํามาตรฐานการผลติ (Bonsucro Production 

Standard) ไปใชด้าํเนินงานตามหลกัจรยิธรรมผ่านระเบยีบการรบัรอง “Certification Protocol”. 

วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการผลติ  

วตัถุประสงคห์ลกัของเอกสารฉบบัน้ี คอื การนิยามหลกัการ เกณฑ ์ และตวัชีว้ดั พรอ้มกบัขอ้ความ

อธบิาย เพื่อใชส้าํหรบัการตรวจประเมนิของผูป้ระกอบการทีเ่ป็นสมาชกิของ Bonsucro ทีต่อ้งการ

การรบัรองมาตรฐานการผลติ Bonsucro ตาม 3 บรรทดัฐานของความยัง่ยนื และหน่วยตรวจรบัรอง

มาตรฐานและผูต้รวจประเมนิทีจ่ะนํามาตรฐานไปใชใ้นการตรวจประเมนิผูท้ีข่อการรบัรอง ทา้ยน้ี 

เอกสารฉบบัน้ียงัมเีป้าหมายทีจ่ะขยายกลุ่มผูใ้ชง้านในภาคธุรกจิการคา้การออ้ยและน้ําตาลทีก่วา้ง

ขึน้ รวมถงึหน่วยงานอื่น ๆ ทีส่นใจ. 

 เอกสารฉบบัน้ีควรอ่านร่วมกบัคูม่อืการประยุกตใ์ชม้าตรฐานการผลติ Bonsucro (Guidance for the 
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HISTORY OF THE DOCUMENT 
Version 4.0 

In June 2012, upon the recommendation of the Bonsucro Secretariat, the Board of 
Directors agreed to start the revision process of the Bonsucro Production Standard 
and Guidance. The Board instructed the Secretariat to follow the Standard Revision 
Procedure set up in line with the ISEAL Code of Best Practice for Standard Setting. 
The Secretariat called for the participation of Members, and one representative of 
each class of membership formed the Standard Revision Committee (SRC). The SRC 
first met in London in November 2012. The committee subsequently met remotely, 
and once in person in New Orleans in November 2013. The SRC was given the task 
to draft the new version of the Bonsucro Production Standard and Guidance. They 
based their work on six public and online consultations, six pilot audits and the 
involvement of several external consultants and technical experts. Each meeting was 
minuted and minutes were made public on the Bonsucro website. 

 

A total of 6 public consultations to which 402 people participated were carried out 
during the project. 

 

 

 

 

Nov 2012:  1st consultation (London) 

Bonsucro Production Standard) เน่ืองจากเอกสารฉบบัดงักล่าวมขีอ้กาํหนดเพิม่เตมิซึง่ตอ้ง

นําไปใชป้ระกอบกบัตวัชีว้ดัมาตรฐานการผลติ (Production Standard) 

ความเป็นมาของมาตรฐาน  
ฉบบั V. 4.0  

ในเดอืนมถุินายน พ .ศ . 2555 ตามคาํแนะนําของสาํนกังานเลขานุการ คณะกรรมการบรหิาร เหน็

พอ้งกนัในการเริม่ตน้แกไ้ขขัน้ตอนของ Bonsucro แนวทางและมาตรฐานการผลติ (Production 

Standard and Guidance) คณะกรรมการบรหิารไดส้ัง่ใหส้าํนกัเลขาธกิารยดึกระบวนการปรบัปรุง

มาตรฐาน (Standard Revision Procedure) ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัของ  ISEAL แนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็น

เลศิสาํหรบัการสรา้งมาตรฐาน (Code of Best Practice for Standard Setting) สาํนกัเลขาธกิารได้

มกีารรบัสมคัรสมาชกิ และหน่ึงในตวัแทนของสมาชกิแต่ละประเภทจะรวมตวัเพื่อจดัตัง้เป็นคณะ 

กรรมการปรบัปรุงมาตรฐาน (SRC) โดยมกีารประชุมกนัครัง้แรกในเดอืนพฤศจกิายน พ .ศ . 2555 

ณ กรุงลอนดอน ต่อมา คณะกรรมการไดจ้ดัประชุมทางไกลในภายหลงั และไดพ้บกนัเป็นรายบุคล

ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2556 ณ เมอืง นิวออรล์นีส ์ คณะกรรมการ (SRC) ไดร้บัมอบหมาย

ภารกจิในการร่าง Bonsucro แนวทางและมาตรฐานการผลติฉบบัใหม่ขึน้ โดยมกีารประชุม

ปรกึษาหารอืกนั 6 ครัง้ทัง้ต่อสาธารณะและทางออนไลน์ มกีารตรวจประเมนินําร่อง 6 ครัง้ และ

ไดร้บัความร่วมมอืจากทีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคจากภายนอกในการประชุมแต่ละครัง้ มี

การบนัทกึและมกีารรายงานการประชุมผ่านทางเวบ็ไซตข์อง Bonsucro  

ในการประชมุปรกึษาหารอื ทัง้สิน้ 6 ครัง้ มผีูเ้ขา้ร่วมใหค้วามเหน็จาํนวน 402 คน ในชว่งดาํเนิน

โครงการ :  
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Jan 2013 – March 2013:  2nd public consultation (online) 

Nov 2013:  3rd consultation (New Orleans) 

Dec 2013 – Jan 2014:  4th consultation (online) 

Feb 2014:  5th consultation (India) 

June 2014: 6th consultation (online) 

 

A total of six pilot audits involving six Bonsucro Member mills and their 
supplying farms have took place: 

February 2014: Brazil 

March 2014: India 

April 2014: Brazil 

April 2014: Australia (2) 

May 2014: Honduras 

 

On 1st August 2014, the Bonsucro membership adopted the present standard. 

Revision round Date Description of amendment 

A June 2010 Draft version sent to Bonsucro EU Sub 
Committee 

B July 2010 Final version approved by Bonsucro 
Management Committee 

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

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

พ.ย. พ .ศ . 2556 : การประชุมปรกึษาหารอืครัง้ที ่3 (เมอืงนิว ออรล์นีส)์ 

ธ.ค. พ .ศ . 2556 – ม.ค.พ .ศ . 2557 : การประชุมปรกึษาหารอื ครัง้ที ่4 (ออนไลน์) 

ก.พ. พ .ศ . 2557 : การประชุมปรกึษาหารอื ครัง้ที ่5 (อนิเดยี) 

มิ .ย . พ .ศ . 2557 : การประชุมปรกึษาหารอื ครัง้ที ่6 (ออนไลน์) 

การตรวจประเมนินําร่อง 6 ครัง้ ในโรงงานทีเ่ป็นสมาชกิ Bonsucro และฟารม์เกษตรทีจ่ดัสง่สนิคา้ : 

กุมภาพนัธ ์พ .ศ . 2557 : บราซลิ 

มนีาคม พ .ศ . 2557 : อนิเดยี 

เมษายน พ .ศ . 2557: บราซลิ 

เมษายน พ .ศ. 2557 : ออสเตรเลยี (2) 

พฤษภาคม พ .ศ . 2557:ฮอนดรูสั 

นบัตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2557 ใหส้มาชกิของ Bonsucro ยดึหลกัมาตรฐานฉบบัปัจจบุนั 

รอบการปรบัปรุง วนัที ่ คาํอธบิายการแกไ้ขเพิม่เตมิ 

A มถุินายน พ .ศ . 2553 ฉบบัปรบัปรุงถูกส่งไปยงัคณะอนุกรรมการ Bonsucro EU 

Sub Committee 
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C December  2010 Revision made based on compliance 
with EU RED 

D February  2011 Revision made based on compliance 
with EU RED 

Draft version 2.0 November 2013 First draft open for public consultation 

Draft version 2.5 June 2014 Second  Draft open for public 
consultation 

Draft version 2.9 July 2014 Final draft published for vote by 
members 

Version 4 July 2014 Revised Bonsucro Production Standard 
and Guidance with inclusion of new 
indicators and clarification added to the 
guidance document which became 
guidance for implementation. 

16 core indicators over 8 criteria 12 
new indicators (added or replacing 
other indicators) 

2 indicators which value were modified 
2 indicators removed 

Removal of Principle 7 – Chain of 
Custody 

Version 4.01 October 2014 Correction of publishing errors shown 
in indicator 2.1.4 and HCV definition 
(English version only) 

 

B กรกฎาคม พ .ศ . 2553 ฉบบัสุดทา้ยไดร้บัการรบัรองโดยคณะกรรมการการจดัการ 

Bonsucro Management Committee 

C ธนัวาคม พ .ศ . 2553 การปรบัปรุงยดึตามหลกัความสอดคลอ้งกบั EU RED 

D กุมภาพนัธ ์พ .ศ . 2554 การปรบัปรุงยดึตามหลกัความสอดคลอ้งกบั EU RED 

ฉบบัร่าง V. 2.0 พฤศจกิายน พ .ศ . 2556 ฉบบัร่างฉบบัที ่  1  ทีเ่ปิดเผยในทีป่ระชุมปรกึษาหารอื ต่อ

สาธารณะ 

ฉบบัร่าง V. 2.5 มถุินายน พ .ศ . 2557 ฉบบัร่างฉบบัที ่  2 ทีเ่ปิดเผยในทีป่ระชุมปรกึษาหารอืต่อ

สาธารณะ 

ฉบบัร่าง V. 2.9 กรกฎาคม พ .ศ . 2557 ฉบบัร่างฉบบัสุดทา้ยทีต่พีมิพเ์พือ่ใหส้มาชกิออกเสยีง

ลงคะแนน 

ฉบบั V. 4 กรกฎาคม  พ .ศ . 2557 ปรบัปรุง Bonsucro Production Standard และProduction 

Standard and Guidance ทีป่ระกอบดว้ยตวัชีว้ดัใหม ่และ

ใส่คาํอธบิายทีช่ดัเจนเพิม่เขา้ไปในเอกสาร ซึง่จะเป็น

แนวทางสาํหรบัการนําไปปฏบิตัใิช ้

ตวัชีว้ดัหลกั 16 ขอ้ สาํหรบั เกณฑ ์8 ประการ ตวัชีว้ดัใหม ่

12 ขอ้ (มกีารเพิม่หรอืแทนทีต่วัชีว้ดัอืน่) 

มกีารแกไ้ขตวัชีว้ดั 2 ขอ้ และมกีารตดัตวัชีว้ดัออก 2 ขอ้ 

มกีารตดัหลกัการที ่ 7 - ห่วงโซ่ของการควบคุม (chain of 

custody) 

ฉบบั V. 4.01 ตุลาคม พ .ศ.  2557 มกีารแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากการตพีมิพใ์นตวัชีว้ดัขอ้ 

2.1.4 และนิยาม HCV 
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2. SCOPE  
The Bonsucro Production Standard applies worldwide to any sugarcane mill 
and their supplying area wishing to sell sugarcane derived products as 
Bonsucro certified and make related claims. The Standard evaluates the 
outcome of practices implemented at mill and farm levels. 

The Bonsucro Certification System makes a distinction between 2 certification 
options: 

“Bonsucro”: compliant with Bonsucro requirements 

“Bonsucro EU”: compliant with Bonsucro requirements PLUS additional 
requirements that are needed for EU RED compliance (in line with the EU 
Renewable Energy Directive (RED) 28/2009/EC – its similar provisions in the 
EU Fuel Quality Directive (FQD) 30/2009/EC) 

Within the Bonsucro Certification System documents (i.e. Standards, 
Guidance, and Certification Protocol) the extra Bonsucro EU requirements are 
clearly marked. 

For certification against Bonsucro EU, the Bonsucro requirements PLUS all 
additional EU RED requirements must be met. Achieving Bonsucro EU 
certification is equivalent to achieving Bonsucro certification. Whereas the 
contrary does not apply; achieving Bonsucro certification is not equivalent to 
achieving Bonsucro EU certification. 

2. ขอบเขต 
Bonsucro มาตรฐานการผลติ (Production Standard) สามารถประยุกตใ์ชไ้ดก้บัโรงงาน

น้ําตาลและไร่ออ้ยทีเ่ป็นพืน้ทีร่บัชือ้ของโรงงานทัว่โลกทีต่อ้งการจะขายผลติภณัฑจ์ากออ้ยที่

ไดก้ารรบัรองมาตรฐานการผลติ Bonsucro. มาตรฐานน้ีประยุกตใ์ชท้ัง้ในระดบัโรงงานน้ําตาล

และฟารม์เกษตร. 

ระบบการรบัรองของ Bonsucro (Certification System) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี :  

“ Bonsucro ”: ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของ Bonsucro 

“ Bonsucro EU ”: ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของ Bonsucro และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิของ EU 

RED ตามคาํประกาศของสหภาพยุโรป เรื่อง พลงังานหมุนเวยีน (2009/28/EC) เช่นเดยีวกบั

คาํประกาศของสหภาพยโุรปฉบบัปรบัปรุง เรื่อง คุณภาพน้ํามนัเชือ้เพลงิ (2009/30/EC) 

ซึง่ระบบเอกสารของมาตรฐาน Bonsucro เช่น มาตรฐาน แนวทาง และระเบยีบการรบัรอง 

ไดค้รอบคลุมขอ้กาํหนดของมาตรฐาน Bonsucro EU ไวอ้ย่างชดัเจน. 

สาํหรบัการรบัรองมาตรฐาน Bonsucro EU การรบัรองนัน้ตอ้งบรรลุขอ้กาํหนดของ 

Bonsucro รวมทัง้ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิของ EU RED สาํหรบัผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการรบัรอง

มาตรฐาน Bonsucro EU แลว้นัน้เทยีบเท่าไดก้บัการไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน Bonsucro 

ในทางตรงกนัขา้ม การไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน Bonsucro ไม่เทยีบเท่ากบัการไดร้บัการ

รบัรอง มาตรฐาน Bonsucro EU. 
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REFERENCED PUBLICATIONS 
 

Guidance to the Bonsucro Production Standard 

Bonsucro Chain of custody Standard Bonsucro Certification Protocol Bonsucro 
Calculator 

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 

3. เอกสารอา้งองิ  
Guidance to the Bonsucro Production Standard (แนวทางสาํหรบัมาตรฐานการผลติ) 

Bonsucro Chain of Custody Standard (มาตรฐานหว่งโซ่ของการควบคมุ), Bonsucro 

Certification Protocol (ระเบยีบการรบัรอง), Bonsucro Calculator (เครื่องคาํนวณ) 

ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards (แนวทาง

ปฏบิตัทิีด่สีาํหรบัการสรา้งมาตรฐานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม) 

ISO/IEC 17065:2012 – Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying 

products, processes and services (ขอ้กาํหนดสาํหรบัหน่วยรบัรองในการรบัรองผลติภณัฑ ์ 

กระบวนการ และการบรกิาร) 

ISO/IEC 17021:2011 – Conformity Assessment – Requirements for bodies providing 

audit and certification of management systems (ขอ้กาํหนดสาํหรบัหน่วยรบัรองในการตรวจ

ประเมนิและการรบัรองระบบการจดัการ) 

PAS2050:2008 – Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas 

emissions of goods and services (ขอ้มลูจาํเพาะสาํหรบัการประเมนิวงจรชวีติของการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกของสนิคา้และบรกิาร) 

EU Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources 

(คาํประกาศของสหภาพยโุรป   (2009/28/EC) เกีย่วกบัการสนบัสนุนการใชพ้ลงังานหมุนเวยีน) 

4. DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS 4. นิยามและอกัษรย่อ 
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CONSENSUS*: General agreement, characterized by the absence of sustained 
opposition to substantial issues by any important stakeholder group. 

FARM: Operator producing the sugarcane which is delivered to the mill. 

MILL: Operator that applies for certification. The mill has the ultimate 
responsibility for compliance with the Bonsucro Standard. 

OPERATOR: Farm or mill. Entities that are responsible for the undertaking and 
contracting activities related to the sugarcane growing and processing, including 
transportation. 

STAKEHOLDER: Individual or group that has an interest in any decision or 
activity of an organization (from ISO 26000) 

STANDARD: Document that provides, for common and repeated use, rules, 
guidelines or characteristics for products or related processes and production 
methods, with which compliance is not mandatory. (Adapted from Annex 1 of the 
WTO TBT Agreement) 

 

*NOTE – Consensus should be the result of a process seeking to take into account the views of 
interested stakeholders, particularly those directly affected, and to reconcile any conflicting 
arguments. It need not imply unanimity. (Adapted from ISO/IEC  Guide 2:2004) 

For further definitions, see Annex 1.  

 

Abbreviations: 

EIMP: environmental impact and management plan 

 

ฉนัทามต ิ (Consensus)*: ขอ้ตกลงทัว่ไป โดยไม่มขีอ้ขดัแยง้ทีย่งัดาํเนินอยู่ในประเดน็ปัญหา

สาํคญัจากกลุ่มผูถ้อืผลประโยชน์ร่วมหลกักลุ่มใด ๆ 

ฟารม์เกษตร (Farm): ผูป้ระกอบการผลติออ้ยซึง่จะนําสง่ไปยงัโรงงาน  

โรงงาน (Mill) : ผูป้ระกอบการทีส่มคัรการรบัรองมาตรฐาน โรงงานตอ้งมคีวามรบัผดิชอบสงูสดุ

ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานของ Bonsucro  

ผูป้ระกอบการ (Operator): ฟารม์เกษตรและโรงงานเป็นหน่วยทีต่อ้งรบัผดิชอบในกจิกรรมซึง่

เกีย่วขอ้งกบัการปลกู  กระบวนการผลติ รวมถงึการขนสง่ออ้ย ตามภาระผกูพนัและตามภาระ

สญัญา 

ผูถ้อืผลประโยชน์ร่วม (Stakeholder) : บุคคล หรอื กลุ่ม ซึง่มสีว่นไดส้ว่นไดส้ว่นเสยีจากคาํ

ตดัสนิหรอืกจิกรรมใด ๆ ขององคก์ร  (จาก ISO 26000) 

มาตรฐาน (Standard) : เอกสาร (สาํหรบัการใชง้านร่วมกนัหรอืทีซ่ํ้ากนั) ว่าดว้ยกฎระเบยีบ 

แนวทาง หรอืคุณลกัษณะของผลติภณัฑ ์อกีทัง้เกีย่วขอ้งกบัวธิกีารและกระบวนการผลติ ซึง่ไมม่ี

ขอ้บงัคบัในการปฏบิตัติาม (ดดัแปลงจากภาคผนวก 1 ของความตกลง WTO TBT Agreement)  

* หมายเหตุ – ฉนัทามต ิ (consensus) ควรจะเป็นผลสบืเนือ่งมาจากกระบวนการทีมุ่ง่ใหค้วามสาํคญัต่อ

ความเหน็ของผูถ้อืผลประโยชน์รว่ม โดยเฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง รวมทัง้ใหค้วามสาํคญัต่อการ

ประนีประนอมไกล่เกลีย่ขอ้โตเ้ถยีงซึง่จะนําไปสู่ความขดัแยง้  โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นเอกฉนัท ์  (ดดัแปลงจาก 

ISO/IEC Guide 2:200) 

อักษรย่อ 

EIMP: แผนการจดัการผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม (environmental impact and management 

plan) 
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ESIA: environmental and social impact assessment 

 

FPIC: Free Prior Informed Consent 

 

GHG: greenhouse gas 

 

HCV: high conservation value 

 

LUC: land use change 

 

PPE: personal protective equipment 

ESIA: การประเมนิผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (environmental and social impact 

assessment) 

FPIC: หลกัการยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกแจง้ล่วงหน้า และเป็นอสิระ (Free Prior Informed 

Consent) 

GHG: ก๊าซเรอืนกระจก (greenhouse gas)  

HCV: พืน้ทีท่ีม่คีุณค่าสงูต่อการอนุรกัษ์ (high conservation value) 

LUC: การเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ (land use change) 

PPE: อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล  (personal protective equipment) 
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5. FRAMEWORK FOR AUDITING  

THE BONSUCRO CERTIFICATION SYSTEM 
 

The Bonsucro Certification System consists of 3 main elements: 

Standards: Bonsucro has developed 2 standards: 

- The “Bonsucro Production Standard” contains principles and criteria for 
achieving sustainable production of sugarcane and all sugarcane derived 
products in respect of economic, social and environmental dimensions; 

- The “Bonsucro Mass Balance Chain of Custody Standard” contains a set 
of technical and administrative requirements for enabling the tracking of 
claims on the sustainable production of Bonsucro sugarcane and all 
sugarcane derived products along the entire supply chain from fields to 
mill including transportation; through to production (e.g. conversion, 
processing, manufacturing, transformation), to warehousing, 
transportation and trade, to the use of sugarcane and all sugarcane derived 
products; 

Guidance for implementation: Bonsucro has developed guidance documents for 
members that provide further information on how to become compliant with the 
Bonsucro Production Standard and/or Chain of Custody Standard; 

Certification Protocol: Bonsucro has developed a Certification Protocol for 
auditors that list the process and procedures for certification against the Bonsucro 
Standards. This includes: 1.) rules and requirements for independent Certification 
Bodies to audit against the Bonsucro standards, and 2.) audit procedures for 
independent Certification Bodies to verify compliance with the Bonsucro 
Standards. 

Together, these 3 elements form the Bonsucro Certification System. As such, 

5. ขอบเขตของการตรวจประเมนิ 

ระบบการรบัรองมาตรฐาน BONSUCRO 
ระบบการรบัรองของมาตรฐาน Bonsucro มอีงคป์ระกอบ 3 ประการ : 

มาตรฐาน : มาตรฐาน Bonsucro ม ี2 มาตรฐาน ไดแ้ก่  

- มาตรฐานการผลติ (Bonsucro Production Standard) ประกอบดว้ยหลกัการและ

เกณฑต่์าง ๆ เพื่อบรรลุกระบวนการผลติออ้ยทีย่ ัง่ยนืและมผีลติภณัฑจ์ากออ้ยทีเ่ป็น

มติรต่อมติทิางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม. 

- มาตรฐาน (Bonsucro Mass Balance Chain of Custody Standard) ประกอบดว้ยชุด

ขอ้กาํหนดดา้นการบรหิารและดา้นเทคนิค เพื่อใชส้าํหรบัตรวจสอบ การอา้งถงึ

กระบวนผลติออ้ยและผลติภณัฑจ์ากออ้ยทีย่ ัง่ยนืนบัตัง้แต่หว่งโซ่อุปาทานจากพืน้ที่

การเกษตรจนถงึโรงงาน ซึง่รวมถงึการขนสง่จวบจนการผลติ (อาท ิ การแปลงสภาพ 

การดาํเนินการ การผลติ การเปลีย่นรปู) การจดัการคลงัสนิคา้ การขนสง่ และการขาย 

รวมทัง้การบรโิภคออ้ยและผลติภณัฑจ์ากออ้ย. 

คู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน Bonsucro (Guidance for implementation): Bonsucro ได้

พฒันาคู่มอืคูม่อืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน Bonsucro สาํหรบัสมาชกิ ซึง่ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ

เกีย่วกบัวธิปีฏบิตัติามมาตรฐานการผลติ (Bonsucro Production Standard) และ/ หรอื Chain 

of Custody Standard 

ระเบยีบการรบัรอง (Certification Protocol) : Bonsucro ไดพ้ฒันาระเบยีบการรบัรองสาํหรบั

ผูต้รวจประเมนิประกอบดว้ยวธิกีารดาํเนินงานและกระบวนการสาํหรบัการรบัรองเกีย่วกบั

มาตรฐาน Bonsucro ซึง่ไดแ้ก่ 1.) กฎระเบยีบและขอ้กาํหนดสาํหรบัหน่วยตรวจรบัรองอสิระใน

การตรวจประเมนิมาตรฐาน Bonsucro และ 2.) กระบวนการตรวจประเมนิสาํหรบัหน่วยตรวจ
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these individual documents must always be used in relation to each other. รบัรองอสิระในการตรวจสอบความสอดคลอ้งองในการปฏบิตัติามมาตรฐาน Bonsucro. 

องคป์ระกอบทัง้ 3 ประการ น้ี ประกอบเป็นระบบการรบัรอง Bonsucro Certification System 

ดงันัน้ จงึจาํเป็นตอ้งมกีารใชเ้อกสารแต่ละฉบบัอย่างสมัพนัธก์นั 

UNIT OF CERTIFICATION 
The certificate holder is the mill. 

The unit of certification is the mill and its cane supplying area and includes all 
relevant activities on the farms, mill site, including by-product production and 
power export. 

The mill has the ultimate responsibility for compliance with the Bonsucro 
Standard. 

The cane supply area included in the unit of certification comprises of the 
farms/estates supplying cane in conformity with the Bonsucro Standard. This may 
be 100% of the farms/estates supplying cane to the mill, or a lesser number. In the 
latter case only a respective percentage of the mill’s production would be 
considered as Bonsucro certified. 

The total area included in the unit of certification and used for cane production, 
not just the area harvested in the reporting period, is used in assessing the cane 
supply area. 

To guarantee that the sugarcane included in the unit of certification is actually 
processed by the mill, the mill must have a management system in place to ensure 
that the sugarcane processed at the mill is coming from a given field included in 
the unit of certification. 

If the mill is purchasing sugarcane, sugar or biofuel not produced within the unit 
of certification, it shall demonstrate that the sources of production fulfill the 
requirements of the Bonsucro Production Standard. 

หน่วยทีข่อการรบัรอง 

ผูเ้ป็นเจา้ของเอกสารรบัรองคอืโรงงาน 

หน่วยทีข่อการรบัรอง คอื โรงงานและแหล่งเกบ็ซือ้วตัถุดบิของโรงงาน และรวมถงึกจิกรรมต่าง 

ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในฟารม์เกษตร โรงงาน รวมถงึการผลติผลติภณัฑพ์ลอยได ้ (by-product) และ

การสง่ออกพลงังานกล (power export)  

ใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบสงูสดุของโรงงานในการปฏบิตัติาม มาตรฐานการผลติ Bonsucro 

Production Standard  

แหล่งเกบ็ซือ้ออ้ยทีร่วมอยู่ในหน่วยทีข่อการรบัรองประกอบดว้ย ฟารม์เกษตร/สถานทีเ่กบ็ซือ้

ออ้ยตามมาตรฐาน Bonsucro โดยอาจคดิเป็น 100% ของฟารม์เกษตร/สถานเกบ็ซือ้ออ้ยเพื่อ

สง่ไปยงัโรงงาน หรอืจาํนวนตํ่ากว่าน้ี ในกรณีหลงั Bonsucro จะรบัรองเฉพาะสดัสว่นการผลติ

ตามลาํดบัของโรงงานเท่านัน้ 

พืน้ทีท่ ัง้หมดทีร่วมอยู่ในหน่วยทีข่อการรบัรองและใชใ้นการผลติออ้ย (ไมใ่ช่เฉพาะบรเิวณทีม่ี

การเกบ็เกีย่วในช่วงการรายงานผล)  จะนํามาใชป้ระเมนิแหล่งเกบ็ซือ้ออ้ย 

เพื่อรบัประกนัว่าออ้ยซึง่อยูใ่นหน่วยทีข่อการรบัรองมกีารดาํเนินการโดยโรงงานจรงิ โรงงาน

ตอ้งจดัใหม้รีะบบการจดัการเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ว่าออ้ยทีผ่่านกระบวนการของโรงงานมาจาก

พืน้ทีซ่ึง่อยูใ่นหน่วยทีข่อการรบัรอง 
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หากโรงงานซือ้ออ้ย น้ําตาล หรอืเชือ้เพลงิชวีภาพ ซึง่ไม่ไดผ้ลติภายใตห้น่วยทีข่อการรบัรอง 

โรงงานจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ไดว้่า  แหล่งผลตินัน้มกีารดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของ Bonsucro 

มาตรฐานการผลติทุกประการ 

CERTIFICATION PROCESS 
Audits are conducted on the mill and on a sample of individual farms/estates in 
the cane supply area supplying cane to the mill as per the sampling methodology 
outlined in the Bonsucro Certification Protocol. 

In order to achieve certification with the Bonsucro Production Standard: 

- Full compliance with the 16 core indicators (plus Principle 6 for 
certification against Bonsucro EU) is required, plus 

- A minimum of 80 % of all the indicators must be satisfied. To be 
considered satisfied an indicator which applies to mill and farm must be 
met by both entities. 

A mill that applies for certification against the Bonsucro Standard must also apply 
for certification against the Bonsucro Chain of Custody Standard. A certificate 
can only be issued when the mill is found compliant with both Standards. A mill 
can’t be issued a Bonsucro Production Standard certificate without being in 
compliance with the Chain of Custody Standard. 

The result of the audit will be a volume of the Bonsucro certified sugarcane 
products based on a proportion of sugarcane supplied to the mill. The certification 
decision will be based on the result provided by the Bonsucro Calculator (see tab 
“output summary”). Data must be collected by growers and millers and verified 
during the audit process. 

The audit will be performed according to the frequency defined by Bonsucro in 
the Certification Protocol. The audit must be performed by Bonsucro Licensed 
Certification Bodies. 

กระบวนการรบัรอง 

การตรวจประเมนิจะดาํเนินการกบัโรงงานและกบักลุ่มตวัอย่างฟารม์เกษตร/สถานทีเ่กบ็ซือ้

ออ้ยทีจ่ะสง่ออ้ยไปยงัโรงงาน โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งตามทีร่ะบุในระเบยีบการรบัรอง 

Bonsucro Certification Protocol 

ผูย้นืขอการรบัรองทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานการผลติ Bonsucro Production Standard คอื:  

- ไม่พบขอ้พกพร่องในตวัชีว้ดัหลกัทัง้ 16 ขอ้ (รวมถงึหลกัการ 6 สาํหรบัการรบัรอง

ดา้นมาตรฐาน Bonsucro EU) และ  

- ไม่พบขอ้พกพร่องอย่างน้อย 80% ของตวัชีว้ดัทัง้หมด ซึง่หมายความว่าทัง้โรงงาน

และฟารม์เกษตรทีอ่ยูใ่นหน่วยขอการรบัรองตอ้งไม่พบขอ้พกพร่องอย่างน้อย 80% 

ทัง้คู ่

โรงงานทีส่มคัรขอการรบัรองมาตรฐานการผลติ (Bonsucro Production Standard) จะตอ้งขอ

การรบัรองมาตรฐาน Bonsucro Chain of Custody Standard ร่วมดว้ย โรงงานจะไดร้บัการ

รบัรองกต่็อเมื่อโรงงานผ่านการตรวจรบัรองมาตรฐานทัง้สองประเภท อน่ึง โรงงานจะไม่ไดร้บั

การรบัรองมาตรฐานการผลติ Bonsucro Production Standard หากไม่ผ่านมาตรฐาน Chain 

of Custody Standard. ผลจากการตรวจประเมนิจะมผีลต่อปรมิาณผลติภณัฑจ์ากออ้ยทีจ่ะ

ไดร้บัการรบัรองจาก Bonsucro ซึง่อยู่บนพืน้ฐานของสดัสว่นของออ้ยทีถู่กสง่เขา้มาในโรงงาน 

การรบัรองจะตดัสนิจากผลการคาํนวณของ Bonsucro Calculator (ดหูวัขอ้ “การสรุปผล”) โดย

เกษตรกรและเจา้ของโรงงานจะเป็นผูเ้กบ็ขอ้มลูและขอ้มลูจะไดร้บัการตรวจสอบความถูกตอ้ง
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For more certification requirements see the Bonsucro Certification Protocol ในละหว่างกระบวนการตรวจประเมนิ. 

ความถีใ่นการตรวจประเมนิใหย้ดึตามหลกัทีร่ะบุไวใ้นระเบยีบการรบัรอง “Bonsucro 

Certification Protocol” การตรวจประเมนิจะตอ้งดาํเนินการโดยหน่วยรบัรองทีไ่ดร้บัใบอนุญาต

จาก Bonsucro 

สาํหรบัขอ้กาํหนดในการรบัรองเพิม่เติม กรณุาศึกษาจากระเบียบการรบัรอง 

“Bonsucro Certification Protocol” 
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6. BONSUCRO PRODUCTION STANDARD 

PRINCIPLE 1- OBEY THE LAW (หลกัการที ่1 – ปฏบิตัติามกฎหมาย) 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

1.1. To comply 
with applicable 
laws 

1.1. ปฏบิตัติาม

กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

1.1.1. National 
laws complied 

with 

1.1.1. ปฏบิตัติาม

กฎหมายของ

ประเทศ 

• • 
Yes/No 

ใช/่ไม่ใช ่

Yes 

ใช ่

CORE INDICATOR 

Relevant legislation refers to laws (including ratified and integrated 
international conventions), in line with the scope of application of 
the Bonsucro Production Standard. This includes laws on waste, 

pollution & environmental protection, nature conservation & HCV 
area protection, water quality & extraction, energy & GHG 

emission, labour conditions, operational health & safety, social 
wellbeing, land and water title and land and water -use rights, soil 

protection, agricultural and processing practices, transportation. The 
stricter regulation should prevail unless otherwise specified. 

For further information, see Guidance. 

ตวัช้ีวดัหลกั 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหมายถงึกฎหมาย และอนุสญัญาระหว่างประเทศ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการของเสยี มลพษิ และสิง่แวดลอ้ม กฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิและการป้องกนัพืน้ที ่HCVs กฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัการใชน้ํ้า คุณภาพน้ํา และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก กฎหมาย

แรงงาน และกฎหมายความปลอดภยัในการทาํงาน กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนิ 

น้ํา ทีด่นิ และสทิธกิารใชน้ํ้าและดนิ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชพ้ืน้ทีใ่น

การเกษตร กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร แนวทางการปฏบิตั ิและการ

ขนสง่ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 
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CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

1.2. To 
demonstrate clear 
title to land and 

water in 
accordance with 
national practice 

and law 

1.2. มหีลกัฐานที่

สามารถพสิจูน์ได้

เกีย่วกบัสทิธใินการใช้

ทีด่นิและน้ําให้

สอดคลอ้งกบั

กฎหมายของประเทศ 

1.2.1. The right 
to use land and 
water can be 
demonstrated 

1.2.1. สทิธใินการ

ใชท้ีด่นิและน้ํา

สามารถพสิจูน์ได ้

• • 
Yes/No 

ใช่/ไมใ่ช่ 

Yes 

ใช ่

CORE INDICATOR 

Those rights can be related either to legal ownership or lease of the 
land or to customary rights. Rights to water refer to the right to 

extract water, including cap on quantity extracted.  

Legal ownership shall be the official title in the country or 
equivalent (e.g. notary, government agency or other). Customary 

rights can be evidenced in other forms by a local statutory or 
customary body. Guidance for customary rights is provided in ILO 

Conventions 169 and 117.  

When land rights have been relinquished to the benefit of the 
operator, the operator shall demonstrate the decision was taken by 
Free Prior Informed Consent and negotiated. If conflicts arise, a 

negotiated resolution must be sought based on Free Prior Informed 
Consent (see also Criterion on participation and Criterion on 

Environmental and Social Impact Assessment 5.7). 

For further information, see Guidance. 

ตวัช้ีวดัหลกั 

เป็นเจา้ของทีด่นิตามกฎหมายหรอืเช่าทีด่นิผ่านทนายความ หน่วยงานของรฐั 

หรอือื่น ๆ หรอืมสีทิธติามอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 169 และ 

117. ในกรณีทีม่กีารใชท้ีด่นิทีถ่กูทิง้รา้งทีไ่มม่กีรรมสทิธิข์องผูใ้ด ผูป้ระกอบ 

การจะตอ้งแสดงหลกัฐานขอ้ตกลงยนิยอมมอบสทิธใินการใชท้ีด่นิ และมกีาร

เจรจาต่อรอง หากมขีอ้ขดัแยง้เกดิขึน้เกีย่วกบัการมอบสทิธใินการใชท้ีด่นิ การ

เจรจาต่อรองจะตอ้งปฏบิตัติามตามหลกัการยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกแจง้
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ล่วงหน้า และเป็นอสิระหรอื Free, prior and informed consent (FPIC) (ดขูอ้

กาํหนดการมสีว่นร่วมและการประเมนิผลสิง่แวดลอ้มและสงัคม 5.7). สทิธใิน

การใชน้ํ้าหมายถงึสทิธใินการนําน้ํามาใช ้รวมถงึการขดุน้ําบาดาล 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

1.2.2 Land that 
is legitimately 
contested by 
other users 

1.2.2 การใชท้ีด่นิ

ทีถู่กตอ้งตาม

กฎหมาย แต่มกีาร

โตแ้ยง้โดยผูใ้ชอ้ื่น 

• • Ha 0 

A legitimate contest is defined as a conflict that has been registered 
and accepted by a recognized justice system. 

For further information, see Guidance. 

หมายถงึ การโตแ้ยง้ทีถู่กจดัว่าเป็นขอ้ขดัแยง้ทีม่กีารบนัทกึเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และไดร้บัการรบัรองจากกระบวนการยุตธิรรม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

1.2.3 Water that 
is legitimately 
contested by 
other users 

1.2.3 การใชน้ํ้าที่

ถูกตอ้งตาม

กฎหมายแต่มกีาร

โตแ้ยง้โดยผูใ้ชอ้ื่น 

• • Ha 0 

A legitimate contest is defined as a conflict that has been registered 
and accepted by a recognised justice system. 

For further information, see Guidance. 

หมายถงึ การโตแ้ยง้ทีถู่กจดัว่าเป็นขอ้ขดัแยง้ทีม่กีารบนัทกึเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และไดร้บัการรบัรองจากกระบวนการยุตธิรรม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 
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PRINCIPLE 2 - RESPECT HUMAN RIGHTS AND LABOR STANDARD (หลกัการที ่2 – การเคารพสทิธมินุษยชนและการใชแ้รงงาน) 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

2.1. To comply 
with ILO labour 

conventions 
governing child 
labour, forced 

labour, 
discrimination and 

freedom of 
association and the 
right to collective 

bargaining 

2.1. การปฏบิตัติาม

อนุสญัญาองคก์าร

แรงงานระหว่าง

ประเทศว่าดว้ยการใช้

แรงงานเดก็ แรงงาน

บงัคบั สขุภาพและ

ความปลอดภยั ความ

มอีสิระในการ

รวมกลุ่มและสทิธใิน

การเจรจาต่อรอง 

2.1.1. Minimum 
age of workers 

2.1.1 อายุข ัน้ตํ่า

ของลกูจา้ง 

• • 
years 

ปี 

- 18 for 
hazardous work 

- 15 (14) for non- 
hazardous work 

- 13 (12) for light 
family farm work 

- 18 ปีขึน้ไป สาํหรบั

การทาํงานทีเ่ป็น

อนัตราย 

- 15 (14) ปี สาํหรบั

การทาํงานทีไ่ม่เป็น

อนัตราย 

- 13 (12) ปี สาํหรบั

งานทีไ่ม่เป็น

อนัตรายต่อการ

ทาํงานในฟารม์ของ

ครอบครวั 

CORE INDICATOR 

Applies to all workers on the premises of the mill and farms 
included in the unit of certification.  

Definition of child labor based on Convention 138 and 182. 
The minimum age for admission to any type of employment 
or work which by its nature or the circumstances in which it 

is carried out is likely to jeopardize the health, safety or 
morals of young persons shall not be less than 18 years. 

Work by children on family small holdings is only 
acceptable under adult supervision and when work does not 
interfere with the child’s schooling and does not put at risk 
his or her health. Note that special conditions set by ILO 

Convention C138 might apply. The operator shall 
implement a system to check worker’s ages 

For further information, see Guidance. 

 

ตวัช้ีวดัหลกั 

ประยุกตใ์ชก้บัลกูจา้งทุกคนในโรงงานและฟารม์ทีร่วมอยูใ่นหน่วยทีข่อ

การรบัรอง นิยามเกีย่วกบัแรงงานเดก็ไดร้ะบุไวใ้นอนุสญัญาระหว่าง

ประเทศ 130 และ 182. การจา้งงานตอ้งคาํนึงถงึอนัตรายทีส่ามารถ

เกดิขึน้ไดก้บัสขุภาพ ความปลอดภยั หรอื การเคารพสทิธมินุษยชน



 

 

Page 23 of 83    Bonsucro Production Standard V 4.01 
 

ของลกูจา้งทัง้ทีม่อีายมุากกว่าหรอืตํ่ากว่า 18 ปี.  

การทาํงานโดยเดก็ในฟารม์ขนาดเลก็ของครอบครวัสามารถทาํได้

ภายใตก้ารดแูลของผูใ้หญ่และเมือ่งานทีท่าํไม่สง่ผลกระทบต่อ

การศกึษาของเดก็และไมม่คีวามเสีย่งต่อสขุภาพของเดก็ แต่ตอ้ง

ปฏบิตัติามเงื่อนไขพเิศษทีก่าํหนดโดยอนุสญัญา ILO C138. 

ผูป้ระกอบการควรมรีะบบในการตรวจสอบอายขุองลกูจา้ง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

2.1.2. Absence 
of forced or 
compulsory 
labour 

2.1.2 ไม่มกีารใช้

แรงงานทีถู่กเกณฑ์

หรอืถูกบงัคบั 

• • Yes/No Yes 

CORE INDICATOR 

Applies to all workers on the premises of the mill and farms 
included in the unit of certification.  

Forced or compulsory labour as defined per ILO Convention 
29 and ILO Convention 105. Verification shall address all 

male and female permanent and contracted workers. 

For further information, see Guidance. 

ตวัช้ีวดัหลกั 

ประยุกตใ์ชก้บัลกูจา้งทุกคนในโรงงานและฟารม์ทีร่วมอยูใ่นหน่วยทีข่อ

การรบัรอง นิยามเกีย่วกบัแรงงานเดก็ไดร้ะบุไวใ้นอนุสญัญาระหว่าง

ประเทศ ILO 29 และ 105. ผูป้ระกอบการควรมรีะบบในการตรวจสอบ

ลกูจา้งประจาํและชัว่คราวทัง้หมดรวมทัง้ชายและหญงิ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 
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2.1.3. Absence 
of 

discrimination 

2.1.3 ไม่มกีาร

เลอืกปฏบิตั ิ

• • 
Yes/No 

ใช/่ไม่ใช ่

Yes 

ใช ่

CORE INDICATOR 

Applies to all workers on the premises of the mill and farms 
included in the unit of certification.  

Discrimination includes any distinction, exclusion or 
preference which has the effect of nullifying or impairing 

equality of opportunity or treatment as defined by ILO 
C111. Verification shall address all male and female 

permanent and contracted workers 

For further information, see Guidance. 

ตวัช้ีวดัหลกั 

ประยุกตใ์ชก้บัลกูจา้งทุกคนในโรงงานและฟารม์ทีร่วมอยูใ่นหน่วยทีข่อ

การรบัรอง การเลอืกปฏบิตัริวมถงึการสรา้งความแตกต่าง การยกเวน้ 

หรอื การโอนเอยีงไปในทางใดทางหน่ึง ทีส่ง่ผลกระทบต่อการทาํให้

เสยีความเท่าเทยีมกนัของโอกาสความกา้วหน้าในอาชพีการงาน หรอื

เงื่อนไขอื่นทีร่ะบุไวใ้นอนุสญัญาระหว่างประเทศ ILO C111

ผูป้ระกอบการควรมรีะบบในการตรวจสอบลกูจา้งประจาํและชัว่คราว

ทัง้หมด 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 
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2.1.4. Respect 
the right of all 

workers to form 
and join trade 

unions and/ or to 
bargain 

collectively 

• • Yes/No Yes 

CORE INDICATOR 

Applies to all workers on the premises of the mill and farms 
included in the unit of certification. 

The operator shall respect such rights and shall not interfere 
with workers’ own efforts to set up representational 

mechanisms in accordance with the law. 

For further information, see Guidance. 

2.1.4. การเคารพ

สทิธขิองลกูจา้งใน

การจดัตัง้และเขา้

ร่วมสมาคม/หรอื

สามารถเจรจา

ต่อรองไดอ้ย่างเป็น

ธรรม 

• • ใช/่ไม่ใช ่ ใช ่

ตวัช้ีวดัหลกั 

ประยุกตใ์ชก้บัลกูจา้งทุกคนในโรงงานและฟารม์ทีร่วมอยูใ่นหน่วยทีข่อ

การรบัรอง ผูป้ระกอบการจะตอ้งเคารพสทิธขิองลกูจา้งในจดัตัง้สมาคม

และเขา้ร่วมและเขา้เป็นสมาชกิ และไม่ยุง่เกีย่วกบัการจดัตัง้สมาคม 

การดาํเนินการตามทีก่ฎหมายระบุไว ้

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

2.2. To provide a 
safe and healthy 

working 
environment in 

work place 
operations 

2.2. การจดัการกบั

2.2.1 Lost time 
accident 

frequency 

2.2.1 ความถีข่อง

เวลาการทาํงานที่

• • 

number per 
million hours 

worked 

จาํนวนต่อ 1 

ลา้นชัว่โมงการ

Mill <15; Agric 
<45 

โรงงาน <15 

ฟารม์ <45 

Applies to all workers on the premises of the mill and farms 
included in the unit of certification. 

A lost time accident is defined as an unexpected and 
unplanned event which results in a personal injury which 
causes the worker to be unable to carry on with his/her 

normal duties on the next day or next shift. Where a fatal 
injury occurs, this to be noted separately. 
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สภาพการทาํงานทีม่ี

ความสะอาด และ

ปลอดภยัสาํหรบั

พนกังาน 

เสยีไปจากอุบตัเิหตุ ทาํงาน For further information, see Guidance. 

ประยุกตใ์ชก้บัลกูจา้งทุกคนในโรงงานและฟารม์ทีร่วมอยูใ่นหน่วยทีข่อ

การรบัรอง เวลาการทาํงานทีเ่สยีไปจากอุบตัเิหตุหมายถงึเวลาการ

ทาํงานทีเ่สยีไปจากเหตุการณ์ทีไ่ม่ไดค้าดคดิและไม่มกีารวางแผน และ

สง่ผลใหม้ผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ซึง่เป็นสาเหตุใหล้กูจา้งทีบ่าดเจบ็ไม่สามารถ

ทาํงานตามปกตไิดใ้นวนัถดัไปหรอืกะถดัไป ในกรณีทีม่กีารบาดเจบ็

รา้ยแรงเกดิขึน้ ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ควรแยกออกจากสถานทีท่าํงาน 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

2.2.2. Main 
health and safety 

risks are 
assessed and 
measures for 
mitigation of 

risk are 
implemented 

2.2.2. ความเสีย่ง

ดา้นความปลอดภยั

ในการทาํงานไดร้บั

การประเมนิและมี

มาตรการบรรเทา

ผลกระทบของ

ความเสีย่งทีจ่ะ

เกดิขึน้ 

• • 
Yes/No 

ใช่/ไมใ่ช ่

Yes 

ใช ่

CORE INDICATOR 

Applies to all workers on the premises of the mill and farms 
included in the unit of certification. 

Assessment must be in agreement with national laws if 
existing. If not, the recommendations ILO Convention184 
provide guidance for the list of key potential are as of risks 

to assess. The operator shall design and implement measures 
to ensure that risks are eliminated, prevented or adequately 

mitigated. 

Risk = probability of exposure to a hazard x gravity of 
exposure to workers.  

For further information, see Guidance. 
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ตวัช้ีวดัหลกั 

ประยุกตใ์ชก้บัลกูจา้งทุกคนในโรงงานและฟารม์ทีร่วมอยูใ่นหน่วยทีข่อ

การรบัรอง การประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน

จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศทีม่อียู่ ในกรณีทีไ่มม่กีฎหมาย

ระบุไวส้ามารถประยุกตใ์ชอ้นุสญัญาระหว่างประเทศ ILO Convention 

184 ทีใ่หค้าํแนะนําสาํหรบัรายการความเสีย่งทีค่วรจะประเมนิ

ผูป้ระกอบการควรมกีารออกแบบมาตรการ และประยุกตใ์ชเ้พื่อให้

มัน่ใจว่ามกีารป้องกนั  หรอืความเสีย่งลดลงในระดบัทีย่อมรบัได ้

ความเสีย่ง = ความน่าจะเป็นของการสมัผสักบัอนัตราย x ระดบัความ

รุนแรงทีเ่กดิกบัลกูจา้ง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

2.2.3. 
Appropriate 

personal 
protective 
equipment 

supplied to and 
used by all 

workers 
Appropriate 

personal 
protective 
equipment 

supplied to and 
used by all 

• • 
Yes/No 

ใช่/ไมใ่ช ่

Yes 

ใช ่

Applies to all workers on the premises of the mill and farms 
included in the unit of certification. 

Required, approved and adequate PPE shall be issued for 
free to the workers and be in good condition. The operator 
shall train workers in the use of PPE. The operator shall 
implement a system to monitor the effective use of PPE. 

For further information, see Guidance. 

ประยุกตใ์ชก้บัลกูจา้งทุกคนในโรงงานและฟารม์ทีร่วมอยูใ่นหน่วยทีข่อ

การรบัรอง อุปกรณ์การป้องกนัสว่นบุคคล (PPE) ทีจ่าํเป็น ได้

มาตรฐาน เหมาะสม และอยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดต้อ้งมกีารจดัหาใหก้บั

ลกูจา้งแบบไมม่คี่าใชจ้่าย. ผูป้ระกอบการควรจดัใหม้กีารฝึกอบรม
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workers 

2.2.3. การจดัหา

อุปกรณ์การป้องกนั

สว่นบุคคลที่

เหมาะสมและใช้

งานใหก้บัลกูจา้ง

ทุกคน 

ลกูจา้งเกีย่วกบัวธิกีารใชง้านของอุปกรณ์การป้องกนัสว่นบุคคล 

ผูป้ระกอบการควรมมีาตรการในการตรวจสอบการใชง้านอุปกรณ์การ

ป้องกนัสว่นบุคคลว่าทีม่ปีระสทิธภิาพหรอืไม ่

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

2.2.4. 
Percentage of 

staff trained for 
health and safety 

at start and at 

least every 5 
years 

2.2.4. เปอรเ์ซน็ต์

ของพนกังานทีผ่่าน

การฝึกอบรมเรื่อง

ความปลอดภยัเมื่อ

เริม่ตน้ทาํงาน และ

อย่างน้อยทุก 5 ปี 

• • % >90 

Applies to all workers on the premises of the mill and farms 
included in the unit of certification.  

All workers (including migrant, seasonal and other contract 
labour) shall receive training in health and safety measures 
related to their operation. The operator shall ensure that all 

new employees receive basic instruction prior to formal 
training before commencing their tasks. 

For further information, see Guidance. 

ประยุกตใ์ชก้บัลกูจา้งทุกคนในโรงงานและฟารม์ทีร่วมอยูใ่นหน่วยทีข่อ

การรบัรอง ลกูจา้งทัง้หมด (รวมถงึแรงงานต่างดา้ว ลกูจา้งชัว่คราว 

และ การจา้งงานในแบบอื่น ๆ) ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมมาตรการดา้น

ความปลอดภยัในการทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของพวกเขา 

ผูป้ระกอบการตอ้งรบัประกนัว่าพนกังานใหม่ทุกคนไดร้บัการฝึกอบรม

ขัน้พืน้ฐานดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ก่อนทีจ่ะมกีารฝึกอบรม

อย่างเป็นทางการก่อนทีจ่ะเริม่งาน 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 
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2.2.5. All 
workers present 

on the field 
and/or mill have 

access to 
drinking water 

in sufficient 
quantity 

2.2.5. ลกูจา้งทุก

คนทีใ่นฟารม์ และ/

หรอืในโรงงาน

สามารถเขา้ถงึน้ํา

ดื่มไดใ้นปรมิาณที่

เพยีงพอ 

• • % 100 

 

CORE INDICATOR 

Applies to all workers on the premises of the mill and farms 
included in the unit of certification.  

The operator shall assess what sufficient quantity means in 
the local conditions. The operator shall ensure access to 

sufficient drinking water (especially under high temperature 
conditions), and safety of drinking water. 

For further information, see Guidance. 

ตวัช้ีวดัหลกั 

ประยุกตใ์ชก้บัลกูจา้งทุกคนในโรงงานและฟารม์ทีร่วมอยูใ่นหน่วยทีข่อ

การรบัรอง ผูป้ระกอบการตอ้งประเมนิปรมิาณของน้ําดื่มทีต่อ้งการใน

แต่ละฟารม์ และโรงงาน ผูป้ระกอบการตอ้งรบัประกนัว่ามน้ํีาดื่มที่

เพยีงพอกบัความตอ้งการในแต่ละพืน้ที ่(โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายใต้

เงื่อนไขทีอุ่ณหภมูสิงู) และความปลอดภยัของน้ําดื่ม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

2.2.6. All 
workers present 

on the field 
and/or mill have 

access to first 
aid and 

provision for 
emergency 

• • 
Yes/No 

ใช/่ไม่ใช ่

Yes 

ใช ่

 

CORE INDICATOR 

Applies to all workers on the premises of the mill and farms 
included in the unit of certification. 

First aid supplies are available and checked, and dedicated 
personnel is trained to use them. Emergency response 

prevents the escalation of injury or illness and there shall be 
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response 

2.2.6. ลกูจา้งทุก

คนทีใ่นฟารม์ และ/

หรอืในโรงงาน

สามารถเขา้ถงึการ

ปฐมพยาบาล

เบือ้งตน้ในกรณี

ฉุกเฉิน 

provision for injured or ill persons to receive professional 
medical treatment. 

For further information, see Guidance. 

ตวัช้ีวดัหลกั 

ประยุกตใ์ชก้บัลกูจา้งทุกคนในโรงงานและในฟารม์ทีร่วมอยูใ่นหน่วย

ขอการรบัรอง ควรมกีารจดัหาอุปกรณ์การปฐมพยาบาล และมกีาร

ตรวจสอบใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชง้านได ้มกีารแต่งตัง้บุคคลทีจ่ะใชง้านและ

มวีธิกีารฝึกอบรมการใชง้าน การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ในกรณีฉุกเฉิน

ตอ้งสามารถป้องกนัไมใ่หม้กีารบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยเพิม่ขึน้ ผูท้ีไ่ดร้บั

บาดเจบ็หรอืป่วยควรไดร้บัการรกัษาทางการแพทยท์ีถู่กตอ้ง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

2.2.7. Working 
hours lost as 
percentage of 

total hours 
worked 

2.2.7. เปอรเ์ซน็ต์

ของชัว่โมงการ

ทาํงานทีข่าด

หายไปในชัว่โมง

ทาํงานทัง้หมด 

•  % <5 

This represents working hours lost through absence also 
referred to as “no-show” as well as strikes, non-justified 

sickness etc. It does not include holiday, legal time off such 
as maternity leave, or training. 

For further information, see Guidance. 

หมายถงึชัว่โมงการทาํงานขาดหายไปนอกจากการขาดงาน หรอื

เรยีกว่า "ไม่ มาทาํงาน  "เช่น การนดัหยุดงาน, การเจบ็ป่วยทีไ่มม่ใีบลา 

ฯลฯ ซึง่ไม่รวมวนัหยุด วนัหยุดราชการ วนัหยุดนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยุด

อื่นๆ ตามกฎหมาย เช่นการลาคลอด การฝึกอบรม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 
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CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้

วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

2.3. To provide 
employees 
(including 

migrant, seasonal 
and other contract 

labour) with at 
least the 

applicable 
minimum wage 

2.3 พนกังาน (รวมถงึ

ลกูจา้งชัว่คราว 

แรงงานต่างดา้ว และ

ลกูจา้งแบบอื่นๆ) 

ไดร้บัค่าจา้งขัน้ตํ่า

ตามทีก่ฎหมายบงัคบั

ใช ้

2.3.1. Ratio of lowest 
entry level wage 

including benefits to 
minimum wage and 
benefits required by 

law 

2.3.1 ค่าจา้งขัน้ตํ่า และ

สทิธปิระโยชน์ตามที่

กฎหมายกาํหนด 

• • $/$ ≥1 

CORE INDICATOR 

Applies to all workers on the premises of the mill and farms 
included in the unit of certification.  

Minimum wage as defined by legal requirement. In the 
absence of this, ILO C131 can serve as a basis for the 
definition. Workers paid at piece-rate shall receive the 
required minimum wage within working the number of 

normal legal hours of work. All benefits shall be paid. Pay 
slips shall be provided. Payment of wage shall be in in line 

with ILO 95 and 110 as detailed in the Guidance.  

For further information, see Guidance. 

ตวัช้ีวดัหลกั 

ประยุกตใ์ชก้บัลกูจา้งทุกคนในโรงงานและในฟารม์ทีร่วมอยูใ่นหน่วยที่

ขอการรบัรอง ประยุกตใ์ชค้่าจา้งขัน้ตํ่าตามทีก่ฎหมายกาํหนดไว ้ใน

กรณีทีไ่ม่มกีารระบุไวใ้นกฎหมาย สามารถประยุกตใ์ชอ้นุสญัญา

ระหว่างประเทศ ILO C131 ลกูจา้งรายวนัจะไดร้บัอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่า

ตามค่าจา้งขัน้ตํ่าตามจาํนวนชัว่โมงงานตามทีก่ฎหมายกาํหนด และ

ควรไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทัง้หมดตามทีก่ฎหมายกาํหนด ลกูจา้งควร

ไดร้บัสลปิเงนิเดอืน และการจ่ายค่าจา้งใหเ้ป็นไปตาม ILO 95 และ 

110 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 
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2.3.2. Maximum 
number of hours 

worked (normal and 
overtime) 

2.3.2. จาํนวนชัว่โมงการ

ทาํงานสงูสดุ (ปกตแิละ

การทาํงานล่วงเวลา) 

• • 

Hrs/Hrs or 
Hrs/week
ชม/ชม 

หรอื 

ชม/สปัดาห ์

< 1 Or 60 

 

< 1 หรอื 60 

Applies to all workers on the premises of the mill and farms 
included in the unit of certification.  

The operator shall ensure that workers do not work more 
hours than the level required by legislation. If there is no 

legal requirement framing maximum hours of work, 
maximum hours worked shall not exceed 60 hours per 

week. 

For further information, see Guidance. 

ประยุกตใ์ชก้บัลกูจา้งทุกคนในโรงงานและในฟารม์ทีร่วมอยูใ่นหน่วยที่

ขอการรบัรอง ผูป้ระกอบการตอ้งไมใ่หล้กูจา้งทาํงานเกนิชัว่โมงการ

ทาํงานสงูสดุทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมาย ถา้ไมม่กีฎหมายกาํหนดกรอบ

ชัว่โมงเวลาการทาํงานสงูสดุ ชัว่โมงการทาํงานสงูสดุตอ้งไม่เกนิ 60 

ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

2.3.3. Overtime is 
paid at a premium 

rate or equally 
compensated 

2.3.3. การจ่ายค่า

ล่วงเวลาในการทาํงาน

ตอ้งจ่ายในอตัราพเิศษ 

หรอืการชดเชยอย่างเท่า

เทยีมกนั 

• • % >25 

Applies to all workers on the premises of the mill and farms 
included in the unit of certification.  

Overtime work (either defined internally if in line with 
national law or by national legislation) shall be voluntary. 
The total overtime hours shall not exceed the level set by 

national legislation.  

For further information, see Guidance. 

ประยุกตใ์ชก้บัลกูจา้งทุกคนในโรงงานและในฟารม์ทีร่วมอยูใ่นหน่วยที่

ขอการรบัรอง การทาํงานล่วงเวลา (ทัง้ทีก่าํหนดไวภ้ายในโรงงาน/

ฟารม์ หรอืกาํหนดไวใ้นกฎหมายภายในประเทศ) ควรเป็นไปตาม
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ความสมคัรใจของลกูจา้ง ชัว่โมงการทาํงานล่วงเวลารวมตอ้งไม่เกนิ

ระดบัทีก่าํหนดโดยกฎหมายภายในประเทศ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

2.3.4. Payment for 
cane deliveries are 
made according to 
agreed contract 

2.3.4. การชาํระเงนิ

สาํหรบัการสง่มอบออ้ย

ตอ้งทาํตามทีต่กลงกนัไว้

ในสญัญา 

•  Yes Yes/No 

Payment shall be made according to contractual agreement 
(including value and timing of payment). 

For further information, see Guidance. 

การชาํระเงนิจะตอ้งทาํตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา (รวมทัง้มลูค่าและ

ระยะเวลาของการชาํระเงนิ) 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

2.4. To provide 
clear, equitable 

and 
comprehensive 

contracts 

2.4 การทาํสญัญามี

ความชดัเจน เป็น

ธรรม และครอบคลุม 

2.4.1. Existence of a 
contract or equivalent 

document 
• • % 100 

CORE INDICATOR 

Applies to all workers on the premises of the mill and 
farms included in the unit of certification. 

All workers to be provided with a contract or 
equivalent document (e.g. National working card), to 

be explained their rights and obligations. If not 
specified by the law the contract shall include at least 

the following elements: hours of work, overtime 
payment, notice, rest periods, holidays, wages, mode of 

payment, and if legal, any deductions that will be 
made. 
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For further information, see Guidance. 

2.4.1 การทาํสญัญา หรอื

เอกสารเทยีบเท่า 
• • % 100 

ตวัช้ีวดัหลกั 

ประยุกตใ์ชก้บัลกูจา้งทุกคนในโรงงานและในฟารม์ทีร่วมอยูใ่น

หน่วยทีข่อการรบัรอง ลกูจา้งทัง้หมดตอ้งมกีารทาํสญัญา หรอื

เอกสารทีเ่ทยีบเท่า (เช่น บตัรพนกังาน) เพื่ออธบิายสทิธแิละ

หน้าทีข่องพวกเขา ถา้ไม่มกีารกาํหนดไวต้ามกฎหมาย สญัญา

ควรจะตอ้งมอีงคป์ระกอบต่อไปน้ี: ชัว่โมงการทาํงาน การชาํระ

เงนิค่าล่วงเวลา หลกัเกณฑ ์ระยะเวลาทีห่ยุดพกัวนัหยุด ค่าจา้ง 

วธิกีารชาํระเงนิ การหกัเงนิใด ๆ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

PRINCIPLE 3 - MANAGE INPUT, PRODUCTION, AND PROCESSING EFFICIENCIES TO ENHANCE SUSTAINABILITY  

(หลกัการที ่3: การจดัการปัจจยัการผลติ การผลติและประสทิธภิาพในการผลติ เพือ่เสรมิสรา้งความย ัง่ยนื) 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

3.1. To monitor 
production and 

process efficiency; 
to measure the 

impacts of 
production and 

processing so that 
improvements are 
made over time 

3.1.1. Total raw 
materials used per kg 

product 

 

 

 

•  kg/kg 

< 11 if no 
ethanol 

produced; 

<20 for full 
ethanol 

production 

 

Includes cane as major raw material as well as any 
other raw materials which comprise a mass >1% of the 

cane mass (including fuel and chemicals). Finished 
products include all products that are sold and which 

comprise a mass >1% of the mass of sugar and ethanol. 
Standard required varies between 2 limits depending on 

proportions of sugar and ethanol produced. 

For further information, see Guidance. 
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3.1. การตรวจสอบ

การผลติและ

ประสทิธภิาพ เพื่อ

วดัผลกระทบของการ

ผลติและประสทิธ ิ

ภาพของกระบวนการ

ผลติ เพื่อใหเ้กดิการ

ปรบัปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง 

3.1.1. ปรมิาณวตัถุดบิ

ทัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติ

ผลติภณัฑ ์1 กโิลกรมั 

- < 11 ถา้ไม่มี

การผลติเอทา

นอล 

- < 20 สาํหรบั

การผลติเอทา

นอลแบบเตม็

รปูแบบ 

หมายถงึออ้ยทีเ่ป็นวตัถุดบิหลกั และวตัถุดบิอื่นๆ ทีใ่ชใ้นปรมิาณ 

> 1% ของปรมิาณออ้ย )รวมทัง้น้ํามนัเชือ้เพลงิ และสารเคม(ี 

ผลติภณัฑส์าํเรจ็รปูหมายถงึผลติภณัฑท์ัง้หมดทีม่กีารขาย และมี

ปรมิาณ > 1 % ของปรมิาณของน้ําตาลและเอทานอล มาตรฐานที่

ใชจ้ะแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัสดัสว่นของน้ําตาลและเอทานอลที่

ผลติ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

 

3.1.2. Yield of 
production 

3.1.2 ผลผลติ 

 • 

Tc/ha Depending 
on climatic 
zone 

ขึน้อยู่กบัโซน

ภูมอิากาศ 

To maximize yield taking into account the climatic 
conditions where cane is grown. The yield shall not be 
annualised. Climatic zones are determined according to 

the GPS coordinates of the gathering mill. 

For further information, see Guidance. 

เพิม่ผลผลติโดยคาํนึงถงึสภาพภมูอิากาศทีป่ลกูออ้ย ผลผลติที่

ไดร้บัอาจจะไม่เท่ากนัในแต่ละปี เขตภมูอิากาศถูกกาํหนดตาม

พกิดั GPS บนพืน้ทีป่ลกูออ้ยของโรงงานทัง้หมด 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 
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3.1.3. Mill overall 

time efficiency 

3.1.3. ประสทิธภิาพ

โดยรวมของโรงงาน 

•  % >75 

Processing time as a percentage of total crushing time. 
Any stoppage, including maintenance activities or 

power supply failure must be counted with the 
exception of stops due to rainfall exclusively. 

For further information, see Guidance. 

ประสทิธภิาพโดยรวมของโรงงานหมายถงึเปอรเ์ซน็ตข์องเวลาใน

ขบวนการผลติทีใ่ชใ้นการบดออ้ยทีไ่มม่กีารขาดช่วงใดๆ รวมทัง้

กจิกรรมการบาํรุงรกัษา หรอืในกรณีเกดิไฟฟ้าดบัจะตอ้งนบัเขา้

ดว้ย ยกเวน้ว่าการหยุดนัน้เกดิจากฝนตกหนกั 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

3.1.4. Factory 

Performance Index 

3.1.4 ดชันีประสทิธภิาพ

โรงงาน 

•  % >90 

Used if sugar and no ethanol is produced (to the 
exception of ethanol produced from final molasses 
only). Ratio of actual sugar recovery to theoretical 

recovery of sugar from cane. In rare cases where high 
grade molasses is exported for fermentation, industrial 

efficiency can be used instead. 

For further information, see Guidance. 

ประยุกตใ์ชก้บัการผลติน้ําตาลเพยีงอย่างเดยีว ทีไ่มม่กีารผลติเอ

ทานอล (ยกเวน้ในกรณีทีม่กีารผลติเอทานอลจากกากน้ําตาล) 

ดชันีประสทิธภิาพโรงงานคาํนวณไดจ้ากอตัราสว่นของน้ําตาลที่

เกดิขึน้จรงิจากการผลติเทยีบกบัอตัราสว่นของน้ําตาลทีค่วรจะได้

ตามทฤษฎขีองน้ําตาลทีผ่ลติจากออ้ย ในกรณีทีก่ากน้ําตาลทีม่ี

คุณภาพดมีกีารสง่ออกเพื่อใชส้าํหรบัการหมกั สามารถ

ประยุกตใ์ชป้ระสทิธภิาพของโรงงานอุตสาหกรรมแทนดชันี
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ประสทิธภิาพโรงงานได ้

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

3.1.5. Industrial 

Efficiency 

3.1.5. ประสทิธภิาพของ

โรงงานอุตสาหกรรม 

 

•  % >75 

Used if ethanol only or sugar and ethanol (form 
anything other than final molasses) are produced in the 
same mill. It is the ratio of the sum of TSAI equivalent 
of products (sugar, ethanol, yeast, and molasses) to the 
TSAI of the cane and imported molasses expressed as a 

%. For further information, see Guidance. 

ประยุกตใ์ชก้บัการผลติเอทานอลเพยีงอย่างเดยีว หรอืการผลติ

น้ําตาลและเอทานอล)จากวตัถุดบิอื่น ๆ นอกเหนือจาก

กากน้ําตาล (ทีผ่ลติในโรงงานเดยีวกนั ประสทิธภิาพของโรงงาน

อุตสาหกรรมคอือตัราสว่นของผลรวมของ TSAI ของผลติภณัฑ ์

)น้ําตาล เอทานอล ยสีต ์กากน้ําตาล (เทยีบกบั TSAI ของออ้ย 

และกากน้ําตาลทีนํ่าเขา้มา คดิเป็น % 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

3.2. To monitor 
global warming 
emissions with a 

view to 
minimising 

climate change 

 

3.2.1 Net GHG 
emissions per tonne 

of cane 

 

  

• 

 

 

Kg CO2 eq /t 

cane 

 

< 40 

 

Estimates the emissions from agriculture activities. The 
result is also used in the calculation of the total 

emissions field-to-gate. 

For further information, see Guidance. 
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impacts 

3.2. การบรหิาร

จดัการกบัการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก เพื่อ

ลดผลกระทบต่อการ

เปลีย่นแปลง

ภูมอิากาศของโลก 

3.2.1 ปรมิาณสทุธขิอง

การปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกต่อออ้ย 1 ตนั 

• Kg CO2 eq/t 

ออ้ย 

< 40 ประมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมทางการเกษตร 

ผลทีไ่ดร้บัประยุกตใ์ชก้บัการคาํนวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

จากฟารม์ถงึโรงงาน 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

3.2.2. Net GHG 
emissions per tonne 

of sugar 

3.2.2. ปรมิาณสทุธขิอง

การปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกจากน้ําตาล 

• • t CO2eq/t 
sugar 

Total < 0.4 

Only used if sugar is being produced. Field-to-gate 
emissions. 

Environmental Burden is t carbon dioxide equivalent. 

For further information, see Guidance. 

ประยุกตใ์ชเ้ฉพาะในกรณีทีม่กีารผลติน้ําตาล การปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกจากฟารม์ถงึโรงงานคาํนวณเฉพาะการปล่อย

คารบ์อนไดออกไซดเ์ท่านัน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

3.2.3 Net GHG 
emissions per MJ of 

ethanol 

3.2.3. ปรมิาณของการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

จากเอทานอล 

• • 
g CO2eq/MJ 

fuel Total < 24 

Used if ethanol is produced. Environmental Burden is g 
carbon dioxide equivalent.  

For further information, see Guidance. 

ประยุกตใ์ชเ้ฉพาะในกรณีทีม่กีารผลติเอทานอล คาํนวณเฉพาะ

การปล่อยคารบ์อนไดออกไซดเ์ท่านัน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 
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PRINCIPLE 4 - ACTIVELY MANAGE BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES (หลกัการที ่4 การบรหิารจดัการอย่างมี
ประสทิธภิาพเกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพและการบรกิารระบบนิเวศ) 
 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

4.1. To assess 
impacts of 
sugarcane 

enterprises on 
biodiversity and 

ecosystems 
services 

4.1. เพื่อประเมนิผล

กระทบของการปลกู

ออ้ยต่อความ

หลากหลายทาง

ชวีภาพและการ

บรกิารระบบนิเวศ 

4.1.1. Dissolved 
oxygen in receiving  

stream 

4.1.1. ปรมิาณของ

ออกซเิจนทีป่ล่อยใน

แหล่งน้ํา 

 

•  ppm > 2.5 

Dissolved oxygen is an indicator of the quantity of 
oxygen available in the receiving stream to support life. 
Sampling should be carried after the discharging point 

where the flows mix and sub- surface at a point 
representative of the river flow.  

For further information, see Guidance. 

ปรมิาณของการปล่อยออกซเิจนในระบบนิเวศเป็นตวับง่ชี้

ปรมิาณของออกซเิจนทีม่อียูใ่นระบบนิเวศเพื่อใชใ้นการ

ดาํรงชวีติ การเกบ็ตวัอย่างปรมิาณของการปล่อยออกซเิจนใน

ระบบนิเวศควรจะเลอืกในพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ

และพืน้ดนิทีส่ามารถเป็นตวัแทนของจุดของการไหลของแม่น้ํา 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 4.1.2. Percentage of 
areas defined 

internationally or 
nationally as legally 

protected or classified 
as of High 

Conservation Value 
planted to sugarcane 
after the cut-off date 

• • % 0 

CORE INDICATOR 

To prevent the cultivation of sugarcane on areas of 
critical conservation value (including HCVs categories 

1- 6) or area legally protected. 

International definitions of HCVs to take precedence 

over national where both exist. In the absence of HCV 
maps or databases, credible documentary evidence 
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of 1 January 2008 

4.1.2. เปอรเ์ซน็ตข์อง

พืน้ทีท่ีก่าํหนดไวใ้นระดบั

นานาชาตหิรอื

ระดบัประเทศว่าเป็น

พืน้ทีอ่นุรกัษ์และคุม้ครอง

ตามกฎหมาย หรอืถูก

จดัเป็นพืน้ทีท่ีม่คุีณค่าสงู

ต่อการอนุรกัษ์ (High 

Conservation Values) 

หลงัวนัที ่1 มกราคม 

2551 

shall be provided to demonstrate that no HCV is 
converted after 1 Jan 2008. 

For further information, see Guidance. 

ตวัช้ีวดัหลกั 

เพื่อป้องกนัไมใ่หก้ารปลกูออ้ยในพืน้ทีอ่นุรกัษ์ทีส่าํคญั (พืน้ที่

อนุรกัษ์ประเภท HCVs 1- 6) หรอืพืน้ทีคุ่ม้ครองตามกฎหมาย 

ในกรณีทีม่คีาํนิยามของ HCVs ของประเทศและในระดบัสากล 

ควรประยุกตใ์ชค้าํนิยามของ HCVs สากล ในกรณีทีไ่มม่แีผนที ่

HCVs หรอืฐานขอ้มลูเอกสารหลกัฐานทีน่่าเชื่อถอื ตอ้งมกีาร

แสดงหลกัฐานใหเ้หน็ว่าไม่เป็นพืน้ที ่HCVs หลงัจากที ่1 

มกราคม 2551 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 4.1.3. The key 
environmental issues 

are covered by an 
appropriate and 

implemented 
environmental impact 
and management plan 

(EIMP) 

 

4.1.3. มกีารบรหิาร

จดัการปัญหาสิง่แวดลอ้ม

 

 

 

 

• 

 

 

 

 

 

 

 

• 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

> 90 

 

 

 

CORE INDICATOR 

The EIMP addresses key environmental issues: 
biodiversity, ecosystem services, soil, water, air, 

climate change, and use of crop protection chemicals, 
use of artificial fertilisers, cane burning and noise. The 

plan shall be implemented and progress monitored. 

A summary of the EIMP shall be made available to 
relevant stakeholders.  

For further information, see Guidance. 
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ทีส่าํคญัในแบบที่

เหมาะสม และมกีาร

จดัทาํแผนการประเมนิ

และแผนการจดัการ

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

(EIMP) 

 

 

 

• 

 

 

 

 

 

• 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

> 90 

 

ตวัช้ีวดัหลกั 

EIMP มุ่งเน้นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่าํคญั เช่น ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ ระบบนิเวศ ดนิ น้ํา อากาศ การเปลีย่นแปลงของ

สภาพภูมอิากาศ การใชส้ารเคมใีนการปลกูออ้ย การเผาพืน้ที่

ปลกูออ้ย และเสยีงรบกวน ควรมกีารจดัทาํแผนการดาํเนินการ

และตรวจสอบความคบืหน้า การรายงานผลของ EIMP นัน้ตอ้ง

จะสามารถเขา้ถงึไดง้่าย และรบัรูจ้ากผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้ี

สว่นเกีย่วขอ้ง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 4.1.4. Ratio of 
fertiliser N and P 

applied (expressed in 
eq. phosphate) to 
fertilizer N and P 

recommended by soil 
or leaf analysis 

(expressed in eq. 
phosphate) 

4.1.4. อตัราสว่นปุ๋ ย N 

และ P ทีใ่ช ้(ฟอสเฟต) 

เทยีบกบัอตัราสว่นปุ๋ ย N 

และ P ทีแ่นะนําจากผล

วเิคราะหด์นิ หรอืใบออ้ย 

(ฟอสเฟต) 

 •  <1,05 

Fertiliser applied according to soil or leaf analyst is (N 
and P content). Recommendation shall be made 

according to local industry recognised best practices. 

For further information, see Guidance. 

ปุ๋ ยนําไปใชต้ามผลวเิคราะหด์นิ หรอืใบออ้ย (ปรมิาณของ N และ 

P) อตัราสว่นของปุ๋ ยไนโตรเจนและฟอสฟอรสัทีใ่ชค้วรปฏบิตัิ

ตามคาํแนะนําทีไ่ดร้บัการยอมรบัในอุตสาหกรรมในพืน้ทีน่ัน้ ๆ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 
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4.1.5. Agro- 
chemicals applied per 

hectare per year 

4.1.5 ปรมิาณสารเคมี

เกษตรทีใ่ชต่้อเฮกตารต่์อ

ปี 

 • 

kg active 
ingredient/ha/

y 

kg สารออกฤทธิ ์

/เฮกตาร/์ปี  

< 5 

CORE INDICATOR 

To minimise air, soil and water contamination. 
Quantities of active ingredients of agro-chemicals 

(including pesticides, herbicides, insecticides, 
fungicides, nematicides, ripeners) applied. Also note 

the requirement to use only products registered for use 
and at registered rates. 

For further information, see Guidance. 

ตวัช้ีวดัหลกั 

เพื่อลดการปนเป้ือนในอากาศ ดนิ และน้ํา ปรมิาณของสารออก

ฤทธิใ์นสารเคมกีารเกษตรทีใ่ช ้(รวมทัง้ยาฆา่หญา้ สารกาํจดั

วชัพชื ยาฆา่แมลง ยาฆา่เชือ้รา) มเีพยีงสารเคมกีารเกษตรที่

ลงทะเบยีนทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้และควรใชใ้นอตัราสว่นที่

กาํหนดไวใ้นฉลากเท่านัน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

  

 

4.1.6. Banned agro-
chemicals applied per 

hectare per year 

 

 

 

 

 

 

• 

 

 

 

 

 

kg active 
ingredient/ha 
/y  

 

 

 

 

0 

 

 

CORE INDICATOR 

Quantities of active ingredients of agro-chemicals 
listed in the Annex A of Stockholm and Annex 3 of 
Rotterdam conventions, Annexes A, B, C and E of 

Montreal protocol and WHO list Ia and Ib (see Annex 
2). 

For further information, see Guidance. 
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4.1.6. ปรมิาณสารเคมี

เกษตรตอ้งหา้มทีใ่ชต่้อ

เฮกตารต่์อปี 

• kg สารออกฤทธิ ์

/เฮกตาร/์ปี 

0 ตวัช้ีวดัหลกั 

ปรมิาณของสารออกฤทธิใ์นสารเคมกีารเกษตรทีร่ะบุไวใ้น

ภาคผนวก A ของสตอกโฮลม์ และภาคผนวก 3 ของอนุสญัญา

รอตเตอรด์งัภาคผนวก, A ,B, C และ E ของโปรโตคอลและ

มอนทรอีอ และ WHO Ia และ Ib (ดภูาคผนวก 2) 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

PRINCIPLE 5 - CONTINUOUSLY IMPROVE KEY AREAS OF THE BUSINESS (หลกัการที ่5 – ปรบัปรุงกุญแจสู่ความสาํเรจ็ของธุรกจิ
อย่างต่อเน่ือง) 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

5.1. To train 
employees and 

other workers in 
all areas of their 

work and develop 
their general skills 

5.1. ฝึกอบรม

พนกังานและลกูจา้ง

ในทุกพืน้ทีเ่พื่อพฒันา

ความสามารถและ

ทกัษะของการทาํงาน 

5.1.1. Percentage of 
payroll dedicated for 

or time spent by 
direct employees in 
vocational training 

sessions 

5.1.1. เปอรเ์ซน็ตข์อง

เงนิเดอืน หรอืเวลาทีใ่ช้

ในการฝึกอบรมของ

พนกังาน 

• • 
Day or % 

วนั or % 
>2 or >1 

Total number of days spent by all employees whilst on 
training or total training expenses for all personnel, 

split between basic workers, intermediate management 
and upper management. 

For further information, see Guidance. 

จาํนวนวนัทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมของพนกังานทุกคน หรอืค่าใชจ้่าย

ในการฝึกอบรมสาํหรบัอบรมพนกังานทุกคน แบง่เป็นการอบรม

ลกูจา้ง พนกังานระดบักลาง และผูบ้รหิารระดบัสงู 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 



 

 

Page 44 of 83    Bonsucro Production Standard V 4.01 
 

5.2. To 
continuously 

improve the status 
of soil and water 

resources 

5.2. การบรหิารและ

ปรบัปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อเพิม่

ความอุดมสมบรูณ์

ของทรพัยากรดนิและ

น้ํา 

5.2.1. Net water 
consumed per unit 

mass of product 

5.2.1. ปรมิาณน้ําสทุธทิี่

ใชต่้อการผลติ 1 หน่วย 

• • 

Kg of water/ 
kg of mass 

product 

กก น้ํา/ กกของ

ผลติภณัฑ ์

Farm <130  

Mill < 20 for 
sugar only or 

< 30 for 
ethanol 

ฟารม์ < 130 

โรงงาน < 20 

สาํหรบัน้ําตาล

เท่านัน้ หรอื < 

30 เอทานอล 

Water used less water returned from mill to the 
environment. If effluents are exported by the mill to the 

fields for irrigation, the mill shall account for it as 
water returned to the environment. 

If vinasse or effluent is diluted before application on 
the fields, the farm shall account for the extracted 

dilution water as water consumed. 

For further information, see Guidance. 

ปรมิาณน้ําสทุธทิีใ่ชต่้อการผลติ 1 หน่วยหมายถงึปรมิาณน้ําทีใ่ช้

ในโรงงานหกัลบกบัปรมิาณน้ําทีโ่รงงานปล่อยทิง้ไปใน

กระบวนการบาํบดัของโรงงาน และสูส่ภาพแวดลอ้มขา้งนอก 

หากน้ําทิง้จากโรงงานถูกนําไปใชเ้ป็นน้ําชลประทานในฟารม์ 

โรงงานจะตอ้งคดิเป็นปรมิาณน้ําทิง้ดงักล่าวเป็นเป็นน้ําทีป่ล่อย

ทิง้กลบัสูส่ภาพแวดลอ้ม 

หากน้ํากากสา่ (วเีนส) หรอืน้ําทีง้จากโรงงานถูกนํามาเจอืจาง

เพื่อนําไปใชเ้ป็นน้ําชลประทานในฟารม์ ปรมิาณของน้ํากากสา่ 

หรอืน้ําทีง้ดงักล่าวจะตอ้งคดิเป็นน้ําทีใ่ชใ้นฟารม์ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

5.2.2. For irrigated 
cane, efficient use of 

water 

 

 

 

 

• 

 

 

 

(kg/ha) / mm 

 

 

 

> 90 

 

To ensure irrigated water is used efficiently. Relies on 
a direct measure of all waters applied to the fields 

(including extracted waters, recycled waters, diluted 
vinasse, and diluted effluents). Only applies to full 

irrigation. 

For further information, see Guidance. 
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5.2.2. ประสทิธภิาพการ

ใชน้ํ้า 

 

 

• 

 

 

 

(kg/ha) / mm 

 

 

> 90 

เพื่อใหแ้น่ใจว่าการใชน้ํ้าชลประทานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของปรมิาณน้ําทีต่อ้งการใชใ้นฟารม์ (รวมทัง้ 

น้ําจากน้ําบาดาล น้ํารไีซเคลิ น้ํากากสา่เจอืจาง หรอืน้ําทีง้จาก

โรงงาน)ประยุกตใ์ชเ้ฉพาะพืน้ทีป่ลกูออ้ยทีใ่ชน้ํ้าชลประทานแบบ

เตม็รปูแบบ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 5.2.3. % Ground 
cover of tops or 

leaves  after harvest 

5.2.3. เปอรเ์ซน็ตข์อง

พืน้ทีป่ลกูออ้ยทีป่กคลุม

ดว้ยใบออ้ย ยอดอ่อนลาํ

ตน้ชดิดนิหลงัการเกบ็

เกีย่ว 

 • % > 30 

To ensure the continuous improvement of soil organic 
carbon. For further information, see Guidance. 

เพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารปรบัปรุงอนิทรยีวตัถุ (คารบ์อน) ในดนิอย่าง

ต่อเน่ือง 

คู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน Bonsucro 

 
5.2.4. Soil surface 
mechanically tilled 
per year (% of area 

under cane) 

5.2.4. พืน้ทีป่ลกูออ้ยทีไ่ถ

พรวนดนิแบบใช้

เครื่องจกัรกลเกษตรต่อปี 

 %)ของพืน้ทีอ่อ้ย(  

 • % < 20 

To minimise the opportunity for erosion. Percentage of 
soil surface tilled per year. Only tillage wider than 20 
cm shall be taken into consideration. If any portion of 
the field has tillage, 100% of the field area would be 

considered as being tilled. 

For further information, see Guidance. 

เพื่อลดการกดัเซาะในชัน้ดนิ คดิเป็นเปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีป่ลกู

ออ้ยทีไ่ถพรวนดนิแบบใชเ้ครื่องจกัรเทยีบกบัพืน้ทีป่ลกูออ้ย

ทัง้หมดใน 1 ปีทีอ่ยู่ในหน่วยขอการรบัรอง 
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ประยุกตใ์ชเ้ฉพาะการไถพรวนทีล่กึมากกว่า 20 ซม ถา้ในพืน้ที่

นัน้มกีารไถพรวนดงักล่าว พืน้ทีท่ ัง้หมดจะถูกพจิารณาว่าเป็น

พืน้ทีไ่ถพรวนแบบใชเ้ครื่องจกัรกลเกษตรทัง้หมด 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 5.2.5. Percentage 
fields with samples 
showing analyses 
within acceptable 

limits for pH 

5.2.5. เปอรเ์ซน็ตข์อง

พืน้ทีท่ีม่กีารวเิคราะหค่์า 

pH ของดนิในระดบัที่

ยอมรบัได ้

 • % > 80 

To ensure the maintenance an optimum soil pH. 
Sampling to be carried out at least once per crop cycle. 

Acceptable pH is between 5.0 and 8.0. For further 
information, see Guidance. 

เพื่อใหแ้น่ใจว่า pH ของดนิอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม การเกบ็

ตวัอย่างทีจ่ะดาํเนินการอย่างน้อยหน่ึงครัง้ต่อ 1 ฤดกูาร

เพาะปลกู ค่า pH ทีย่อมรบัไดอ้ยู่ระหว่าง 5.0 ถงึ 8.0 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

5.3. To 
continuously 
improve the 
quality of 

sugarcane and 
products from the 

sugar mill 

5.3.1. Theoretical 
recoverable sugar 
content of cane 

5.3.1. ค่ามาตรฐานทีใ่ช้

ในการวดัความหวานออ้ย

(TRS) 

• • % > 10 

Based on the theoretical recovery normalised for juice 
purity and cane fiber content. Used only if ethanol not 

produced. 

For further information, see Guidance. 

ประยุกตใ์ชท้ฤษฎปีรมิาณน้ําตาลบรสิทุธิม์าตรฐานทีไ่ดร้บัจาก

ออ้ย และปรมิาณเสน้ใยทีม่อียู่ในออ้ยประยุกตใ์ชเ้ฉพาะในกรณีที่
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5.3. ปรบัปรุงคุณภาพ

ของออ้ยและ

ผลติภณัฑจ์าก

โรงงานน้ําตาลอย่าง

ต่อเน่ือง 

ไม่ไดผ้ลติเอทานอล 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

5.3.2 Fermentable 
total sugars  content 
of cane, expressed as 

invert (TSAI) 

5.3.2. ปรมิาณน้ําตาลใน

ออ้ยทีส่ามารถหมกัได,้ 

คดิเป็น TSAI 

• • Kg /t cane > 120 

Used if ethanol is produced, on its own or in 
conjunction with sugar production. Based on a 90.5 % 

utilisation of Total Sugars As Invert (TSAI) 

For further information, see Guidance. 

ประยุกตใ์ชเ้ฉพาะในกรณีทีม่กีารผลติเอทานอลอย่างเดยีว หรอื

ร่วมกบัการผลติน้ําตาล ประยุกตใ์ชเ้ฉพาะในกรณีทีค่่าความ

บรสิทุธิข์องแอลกอฮอลม์าตรฐาน 90.5 % (TSAI) 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

5.4. To promote 

energy efficiency 

5.4. สง่เสรมิการใช้

พลงังานอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

5.4.1. Total Net 
Primary Energy 

Usage per kg product 

5.4.1. ปรมิาณพลงังาน

หลกัสทุธต่ิอการผลติออ้ย 

1 กก 

•  KJ / kg 
Total 

< 3000 

Direct and indirect energy inputs. 

For further information, see Guidance. 

รวมทัง้พลงังานทีใ่ชท้างตรงและทางออ้ม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

5.4.2. Energy used in 
cane  transport per 

tonne cane 
transported 

•  MJ / t cane < 50 
Direct and indirect energy inputs. 

For further information, see Guidance. 
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5.4.2. พลงังานทีใ่ชใ้น

การขนสง่ออ้ย 1 ตนั 

รวมทัง้พลงังานทีใ่ชท้างตรงและทางออ้ม 

5.4.3. Primary energy 
use per tonne of 

sugarcane 

5.4.3. ปรมิาณพลงังาน

หลกัสทุธต่ิอการผลติ

น้ําตาล  1 ก  

 • MJ / t < 300 

Direct and indirect energy inputs. 

For further information, see Guidance. 

รวมทัง้พลงังานทีใ่ชท้างตรงและทางออ้ม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

5.5. To reduce 
emissions and 
effluents. To 

promote recycling 
of waste streams 
where practical 

5.5. ลดการปล่อยน้ํา

เสยี และสง่เสรมิการรี

ไซเคลิน้ํากลบัมาใช้

ใหม่ในพืน้ทีท่ีส่ามารถ

ปฏบิตัไิด ้

5.5.1. Atmospheric 
acidification burden 

per unit mass product 

5.5.1. การปล่อยก๊าซ

ซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์น

ชัน้บรรยากาศต่อ

ผลติภณัฑ ์1 หน่วย 

• • Kg / t 

- Agriculture 
< 0.15  

- Mill  < 5 

- ฟาร์ม <0.15 

- โรงงาน < 5 

Environmental Burden is kg sulphur dioxide equivalent 
per tonne of cane (agriculture), sugar and ethanol (mill). 

For further information, see Guidance. 

ประเมนิผลการปล่อยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศ 

(คดิเป็นกโิลกรมั) ในการปลกูออ้ย 1 ตนั  )ฟารม์ ( หรอื น้ําตาล 

และเอทานอล 1 ตนั  )โรงงาน(  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

5.5.2. Non- 
hazardous solid 

residues of 
production per tonne 

cane 

•  T / t cane < 1.0 

Applies to the mill only. Residue of processing 
(compost, filter cake, soil/mud, boiler ash, bagasse, 
cane) and of agriculture (cane waste in fields after 

harvest, lost in transport). 

For further information, see Guidance. 
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5.5.2. ปรมิาณสาร

ตกคา้งทีเ่ป็นอนัตราย

จากออ้ย  1 ตนั 

ประยุกตใ์ชก้บัโรงงานเท่านัน้ สารพษิตกคา้งจากการผลติน้ําตาล 

(ปุ๋ ยหมกั ฟิลเตอรเ์ดก็ (ขีห้มอ้กรอง) ฟิลเตอรม์ดัเถา้หมอ้ไอน้ํา 

กากออ้ย และสารพษิตกคา้งจากการผลติ (เศษออ้ยหลงัการเกบ็

เกีย่ว และในการขนสง่) 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

5.5.3. Percentage of 
categories of non-

production waste that 
are recycled 

5.5.3. ปรมิาณของเสยี

นอกการผลติทีก่ลบัมาใช้

ใหม ่

• • % > 50 

The operator shall have an active recycling programme 
for at least 50 % of the following categories: fibre, 

metal, plastic, oil and lubricants, batteries and chemical 
products. 

For further information, see Guidance. 

ผูป้ระกอบการควรมโีปรแกรมในการรไีซเคลิทีม่ปีระสทิธภิาพ

อย่างน้อย 50% ของของเสยีประเภทต่อไปน้ี: เสน้ใย โลหะ 

พลาสตกิ น้ํามนัและน้ํามนัหล่อลื่นแบตเตอรี ่และผลติภณัฑเ์คม ี

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

5.6. To foster 
effective and 

focused research, 
development and 

extension 
expertise 

5.6.1. Research and 
extension costs as a 

% of sales 

5.6.1. ค่าใชจ้่ายในการ

วจิยัในเปอรเ์ซน็ตข์อง

• • % > 0.5 

Includes levies to research institutes for research and 
extension. 

For further information, see Guidance. 

รวมการวจิยัและการพฒันาทีท่าํรวมกบัสถาบนัวจิยัและศนูย์

พฒันาต่าง ๆ 
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5.6. สง่เสรมิใหเ้กดิ

การวจิยัทีม่ ี

ประสทิธภิาพและ

มุ่งเน้นการพฒันาและ

ขยายความเชีย่วชาญ 

ยอดขาย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

5.7. For greenfield 
expansion or new 

sugarcane 
projects, to ensure 

transparent, 
consultative and 

participatory 
processes that 

address 
cumulative and 

induced effects via 
an environmental 
and social impact 

assessment (ESIA) 

5.7. การพฒันาพืน้ที่

สเีขยีวหรอืโครงการ

ใหม่ในการผลติออ้ย

ผ่านการประเมนิผล

กระทบดา้น

5.7.1. Percentage of 
greenfield expansion 

or new sugarcane 
project covered by 

ESIA 

5.7.1. เปอรเ์ซน็ตข์อง

พืน้ทีส่เีขยีวหรอืโครงการ

ใหม่ในการผลติออ้ยที่

ผ่านการประเมนิผล

กระทบสิง่แวดลอ้มและ

สงัคม 

• • % 100 

CORE INDICATOR 

Cut-off date 1 January 2008. ESIA process shall start 
prior the formulation phase of a project, focus on 
significant issues and involve key stakeholders to 

identify them, provide information on possible 
alternative or appropriate mitigation measures for 

making decision based on free prior informed consent 
(FPIC) process, monitor and evaluate implemented 

measures. The operator shall involve independent third 
party experts. 

For further information, see Guidance. 

ตวัช้ีวดัหลกั 

นบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2551 ควรมกีารประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มและสงัคมก่อนทีจ่ะมกีารเริม่ตน้โครงการ ทีมุ่่งเน้นใน

ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีส่าํคญั และมกีารกาํหนดผูม้ี

สว่นไดเ้สยีทีส่าํคญัในโครงการดงักล่าว ควรมกีารใหข้อ้มลู
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สิง่แวดลอ้มและสงัคม 

(ESIA) แบบมี

กระบวนการทีโ่ปร่งใส 

มกีารใหค้าํปรกึษา มี

สว่นร่วม และมี

ผลกระทบทางบวกต่อ

กบัสิง่แวดลอ้มและ

สงัคม 

เกีย่วกบัทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้หรอืมาตรการบรรเทาผลกระทบที่

เหมาะสมสาํหรบัการตดัสนิใจบนพืน้ฐานของหลกัการยนิยอมที่

ไดร้บัการบอกแจง้ล่วงหน้า และเป็นอสิระ  "หรอื Free, prior and 

informed consent (FPIC) มกีระบวนการตรวจสอบ และ

ประเมนิผลการดาํเนินงาน จากบุคคลทีเ่ป็นอสิระและไมม่สีว่นได้

สว่นเสยีในโครงการดงักล่าว 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

 

CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

5.8. To ensure 
active engagement 

and transparent, 
consultative and 

participatory 
processes with all 

relevant 
stakeholders 

5.8. เพื่อใหแ้น่ใจว่าผู้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีที่

เกีย่วขอ้งทัง้หมด

ดาํเนินการแบบมสีว่น

ร่วม โปร่งใส และมี

5.8.1. Existence of 
usage of a recognised 

and accessible 
grievance and dispute 
resolution mechanism 

for all stakeholders 

5.8.1. มกีารประยุกตใ์ช้

หลกัการทีไ่ดร้บัการ

ยอมรบัและสามารถนํามา

ปฏบิตัไิดจ้รงิเกีย่วกบั

กลไกการรอ้งเรยีนและ

การอุทธรณ์จากผูท้ีม่สีว่น

ไดส้ว่นเสยีทัง้หมด 

• • Yes/No Yes 

Existence and usage of a mechanism which is accessible 
by all stakeholders. Stakeholders include but are not 

limited to workers, contracted workers, local 
communities, indigenous and tribal people.  

Ensure that when dispute, grievances and conflicts arise, 
the operator acts appropriately to resolve them through 
negotiated agreement between parties based on Free, 

Prior and Informed Consent. 

For further information, see Guidance. 

การประยุกตใ์ชก้ลไกทีไ่ดร้บัการยอมรบัและสามารถเขา้ถงึไดโ้ดย

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด ผูม้สีว่นไดเ้สยีรวมถงึลกูจา้งถาวรและ

ชัว่คราว ชมุชนทอ้งถิน่ คนพืน้เมอืงและชนเผ่า 

เพื่อใหแ้น่ใจว่าเมื่อขอ้พพิาท ขอ้ขอ้งใจ และขอ้ขดัแยง้เกดิขึน้ 
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กระบวนการให้

คาํปรกึษาทีเ่หมาะสม

และมปีระสทิธผิล 

 ผูป้ระกอบการไดท้าํหน้าทีอ่ย่างเหมาะสม เพื่อแกไ้ขปัญหา และมี

การเจรจาต่อรองขอ้ตกลงระหว่างทัง้สองฝ่ายบนพืน้ฐานของ

หลกัการยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกแจง้ล่วงหน้า และเป็นอสิระ  "หรอื 

Free, prior and informed consent (FPIC) 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

5.8.2. Percentage of 
projects involving 
multi stakeholders 

where agreement has 
been reached by 
consensus driven 
process based on 
Free, Prior and 

Informed Consent 

5.8.2. เปอรเ์ซน็ตข์องผูม้ี

สว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบั

โครงการทีเ่กดิจากฉนัทา

มต ิและบนพืน้ฐานของ

หลกัการยนิยอมทีไ่ดร้บั

การบอกแจง้ล่วงหน้าและ

เป็นอสิระ 

• • % > 90 

Ensure a process exists for identifying and inviting 
stakeholders to participate, communicating information, 

engaging with stakeholders and sharing relevant 
information publicly. Negotiated agreement shall be 
based on Free Prior Informed Consent. Evidence of 

negotiated agreements shall to be demonstrated. 

For further information, see Guidance. 

เพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีระบวนการสาํหรบัการคดัเลอืกและการเชญิชวน

ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่ขา้ร่วมและแบ่งปันขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งต่อ

สาธารณชน การเจรจาต่อรองจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของหลกัการ 

ยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกแจง้ล่วงหน้า และเป็นอสิระ  "หรอื Free, 

prior and informed consent (FPIC) และมกีารบนัทกึหลกัฐาน

ของขอ้ตกลงการเจรจาต่อรอง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 
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CRITERIA 
หลกัเกณฑ ์

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

5.9. To promote 
economic 

sustainability 

5.9. สง่เสรมิการ

พฒันาอย่างยัง่ยนื

ของธุรกจิ 

5.9.1. Value added/ 
tonne cane 

5.9.1. มลูค่าเพิม่ต่อออ้ย 

1 ตนั 

• • $/t cane 

Mill > 4; 

agric > 2 

โรงงาน > 4 

ฟารม์ > 2 

Value added by the operation is the value of sales less 
the price of goods, raw materials (including energy) and 

services purchased. 

For further information, see Guidance. 

มลูค่าเพิม่โดยการดาํเนินการหมายถงึค่าของยอดขายหกัลบราคา

ของวตัถุดบิ (รวมถงึพลงังาน) และการบรกิาร  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดคูู่มอืการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

PRINCIPLE 6 - ADDITIONAL MANDATORY REQUIREMENT FOR BIOFUELS UNDER THE EU RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE 

(2009/28/EC) AND REVISED FUEL QUALITY DIRECTIVE (2009/30/EC) (หลกัการที ่6 – ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิสาํหรบัการผลติ
เชือ้เพลงิชวีภาพภายใตค้าํประกาศของสหภาพยุโรปเร ือ่งพลงังานหมุนเวยีน (2009/28/EC) และคาํประกาศของสหภาพยุโรป
ฉบบัปรบัปรุง เร ือ่ง คุณภาพน้ํามนัเชือ้เพลงิ (2009/30/EC) 

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

6.1.1. Global 
warming burden 

per unit of energy. 

6.1.1. ภาวะโลกรอ้น

ต่อหน่วยของพลงังาน 

• • 

g CO2eq/ MJ 
fuel 

 

g CO2eq/ MJ 

เช้ือเพลิง 

< 54.4 

< 41.9 (from 

01/01/2017) 

< 33.5 (from 

01/01/2018 for 
new operation 
on 01/01/2017) 

Biofuels/bio liquids produced by installations* that were in operation on 23 
January 

2008 are exempted from complying with the greenhouse gas saving criterion 
until 

1 April 2013. No Bonsucro EU-compliant claim can be made after 1 April 2013 
for biofuel/bio liquids produced in an installation that was in operation before 23 

January 
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< 54.4 

< 41.9 (เริม่จาก 

01/01/2017) 

< 33.5 (เริม่จาก 

01/01/2018 

สาํหรบัการตดิตัง้ 

และการดาํเนินการ

เมื่อ 01/01/2017) 

2008 and that does not comply with the GHG saving required by this standard. 

To calculate the greenhouse gas emissions from the production and use of 
sugarcane ethanol, the following default values provided in point D of the annex 

V of the EU Directive must be used (see annex 3) 

The default value is the sum of the default value for cultivation: 14 g CO2eq/MJ 
+ the default value for processing (including excess electricity): 1 g CO2eq/MJ + 
the default value for transport and distribution: 9 g CO2eq/MJ. Emissions from 
the manufacture of machinery and equipment shall not be taken into account. 

The operator must use this default value of 24 gCO2eq/MJ fuel if the annualized 
emissions associated with carbon stock changes caused by land use change after 

January 2008 are zero. 

If carbon stock changes due to land use change after January 2008 are not zero, 
greenhouse gas emissions resulting from changes in land carbon stocks must be 
added to the default values from the production and use of sugarcane ethanol. 
Emissions from carbon stocks changes must be calculated in accordance with 
Annex V, part C point 7. Of the EU legislation and the EU guidelines for land 

use change emissions (OJ L151, 17/06/2010). 

เชือ้เพลงิชวีภาพทีเ่ป็นของแขง็และของเหลวทีม่กีารตดิตัง้ *และการดาํเนินการเมื่อวนัที ่23 

มกราคม 2551 ไดร้บัการยกเวน้การปฏบิตัติามเกณฑก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจนถงึ 1 

เมษายน 2556 Bonsucro ไม่สามารถใหก้ารรบัรองไดห้ลงัจาก 1 เมษายน 2556 สาํหรบั

เชือ้เพลงิชวีภาพทีเ่ป็นของเหลวและของแขง็ทีม่กีารตดิตัง้และการดาํเนินการก่อนที ่23 

มกราคม 2551 และถูกยกเวน้การปฏบิตัติามเกณฑก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

การคาํนวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติและการใชเ้อทานอลจากออ้ยใหป้ระยุกตใ์ช้

ค่าเริม่ตน้ดงัทีร่ะบุไวใ้นขอ้ D ของภาคผนวกV ของคาํประกาศของสหภาพยุโรปเรื่องพลงังาน

หมุนเวยีน )2009/28/ EC) )ดภูาคผนวก 3) 
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ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมาตรฐานคอืผลรวมของค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในการปลกู

ออ้ย :14 กรมั CO2eq / MJ + ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากโรงงาน  )รวมถงึการ ใชไ้ฟฟ้า

เกนิกาํหนด :(1 กรมั CO2eq / MJ + ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในการขนสง่ :9 กรมั 

CO2eq / MJ. การปล่อยมลพษิจากการผลติเครื่องจกัรและอุปกรณ์จะไม่ถูกนํามาพจิารณา 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งใชค้่าเริม่ตน้ของ 24 gCO2eq / เชือ้เพลงิ MJ ถา้ค่าการปล่อยมลพษิทีเ่กดิ

จากการเปลีย่นแปลงปรมิาณของคารบ์อนในดนิทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ของ

ทีด่นิหลงั มกราคม 2008 เป็นศนูย ์

หากค่าการปล่อยมลพษิทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงปรมิาณของคารบ์อนในดนิทีเ่กดิจากการ

เปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิหลงั มกราคม 2008 ไม่ไดเ้ป็นศนูย ์การปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในการกกัเกบ็คารบ์อนในดนิตอ้งคาํนวณเพิม่สาํหรบัการผลติ

และการใชอ้อ้ยทาํเอทานอล การคาํนวณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการ

เปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิจะตอ้งมกีารคาํนวณตามภาคผนวก V ขอ้ C 7 ของ

กฎหมายของสหภาพยโุรปและแนวทางของสหภาพยุโรปสาํหรบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่

เกดิจากการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ )OJ L151, 17/06/2010) 

การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพทีเ่ป็นของแขง็และของเหลว

จะตอ้งมอีย่างน้อย 35% (น้อยกว่า 54.4 กรมั CO2eq / MJ) มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 

2060 การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพและของเหลวทางชวีภาพ

ตอ้งมอีย่างน้อย 50% (น้อยกว่า 41.9 กรมั CO2eq / MJ) จาก 1 มกราคม 2061 การลดการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพและของเหลวทางชวีภาพตอ้งมอีย่างน้อย 

60% (จงึน้อยกว่า 33.5 กรมั CO2eq / MJ) สาํหรบัเชือ้เพลงิชวีภาพและของเหลวทางชวีภาพ

ทีผ่ลติในการตดิตัง้ซึง่ในการผลติเริม่ตน้ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2061 
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การคาํนวณค่าทีแ่ทจ้รงิไม่ไดร้บัอนุญาต 

* คาํว่า 'ตดิตัง้' รวมถงึการตดิตัง้การประมวลผลทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ ไม่ควรคาํนึงว่าเป็นสิง่

อาํนวยความสะดวกในการผลติ ซึง่อาจจะถูกเพิม่เขา้ไปในห่วงโซ่การผลติโดยเจตนา 

 

INDICATOR 
ตวัช้ีวดั 

Processing 
& Milling 

โรงงาน 

Agriculture 
ฟารม์ 

Verifier 
เกณฑท่ี์ใช้วดั 

Standard 
มาตรฐาน 

NOTES 
หมายเหต ุ

6.1.2. Percentage of 
land with high 

biodiversity value, 
high carbon stock 

or peatlands planted 
to sugarcane after 

the cut-off date of 1 
January 2008. 

6.1.2. เปอรเ์ซน็ตข์อง

พืน้ทีท่ีม่คีวาม

หลากหลายทาง

ชวีภาพสงู การกกัเกบ็

คารบ์อนในดนิสงู หรอื

ป่าพรุทีป่ลกูออ้ย

หลงัจากวนัที ่1 

มกราคม 2008 

 

 • % 0 

Land with high biodiversity value. Land that had one of the following statuses in 
or after January 2008, whether or not the land continues to have that status: 

(a) primary forest and other primary wooded land, namely forest and other 
wooded land of native species, where there is no clearly visible indication of 
human activity and the ecological processes are not significantly disturbed; 

(b) areas designated by law or by the relevant competent authority for nature 
protection purposes; or for the protection of rare, threatened or endangered 

ecosystems or species recognised by international agreements or included in lists 
drawn up by intergovernmental organisations or the International Union for the 

Conservation of Nature, subject to their recognition by the European 
Commission; unless evidence is provided that the production of that raw material 

did not interfere with those nature protection purposes; 

(c) highly biodiverse grassland that is: (i) natural grassland that would remain 
grassland in the absence of human intervention and which maintains the natural 

species composition and ecological characteristics and processes; or (ii) non-
natural grassland that would cease to be grassland in the absence of human 
intervention and which is species-rich and not degraded, unless evidence is 
provided that the harvesting of the raw material is necessary to preserve its 

grassland status. 

(d) New nature protection areas derived from a published European Commission 
decision. Bonsucro will communicate to economic operators any details of lists 



 

 

Page 57 of 83    Bonsucro Production Standard V 4.01 
 

on protected areas as soon as they are available from the EC. 

พืน้ทีท่ีม่คี่าความหลากหลายทางชวีภาพสงูหมายถงึพืน้ทีท่ีป่รากฏหน่ึงในสถานะดงัต่อไปน้ี ไม่

ว่าก่อนหรอืหลงัมกราคม 2554: 

(ก) ป่าดัง้เดมิ และป่าผลติไมอ้ื่น ๆ โดยเฉพาะพืน้ทีป่่าทีม่พีนัธุไ์มพ้ืน้เมอืง ทีไ่ม่มขีอ้บ่งชีท้ี่

ชดัเจนว่าไมม่กีจิกรรมใด ๆของมนุษย ์และกระบวนการทางนิเวศวทิยาจะไม่ถูกรบกวน 

(ข) พืน้ทีท่ีก่าํหนดโดยกฎหมายหรอืโดยเจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ

ป้องกนัธรรมชาต ิหรอืสาํหรบัการป้องกนัของหายากหรอืคุกคามระบบนิเวศทีใ่กลส้ญูพนัธุห์รอื

สายพนัธุท์ีไ่ดร้บัการยอมรบัโดยขอ้ตกลงระหว่างประเทศหรอืรวมอยู่ในรายการทีร่่างขึน้โดย

องคก์รระหว่างรฐับาลหรอืสหภาพนานาชาตเิพื่อการอนุรกัษธ์รรมชาตภิายใตก้ารรบัรูข้อง

องคก์รดงักล่าวโดยคณะกรรมาธกิารยุโรป เวน้แต่เป็นหลกัฐานทีร่ะบุว่าการผลติของวตัถุดบิที่

ไม่ไดยุ้่งเกีย่วกบัวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัธรรมชาตเิหล่านัน้ 

(ค) ทุ่งหญา้ทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู: (i) ทุ่งหญา้ธรรมชาตทิีไ่ม่มกีารแทรกแซงของ

มนุษยท์ีย่งัคงรกัษาองคป์ระกอบธรรมชาตชินิด ลกัษณะของระบบนิเวศและกระบวนการไดด้ ี

หรอื (ii) ทุ่งหญา้ทีไ่ม่ใช่ธรรมชาตทิีไ่มม่กีารแทรกแซงของมนุษยแ์ละสายพนัธุ ์ซึง่เป็นพืน้ทีท่ี่

อุดมดว้ยชวีนานาพรรณและไม่สลายตวั และมหีลกัฐานทีร่ะบวุ่าการเกบ็เกีย่วของวตัถุดบิในทุง่

หญา้น้ีเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นเพื่อรกัษาสถานะของทุ่งหญา้ไว ้

(ง) พืน้ทีธ่รรมชาตใิหม่ทีไ่ดถู้กประกาศเป็นพืน้ทีคุ่ม้ครองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมาธกิาร

ยุโรป Bonsucro จะสือ่สารกบัผูป้ระกอบการรายละเอยีดใด ๆ ของพืน้ทีคุ่ม้ครองจาก

คณะกรรมาธกิารยโุรปทนัททีี ่Bonsucro มขีอ้ขอ้มลูจากคณะกรรมาธกิารยโุรป 

พืน้ทีด่นิมสีตอ็กคารบ์อนสงู: ทีด่นิทีป่รากฏหน่ึงในสถานะดงัต่อไปน้ี 
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ในเดอืนมกราคมปี 2008 และทีไ่ม่ไดม้สีถานะ: 

(ก) พืน้ทีชุ่่มน้ําคอืดนิแดนทีป่กคลุมหรอือิม่ตวัดว้ยน้ําอย่างถาวรหรอืเกอืบทัง้ปี; 

(ข) พืน้ทีป่่าผลติอย่างต่อเน่ืองกล่าวคอืพืน้ทีท่ีป่กคลุมมากกว่าหน่ึงเฮคเตอรท์ีม่ตีน้ไมส้งูกว่าหา้

เมตร และมกีารปกคลุมของเรอืนยอดหมากกว่า 30% หรอืตน้ไมท้ีส่ามารถไปถงึเกณฑท์ีข่ ัน้ตํ่า

ของการมชีวิติอยู่ (ไม่รวมถงึพืน้ทีด่นิในเมอืง หรอืพืน้ทีท่ีใ่ชท้างงานการเกษตร ใหค้ดิเป็นตน้ไม้

ในระบบการเกษตร เช่นสวนไมผ้ล และระบบนิเวศเกษตรเมื่อพชืมกีารเจรญิเตบิโตภายใต้

ตน้ไม)้; 

(ค) พืน้ทีป่่าผลติอย่างต่อเน่ืองกล่าวคอืพืน้ทีท่ีป่กคลุมมากกว่าหน่ึงเฮคเตอรท์ีม่ตีน้ไมส้งูกว่าหา้

เมตร และมกีารปกคลุมของเรอืนยอด 10% ถงึ 30% หรอืตน้ไมท้ีส่ามารถไปถงึเกณฑท์ีข่ ัน้ตํ่า

ของการมชีวีติอยู่ และมหีลกัฐานทีบ่่งบอกไดว้่าคารบ์อนสตอ็กของพืน้ทีก่่อนและหลงัการปลกู

ออ้ยสามารถคาํนวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดลงได ้และตรงกบัเกณฑข์ัน้ตํ่าในขอ้ 6.1 

ของมาตรฐาน Bonsucro 

พืน้ทีด่นิทีเ่ป็นป่าพรุในเดอืนมกราคม 2554 เวน้แต่มหีลกัฐานทีร่ะบุว่าการปลกูออ้ยและการเกบ็

เกีย่ววตัถุดบิไม่มสีง่ผลกระทบต่อกบัการระบายน้ําของดนิก่อนหน้าน้ี 
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7. ANNEXES (ภาคผนวก) 

ANNEX 1 DEFINITIONS 
  Reference 

Company The entirety of any organization or business entity responsible for implementing the standard.  SA 8000  

Supplier/contractor A business entity which provides the company with goods and/or services integral to, and utilized 
in/for, the production of the company’s goods and/or services.  

SA 8000  

Subcontractor/ sub-supplier A business entity in the supply chain which, directly or indirectly, provides the suppliers with goods 
and/or services integral to, and utilized in/for, the production of the suppliers’ and/or company’s goods 
and/or services.  

SA 8000  

Agricultural Worker Categories There is a lack of clear-cut distinctions between different categories of workers. Consequently, there are 
numerous types of labour relations and different forms of labour force participation. The different 
categories of workers also vary within each country and, in certain cases, a single farmer may be 
grouped in more than one category. Many smallholders supplement their income with wages earned by 
working in large commercial farms during harvesting periods.  

ILO  

Summary of broad categories of agricultural workers:   

NON WAGED  

Large and Middle Scale Farmers  

Small Scale Farmers  

Subsistence farmers  

Unpaid Family workers  

Collective farmers  

Tenants and Share croppers  

WAGED  

Permanent Workers  

Temporary and Seasonal Workers  

Migrant Workers  

Subcontracted Workers  

Squatters  

Land-less workers  

ILO. Safety and health 
in Agriculture 
document 
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 Child  Any person less than 15 years of age, unless local minimum age law stipulates a higher age for work or 
mandatory schooling, in which case the higher age would apply. If however, local minimum age law is 
set at 14 years of age in accordance with developing country exceptions under ILO convention 138, the 
lower age will apply.  

ILO  

The ILO Minimum Age Convention, No. 138 (1973) states that the minimum age of employment 
should not be less than the age of completion of compulsory schooling and, in any case, shall not be 
less than 15 years. However a Member country, whose economy and educational facilities are 
insufficiently developed, may under certain conditions initially specify a minimum age of 14 years.  

ILO  

Child labour  Any work by a child younger than the age (s) specified in the above definition of a child, except as 
provided by ILO recommendation 146  

ILO  

Young worker  Any worker over the age of a child as defined above and under the age of 18.  ILO  

Worst forms of child labour  Whilst child labour takes many different forms, a priority is to eliminate without delay the worst forms 
of child labour as defined by Article 3 of ILO Convention 182.  

ILO  

Hazardous child labour  Hazardous child labour is defined by Article 3 (d) of the ILO Convention concerning the Prohibition 
and Immediate Action for the elimination of the worst forms of child labour, 1999 (182) 3D work 
which, by its nature or its circumstances in which it is carried out is likely to harm the health, safety or 
morals of children.  

ILO  

Occupational accident  An Occupational accident is an unexpected and unplanned occurrence, including acts of violence, 
arising out of or in connection with work which results in one or more workers incurring a personal 
injury, disease or death. Included in occupational accidents are travels, transport or road traffic 
accidents in which workers are injured and which arise out of or in the course of work, i.e. while 
engaged in an economic activity, or at work, or carrying on the business of the employer. Occupational 
injury: any personal injury, disease or death resulting from an occupational accident; an occupational 
injury is therefore distinct from an occupational disease, which is a disease contracted as a result of an 
exposure over a period of time to risk factors arising from work activity.  

ILO 
Resolution/Convention 
155 on statistics of 
occupational injuries 
(resulting from 
occupational 
accidents), adopted by 
the Sixteenth 
International 
Conference of Labour 
Statisticians, 
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(Oct.1998)  

Occupational disease  A disease contracted as a result of an exposure to risk factors arising from work activity  ILO  

Reporting period  This will be one year unless otherwise agreed. The period should include a single complete milling 
season.  

 

Theoretical recovery of sugar  The theoretical OR (Overall Recovery) normalized for juice purity and cane fibre content is calculated 
as:  

OR* = E* ⇥ BHR* = 0.98 ⇥ [100 − 20 ⇥WF,C 100 −WF,C ] ⇥ [1.5 ⇥ 50 PJ ]  

“Good Management 
Practices for the Cane 
Sugar Industry” by J 
Meyer et al.,p. 439.  

Where w F,C is the fibre contents of the cane in g/100 g and PJ the purity of the raw juice. In addition, 
refining all white sugar in a white end refinery is expected to increase the undetermined loss by 0.4 % 
of the sugar in raw juice. Then the factor 0.98 becomes 0.976.  

Phosphate equivalent as a measure 
of eutrophication  

Since phosphorus and nitrogen differ in their eutrophication effects, a phosphate equivalent conversion 
is used based on potency factors of 3.06 for phosphorus and 0.42 for nitrogen. Using 120 kg N /ha/y 
and 20 kg P /ha/y, the figure would be (120 x 0.42) + (20 x 3.06) = 112 kg phosphate/ha/y.  

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

High Conservation Value  High Conservation Values (HCVs) are biological, ecological, social or cultural values which are 
considered outstandingly significant or critically important, at the national, regional or global level. All 
natural habitats possess some inherent conservation values, including the presence of rare or endemic 
species, provision of ecosystem services, sacred sites, or resources harvested by local residents. 
However, some values are more significant or critical than others, and it is the HCV approach which 
offers an objective way of identifying those values to be maintained or enhanced. (See 
www.hcvnetwork. org). A cutoff date of 1 January 2008 will apply.  

 

The six High Conservation Values (HCVs):   

HCV 1 Species diversity: Concentrations of biological diversity including endemic species, and rare, 
threatened or endangered species, that is significant at global, regional or national levels.  
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HCV 2 Landscape-level ecosystems and mosaics: Large landscape-level ecosystems and ecosystem 
mosaics that are significant at global, regional or national levels, and that contain viable populations of 
the great majority of the naturally occurring species in natural patterns of distribution and abundance.  

 

HCV 3 Ecosystems and habitats: Rare, threatened, or endangered ecosystems, habitats or refugia.   

HCV 4 Ecosystem services: Basic ecosystem services in critical situations, including protection of 
water catchments and control of erosion of vulnerable soils and slopes.  

 

HCV 5 Community needs: Sites and resources fundamental for satisfying the basic necessities of local 
communities or indigenous peoples (for livelihoods, health, nutrition, water, etc.), identified through 
engagement with these communities or indigenous peoples. 

 

High Conservation Value  HCV 6 Cultural values: Sites, resources, habitats and landscapes of global or national cultural, 
archaeological or historical significance, and/or of critical cultural, ecological, economic or 
religious/sacred importance for the traditional cultures of local communities or indigenous peoples, 
identified through engagement with these local communities or indigenous peoples.  

 

Also includes soils with a large risk of significant soil-stored carbon such as peat lands, mangroves, 
wetlands and certain 100% native and natural grassland (that were never modified by human activities).  

 

Significantly affected  A significant impact would be apparent if the operations of sugarcane farms or mills resulted in 
changes to the environment that resulted in (1) the quality and / or quantity of habitat supporting an 
endangered or threatened species being affected to the extent that the numbers and viability of the 
species (the classification from the IUCN red list) was adversely affected; (2) conversion, diminution or 
degradation of the integrity of an endangered habitat such that there was a measurable adverse impact 
on its ecological status in the opinion of a competent ecologist (3) ecosystem service (such as water 
supply) being sufficiently changed as to cause material adverse impacts to local communities or 
ecosystems (for example, flows contain additional nutrients that change downstream ecology or affect 
the availability of drinking water for downstream communities).  

 

Conducting business with integrity  Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.  Principle 10 UN 
Global Compact  

Forced or compulsory labour  This shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty ILO Convention C29  



 

 

Page 63 of 83    Bonsucro Production Standard V 4.01 
 

and for which the said person has not offered himself voluntarily  

Most common forms of forced or compulsory labour: Forced labour can take many forms – some 
imposed by the State, but the majority in the private economy. Forced labour can be an outcome of 
trafficking in persons and irregular migration. Mechanisms of force applied include debt bondage, 
slavery, misuse of customary practices and deceptive recruitment systems. Some of the most common 
forms of forced labour include (for a full list see ILO Handbook):  

Combating forced 
labour: A handbook for 
employers and 
business, booklet 2  

Debt-induced forced labour: Commonly referred to as “bonded labour” in south Asia, where the 
practice in most common, but also known as “debt bondage”. .. Debt bondage arises when a person 
mortgages his or her services or those of his family members to someone providing credit in order to 
repay the loan or advance.  

 

· Forced labour as an outcome of human trafficking: Trafficking in persons, or human trafficking, is 
often linked to forced labour. It is fuelled by organised criminal networks or individuals and can 
involve deceptive recruitment, racketeering and blackmailing for the purpose of labour exploitation.  

 

· Forced labour linked to exploitation in labour contract systems: This can be found almost everywhere 
in the world today. For example, migrant workers can find themselves “bonded” to a labour contractor 
because excessive fees have been charged and with limited if any possibility to change the employer 
once they arrive in the destination country.  

 

Discrimination  1 The term discrimination includes—(Art 1 C111)  ILO Convention C111  

(a) any distinction, exclusion or preference made on the basis of race, colour, sex, religion, political 
opinion, national extraction or social origin, which has the effect of nullifying or impairing equality of 
opportunity or treatment in employment or occupation;  

 

(b) such other distinction, exclusion or preference which has the effect of nullifying or impairing 
equality of opportunity or treatment in employment or occupation as may be determined by the 
Member concerned after consultation with representative employers’ and workers’ organisations, where 
such exist, and with other appropriate bodies.  

2. Any distinction, exclusion or preference in respect of a particular job based on the inherent 
requirements thereof shall not be deemed to be discrimination.  
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3. For the purpose of this Convention the terms employment and occupation include access to 
vocational training, access to employment and to particular occupations, and terms and conditions of 
employment.  

 

Symbols and 
Abbreviations 

BOD biological oxygen demand 

COD chemical oxygen demand 

EMP environmental management plan 

ESIA environmental and social impact assessment 

g grams 

GHG greenhouse gas 

ha hectares 

HCV high conservation value 

kg kilograms 

kJ kilojoules 

kWh kilowatt hours 

L litres 

MJ mega joules 

PPE personal protective equipment 

RS reducing (invert) sugars 
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t metric tonnes 

tc tonnes cane 

TSAI total sugars expressed as invert 

y year 
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ภาคผนวก 1 : คาํจาํกดัความ 

  อ้างอิง 

บรษิทั ทุกสว่นขององคก์ร หรอืหน่วยธรุกจิทีร่บัผดิชอบต่อการนํามาตรฐานไปใช ้ SA 8000  

ผูจ้ดัสง่สนิคา้ / ผูท้าํสญัญา หน่วยธุรกจิทีส่ง่สนิคา้ และ/ หรอื การบรกิารทีค่รบถว้นใหก้บัทางบรษิทั ซึง่จะถูกนําไปใชใ้นการผลติสนิคา้ และ/หรอื การ

บรกิารของบรษิทั 

SA 8000  

ผูร้บัช่วงสญัญา/ ผูร้บัช่วงจดัสง่

สนิคา้  

หน่วยธุรกจิในหว่งโซ่อุปาทาน จะทางตรงหรอืทางออ้ม มหีน้าทีส่ง่สนิคา้ และ/หรอืการบรกิารใหก้บัผูจ้ดัสง่สนิคา้ทีค่รบถว้น 

จากนัน้จะถูกนําไปใชใ้นการผลติสนิคา้ และ/หรอื การบรกิารของบรษิทั 

SA 8000  

หมวดหมู่แรงงานเกษตรกรรม เน่ืองจากไมม่ขีอ้แตกต่างทีช่ดัเจนในหมวดหมู่ประเภทของแรงงาน ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธข์องแรงงานหลากหลายประเภท  

และมกีารใชแ้รงงานทีแ่ตกต่างหลากหลายรปูแบบ นอกจากน้ีในแต่ละประเทศยงัมปีระเภทของแรงงานทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ในบาง

กรณี เกษตรกรคนเดยีวสามารถจดัอยู่ไดห้ลายหมวดหมู ่มเีจา้ของทีด่นิรายย่อยหลายรายทีห่ารายไดเ้พิม่จากการทาํงานใน

ฟารม์ใหญ่ ๆ ในช่วงฤดกูาลเกบ็เกีย่ว 

ILO  

สรุปหมวดหมู่กวา้ง ๆ ของแรงงานเกษตรกรรม   

ไม่มีค่าจ้าง 

เกษตรกรขนาดใหญ่และขนาดกลาง  

เกษตรกรขนาดเลก็ เกษตรกรเพื่อดาํรงชพี  

แรงงานครอบครวัไมม่คี่าจา้ง 

กลุ่มเกษตรกร ผูเ้ช่าและปันผลผลติ 

มีค่าจา้ง  

แรงานประจาํ   

แรงงานชัว่คราวและแรงงานตามฤดกูาล   

แรงงานอพยพ  

แรงงานรบัช่วง   

ILO. เอกสารความปลอดภยั

และสขุภาพในเกษตรกรรม  
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จากการเกบ็เกีย่ว คนหกัรา้งถางพงทีด่นิ 

แรงงานทีไ่มม่ทีีด่นิเป็นของตนเอง 

 เดก็ บุคคลใด ๆ กต็ามทีม่อีายุตํ่ากวา่ 15 ปี ยกเวน้เสยีแต่ว่ามกีฎหมายทอ้งถิน่ทีก่าํหนดอายุการทาํงานหรอือายุการศกึษาภาค

บงัคบัทีส่งูกว่าน้ี โดยตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดงักล่าว 

อย่างไรกต็ามหากกฎหมายทอ้งถิน่ระบุอายุการทาํงานเริม่ตน้ที ่14 ปี ในสว่นของประเทศทีก่าํลงัพฒันา ซึง่เป็นขอ้ยกเวน้

ภายใตอ้นุสญัญา ILO 138 ใหป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดทีร่ะบุอายตุํ่าลงมา 

ILO  

อนุสญัญาว่าดว้ยอายุข ัน้ตํ่า ILO ที ่138 (1973) ระบุว่า อายขุ ัน้ตํ่าในการจา้งงานควรจะไมต่ํ่ากว่าอายุทีส่าํเรจ็การศกึษาภาค

บงัคบั และในกรณีใด ๆ กต็ามไม่ควรจะมอีายุตํ่ากว่า 15 ปี อย่างไรกต็ามในประเทศสมาชกิทีม่รีะบบเศรษฐกจิและการศกึษาที่

ยงัไมพ่ฒันาเท่าทีค่วร อาจอยูใ่นเงื่อนไขทีร่ะบุอายุข ัน้ตํ่าที ่14 ปี 

ILO  

แรงงานเดก็ งานใด ๆ ทีท่าํโดยเดก็อายตุํ่ากว่าทีร่ะบใุนนิยามเดก็ขา้งตน้  ยกเวน้นิยามของ ILO ขอ้เสนอ ฉบบัที ่146 ILO  

แรงงานเยาวชน แรงงานใด ๆ ทีม่อีายุมากกว่านิยามเดก็ขา้งตน้ 

แต่ไม่เกนิ 18 ปี 

ILO  

แรงงานเดก็ในรปูแบบท่ี

เลวรา้ย 

แรงงานเดก็มหีลากหลายรปูแบบ หากแต่ตอ้งขจดัแรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวรา้ยในทนัท ีดงัทีร่ะบุใน มาตรา 3 ของอนุสญัญา 

ILO ฉบบัที ่182 

ILO  

แรงงานเดก็ในงานอนัตราย แรงงานเดก็ในงานอนัตราย ระบโุดย มาตรา 3 (d) ของอนุสญัญา ILO เกีย่วกบั ขอ้หา้ม และ การขจดัแรงงานเดก็ในรปูแบบที่

เลวรา้ยในทนัท ี1993 (182) 3D งานซึง่ธรรมชาตขิองงานหรอืบรบิทแวดลอ้มของงานก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสขุภาพ ต่อความ

ปลอดภยั และต่อสภาวะจติใจของเดก็ 

ILO  

อบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้จากการ อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้จากการทาํงาน หมายถงึอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้โดยไม่คาดคดิ  ไม่ไดค้วบคมุไวก่้อน รวมถงึการกระทาํรุนแรงซึง่

เป็นผลมาจากการทาํงานหรอืทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการทาํงาน  ก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ โรค หรอืเสยีชวีติ อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้จากการ

ILO Resolution/Convention 

155 หวัขอ้ สถติอุิบตัเิหตุที่
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ทาํงาน ทาํงานรวมอยู่ในการเดนิทาง การขนสง่ หรอือุบตัเิหตุบนทอ้งถนน ซึง่ผูป้ฏบิตังิานไดร้บับาดเจบ็อนัเป็นผลมาจากการทาํงาน

หรอืขณะปฏบิตังิาน อาท ิขณะร่วมกจิกรรมทางเศรษฐกจิ หรอือยู่ทีท่าํงาน หรอืขณะปฏบิตัภิารกจิใหก้บันายจา้ง  

การบาดเจบ็จากงาน : การบาดเจบ็รายบคุคล โรค  หรอืการเสยีชวีติซึง่เกดิจากอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้จากการทาํงาน การบาดเจบ็

จากงานจงึแตกต่างจากโรคเน่ืองจากการทาํงาน (occupational disease) ซึง่หมายถงึโรคทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลกระทบจาก

ช่วงเวลาทีต่อ้งเผชญิกบัปัจจยัเสีย่งจากกจิกรรมในการทาํงาน 

เกดิขึน้จากการทาํงาน  (ผลจาก

อุบตัเิหตุในการทาํงาน) 

นําไปใชโ้ดย Sixteenth 

International Conference of 

Labour Statisticians, 

(Oct.1998)  

โรคเน่ืองจากการทาํงาน โรคทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลกระทบจากช่วงเวลาทีต่อ้งเผชญิกบัปัจจยัเสีย่งจากกจิกรรมในการทาํงาน ILO  

ช่วงเวลาการรายงาน ช่วงเวลาการรายงาน คอื 1 ปี เวน้เสยีว่าจะตกลงเป็นอย่างอื่น ช่วงเวลาดงักล่าว ควรรวมฤดกูาลกาลทาํงานทีส่มบรูณ์หน่ึง

ฤดกูาล 

 

การคืนสภาพของน้ําตาลทาง

ทฤษฎี 

การคนืสภาพทัง้หมดทางทฤษฎ ีOR (Overall Recovery) ใหเ้ป็นมาตรฐานความบรสิทุธิข์องน้ําออ้ยและกากใยออ้ยสามารถ

คาํนวณไดด้งัน้ี:  

OR* = E* ⇥ BHR* = 0.98 ⇥ [100 − 20 ⇥WF,C 100 −WF,C ] ⇥ [1.5 ⇥ 50 PJ ]  

“Good Management 

Practices for the Cane Sugar 

Industry” โดย J Meyer และ

คณะ, หน้า 439 

โดยที ่w F,C เป็นกากใยออ้ยในปรมิาณ g/100 g และ PJ ความบรสิทุธิข์องน้ําออ้ยดบิ 

นอกจากน้ี การฟอกน้ําตาลสขีาวทัง้หมดใหข้าวบรสิทุธิค์าดว่าจะเพิม่การสญูเสยีทีไ่ม่ทราบสาเหตุ (undetermined loss) ราว 

0.4 % ของน้ําตาลในน้ําออ้ยดบิ factor 0.98 กลายเป็น 0.976.  

ฟอสเฟตท่ีเทียบเท่ากบัการ

วดัค่ายโูทรฟิเคชัน่ 

(กระบวนการเจริญเติบโต

เกินขอบเขต) 

เน่ืองจากฟอสฟอรสัและไนโตรเจนสง่ผลต่อยโูรฟิเคชัน่ต่างกนั การแปลงค่าเทยีบเท่าฟอสฟอรสัทีใ่ชอ้ยูบ่นพืน้ฐาน potency 

factors คอื 3.06 สาํหรบัฟอสฟอรสั และ 0.42 สาํหรบัไนโตรเจน การใชไ้นโตรเจน120 กก. /เฮกตาร/์ปี และ ฟอสฟอรสั 20 

กก. /เฮกตาร/์ปี ตวัเลขทีไ่ดค้อื  (120 x 0.42) + (20 x 3.06) = ฟอสเฟต 112 กก./เฮกตาร/์ปี  

IChem E (2002). Sustainable 

development progress 

metrics. Inst. Chem. Engrs. 

London.  
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พืน้ท่ีท่ีมีคณุค่าสูงต่อการ

อนุรกัษ์ (HCVs) 

พืน้ทีท่ีม่คุีณค่าสงูต่อการอนุรกัษ ์(HCVs) ทัง้ดา้นชวีภาพ ระบบนิเวศ สงัคมและวฒันธรรม ถอืเป็นสิง่สาํคญัจาํเป็นยิง่ยวด ใน

ระดบัชาต ิภมูภิาค และระดบัโลก ถิน่ทีอ่ยู่ทางธรรมชาตทิัง้หมดต่างมคีุณค่าต่อการอนุรกัษ์ ซึง่รวมถงึสายพนัธส์ิง่มชีวีติประจาํ

ถิน่ทีห่ายาก มรีะบบนิเวศบรกิาร สถานทีศ่กัดิส์ทิธ ์หรอืแหล่งทรพัยากรทีม่กีารเกบ็เกีย่วโดยผูอ้ยู่อาศยัในทอ้งถิน่ อย่างไรก็

ตามคุณค่าบางประการมคีวามสาํคญัจาํเป็นมากกว่าคุณค่าดา้นอื่น ๆ ซึง่แนวทางของ HCV มวีธิกีารทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของความ

เป็นจรงิ ในการชีคุ้ณค่าเหล่านัน้ ว่าจะรกัษาไวห้รอืใหก้ารสง่เสรมิ (ดทูี ่www.hcvnetwork. org) ปิดบญัช ีวนัที ่1 มกราคม 

2551  

 

พืน้ทีท่ีม่คุีณค่าสงูต่อการอนุรกัษ ์(HCVs)  6 ประเภท  

HCV 1 พืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายของสายพนัธ:์ ความหนาแน่นของความหลากหลายทางชวีภาพ ประกอบดว้ยสายพนัธุ์

ประจาํถิน่และหายาก สายพนัธท์ีก่าํลงัจะสญูพนัธแ์ละทีถู่กคุกคาม โดยมคีวามสาํคญัในระดบัโลก ภูมภิาค หรอืระดบัประเทศ  

 

HCV 2 พืน้ทีท่ีม่รีะบบนิเวศทีม่ภีูมทิศัน์และระบบนิเวศแบบโมเสก: ระบบนิเวศทีม่ภีูมทิศักวา้ง และระบบนิเวศแบบโมเสกซึง่มี

ความสาํคญัในระดบัโลก ภูมภิาค หรอืระดบัประเทศ โดยมปีระชากรซึง่เจรญิเตบิโตหลากหลายสายพนัธุ ์ดว้ยรปูแบบทาง

ธรรมชาตขิองหลกัการแพร่กระจายและความอุดมสมบรูณ์ 

 

HCV 3 พืน้ทีท่ีม่รีะบบนิเวศและแหล่งทีอ่ยู่อาศยัทีม่ลีกัษณะเฉพาะ: ระบบนิเวศน์ แหล่งทีอ่ยู่อาศยัทีห่ายาก ทีถู่กคุกคาม และ

ใกลจ้ะหมดไป  

 

HCV 4 พืน้ทีท่ีม่รีะบบนิเวศบรกิาร: ระบบนิเวศบรกิารขัน้พืน้ฐานในบรบิทสาํคญั ๆ ไดแ้ก่ พืน้ทีร่บัน้ํา พืน้ทีก่นัการพงัทลาย

ของดนิทีม่คีวามอ่อนตวัและพืน้ทีล่าดเอยีง 

 

HCV 5 พืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งปัจจยัพืน้ฐานของชมุชน :พืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งปัจจยัพืน้ฐานของชมุชนหรอืคนในทอ้งถิน่ (สาํหรบัการ

ดาํรงชวีติ สขุภาพ อาหาร น้ํา เป็นตน้), นิยามจากการเขา้ไปมสีว่นร่วมของชมุชนหรอืคนในทอ้งถิน่ 

 

  HCV 6 พืน้ทีท่ีม่คุีณค่าดา้นวฒันธรรม: พืน้ทีห่รอืแหล่งทีอ่ยู่อาศยัและภมูทิศัน์ทีม่คีวามสาํคญัระดบัโลกและระดบัประเทศ  

ทางดา้นวฒันธรรม โบราณคด ีนยัยะทางประวตัศิาสตร ์และ/หรอื ทีม่คีวามสาํคญัดา้นวฒันธรรมเชงิวพิากษ์ ระบบนิเวศน์ 
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เศรษฐกจิ ศาสนา/สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์สาํหรบัวฒันธรรมดัง้เดมิของชมุชนพืน้เมอืงหรอืคนในทอ้งถิน่ นิยามจากการเขา้ไปมสีว่นร่วม

ของชมุชนหรอืคนในทอ้งถิน่ 

นอกจากน้ียงัรวมไปถงึดนิทีม่คีวามเสีย่งสงูจากสารคารบ์อนในดนิ เช่นดนิพรุ ชายเลน พืน้ทีชุ่ม่น้ํา และทุ่งหญา้ธรรมชาติ

ประจาํถิน่แท ้100 % (โดยไม่เคยถูกดดัแปลงโดยกจิกรรมของมนุษย ์ 

 

ผลกระทบสาํคญั ผลกระทบสาํคญัอาจเกดิขึน้ไดช้ดัเจน หากการดาํเนินการของโรงงานหรอืฟารม์สง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม โดย

ก่อใหเ้กดิ  

(1) คุณภาพและ / หรอื ปรมิาณของแหล่งทีอ่ยู่อาศยัซึง่มสีว่นเกือ้กลูสายพนัธุต่์าง ๆ ทีถู่กคุกคามหรอืใกลจ้ะสญูพนัธุ ์โดย

จาํนวนสายพนัธุแ์ละความสามารถในการดาํรงอยูข่องสายพนัธุต่์าง ๆ (การจดัประเภทบญัชแีดงของสหภาพเพื่อการอนุรกัษ์

ธรรมชาต ิ– IUCN) ไดร้บัผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงค ์(2) การเปลีย่นแปลง การลด หรอืความเสือ่มถอยของความสมบรูณ์ของ

แหล่งทีอ่ยู่อาศยักาํลงัถกูคุกคาม โดยมผีลกระทบทีไ่ม่พงึประสงคต่์อสถานะระบบนิเวศน์ จากความเหน็ของนกันิเวศวทิยา

ผูเ้ชีย่วชาญ (3) ระบบนิเวศบรกิาร (เช่น การสง่น้ํา) มกีารเปลีย่นแปลงมากพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลทีไ่ม่พงึประสงคต่์อชุมชนใน

ทอ้งที ่หรอืต่อระบบนิเวศน์ (ตวัอย่างเช่น การไหลของน้ําซึง่ประกอบดว้ยสารอาหารเพิม่เตมิ โดยเปลีย่นนิเวศวทิยากระแสน้ํา 

หรอื สง่ผลต่อการมน้ํีาไวด้ื่มของชุมชนปลายน้ํา)  

 

ดาํเนินธรุกิจด้วยความ

ซ่ือสตัย ์

ธุรกจิควรดาํเนินการโดยปราศจากการทุจรติในทุกรปูแบบ รวมไปถงึการขม่ขูแ่ละการตดิสนิบน Principle 10 UN Global 

Compact  

การเกณฑแ์รงงานหรอื

แรงงานภาคบงัคบั 

หมายถงึการทาํงานหรอืการบรกิารทัง้หมด ซึง่เกดิจากการบบีบงัคบับุคคลใด ๆ โดยการคุกคาม ลงโทษ ซึง่บคุคลดงักล่าว

ไม่ไดย้นิยอมสมคัรใจ 

ILO Convention C29  

รปูแบบการเกณฑแ์รงงานและแรงงานภาคบงัคบัทีพ่บบ่อย : แรงงานภาคบงัคบัมหีลายประเภท บางกลุ่มถูกบงัคบัโดยรฐั แต่

โดยสว่นใหญ่จะพบในภาคเอกชน แรงงานภาคบงัคบัอาจเกดิจากการคา้มนุษย ์หรอืการอพยพเขา้เมอืงทีไ่ม่ปรกต ิกลไกทีใ่ช้

ในการบงัคบัแรงงาน ไดแ้ก่ การขดัหน้ี ทาส หรอืการมธีรรมเนียมปฏบิตัใินทางทีผ่ดิ ระบบการเกณฑแ์รงงานทีห่ลอกลวง 

Combating forced labour: A 

handbook for employers and 

business, booklet 2 
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ศกึษารายการรปูแบบการเกณฑแ์รงงานและแรงงานภาคบงัคบัทีพ่บบ่อยฉบบัเตม็ไดจ้ากคูม่อื HLO (การต่อสูก้บัแรงงานภาคบงัคบั 

: คู่มอืสาํหรบันายจา้ง และภาค  

ธุรกจิ อนุสาร ฉ .2) 

แรงงานภาคบงัคบัโดยมหีน้ีเป็นสนิจา้ง: หรอืมกัเรยีกกนัว่า “แรงงานขดัหน้ี” (bonded labour/debt bondage) ในแถบเอเชยีใต ้

ซึง่ถอืเป็นแนวปฏบิตัทิีค่่อนขา้งเป็นเรื่องปรกต ิแรงงานขดัหน้ีจะเกดิขึน้เมื่อบุคคลมกีารจาํนองแรงงานของตนหรอืของสมาชกิ

ในครอบครวัแก่บุคคลทีป่ล่อยสนิเชื่อเพื่อจ่ายแทนเงนิใชห้น้ีหรอืเงนิกู ้

 

แรงงานทีเ่กดิจากการคา้มนุษย:์ การคา้มนุษยม์กัเชื่อมโยงกบัแรงงานภาคบงัคบั โดยไดร้บัการหนุนหลงัจากกลุ่มเครอืค่าย

องคก์รอาชญากร หรอืจากปัจเจกบุคคล ทีม่สีว่นร่วมใน การเกณฑแ์รงงานทีห่ลอกลวง การกรรโชกขูเ่ขญ็ การหกัหลงั เพื่อ

วตัถุในการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน 

 

แรงงานภาคบงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสวงหาผลประโยชน์ดา้นแรงงานจากระบบสญัญาจา้ง : ประเดน็น้ีสามารถพบได้

โดยทัว่ไปในทุกสว่นของโลกตวัอย่างเช่น แรงงานต่างดา้วอาจตกอยู่ในสภาพทีเ่ป็นหน้ีต่อผูจ้า้งงานตามสญัญา สบืเน่ืองจาก

รายจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีส่งูมากและมคีวามเป็นไปไดท้ีต่ํ่ามากทีจ่ะเปลีย่นนายจา้งเมื่อมาถงึประเทศปลายทาง 

 

การเลือกปฏิบติั  1 เงื่อนไขของการเลอืกปฏบิตั ิประกอบดว้ย—(Art 1 C111)  ILO Convention C111  

(a) ความแตกต่าง การแบง่แยก หรอืความโปรดปรานใด ๆ ทีม่พีืน้ฐานมาจากเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ศาสนา ทศันคตดิา้น

การเมอืง การแบง่ชาต ิหรอืทีไ่ปทีม่าทางสงัคม ซึง่มผีลต่อการหยุดยัง้หรอืลดความเท่าเทยีมทางโอกาส หรอืการไดร้บัการ

ปฏบิตัจิากการจา้งงานหรอืในอาชพี 

 

(b) ความแตกต่าง การแบง่แยก หรอืความโปรดปราน ประการอื่นใด ซึง่มผีลต่อการหยุดยัง้หรอืลดความเท่าเทยีมทางโอกาส 

หรอืการไดร้บัการปฏบิตัจิากการจา้งงานหรอืในอาชพี อาจระบุโดยสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้ง ภายหลงัจากการปรกึษาหารอืกบั

ตวัแทนนายจา้งและองคก์รแรงงานทีม่อียู่ และร่วมกบัหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่หมาะสม 

2. ความแตกต่าง การแบ่งแยก หรอืความโปรดปรานใด ๆ โดยคาํนึงถงึลกัษณะเฉพาะของงาน ซึง่มพีืน้ฐานอยู่บนสิง่จาํเป็นที่
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เกีย่วขอ้ง กรณีน้ีไม่ควรนบัเป็นการเลอืกปฏบิตั ิ

3. สาํหรบัวตัถุประสงคข์องอนุสญัญาฉบบัน้ี เงื่อนไขการจา้งงานและอาชพี หมายรวมถงึ การฝึกงาน การจา้งงาน อาชพี

เฉพาะทาง รวมทัง้เงื่อนไขและขอ้กาํหนดในการจา้งงาน  
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ANNEX 2 – BANNED AGROCHEMICALS (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  
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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  
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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 included, except capsule suspensions (CS)  

Rotterdam Convention  

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  
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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  
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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  

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  
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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  
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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  

Methidathion  WHO 1b  

Methiocarb  WHO 1b  

Methomyl  WHO 1b  

Monocrotophos  WHO 1b  

Nicotine  WHO 1b  

Omethoate  WHO 1b  

Oxamyl  WHO 1b  
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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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ANNEX 3: DETAILED PARAMETERS TO CALCULATE GHG EMISSIONS FROM BIOFUELS SET UNDER THE EU RENEWABLE 

ENERGY DIRECTIVE (2009/28/EC) AND REVISED FUEL QUALITY DIRECTIVE (2009/30/EC) AND INCLUDED IN PRINCIPLE 6 

(ภาคผนวก 3: รายละเอยีดตวัแปรทีใ่ชใ้นการคาํนวณปรมิาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกจากเชือ้เพลงิชวีภาพภายใตค้าํ
ประกาศของสหภาพยุโรป เร ือ่ง พลงังานหมุนเวยีน (2009/28/EC) รวมถงึคาํประกาศของสหภาพยุโรปฉบบัปรบัปรุง เร ือ่ง 

คุณภาพน้ํามนัเชือ้เพลงิ (2009/30/EC) และหลกัการ ที ่6) 
 

“Annualised emissions from carbon stock changes caused by land-use change 
after 1 January 2008, el, shall be calculated by dividing total emissions equally 
over 20 years. Change from one crop to another is not regarded as land use change 
according to the Communication from the European Commission on the practical 
implementation of the EU biofuels and bio liquids sustainability scheme and on 
counting rules for biofuels (OJ C160/8 of 19 June 2010) and therefore annualized 
emissions (el) are equal to zero.  

For the calculation of those emissions the following rule shall be applied  

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P (1)  

where  

el =annualised greenhouse gas emissions from carbon stock change due to land-
use change (measured as mass of CO2-equivalent per unit biofuel energy);  

CSR =the carbon stock per unit area associated with the reference land use 
(measured as mass of carbon per unit area, including both soil and vegetation). 
The reference land use shall be the land use in January 2008 or 20 years before the 
raw material was obtained, whichever was the later;  

CSA =the carbon stock per unit area associated with the actual land use (measured 
as mass of carbon per unit area, including both soil and vegetation). In cases 
where the carbon stock accumulates over more than one year, the value attributed 
to CSA shall be the estimated stock per unit area after 20 years or when the crop 

การปล่อยมลพษิรายปี ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงปรมิาณของคารบ์อนในดนิ โดยมสีาเหตุจาก

การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิ หลงั มกราคม พ.ศ.2551 ควรนํามาคาํนวณโดยการ

หาค่าเฉลีย่การปล่อยมลพษิตลอด 20 ปี อน่ึง การเปลีย่นชนิดของพชือกีชนิดหน่ึงเป็นชนิดหน่ึง

มไิดห้มายถงึการเปลีย่นการใชง้านทีด่นิ ตามทีร่ะบุใน Communication ของคณะกรรมมาธกิาร

ยุโรป ในหวัหอ้การนําแผนยัง่ยนืดา้นเชือ้เพลงิชวีภาพและของเหลวชวีภาพของยโุรป ไปปฏบิตัิ

ใช ้และหวัขอ้หลกัการนบัสาํหรบัเชือ้เพลงิชวีภาพ (OJ C160/8 19 มถุินายน พ.ศ. 2553) ดงันัน้

แลว้ การปล่อยมลพษิรายปีจงึมคี่าเท่ากบัศนูย ์

สาํหรบัการคาํนวณการปล่อยมลพษิ จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัดงัน้ี  

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P (1)  

ผลหารทีไ่ดจ้ากการหารน้ําหนกัโมเลกุลของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ (44,010 g/mol) ดว้ย

น้ําหนกัโมเลกุลของคารบ์อน (12,011 g/mol) เท่ากบั 3,664 

โดย 

el = การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรายปีจากการเปลีย่นแปลงการกกัเกบ็คารบ์อนในดนิ โดยมี

สาเหตุมาจากการเปลีย่นการใชง้านทีด่นิ (คาํนวณเป็นมวลของคารบ์อนไดออกไซต–์เทยีบเท่า

ต่อหน่วยพลงังานเชือ้เพลงิชวีภาพ);  
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reaches maturity, whichever the earlier;  

P = the productivity of the crop (measured as biofuel or bio liquid energy per unit 
area per year)  

Land carbon stocks are calculated according to the guidelines published by the 
European Commission, for land converted after 1 January 2008. These are 
outlined in the Commission Decision of 10 June 2010 on guidelines for the 
calculation of land carbon stocks for the purpose of Annex V of Directive 
2009/28/EC, published in the EU Official Journal L151 of 17 June 2010, p. 19.  

Bonsucro will communicate to economic operators any details of lists on protected 
areas as soon as they are available from the EC.  

Additional mandatory requirement for biofuels under the EU Renewable Energy 
Directive (2009/28/EC), included in section 6 and this Appendix, shall be 
modified according to the publication by the European Union of new 
communications and decisions, including on the definition of highly biodiverse 
grasslands, degraded lands, and new default values for greenhouse gases 
emissions, as well as any modification related to the EU Directive 2009/28/EC. 
Article 17.3 c) of the EU Directive 2009/28/EC, states that the Commission shall 
establish the criteria and geographic ranges to determine which grassland shall be 
covered by this article. In the absence of decision by the Commission on this 
topic, no legal interpretation can be given or claimed regarding this concept. This 
Standard will be modified to encompass the criteria and geographic ranges defined 
by the Commission as soon as an official communication or decision has been 
issued.  

The fossil fuel comparator for calculation of GHG reductions recommended for 
use by the EU is 83.8 g CO2eq/MJ  

The figure of GHG emissions to appear on Bonsucro EU certificates shall be 
calculated as follows: SAVING= (83.8 - Emissions from criterion 6.1) / 83.8) 
x100 per cent 

CSR = การกกัเกบ็คารบ์อนต่อหน่วยพืน้ทีโ่ดยสมัพนัธก์บัการใชง้านทีด่นิทีอ่า้งองิ (คาํนวณเป็น

มวลของคารบ์อน 

ต่อหน่วยพืน้ที ่ ซึง่รวมทัง้ดนิและพชื) การใชง้านทีด่นิทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นการใชท้ีด่นิในเดอืน

มกราคม 

พ.ศ. 2551 หรอื 20 ปี ก่อนทีจ่ะไดร้บัวตัถุดบิ ไมว่่ากรณีใดจะเกดิหลงั 

CSA= การกกัเกบ็คารบ์อนต่อหน่วยพืน้ทีโ่ดยสมัพนัธก์บัการใชง้านทีด่นิในปัจจุบนั (คาํนวณ

เป็นมวลของ 

คารบ์อนต่อหน่วยพืน้ที ่ ซึง่รวมทัง้ดนิและพชื) ในกรณีทีม่คีารบ์อนกกัเกบ็สะสมเกนิกว่าหน่ึงปี  

ค่าของ  

CSA จะตอ้งเป็นการกกัเกบ็โดยคาดการต่อหน่วยพืน้ทีห่ลงั 20 ปี หรอืเมื่อพชืผลโตเตม็วยั ไม่วา่

กรณีใด 

จะเกดิขึน้ก่อน 

P = ประสทิธภิาพในการผลติของพชืผล (คาํนวณเป็นพลงังานจากเชือ้เพลงิชวีภาพหรอืจาก

ของเหลวชวีภาพต่อหน่วยพืน้ทีต่่อปี)  

การกกัเกบ็คารบ์อนในดนิคาํนวณโดยยดึคูม่อืทีต่พีมิพโ์ดยคณะกรรมมาธกิารยุโรป สาํหรบัทีด่นิ

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยระบุไวใ้นขอ้สรุปของคณะกรรมาธกิาร 

(Commission Decision) เมื่อ 10 มกราคม พ.ศ. 2553 ในหวัขอ้ แนวทางสาํหรบัการคาํนวณ

การกกัเกบ็คารบ์อนในดนิ สาํหรบัวตัถุประสงคใ์นภาคผนวก V ของคาํประกาศ Directive 

2009/28/EC  ตพีมิพใ์น EU Official Journal L151 วนัที1่7 มถุินายน พ.ศ. 2553 หน้า 19 
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The quotient obtained by dividing the molecular weight of CO2 (44,010 g/mol) by 
the molecular weight of carbon (12,011 g/mol) is equal to 3,664 

 

Bonsucro จะสือ่สารไปยงัผูป้ระกอบการทางธุรกจิเกีย่วกบัขอ้มลูรายการพืน้ทีคุ่ม้ครองทนัททีีม่ ี

ขอ้มลูจากคณะกรรมมาธกิารยโุรป 

ขอ้กาํหนดภาคบงัคบัเพิม่เตมิสาํหรบัเชือ้เพลงิชวีภาพภายใต ้คาํประกาศของสหภาพยโุรป เรื่อง 

พลงังานหมุนเวยีน (2009/28/EC) รวมอยูใ่นสว่นที ่ 6 และภาคผนวกน้ี จะมกีารเปลีย่นแปลง

ตามเอกสารตพีมิพข์องสหภาพยุโรปว่าดว้ยเรื่อง new communications and decisions ซึง่

รวมถงึนิยามความหลากหลายทางชวีภาพของพืน้ทีท่ีม่หีญา้ปกคลุม ทีด่นิเสือ่มสภาพ และคา่

เริม่ตน้ใหมข่องการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก รวมทัง้ การแกไ้ขใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั คาํประกาศ

ของสหภาพยุโรป 2009/28/EC  มาตรา 17.3 c) ของคาํประกาศของสหภาพยโุรป 2009/28/EC 

ซึง่ระบุว่า คณะกรรมาธกิารตอ้งสรา้งขอบเขตของเกณฑแ์ละขอบเขตภมูศิาสตร ์ เพื่อตดัสนิว่าทุง่

หญา้ใดทีอ่ยู่ภายใตเ้กณฑข์องมาตราน้ี  

หากไมม่ขีอ้สรุปของคณะกรรมาธกิารในหวัขอ้น้ี จะไมม่กีารตคีวามทางกฎหมายหรอืการกล่าว

อา้งใด ๆ ต่อประเดน็น้ี  

มาตรฐานฉบบัน้ีจะมกีารแกไ้ขเพื่อใหต้รงกบัขอบเขตของเกณฑแ์ละขอบเขตภูมศิาสตรท์นัททีีม่ ี

communication หรอืdecision จากคณะกรรมมาธกิารยโุรป ออกมาอย่างเป็นทางการ 

ตวัวดัเชือ้เพลงิฟอสซลิสาํหรบัคาํนวณการลดการปล่อยแกส็เรอืนกระจก กาํหนด EU เท่ากบั 

83.8 g CO2eq/MJ  

ตวัเลขการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีป่รากฏใน Bonsucro EU certificates ตอ้งคาํนวณตามสตูร

ต่อไปน้ี : SAVING= (83.8 - Emissions from criterion 6.1) / 83.8) x100 per cent 
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