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กิตติกรรมประกาศ
สำนักงำนเลขำนุกำร Bonsucro ขอแสดงควำมขอบคุณต่อคณะกรรมกำรแก้ ไขมำตรฐำน (Standard Revision Committee - SRC)* ซึง่ ได้ อทุ ศิ
เวลำ ควำมรู้ และจิตวิญญำณ ต่อโครงกำรสืบเนื่องมำถึง 2 ปี หำกไม่ได้ รับกำรนำทำง และกำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงและมำตรฐำน
กำรผลิต (The Production Standard and Guidance) ฉบับนี ้คงไม่สำมำรถสำเร็ จลุลว่ งลงได้ ตำมวัตถุประสงค์ในกำรปรับปรุงมำตรฐำนให้ ดี
ยิ่งขึ ้น และมีควำมสอดคล้ องกับกำรสร้ ำงควำมยัง่ ยืนภำยในส่วนงำน นอกจำกนี ้ สำนักเลขำนุกำรขอแสดงควำมขอบคุณไปยังบริ ษัทที่อนุญำตให้
พนักงำนแบ่งปั นข้ อมูลกับทำง Bonsucro.
สำนักเลขำนุกำรยังขอขอบคุณต่อสมำชิกฝ่ ำยอุตสำหกรรม** ที่ยนิ ดีต้อนรับทีมงำน Bonsucro และไว้ วำงใจหน่วยรับรองที่ Bonsucro คัดเลือก
เพื่อทำกำรตรวจประเมินนำร่องจำกควำมร่วมมือดังกล่ำวเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยยืนยันได้ วำ่ แนวทำงและมำตรฐำนกำรผลิต ( The Production Standard
and Guidance) ฉบับแก้ ไข เป็ นเครื่ องมือที่นำใช้ ได้ จริ งในทำงปฏิบต
ั ิ.
สำนักเลขำธิกำรขอแสดงควำมขอบคุณไปยังสมำชิก Bonsucro และหน่วยรับรองที่ได้ รับใบอนุญำต ในกำรแบ่งปั นประสบกำรณ์และควำมรู้กบั
คณะกรรมกำรแก้ ไขมำตรฐำน (SRC) และให้ กำรยืนยันว่ำ ผลงำน แนวทำงและมำตรฐำนกำรผลิต (The Production Standard and
Guidance) มีควำมสอดคล้ องกับควำมเป็ นจริ งในวงกำรอุตสำหกรรม.
ท้ ำยนี ้ สำนักเลขำธิกำรขอแสดงขอบคุณเป็ นพิเศษต่อ ดร. เคท บรอแมน ประจำสถำบันสิง่ แวดล้ อม ( Institute on the
มหำวิทยำลัยมินเนสโซต้ ำ ผู้ซงึ่ อุทิศทุกส่วนของงำนวิจยั สำหรับ มำตรฐำน Bonsucro และช่วยคิดค้ นตัวชี ้วัดใหม่ (3.1.2.)

Environment)

แห่ง

ลอนดอน 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2557
นิโคลัส ไวอำร์ ท
หัวหน้ ำฝ่ ำยควำมยัง่ ยืนประจำ Bonsucro
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เอกสารฉบับนีเ้ ขี ยนด้วย
ภาษาอังกฤษ ให้ยึดการตี ความและ
ตัดสิ นจากมาตรฐาน Bonsucro
ฉบับภาษาอังกฤษ Bonsucro ไม่รับ
ผิ ดต่อข้อผิ ดพลาดหรื อความเข้าใจ
ผิ ดทีก่ ล่าวไว้ข้างต้นหากเอกสารฉบับ
นีถ้ ูกนามาแปลในภาษาอื ่น
Bonsucro
(ชื ่อทางการค้าของ
Better Sugarcane Initiative
Ltd.)
เป็ นผูร้ ับผิ ดชอบต่อเอกสาร

ฉบับนี ้ Bonsucro มาตรฐานการ
ผลิ ต (Production Standard) เป็ น
เอกสารทีม่ ี ความเป็ นปัจจุบนั และ
จะต้องได้รับการพิ จารณาแก้ไขอี ก
ครั้งตามหลักการพัฒนาเพื ่อให้
สัมพันธ์ กบั ข้อเท็จจริ งทีด่ าเนิ นอยู่
และประสิ ทธิ ภาพทีต่ ่อเนือ่ ง
จะมี การแก้ไขมาตรฐาน Bonsucro
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี โดยจะจัดให้มี
การแก้ไขมาตรฐานครั้งต่อไปในเดื อน
กันยายน พ.ศ. 2562

นับตังแต่
้ วนั ที่ 26 กันยำยนเป็ นต้ นไป โรงงำนที่ไม่ได้ รับกำรรับรองและต้ องกำรกำรรับรองจำก
ฉบับแก้ ไข Bonsucro V. 4.
โรงงำนที่ได้ รับกำรรับรองแล้ วและมีกำหนดกำรตรวจประเมินในช่วงวันที่
โดยใช้ มำตรฐำนกำรผลิตฉบับ V.3 หรื อฉบับ V.4 ได้

26

Bonsucro

จะต้ องปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรผลิต

กันยำยน ถึงวันที่ 1 มกรำคม สำมำรถเลือกที่จะรับกำรตรวจประเมิน

โรงงำนที่ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน Bonsucro แล้ วจะต้ องปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรผลิตฉบับแก้ ไขของ Bonsucro นับจำกวันที่ 21 กันยำยน พ.ศ.
2558 เป็ นต้ นไป
ยินดีรับฟั งควำมคิดเห็นต่อมำตรฐำนของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หำกท่ำนมีข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับเอกสำรฉบับนี ้ กรุณำส่งมำยัง
info@bonsucro.com หรื อผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.bonsucro.com
Bonsucro

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

สงวนลิ ขสิ ทธ์ , ภาษา และประกาศฉบับ – ภาษาทีเ่ ป็ นทางการของ มาตรฐานการผลิ ต (Production Standard) ฉบับนี ้
มาตรฐานการผลิ ต (Production Standard) ฉบับปัจจุบนั สามารถสืบค้นได้บนเว็บไซต์ : www.bonsucro.com
ความคลาดเคลือ่ นทีอ่ าจเกิ ดขึ้นจากการคัดลอก จากฉบับทีต่ ่างกัน หรื อจากการแปล ให้ตดั สิ นจากต้นฉบับภาษาอังกฤษปัจจุบนั อนึ่ง ให้ถือเป็ น
ความรับผิ ดชอบของผูใ้ ช้งานในการอ้างอิ งจาก Bonsucro มาตรฐานการผลิ ต (Production Standard) ฉบับปัจจุบนั
มาตรฐานฉบับปัจจุบนั ได้รบั การรับรองจากสมาชิ ก Bonsucro เมื ่อวันที ่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 และมี ผลบังคับใช้นบั จากวันที ่ 21 กันยายน พ.ศ.
2557.
Bonsucro

มาตรฐานการผลิ ต (Production Standard) และเนือ้ หาเป็ นลิ ขสิ ทธิ์ ของ “Bonsucro” - © “Bonsucro” 2011-2014 สงวนลิ ขสิ ทธิ์

ทัง้ หมด
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1. บทนา
BONSUCRO
Bonsucro เกิดจำกกำรรวมกลุม
่ ของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกันโดยไม่มงุ่ หวังผลกำไรในขันต้
้ น อันมีเจตนำรมณ์ในกำรลดผลกระทบทำงสังคมและสิง่ แวดล้ อมจำก

กำรผลิตอ้ อยและในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงควำมจำเป็ นของควำมอยูร่ อดทำงเศรษฐกิจ. ภำรกิจของ Bonsucro คือกำรสร้ ำงควำมสำเร็ จให้ กบั ธุรกิจกำรค้ ำ
อ้ อยและน ้ำตำลให้ มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยัง่ ยืน ด้ วยกำรร่วมมือกันระหว่ำงภำคธุรกิจกำรค้ ำกำรอ้ อยและน ้ำตำลในกำรปรับปรุงบรรทัดฐำนของ
ควำมยัง่ ยืน 3 ประกำร ซึง่ ได้ แก่ ควำมสำเร็ จทำงเศรษฐกิจ ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม. Bonsucro มุง่ ที่จะบรรลุภำรกิจนี ้ผ่ำน
มำตรฐำนกำรผลิตอ้ อยและผลิตภัณฑ์จำกอ้ อยที่ยงั่ ยืนที่ได้ รับกำรยอมรับจำกกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียที่หลำกหลำย ( multi-stakeholder approach). นอกจำกนี ้
Bonsucro มุ่งที่จะสร้ ำงควำมเชื่อมัน
่ ในกำรนำมำตรฐำนกำรผลิต ( Bonsucro Production Standard) ไปใช้ ดำเนินงำนตำมหลักจริ ยธรรมผ่ำนระเบียบกำร
รับรอง “Certification Protocol”.
วัตถุประสงค ์ของมาตรฐานการผลิต

วัตถุประสงค์หลักของเอกสำรฉบับนี ้ คือ กำรนิยำมหลักกำร เกณฑ์ และตัวชี ้วัด พร้ อมกับข้ อควำมอธิบำย เพื่อใช้ สำหรับกำรตรวจประเมินของผู้ประกอบกำรที่
เป็ นสมำชิกของ Bonsucro ที่ต้องกำรกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต Bonsucro ตำม 3 บรรทัดฐำนของควำมยัง่ ยืน และหน่วยตรวจรับรองมำตรฐำนและผู้ตรวจ
ประเมินที่จะนำมำตรฐำนไปใช้ ในกำรตรวจประเมินผู้ที่ขอกำรรับรอง ท้ ำยนี ้ เอกสำรฉบับนี ้ยังมีเป้ำหมำยทีจ่ ะขยำยกลุม่ ผู้ใช้ งำนในภำคธุรกิจกำรค้ ำอ้ อยและ
น ้ำตำลที่กว้ ำงขึ ้น รวมถึงหน่วยงำนอื่น ๆ ที่สนใจ. คูม่ ือกำรประยุกต์ใช้ มำตรฐำน Bonsucro ทำหน้ ำทีใ่ ห้ คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีกำรประยุกต์ใช้ มำตรฐำนใน
โรงงำนและฟำร์ ม เอกสำรนี ้ให้ คำแนะนำเกี่ยวกับ:
1. คำอธิบำยว่ำทำไมตัวชี ้วัดต่ำง ๆ ได้ นำมำใช้ ในมำตรฐำน Bonsucro
2. ค่ำของตัวชี ้วัดเพื่อให้ สอดคล้ องกับมำตรฐำน
3. ข้ อมูลกำรดำเนินกำรทีจ
่ ะเป็ นไปตำมตัวชี ้วัด
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์พิเศษ
5. รำยละเอียดของวิธีกำรของกำรปฏิบต
ั ิตำมตัวชี ้วัด (แม้ วำ่ รำยละเอียดจะอยูท่ ี่ Bonsucro Calculator)
คูม่ ือกำรประยุกต์ใช้ มำตรฐำน Bonsucro นี ้ยังเป็ นข้ อมูลสำหรับผู้ตรวจประเมินในกำรตรวจประเมินเพื่อขอกำรรับรอง
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ความเป็นมาของมาตรฐาน

ฉบับ V. 4.0
ในเดือนมิถนุ ำยน พ.ศ. 2555 ตำมคำแนะนำของสำนักงำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรบริ หำร เห็นพ้ องกันในกำรเริ่มต้ นแก้ ไขขันตอนของ
้
Bonsucro แนวทำง
และมำตรฐำนกำรผลิต (Production Standard and Guidance) คณะกรรมกำรบริหำรได้ สงั่ ให้ สำนักเลขำธิกำรยึดกระบวนกำรปรับปรุงมำตรฐำน
(Standard Revision Procedure) ที่สอดคล้ องกับหลักของ ISEAL แนวทำงปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศสำหรับกำรสร้ ำงมำตรฐำน (Code of Best Practice for
Standard Setting) สำนักเลขำธิกำรได้ มีกำรรับสมัครสมำชิก และหนึง่ ในตัวแทนของสมำชิกแต่ละประเภทจะรวมตัวเพื่อจัดตังเป็
้ นคณะ กรรมกำรปรับปรุง
มำตรฐำน (SRC) โดยมีกำรประชุมกันครัง้ แรกในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2555 ณ กรุงลอนดอน ต่อมำ คณะกรรมกำรได้ จดั ประชุมทำงไกลในภำยหลัง และได้
พบกันเป็ นรำยบุคลในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ณ เมือง นิวออร์ ลนี ส์ คณะกรรมกำร (SRC) ได้ รับมอบหมำยภำรกิจในกำรร่ำง Bonsucro แนวทำงและ
มำตรฐำนกำรผลิตฉบับใหม่ขึ ้น โดยมีกำรประชุมปรึกษำหำรื อกัน 6 ครัง้ ทังต่
้ อสำธำรณะและทำงออนไลน์ มีกำรตรวจประเมินนำร่อง 6 ครัง้ และได้ รับควำม
ร่วมมือจำกที่ปรึกษำและผู้เชี่ยวชำญด้ ำนเทคนิคจำกภำยนอกในกำรประชุมแต่ละครัง้ มีกำรบันทึกและมีกำรรำยงำนกำรประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ข อง Bonsucro
ในกำรประชุมปรึกษำหำรื อ ทังสิ
้ ้น 6 ครัง้ มีผ้ เู ข้ ำร่วมให้ ควำมเห็นจำนวน 402 คน ในช่วงดำเนินโครงกำร :
พ.ย. พ .ศ.2555 :
ม.ค. พ .ศ.2556 – มี.ค. พ .ศ.2556 :
พ.ย. พ .ศ.2556 :
ธ.ค. พ .ศ.2556 – ม.ค.พ .ศ.2557 :
ก.พ. พ .ศ.2557 :
มิ .ย.พ .ศ.2557 :

กำรประชุมปรึกษำหำรื อครัง้ ที่ 1 (กรุงลอนดอน)
กำรประชุมปรึกษำหำรื อต่อสำธำรณะครัง้ ที่ 2 (ออนไลน์)
กำรประชุมปรึกษำหำรื อครัง้ ที่ 3 (เมืองนิว ออร์ ลนี ส์)
กำรประชุมปรึกษำหำรื อ ครัง้ ที่ 4 (ออนไลน์)
กำรประชุมปรึกษำหำรื อ ครัง้ ที่ 5 (อินเดีย)
กำรประชุมปรึกษำหำรื อ ครัง้ ที่ 6 (ออนไลน์)

กำรตรวจประเมินนำร่อง 6 ครัง้ ในโรงงำนที่เป็ นสมำชิก Bonsucro และฟำร์ มเกษตรที่จดั ส่งสินค้ ำ :
กุมภำพันธ์ พ .ศ.2557 : บรำซิล
มีนำคม พ .ศ.2557 : อินเดีย
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เมษำยน พ .ศ.2557: บรำซิล
เมษำยน พ .ศ.2557 : ออสเตรเลีย (2)
พฤษภำคม พ .ศ.2557:ฮอนดูรัส
นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2557 ให้ สมำชิกของ Bonsucro ยึดหลักมำตรฐำนฉบับปั จจุบนั
รอบกำรปรับปรุง

ฉบับร่ำง V. 2.0
ฉบับร่ำง V. 2.5
ฉบับร่ำง V. 2.9

วันที่
มิถนุ ำยน พ .ศ.2553
กรกฎำคม พ .ศ.2553
ธันวำคม พ .ศ.2553
กุมภำพันธ์ พ .ศ.2554
พฤศจิกำยน พ .ศ.2556
มิถนุ ำยน พ .ศ.2557
กรกฎำคม พ .ศ.2557

ฉบับ V. 4

กรกฎำคม พ .ศ.2557

A
B
C
D

คำอธิบำยกำรแก้ ไขเพิม่ เติม
ฉบับปรับปรุงถูกส่งไปยังคณะอนุกรรมกำร Bonsucro EU Sub Committee
ฉบับสุดท้ ำยได้ รับกำรรับรองโดยคณะกรรมกำรกำรจัดกำร Bonsucro Management Committee
กำรปรับปรุงยึดตำมหลักควำมสอดคล้ องกับ EU RED
กำรปรับปรุงยึดตำมหลักควำมสอดคล้ องกับ EU RED
ฉบับร่ำงฉบับที่ 1 ที่เปิ ดเผยในทีป่ ระชุมปรึกษำหำรื อ ต่อสำธำรณะ
ฉบับร่ำงฉบับที่ 2 ที่เปิ ดเผยในทีป่ ระชุมปรึกษำหำรื อต่อสำธำรณะ
ฉบับร่ำงฉบับสุดท้ ำยที่ตีพมิ พ์เพือ่ ให้ สมำชิกออกเสียงลงคะแนน
ปรับปรุง Bonsucro Production Standard และProduction Standard and Guidance ที่
ประกอบด้ วยตัวชี ้วัดใหม่ และใส่คำอธิบำยที่ชดั เจนเพิ่มเข้ ำไปในเอกสำร ซึง่ จะเป็ นแนวทำงสำหรับ
กำรนำไปปฏิบตั ิใช้ ตวั ชี ้วัดหลัก 16 ข้ อ สำหรับ เกณฑ์ 8 ประกำร ตัวชี ้วัดใหม่ 12 ข้ อ (มีกำรเพิ่มหรื อ
แทนที่ตวั ชี ้วัดอื่น) มีกำรแก้ ไขตัวชี ้วัด 2 ข้ อ และมีกำรตัดตัวชี ้วัดออก 2 ข้ อ
มีกำรตัดหลักกำรที่ 7 - ห่วงโซ่ของกำรควบคุม (chain of custody)
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2. ขอบเขต
มำตรฐำนกำรผลิต (Production Standard) สำมำรถประยุกต์ใช้ ได้ กบั โรงงำนน ้ำตำลและไร่อ้อยที่เป็ นพื ้นที่รับชื ้อของโรงงำนทัว่ โลกที่ต้องกำรจะ
ขำยผลิตภัณฑ์จำกอ้ อยที่ได้ กำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต Bonsucro. มำตรฐำนนี ้ประยุกต์ใช้ ทงในระดั
ั้
บโรงงำนน ้ำตำลและฟำร์ มเกษตร.
Bonsucro

ระบบกำรรับรองของ Bonsucro (Certification System) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทดังนี ้:
“ Bonsucro ”: ต้ องปฏิบต
ั ิตำมข้ อกำหนดของ Bonsucro
“ Bonsucro EU ”: ต้ องปฏิบต
ั ิตำมข้ อกำหนดของ Bonsucro และข้ อกำหนดเพิ่มเติมของ EU RED ตำมคำประกำศของสหภำพยุโรป เรื่ อง พลังงำนหมุนเวียน
(2009/28/EC) เช่นเดียวกับคำประกำศของสหภำพยุโรปฉบับปรับปรุง เรื่ อง คุณภำพน ้ำมันเชื ้อเพลิง (2009/30/EC)
ซึง่ ระบบเอกสำรของมำตรฐำน
ชัดเจน.

Bonsucro

เช่น มำตรฐำน แนวทำง และระเบียบกำรรับรอง ได้ ครอบคลุมข้ อกำหนดของมำตรฐำน

Bonsucro EU

ไว้ อย่ำง

สำหรับกำรรับรองมำตรฐำน Bonsucro EU กำรรับรองนันต้
้ องบรรลุข้อกำหนดของ Bonsucro รวมทังข้
้ อกำหนดเพิ่มเติมของ EU RED สำหรับผู้ประกอบกำรที่
ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน Bonsucro EU แล้ วนันเที
้ ยบเท่ำได้ กบั กำรได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน Bonsucro ในทำงตรงกันข้ ำม กำรได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน
Bonsucro ไม่เทียบเท่ำกับกำรได้ รับกำรรับรอง มำตรฐำน Bonsucro EU.

3. เอกสารอ้างอิง








Guidance to the Bonsucro Production Standard (แนวทางสาหรับมาตรฐานการผลิต)
Bonsucro Chain of Custody Standard (มาตรฐานห่วงโซ่ของการควบคุม), Bonsucro Certification Protocol (ระเบียบการรับรอง), Bonsucro
่ านวณ)
Calculator (เครืองค
ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards
ISO/IEC 17065:2012 – Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services
ISO/IEC 17021:2011 – Conformity Assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management
systems
PAS2050:2008 – Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services
EU Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources
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4. นิ ยามและอก
ั ษรย่อ
* หมายเหตุ – ฉันทามติ

(consensus) ควรจะเป็ นผลสืบ
เนือ่ งมาจากกระบวนการทีม่ ่งุ ให้
ความสาคัญต่อความเห็นของผูถ้ ื อ
ผลประโยชน์ร่วม โดยเฉพาะผูท้ ีไ่ ด้รับ
ผลกระทบโดยตรง รวมทัง้ ให้
ความสาคัญต่อการประนีประนอม
ไกล่เกลี ่ยข้อโต้เถี ยงซึ่งจะนาไปสู่
ความขัดแย้ง โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ น
เอกฉันท์ (ดัดแปลงจาก ISO/IEC
Guide 2:200)

อักษรย่อ

ฉันทำมติ (Consensus)*: ข้ อตกลงทัว่ ไป โดยไม่มีข้อขัดแย้ งทีย่ งั ดำเนินอยูใ่ นประเด็นปั ญหำสำคัญจำกกลุม่ ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมหลักกลุม่ ใด ๆ
ฟำร์ มเกษตร (Farm): ผู้ประกอบกำรผลิตอ้ อยซึง่ จะนำส่งไปยังโรงงำน
โรงงำน (Mill) : ผู้ประกอบกำรที่สมัครกำรรับรองมำตรฐำน โรงงำนต้ องมีควำมรับผิดชอบสูงสุดที่จะต้ องปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนของ Bonsucro
ผู้ประกอบกำร (Operator): ฟำร์ มเกษตรและโรงงำนเป็ นหน่วยที่ต้องรับผิดชอบในกิจกรรมซึง่ เกี่ยวข้ องกับกำรปลูก กระบวนกำรผลิต รวมถึงกำรขนส่ง
อ้ อย ตำมภำระผูกพันและตำมภำระสัญญำ
ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (Stakeholder) : บุคคล หรื อ กลุม่ ซึง่ มีสว่ นได้ สว่ นได้ สว่ นเสียจำกคำตัดสินหรื อกิจกรรมใด ๆ ขององค์กร (จำก ISO 26000)
มำตรฐำน (Standard) : เอกสำร (สำหรับกำรใช้ งำนร่วมกันหรื อที่ซ ้ำกัน) ว่ำด้ วยกฎระเบียบ แนวทำง หรื อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ อีกทังเกี
้ ่ยวข้ องกับ
วิธีกำรและกระบวนกำรผลิต ซึง่ ไม่มีข้อบังคับในกำรปฏิบตั ิตำม (ดัดแปลงจำกภำคผนวก 1 ของควำมตกลง WTO TBT Agreement)
อักษรย่ อ
EIMP: แผนกำรจัดกำรผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม (environmental impact and management plan)
ESIA: กำรประเมินผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม (environmental and social impact assessment)
FPIC: หลักกำรยินยอมที่ได้ รับกำรบอกแจ้ งล่วงหน้ ำ และเป็ นอิสระ ( Free Prior Informed Consent)
GHG: ก๊ ำซเรื อนกระจก (greenhouse gas)
HCV: พื ้นที่ที่มีคณ
ุ ค่ำสูงต่อกำรอนุรักษ์ (high conservation value)
LUC: กำรเปลีย
่ นแปลงกำรใช้ ทดี่ นิ (land use change)
PPE: อุปกรณ์ปอ
้ งกันอันตรำยส่วนบุคคล (personal protective equipment)
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5. ขอบเขตของการตรวจประเมิน
ระบบการร ับรองมาตรฐาน BONSUCRO

ระบบกำรรับรองของมำตรฐำน Bonsucro มีองค์ประกอบ 3 ประกำร :
1.

2.

3.

มำตรฐำน : มำตรฐำน Bonsucro มี 2 มำตรฐำน ได้ แก่
 มำตรฐำนกำรผลิต (Bonsucro Production Standard) ประกอบด้ วยหลักกำรและเกณฑ์ตำ่ ง ๆ เพื่อบรรลุกระบวนกำรผลิตอ้ อยที่ยงั่ ยืนและมี
ผลิตภัณฑ์จำกอ้ อยทีเ่ ป็ นมิตรต่อมิติทำงด้ ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
 มำตรฐำน (Bonsucro Mass Balance Chain of Custody Standard) ประกอบด้ วยชุดข้ อกำหนดด้ ำนกำรบริ หำรและด้ ำนเทคนิค เพื่อใช้
สำหรับตรวจสอบ กำรอ้ ำงถึงกระบวนผลิตอ้ อยและผลิตภัณฑ์จำกอ้ อยที่ยงั่ ยืนนับตังแต่
้ หว่ งโซ่อปุ ำทำนจำกพื ้นที่กำรเกษตรจนถึงโรงงำน ซึง่
รวมถึงกำรขนส่งจวบจนกำรผลิต (อำทิ กำรแปลงสภำพ กำรดำเนินกำร กำรผลิต กำรเปลีย่ นรูป) กำรจัดกำรคลังสินค้ ำ กำรขนส่ง และกำรขำย
รวมทังกำรบริ
้
โภคอ้ อยและผลิตภัณฑ์จำกอ้ อย.
คูม่ ือกำรประยุกต์ใช้ มำตรฐำน Bonsucro (Guidance for implementation):
 Bonsucro ได้ พฒ
ั นำคูม่ ือคูม่ ือกำรประยุกต์ใช้ มำตรฐำน Bonsucro สำหรับสมำชิก ซึง่ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรผลิต
(Bonsucro Production Standard) และ/ หรื อ Chain of Custody Standard
ระเบียบกำรรับรอง (Certification Protocol) : Bonsucro ได้ พฒ
ั นำระเบียบกำรรับรองสำหรับผู้ตรวจประเมินประกอบด้ วยวิธีกำรดำเนินงำนและ
กระบวนกำรสำหรับกำรรับรองเกี่ยวกับมำตรฐำน Bonsucro ซึง่ ได้ แก่ 1.) กฎระเบียบและข้ อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจรับรองอิสระในกำรตรวจ
ประเมินมำตรฐำน Bonsucro และ 2.) กระบวนกำรตรวจประเมินสำหรับหน่วยตรวจรับรองอิสระในกำรตรวจสอบควำมสอดคล้ ององในกำรปฏิบตั ิตำม
มำตรฐำน Bonsucro.

องค์ประกอบทัง้ 3 ประกำร นี ้ ประกอบเป็ นระบบกำรรับรอง Bonsucro Certification System ดังนัน้ จึงจำเป็ นต้ องมีกำรใช้ เอกสำรแต่ละฉบับอย่ำงสัมพันธ์
กัน
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่
หน่ วยทีขอการร
ับรอง












ผู้เป็ นเจ้ ำของเอกสำรรับรองคือโรงงำน
หน่วยที่ขอกำรรับรอง คือ โรงงำนและแหล่งเก็บซื ้อวัตถุดิบของโรงงำน และรวมถึงกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในฟำร์ มเกษตร โรงงำน รวมถึงกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by-product) และกำรส่งออกพลังงำนกล (power export)
ให้ ถือเป็ นควำมรับผิดชอบสูงสุดของโรงงำนในกำรปฏิบตั ิตำม มำตรฐำนกำรผลิต Bonsucro Production Standard
แหล่งเก็บซื ้ออ้ อยที่รวมอยูใ่ นหน่วยที่ขอกำรรับรองประกอบด้ วย ฟำร์ มเกษตร/สถำนที่เก็บซื ้ออ้ อยตำมมำตรฐำน Bonsucro โดยอำจคิดเป็ น 100%
ของฟำร์ มเกษตร/สถำนเก็บซื ้ออ้ อยเพื่อส่งไปยังโรงงำน หรื อจำนวนต่ำกว่ำนี ้ ในกรณีหลัง Bonsucro จะรับรองเฉพำะสัดส่วนกำรผลิตตำมลำดับของ
โรงงำนเท่ำนัน้
พื ้นที่ทงหมดที
ั้
่รวมอยูใ่ นหน่วยที่ขอกำรรับรองและใช้ ในกำรผลิตอ้ อย (ไม่ใช่เฉพำะบริเวณทีม่ ีกำรเก็บเกี่ยวในช่วงกำรรำยงำนผล) จะนำมำใช้ ประเมิน
แหล่งเก็บซื ้ออ้ อย
เพื่อรับประกันว่ำอ้ อยซึง่ อยูใ่ นหน่วยที่ขอกำรรับรองมีกำรดำเนินกำรโดยโรงงำนจริ ง โรงงำนต้ องจัดให้ มีระบบกำรจัดกำรเพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ว่ำอ้ อยที่
ผ่ำนกระบวนกำรของโรงงำนมำจำกพื ้นที่ซงึ่ อยูใ่ นหน่วยที่ขอกำรรับรอง
หำกโรงงำนซื ้ออ้ อย น ้ำตำล หรือเชื ้อเพลิงชีวภำพ ซึง่ ไม่ได้ ผลิตภำยใต้ หน่วยที่ขอกำรรับรอง โรงงำนจะต้ องแสดงให้ เห็นได้ วำ่ แหล่งผลิตนันมี
้ กำร
ดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดของ Bonsucro มำตรฐำนกำรผลิตทุกประกำร

กระบวนการร ับรอง

กำรตรวจประเมินจะดำเนินกำรกับโรงงำนและกับกลุ่มตัวอย่ำงฟำร์ มเกษตร/สถำนที่เก็บซื ้ออ้ อยที่จะส่งอ้ อยไปยังโรงงำน โดยใช้ วิธีกำรสุม่ ตั วอย่ำง
ตำมที่ระบุในระเบียบกำรรับรอง Bonsucro Certification Protocol

ผู้ยื่นขอกำรรับรองที่ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต Bonsucro Production Standard คือ:
 ไม่พบข้ อบกพร่ องในตัวชี ้วัดหลักทัง้ 16 ข้ อ (รวมถึงหลักกำร 6 สำหรับกำรรับรองด้ ำนมำตรฐำน Bonsucro EU) และ
 ไม่พบข้ อบกพร่ องอย่ำงน้ อย 80% ของตัวชี ้วัดทังหมด
้
ซึง่ หมำยควำมว่ำทังโรงงำนและฟำร์
้
มเกษตรที่อยู่ในหน่วยขอกำรรับรองต้ องไม่พบข้ อบกพร่อง
อย่ำงน้ อย 80% ทังคู
้ ่
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โรงงำนที่สมัครขอกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต (Bonsucro Production Standard) จะต้ องขอกำรรับรองมำตรฐำน Bonsucro Chain of
Custody Standard ร่ วมด้ วย โรงงำนจะได้ รับกำรรับรองก็ตอ
่ เมือ่ โรงงำนผ่ำนกำรตรวจรับรองมำตรฐำนทังสองประเภท
้
อนึง่ โรงงำนจะไม่ได้ รับกำร
รับรองมำตรฐำนกำรผลิต Bonsucro Production Standard หำกไม่ผำ่ นมำตรฐำน Chain of Custody Standard
ผลจำกกำรตรวจประเมินจะมีผลต่อปริ มำณผลิตภัณฑ์จำกอ้ อยทีจ่ ะได้ รับกำรรับรองจำก Bonsucro ซึง่ อยูบ่ นพื ้นฐำนของสัดส่วนของอ้ อยที่ถกู ส่งเข้ ำ
มำในโรงงำน
กำรรับรองจะตัดสินจำกผลกำรคำนวณของ Bonsucro Calculator (ดูหวั ข้ อ “กำรสรุปผล”) โดยเกษตรกรและเจ้ ำของโรงงำนจะเป็ นผู้เก็บข้ อมูลและ
ข้ อมูลจะได้ รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้ องในระหว่ำงกระบวนกำรตรวจประเมิน
ควำมถี่ในกำรตรวจประเมินให้ ยดึ ตำมหลักที่ระบุไว้ ในระเบียบกำรรับรอง “Bonsucro Certification Protocol”
กำรตรวจประเมินจะต้ องดำเนินกำรโดยหน่วยรับรองที่ได้ รับใบอนุญำตจำก Bonsucro

สาหรับข้อกาหนดในการรับรองเพิ่ มเติ ม กรุณาศึกษาจากระเบียบการรับรอง “ Bonsucro Certification Protocol ”

6. แนวทางมาตรฐานการผลิต BONSUCRO
หลักเกณฑ ์ 1: ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย

่ งค ับใช้
หลักเกณฑ ์ 1.1. ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีบั
1.1.1. ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายของประเทศ

ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ : กฎหมายของประเทศประกอบด้วย กฎหมายระดับรัฐ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่ น รวมถึงการให้อานาจและใบอนุญาตในการประกอบการ
ในบำงกรณีที่มำตรฐำนมีควำมล ้ำสมัยกว่ำกฎหมำยของประเทศ ในกรณีเช่นนี ้ให้ มำตรฐำนมีผลบังคับเหนือกฎหมำยของประเทศ
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ในบำงกรณีที่มำตรฐำนนันขั
้ ดหรือละเมิดต่อกฎหมำยของประเทศ ในกรณีดงั กล่ำวให้ กฎหมำยของประเทศมีผลบังคับเหนือมำตรฐำน. ดังนี ้แล้ วข้ อบังคับที่
เข้ มงวดที่สดุ จะมีผลบังคับเหนือข้ อบังคับอื่น. อนึง่ ขอบเขตของกำรประเมินตำมกฎหมำยต้ องเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันกับขอบเขตของกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน
Bonsucro ในแต่ละด้ ำน ดังนี ้
 กำรป้องกันสิง่ แวดล้ อม ของเสียและมลภำวะ
 กำรอนุรักษ์ ธรรมชำติ และกำรปกป้องพื ้นที่ที่มีคณ
ุ ค่ำสูงต่อกำรอนุรักษ์ (HCV)
 คุณภำพของน ้ำและกำรสกัดน ้ำ (Water quality & Extraction)
 กำรปล่อยพลังงำนและก๊ ำซเรื อนกระจก
 เงื่อนไขด้ ำนแรงงำน
 สุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบต
ั ิงำน
 สภำวะควำมเป็ นอยูท
่ ี่ดีทำงสังคม
 กำรถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและน ้ำ และสิทธิในกำรใช้ ที่ดินและน ้ำ
 กำรป้องกันดิน
 แนวทำงปฏิบต
ั ิด้ำนกำรเกษตรและกำรดำเนินงำน ( ได้ แก่ กำรจัดเก็บ กำรจัดกำร และกำรใช้ ปยและสำรเคมี
ุ๋
ทำงกำรเกษตร)
 กำรขนส่ง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ เกิดความเชื่อมั่นว่ าการดาเนินการได้ บรรลุและสอดคล้ องกับข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องตามหลักกฎหมาย
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ :
โรงงำนและเกษตรกรต้ องมีควำมตระหนักและปฏิบตั ิตำมข้ อบังคับทำงกฎหมำยของประเทศ โดยเคำรพต่อกฎเกณฑ์ของมำตรฐำนนี ้
โรงงำนและเกษตรกรต้ องมีควำมรู้เกี่ยวกับสำระแห่งกฎหมำย (นิยำม ข้ อบังคับหลัก หรื อสำระเพิ่มเติมท้ ำยกฎหมำยเฉพำะเรื่ อง)
ผู้ประกอบกำรต้ องมีระบบในกำรชี ้ตัวบทกฎหมำยและเข้ ำถึงกฎหมำยที่บงั คับใช้ และได้ รับข่ำวสำรที่ทนั เหตุกำรณ์ทงจำกองค์
ั้
กรระดับท้ องถิ่นและระดับชำติ
รวมถึงจำกรัฐบำลซึง่ ผู้ประกอบกำรสำมำรถดูแลระบบได้ เองจำกภำยในหรื อจัดกำรระบบจำกภำยนอก โดยใช้ ระบบเอกสำรหรื อระบบคอมพิวเตอร์
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หำกมีกำรนำข้ อยกเว้ นใด ๆ ในระดับประเทศมำประยุกต์ใช้ ผู้ประกอบกำรต้ องทำบันทึกไว้
ผู้ประกอบกำรต้ องรำยงำนต่อผู้ตรวจประเมิน ในกรณีที่ข้อบังคับของมำตรฐำนมีควำมขัดแย้ งกับกฎหมำยของประเทศ
ผู้ประกอบกำรต้ องทำกำรบันทึกกำรพิพำกษำควำมผิดของศำลและค่ำปรับจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนที่กำหนด ซึง่ เกิดขึ ้นในช่วงทีม่ ีกำรดำเนินกำรประจำปี
ในกำรประเมิน รวมทังกำรปฏิ
้
บตั เิ พื่อแก้ ไขข้ อบกพร่องจำกผลกำรตัดสินดังกล่ำว
่
่
์
่ นและนาตาลกฎหมายของประเทศ
้
หลักเกณฑ ์ 1.2 มีหลักฐานทีสามารถพิ
สูจน์ได้เกียวกั
บกรรมสิทธิในที
ดิ
1.2.1. สิทธิในการใช้ทดิ
ี่ นและน้ าสามารถพิสูจน์ได้

ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ: การใช้ทีด่ ิ น ประกอบด้วย ฟาร์ ม อาคารคลังสิ นค้า และสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับการผลิ ต
สิทธิในกำรใช้ น ้ำ หมำยถึง สิทธิในขุดเจำะน ้ำและกำรใช้ น ้ำจำกสิง่ แวดล้ อม (ไม่วำ่ เป็ นน ้ำเหนือผิวน ้ำหรื อน ้ำใต้ ดิน)
อนุสญ
ั ญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ฉบับที่ 169 กล่ำวถึงประเด็นเกี่ยวกับชนพื ้นเมืองและชนเผ่ำ : สิทธิในกำรเป็ นเจ้ ำของและครอบครองที่ดินที่ได้
มีกำรถือครองมำนับแต่บรรพบุรุษ หรื อเคยเข้ ำถึงที่ดิน (มำตรำ 14); กำรโอนที่ดิน (มำตรำ 17) กำรบุกรุกที่ดินทำกินโดยไม่ได้ รับกำรอนุญำต (มำตรำ 18)
แผนงำนเกี่ยวกับไร่นำและที่ดิน (มำตรำ 19)
อนุสญ
ั ญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ฉบับที่ 117 (มำตรำ 4) จำเป็ นต้ องมีกำรบังคับใช้ สทิ ธิในกำรเป็ นเจ้ ำของ และกำรใช้ ทรัพยำกรดินโดยคำนึงถึง
สิทธิตำมจำรี ตประเพณี (customary rights)
ในบำงประเทศ สิทธิในกำรใช้ ทดี่ ิน กำรจัดกำร และกำรถือครอง มีกำรควบคุมโดยกฎหมำยจำรีตประเพณี (ชุดกฎหมำยที่มีกำรยอมรับแต่ไม่ได้ มกี ำรบันทึกไว้
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อไม่ได้ อยูภ่ ำยใต้ หลักกฎหมำยของประเทศ) ระบบสิทธิในกำรถือครองที่ดินตำมจำรี ตประเพณีมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละชุมชน
(อำทิ เช่น กำรถือครองร่วมกัน ทีด่ ินตกทอดจำกบรรพบุรุษ และกำรปั นส่วนโดยหัวหน้ ำชนเผ่ำ)
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วัตถุประสงค์ : สามารถพิสูจน์ สิทธิของผู้ประกอบการในการถือครองและ/หรือใช้ ท่ ดี นิ และนา้ และป้ องกันข้ อขัดแย้ งที่เกี่ยวกับสิทธิในการใช้ ท่ ีดนิ ได้
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ :
ผู้ประกอบกำรต้ องทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับชุมชนท้ องถิ่นและกำรใช้ ทดี่ ินและน ้ำของชุมชน เพื่อที่จะสำมำรถระบุถึงบุคคลผู้ใช้ ประโยชน์จำกที่ดินตำมหลักกฎหมำย
และตำมหลักจำรี ตประเพณีที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงสิทธิของผู้ใช้ ที่ดิน ซึง่ สำมำรถทำได้ โดยประชุมหำรือกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม ทังข้
้ อมูลด้ ำนประวัติศำสตร์ กำรถือ
ครองตำมกฎหมำย ข้ อมูลสัญญำเช่ำ (ใช้ ประโยชน์จำกที่ดิน) สิง่ นี ้จะช่วยป้องกันปั ญหำควำมขัดแย้ งในกำรใช้ ที่ดินและน ้ำที่จะเกิดขึ ้นกับผู้ประกอบกำรได้
ผู้ประกอบกำรต้ องพิสจู น์สทิ ธิในที่ดินและน ้ำตำมหลักกฎหมำยหรื อตำมหลักจำรี ตประเพณี
หลักฐำนในกำรถือครอง และ/หรื อ กำรใช้ สทิ ธิ์ในที่ดินและน ้ำ ประกอบด้ วย กรรมสิทธิ์ในทีด่ ิน หลักฐำนทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรถือครองหรื อกำรเช่ำทีด่ ินซึง่
ต้ องเป็ นเอกสำรกรรมสิทธิ์ที่เป็ นทำงกำรของประเทศ หรื อที่เทียบเท่ำกัน (อำทิ หน่วยงำนขึ ้นทะเบียนหนังสือสัญญำ หน่วยงำนของรัฐบำล ใบกำกับภำษี หรื อ
เอกสำรอื่น ๆ) และสัญญำเช่ำ ทังนี
้ ้ต้ องมีกำรบันทึกหลักฐำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร แต่หำกเกี่ยวข้ องกับสิทธิตำมจำรี ตประเพณี สำมำรถพิสจู น์สทิ ธิได้ ด้วย
หลักฐำนในรูปแบบอื่น ๆ โดยหน่วยรับรองตำมหลักกฎหมำย หรื อหน่วยรับรองตำมหลักจำรี ตประเพณี
หลักฐำนสิทธิในกำรใช้ น ้ำประกอบด้ วยกำรครอบครองทีส่ อดคล้ องกับใบอนุญำตทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรใช้ น ้ำ และกับปริมำณน ้ำที่นำมำใช้ แม้ เพียงเล็กน้ อยก็ตำม
เมื่อหลักกฎหมำย หลักจำรี ตประเพณี หรื อสิทธิของผู้ใช้ ที่ดินถูกยกเลิก (เช่น มีกำรขำยต่อ หรื อให้ เช่ำทีด่ ิน) โดยบุคคลภำยนอกเพือ่ ประโยชน์ของผู้ประกอบกำร
ผู้ประกอบกำรต้ องพิสจู น์ได้ วำ่ มีกำรตัดสินใจตำมหลักกำรยินยอมที่ได้ รับกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ ำและเป็ นอิสระ (Free Prior Informed Consent) มีกำร
รวบรวมข้ อคิดเห็นจำกฝ่ ำยที่ได้ รับผลกระทบและกลุม่ ผู้ด้อยโอกำส รวมถึง ( แต่ไม่จำกัดเฉพำะ) สตรี ในกำรเจรจำ (โดยเฉพำะในประเด็นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่
เป็ นธรรม)
กำรยกเลิกสิทธิในกำรใช้ ที่ดิ นสำมำรถกระทำในรู ปแบบของกำรขำยหรื อ กำรแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเป็ นผู้แทนในกำรควบคุม ในกระบวนกำรยกเลิกกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ผู้ประกอบกำรต้ องไม่ใช้ กำรกดดัน กำรขับไล่ด้วยวิธีพิจำรณำคดีพิเศษ และใช้ กำลังโดยผิดกฎหมำย ในกรณีที่ผ้ ปู ระกอบกำรมีควำมขัดแย้ งเกี่ยวกับสิทธิในกำร
ใช้ ที่ดินและน ้ำกับชุมชุม ผู้ประกอบกำรต้ องดำเนินกำรใด ๆ เพื่ อหำทำงออกให้ กบั ข้ อขัดแย้ งนัน้ โดยผู้ประกอบกำรต้ องพึ่งหน่วยงำนภำยนอกที่มีอำนำจ เช่น
หน่วยปกครองท้ องถิ่นสำหรับกำรดำเนินกำรแก้ ไข ผู้ประกอบกำรต้ องมีกำรปรึกษำหำรื อกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมเพื่อให้ เกิดแนวทำงแก้ ไขปั ญหำที่ลงตัวสำหรับ
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ข้ อขัดแย้ ง (โดยเฉพำะประเด็นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็ นธรรม) โดยยึดหลักกำรยินยอมที่ได้ รับกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ ำและเป็ นอิ สระ (Free Prior Informed
Consent) และเอกสำรควำมยินยอม ดังที่อ้ำงถึงในตัวชี ้วัด 5.8.1 ผู้ประกอบกำรต้ องสือ
่ สำรถึงเจตนำรมณ์ที่ชดั เจนในกำรแก้ ไขปั ญหำข้ อถกเถียงอย่ำงเด็ดขำด
และป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหำขึ ้นซ ้ำอีก
่ กต้องตามกฎหมาย แต่มก
1.2.2. การใช้ทดิ
ี่ นทีถู
ี ารโต้แย้งโดยผู ใ้ ช้อน
ื่

หมายเหตุ: ตัวชี ้วดั นีป้ ระยุกต์ใช้กบั ผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้ประโยชน์จากทีด่ ิ น
ยึดหลักอนุสญ
ั ญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ฉบับที่ 169 กล่ำวถึงประเด็นเกี่ยวกับชนพื ้นเมืองและชนเผ่ำ : สิทธิในกำรเป็ นเจ้ ำของและครอบครอง
ที่ดินที่ได้ ได้ มีกำรถือครองมำนับแต่บรรพบุรุษ หรื อเคยเข้ ำถึงทีด่ นิ (มำตรำ 14); กำรโอนที่ดิน (มำตรำ 17) กำรบุกรุกที่ดินทำกินโดยไม่ได้ รับกำรอนุญำต (มำตรำ
18) แผนงำนเกี่ยวกับไร่ นำและทีด
่ ิน (มำตรำ 19)
อนุสญ
ั ญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ฉบับที่ 117 (มำตรำ 4) จำเป็ นต้ องมีกำรบังคับใช้ สทิ ธิในกำรเป็ นเจ้ ำของ และกำรใช้ ทรัพยำกรดินโดยคำนึงถึง
สิทธิตำมจำรี ตประเพณี (customary rights)
วัตถุประสงค์ : ข้ อขัดแย้ งเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ ท่ ดี ินต้ องได้ รับการแก้ ไขก่ อนที่ถกู นาเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรม
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ :
ผู้ประกอบกำรที่มีกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย ไม่วำ่ จะในฐำนะผู้อ้ำงสิทธิหรื อจำเลยในคดีแพ่ง ต้ องมีกำรดำเนินกำรแก้ ไขข้ อขัดแย้ งที่เหมำะสม
ผู้ประกอบกำรต้ องแก้ ไขปั ญหำและปฏิบตั ิตำมขันตอนคดี
้
ของศำลยุติธรรมกฏระเบียบของศำล หรื อกำรอุธรณ์
กระบวนกำรยุติธรรมซึง่ เป็ นที่ยอมรับ สำมำรถอ้ ำงอิงได้ จำกกำรตัดสินทำงกฎหมำยของศำลระดับประเทศ หรื อระดับนำนำชำติ
ผู้ประกอบกำรต้ องดำเนินกำรในกำรแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง โดยศำลพิสจู น์ได้ วำ่ ผู้ประกอบกำรได้ มีกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ ไขข้ อขัดแย้ งแล้ ว
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่ กต้องตามกฎหมายแต่มก
1.2.3. การใช้น้ าทีถู
ี ารโต้แย้งโดยผู ใ้ ช้อน
ื่

หมายเหตุ : ตัวชี ้วัดที่ประยุกต์ใช้ ผ้ ปู ระกอบกำรทีใ่ ช้ ประโยชน์จำกน ้ำ
ยึดหลักอนุสญ
ั ญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ฉบับที่ 169 กล่ำวถึงประเด็นเกี่ยวกับชนพื ้นเมืองและชนเผ่ำ: สิทธิในกำรเป็ นเจ้ ำของและครอบครอง
ที่ดินที่ได้ มีกำรถือครองมำนับแต่บรรพบุรุษ หรื อเคยเข้ ำถึงที่ดิน (มำตรำ 14); กำรโอนที่ดิน (มำตรำ 17) กำรบุกรุกที่ดินทำกินโดยไม่ได้ รับกำรอนุญำต (มำตรำ
18) แผนงำนเกี่ยวกับไร่ นำและทีด
่ ิน (มำตรำ 19)
อนุสญ
ั ญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ฉบับที่ 117 (มำตรำ 4) จำเป็ นต้ องมีกำรบังคับใช้ สทิ ธิในกำรเป็ นเจ้ ำของ และกำรใช้ ทรัพยำกรดินโดยคำนึงถึง
สิทธิตำมจำรี ตประเพณี (customary rights)
วัตถุประสงค์ : ข้ อขัดแย้ งเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ นา้ ต้ องได้ รับการแก้ ไขก่ อนที่ถกู นาเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรม
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ:
ผู้ประกอบกำรที่มีกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย ไม่วำ่ จะในฐำนะผู้อ้ำงสิทธิ์หรื อจำเลยในคดีแพ่ง ต้ องมีกำรดำเนินกำรแก้ ไขข้ อขัดแย้ งที่เหมำะสม
ผู้ประกอบกำรต้ องแก้ ไขปั ญหำและปฏิบตั ิตำมขันตอนคดี
้
ของศำลยุติธรรม กฏระเบียบของศำล หรื อกำรอุธรณ์
กระบวนกำรยุติธรรมซึง่ เป็ นที่ยอมรับ สำมำรถอ้ ำงอิงได้ จำกกำรตัดสินทำงกฎหมำยของศำลระดับประเทศ หรื อระดับนำนำชำติ
ผู้ประกอบกำรต้ องดำเนินกำรในกำรแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง โดยศำลพิสจู น์ได้ วำ่ ผู้ประกอบกำรได้ มีกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ ไขข้ อขัดแย้ งแล้ ว
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หลักเกณฑ ์ 2: การเคารพสิทธิมนุ ษยชนและการใช้แรงงาน

หลักเกณฑ ์ 2.1. ปฏิบต
ั ต
ิ ามอนุ สญ
ั ญาองค ์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การ
แบ่งแยก และความมีอส
ิ ระในการรวมกลุ่มและสิทธิในการเจรจาต่อรอง
้ั าของลู
่
2.1.1. อายุขนต
กจ้าง

ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดนี ้ประยุกต์ใช้ กบั ลูกจ้ ำงทุกคนในโรงงำน (รวมถึงลูกจ้ ำงในกิจกรรมขนส่งอ้ อย) และในฟำร์ ม ที่รวมอยูใ่ นหน่วยทีข่ อกำรรับรอง โดยไม่คำนึงถึง
ประเภทของสัญญำจ้ ำง
ตำรำงยึดตำมอำยุที่ระบุใน อนุสญ
ั ญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 138 (อำยุขนต
ั ้ ่ำ) และ ฉบับที่182 (กำรใช้ แรงงำนเด็กในรูปแบบที่เลวร้ ำยที่สดุ )
ข้ อบังคับทัว่ ไปเกี่ยวกับอำยุขนต
ั ้ ำ่
ประเทศส่วนใหญ่
ประเทศที่กำลังพัฒนำซึง่ ให้ สตั ยำบัน
ต่อ ILO ฉบับที่ 138 Para 4 art.2

กำรทำงำนเบำในครอบครัว
และองค์กรขนำดเล็ก

กำรทำงำนทีเ่ ป็ นอันตรำย

1

13

18

14

12

18

กำรทำงำนที่ไม่เป็ นอันตรำย
15

ดู เด็ก: บุคคลใด ๆ ที่มีอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี ยกเว้ นว่ำมีกฎหมำยท้ องถิ่นกำหนดอำยุขนต
ั ้ ำ่ สำหรับกำรทำงำนหรื อกำรศึกษำภำคบังคับไว้ สงู กว่ำนี ้ ในกรณีดงั กล่ำวต้ อง
คำปฏิบตั ิตำมกฎหมำยท้ องถิ่น อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยอำยุขนต
ั ้ ่ำในระดับท้ องถิ่นสำมำรถนับจำกอำยุ 14 ปี ได้ ตำมข้ อยกเว้ นสำหรับกลุม่ ประเทศที่กำลังพัฒนำ
นิ ภำยใต้ อนุสญ
ั ญำ องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ฉบับที่ 138
ย
ำ แรงงานเด็ก: งำนใด ๆ ที่ดำเนินกำรโดยเด็กทีม่ ีอำยุต่ำกว่ำนิยำมของเด็กที่ระบุข้ำงต้ น ยกเว้ นนิยำมที่ระบุโดย ILO Recommendation No. 146.
ม
ใ
น
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แรงงานเด็กที่เป็ นอันตราย : นิยำมโดยมำตรำ 3 ของอนุสญ
ั ญำ ILO ฉบับที่ 182 (1999) โดยเกี่ยวข้ องกับกำรห้ ำมและกำรกำจัดรูปแบบกำรใช้ แรงงำนเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้ ำยที่สดุ ในทันที เนือ่ งจำกลักษณะหรื อสภำพแวดล้ อมของงำนมีแนวโน้ มที่จะก่อเกิดอันตรำยต่อสุขภำพ ควำมปลอดภัย และสภำพจิตใจของเด็ก
ครอบครัวและฟาร์ มขนาดเล็ก: เป็ นหน่วยกำรทำงำนของสมำชิกโดยตรงในครอบครัว และไม่ได้ ทำเป็ นลูกจ้ ำงประจ้ ำง
งำนที่ถกู จัดอยูใ่ นหมวดอันตรำยโดยอนุสญ
ั ญำ ILO ฉบับที่ 182 ได้ แก่








ระบบทำส กำรซื ้อขำยหรื อกำรค้ ำมนุษย์ในเด็ก กำรขัดหนี ้ สภำพควำมเป็ นทำส แรงงำนที่ถกู เกณฑ์หรื อแรงงำนที่ถกู บังคับ
กำรทำงำนในระดับควำมสูงที่อนั ตรำย (เช่น โกดังเก็บสินค้ ำ) หรื อบริ เวณที่แคบ
ทำงำนกับเครื่ องจักร อุปกรณ์ และเครื่ องมืออันตรำย (เครื่ องคันอ้
้ อย, รถเก็บเกี่ยว, มีดขนำดใหญ่), หรื อ
ทำงำนทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรจัดกำรด้ วยมือ ยกหรื อขนย้ ำยสิง่ ของหนัก (เช่น กำรแบกกระสอบอ้ อย หรื อกระสอบน ้ำตำล)
ทำงำนในสภำพแวดล้ อมที่ไม่ดตี อ่ สุภำพซึง่ อำจนำไปสูค่ วำมเสีย่ งหลำยประกำร เช่น กำรได้ รับสำรอันตรำย (สำรเคมีทำงกำรเกษตร เช่น ยำฆ่ำหญ้ ำ
ยำฆ่ำแมลง ปุ๋ ย) สำรต่ำง ๆ ที่เป็ นตัวทำปฏิกิริยำหรื อกระบวนกำรต่ำง ๆ (เช่น กำรคัน้ กำรกักเก็บใส่กระสอบ) หรื ออุณหภูมิ (เครื่ องทำควำมร้ อน กำร
ตำกแดดเป็ นเวลำนำน) ระดับของเสียงหรื อกำรสัน่ สะเทือนที่สำมำรถทำลำยสุขภำพของเด็กได้
ทำงำนภำยใต้ เงื่อนไขที่ยำก เช่น กำรทำงำนต่อเนื่องเป็ นเวลำนำน หรื อในช่วงกลำงคืน หรื องำนที่เด็กถูกกักตัวในสถำนประกอบกำรของนำยจ้ ำงโดยไม่
มีเหตุผล

วัตถุประสงค์ : เด็กไม่ ได้ ถกู จ้ างงานหรือทางานในโรงงาน ตามอนุสัญญาองค์ การแรงงานระหว่ างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 182, ฉบับที่
ฉบับที่ 184

138

และ

แนวทางในการนาไปปฏิบัติ :
ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบว่ำได้ ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดอำยุขนต
ั ้ ำ่ สำหรับกำรทำงำนแต่ละประเภทตำมที่สรุปในตำรำงข้ ำงต้ น: ดูจำก
ประเทศที่ให้ สตั ยำบันต่อ ILO C138 โดยมีเงินที่จ่ำยให้ เป็ นพิเศษพอควร
 สำมำรถใช้ ได้ กบ
ั เด็กทุกคน รวมถึงลูกจ้ ำงตำมสัญญำ แรงงำนอพยพ และครอบครัวเกษตรกร
 ในกรณีของครอบครัวและฟำร์ มขนำดเล็กทีเ่ ด็กทำงำน ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบว่ำ
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มีเฉพำะเด็กที่อำยุสงู กว่ำที่กำหนดไว้ ในอนุสญ
ั ญำกำรทำงำน
เด็กอยูภ่ ำยใต้ กำรกำกับดูแลของผู้ใหญ่
เด็กไม่ได้ ทำงำนใด ๆ ทีเ่ ป็ นอันตรำย
งำนที่เด็กทำไม่ได้ เบียดเบียนเวลำเรี ยนของเด็ก
งำนไม่ได้ ดงึ เด็กเข้ ำไปเสีย่ งกับปัญหำด้ ำนสุขภำพ

ในทุก ๆ กรณี ผู้ประกอบกำรต้ อง :
 ระบุเอกสำรที่ใช้ อ้ำงอิง ดังเช่น กฎหมำยของประเทศ/ ของท้ องถิ่น หรื อหำกไม่มีกฎหมำย ให้ ดจ
ู ำกอนุสญ
ั ญำ ILO
 ผู้ประกอบกำรต้ องปฏิบต
ั ิตำมกฏระเบียบอย่ำงเข้ มงวด หรื ออนุสญ
ั ญำที่แต่ละประเทศได้ ให้ สตั ยำบันไว้
 ระบุ, เปิ ดเผย และบังคับใช้ อำยุขนต
ั ้ ่ำในแต่ละประเภทของงำน
ผู้ประกอบกำรต้ อง :
 จัดเตรี ยมระบบสำหรับตรวจสอบและบันทึกอำยุของลูกจ้ ำง
 ตรวจสอบให้ มน
ั่ ใจว่ำบุคคลที่รับผิดชอบในกำรจ้ ำงงำนมีควำมสำมำรถในกำรตรวจพบกำรปลอมแปลงเอกสำร
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้ องอำจ
สอดคล้ องกับหัวข้ อใดหัวข้ อหนึง่ หรื อมำกกว่ำ ดังต่อไปนี ้
 สำเนำใบเกิด กำรบันทึกของศำสนำหรื อของชุมชน หนังสือเดินทำง หรื อบัตรประจำตัวประชำชน หำกไม่มีสำเนำตัวอย่ำง ควรอนุญำตให้ ผ้ ผ
ู ลิต
สำมำรถเก็บเอกสำรแสดงตัวตนของลูกจ้ ำงไว้ ได้
 มีกำรบันทึกชัว่ โมงทำงำน
 ตรวจสอบให้ มน
ั่ ใจว่ำได้ มีกำรเซ็นสัญญำโดยบิดำมำรดำหรื อผู้ปกครองหำกลูกจ้ ำงมีอำยุตำ่ กว่ำเกณฑ์
หำกโรงงำนประกอบกำรในพื ้นทีท่ ี่มีปัญหำเรื่ องแรงงำนเด็ก ผู้ประกอบกำรต้ องจัดให้ มีระบบในกำรรำยงำนเกี่ยวกับปั ญหำแรงงำนเด็กในพื ้นทีซ่ งึ่ ไม่ได้ อยูภ่ ำยใต้
หน่วยที่ขอกำรรับรอง ผู้ประกอบกำรยังต้ องจัดให้ มีแผนงำนสร้ ำงควำมร่วมมือด้ ำนควำมรับผิดต่อสังคม ซึง่ ถือเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนของพื ้นที่กกั เก็บอ้ อย
โดยรอบ ตำมตัวชี ้วัดนี ้
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่ กเกณฑ ์หรือถูกบังค ับ
2.1.2. ไม่มก
ี ารใช้แรงงานทีถู

ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดนี ้ประยุกต์ใช้ กบั ลูกจ้ ำงทุกคนในโรงงำน (รวมถึงลูกจ้ ำงในกิจกรรมขนส่งอ้ อย) และในฟำร์ ม ที่รวมอยูใ่ นหน่วยทีข่ อกำรรับรอง โดยไม่คำนึงถึง
ประเภทของสัญญำจ้ ำง
อนุสญ
ั ญำ ILO ฉบับที่ 29 นิยำมแรงงำนบังคับไว้ วำ่ : งำนหรื อกำรบริ กำรซึง่ ได้ รับจำกบุคคลใด ๆ ภำยใต้ กำรคุกคำมหรื อกำรลงโทษใด ๆ ซึง่ บุคคลดังกล่ำวไม่ได้
กระทำโดยควำมสมัครใจ ต้ องไม่มีกำรบังคับกำรใช้ แรงงำน ไม่วำ่ จะกับเพศชำยหรื อหญิง โดยไม่คำนึงถึงสถำนกำรณ์จ้ำงงำน (ประเภทถำวร ชัว่ ครำวหรื อตำม
สัญญำจ้ ำง) และโดยไม่คำนึงถึงอำยุ แรงงำนบังคับมีหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรใช้ แรงงงำนในที่คมุ ขัง กำรบีบบังคับ กำรเป็ นทำส แรงงำนขัดหนี ้ และกำรค้ ำ
มนุษย์ กำรลงโทษขูเ่ ข็ญมีหลำยรูปแบบ: กำรคุกคำม ควำมรุนแรง กำรยึดเอกสำรระบุตวั ตน กำรกักขังด้ ำนร่ำงกำย (เช่น กำรคุมขัง) กำรประณำมต่อเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ู
มีอำนำจ กำรกล่ำวโทษไปยังหน่วยงำน กำรไม่จำ่ ยค่ำจ้ ำง หรื อกำรสูญเสียสิทธิ์หรื อเอกสิทธิ์
วัตถุประสงค์ : ปฏิบัตติ ามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 และฉบับที่ 105 โดยมีการตรวจสอบว่ า

ไม่มีแรงงำนบังคับ แรงำนขัดหนี ้ หรื อแรงงำนที่ไม่ได้ สมัครใจ

ไม่ไว้ วำงใจปั ญหำกำรค้ ำมนุษย์

ไม่มีกำรลงโทษขูเ่ ข็น (ตัวอย่ำงเช่น กำรจ่ำยเงินมัดจำหรื อบัตรประจำตัวประชำชนในวันเริ่ มต้ นจ้ ำงงำน) ;

ลูกจ้ ำงสำมำรถออกจำกงำนได้ อย่ำงเป็ นอิสระหำกมีเหตุผลอันควร

ลูกจ้ ำงสำมำรถออกจำกงำนได้ อย่ำงเป็ นอิสระหำกจบช่วงเวลำกำรทำงำน
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ :
ผู้ประกอบกำรควรทำกำรทบทวนแนวทำงปฏิบตั ิที่มีอยูโ่ ดยทำกำรสัมภำษณ์
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ผู้ประกอบกำรต้ อง:

ตรวจสอบกฎหมำยของประเทศ /ของท้ องถิ่น ทีเ่ กี่ยวข้ องกับปั ญหำ

ตรวจสอบให้ เกิดควำมมัน่ ใจได้ วำ่ :
 กำรจ้ ำงงำนเป็ นไปด้ วยควำมสมัครใจโดยสมบูรณ์
 ลูกจ้ ำงสำมำรถออกจำกงำนได้
 ลูกจ้ ำงสำมำรถเคลือ
่ นย้ ำยได้ อย่ำงเป็ นอิสระ
 ไม่มีกำรยึดเก็บเอกสำรระบุตวั ตน และ
 ไม่มีกำรเก็บค่ำมัดจำ
 ไม่มีกำรใช้ งำนในที่คม
ุ ขัง
 วัตถุประสงค์ของกำรจัดให้ มีเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัย มีเพือ
่ เหตุผลด้ ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยตำมปรกติวิสยั แต่มใิ ช่ เพือ่ กำรควบคุมบังคับใช้
แรงงำน
 ผู้ประกอบกำรควรอ้ ำงอิงจำกคูม
่ อื อนุสญ
ั ญำ ILO สำหรับนำยจ้ ำงและธุรกิจ (ILO Handbook for Employers & Business) ซึง่ กล่ำวถึงวิธีกำร
ประเมินผลต่ำง ๆ เพื่อใช้ ในกำรระบุถึงแรงงำนทีถ่ กู บังคับหรื อที่ถกู เกณฑ์
 กำรทบทวนเอกสำรของบริ ษัทและลูกจ้ ำงที่เกี่ยวข้ อง
 กำรตรวจตรำสถำนที่ทำงำนและสิง่ อำนวยควำมสะดวกทีเ่ กี่ยวข้ อง (เช่น หอพัก)
 กำรสัมภำษณ์ทงในและนอกสถำนที
ั้
่กบั ลูกจ้ ำงและตัวแทนของลูกจ้ ำง
 กำรสัมภำษณ์กบ
ั ตัวแทนผู้จดั กำร
รำยกำรตัวอย่ำงด้ ำนล่ำงนี ้ ไม่ได้ รวมในทุกประเด็นอย่ำงครบถ้ วน และแต่ละรำยกำรไม่ใช่รำยกำรบังคับ
 โรงงำนหรื อแหล่งจัดส่งสินค้ ำให้ โรงงงำนมีบน
ั ทึกอยูใ่ นรำยกำรบัญชีดำของรัฐบำลหรื อไม่ (ตัวอย่ำงเช่น บัญชีดำของบริษัทที่มปี ระยุกต์ใช้ นิยำมของ
อนุสญ
ั ญำ ILO และกระบวนกำรทำงำนทีช่ ดั เจน)
 ทบทวนแนวปฏิบต
ั ิที่ใช้ โดยผู้ประกอบกำร หรื อโดยหน่วยงำนที่ทำสัญญำกับผู้ประกอบกำร โดยพิสจู น์ได้ วำ่ ปรำศจำกซึ่งกำรบังคับขูเ่ ข็ญลูกจ้ ำง
 ลูกจ้ ำงสำมำรถทำงำนได้ โดยปรำศจำกกำรลงโทษคุกคำม
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กำรจ้ ำงงำนสำมำรถยุติได้ โดยอิสระ:

โดยไม่มีกำรยึดเอกสำรระบุตวั ตนของลูกจ้ ำงฉบับจริง

โดยค่ำปรับต่อลูกจ้ ำงไม่ได้ เป็ นข้ อบังคับให้ ยตุ ิกำรทำงำน

โดยมีกำรจ่ำยค่ำจ้ ำงตรงเวลำและไม่มีกำรหยุดจ่ำย
 ไม่ปฏิบตั ิตอ่ ลูกจ้ ำงด้ วยควำมรุนแรง กำรข่มขู่ หรื อคุกคำม
 เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยต้ องไม่พกอำวุธในที่บริ เวณที่พกั ของลูกจ้ ำง
 ไม่มีกำรบีบบังคับทำงกำรเงินกับลูกจ้ ำงในกรณีตอ่ ไปนี ้:

ลูกจ้ ำจ่ำยเงินค่ำมัดจำในกำรจ้ ำงงำน

ค่ำธรรมเนียมในกำรเกณฑ์แรงงำน เว้ นเสียแต่วำ่ มีกฎหมำยอนุญำต

สินเชื่อหรื อกำรกู้ยืมในกำรจ้ ำงงำนที่ไม่เป็ นธรรม โดยที่ลกู จ้ ำงใช้ กำรทำงำนเป็ นหลักประกันในกำรจ่ำยคืน

รำยกำรจับจ่ำยที่ไม่เป็ นธรรม (เช่น ในกรณีของร้ ำนสะดวกซื ้อทีร่ ำคำไม่สมเหตุสมผล หรื อเป็ นรำคำที่ไม่สำมำรถจับจ่ำย
สินค้ ำได้ เป็ นต้ น) โดยมีกำรบริ หำรจัดกำรทังทำงตรงหรื
้
อทำงอ้ อมโดยนำยจ้ ำง และอำจนำไปสูก่ ำรเสียอิสรภำพทำงกำรเงินของ
ลูกจ้ ำง

กำรจ่ำยเงินค่ำจ้ ำงช้ ำ โดยมีเงินค้ ำงชำระพอกพูน

กำรช่อโกงในกำรคำนวณค่ำจ้ ำง รวมทังกำรลดกำรจ่
้
ำยค่ำจ้ ำงที่ไม่เป็ นธรรม

กำรจ่ำยค่ำจ้ ำงในรูปแบบของใบสำคัญจ่ำย คูปอง หรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงิน

กำรชำระค่ำตอบแทนในรูปแบบของสินค้ ำและกำรบริ กำร ซึง่ สร้ ำงภำวะพึง่ พิงของลูกจ้ ำงต่อนำยจ้ ำง รวมถึงกำรไม่ชำระ
ค่ำตอบแทนสุทธิ โดยไม่มีเงินสด เว้ นเสียแต่วำ่ จะเป็ นข้ อยกเว้ นตำมกฎหมำยของประเทศ กฏระเบียบ หรื อตำมข้ อตกลงร่วมกัน
 ประเมินลูกจ้ ำงกลุม่ เสีย่ งที่มีแนวโน้ มในกำรถูกบีบบังคับหรื อเกณฑ์แรงงำน
 ทบทวนเอกสำรเรื่ องรำวร้ องทุกข์ที่มีตอ่ คณะผู้บริ หำร เพื่อนร่วมงำน หรื อเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัย
 ออกนโยบำยและกระบวนกำรในกำรดำเนินกำรทำงวินยั เพื่อให้ เกิดควำมมัน่ ใจว่ำคำร้ องและเรื่ องร้ องทุกข์ได้ รับกำรพิจำรณำ
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 จัดทำแผนงำนฝึ กอบรมสำหรับลูกจ้ ำงเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน และวิธีกำรดำเนินกำรหำกมีควำมจำเป็ นในกำรส่งคำร้ องและเรื่ องรำวร้ อง
ทุกข์
 ออกเอกสำรบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับมำตรกำรทำงวินยั และกำรลงโทษ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ บริ ษัทไม่ได้ บีบบังคับให้ ทำงำนโดยกำรลงโทษลูกจ้ ำง
 ตรวจสอบว่ำกำรปฏิบตั ิงำนล่วงเวลำเป็ นไปตำมกฎหมำยของประเทศ และข้ อตกลงร่วมกัน และไม่ได้ มีกำรดำเนินกำรโดยกำรคุกคำมไล่ออก หรื อ
กำรบีบบังคับทำงกำรเงิน
 ตรวจสอบว่ำลูกจ้ ำงสำมำรถเคลือ่ นไหวได้ โดยอิสระ และเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยมีหน้ ำที่จำกัดในกำรรักษำควำมปลอดภัยเท่ำนัน้
 ตรวจสอบว่ำลูกจ้ ำงซึง่ เป็ นแรงงำนอพยพได้ รับกำรปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม โดยมิได้ คำนึงถึงสถำนะทำงกฎหมำย
หำกโรงงำนประกอบกำรในพื ้นทีท่ ี่มีปัญหำเรื่ องแรงงำนบังคับ ผู้ประกอบกำรต้ องจัดให้ มีระบบในกำรรำยงำนเกี่ยวกับปั ญหำเรื่ องแรงงำนบังคับในพื ้นที่ซงึ่ ไม่ไ ด้
อยูภ่ ำยใต้ หน่วยที่ขอกำรรับรอง ผู้ประกอบกำรยังต้ องจัดให้ มีแผนงำนสร้ ำงควำมร่วมมือด้ ำนควำมรับผิดต่อสังคม ซึง่ ถือเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนของพื ้นที่
กักเก็บอ้ อยโดยรอบ ตำมตัวชี ้วัดนี ้
กำรตรวจสอบต้ องใช้ หลำยวิธีกำรประกอบกัน หำกเป็ นกำรสัมภำษณ์ ต้ องนับรวมทังเพศชำยและเพศหญิ
้
ง ลูกจ้ ำงรุ่ นเยำว์และสูงสำยุ ลูกจ้ ำงหลำย ๆ ตำแหน่ง
และที่มีประเภทสัญญำจ้ ำงที่ตำ่ งกัน (เช่น ประเภทถำวร สัญญำตำมฤดูกำล และแรงงำนอพยพ เป็ นต้ น) และคนกลำงที่เกี่ยวข้ อง อำทิ โบสถ์ องค์กรเอกชน
(NGOs) เป็ นต้ น โดยข้ อมูลที่ได้ จำกกำรสัมภำษณ์ต้องไม่นำมำเปิ ดเผย แนวทำงในกำรสัมภำษณ์สำมำรถสืบค้ นได้ จำก คูม่ ืออนุสญ
ั ญำ ILO กำรต่อต้ ำนกำรใช้
แรงงำนบังคับ สำหรับนำยจ้ ำงและธุรกิจ บทที่ 41.
2.1.3. ไม่มก
ี ารเลือกปฏิบต
ั ิ

ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ: ตัวชี ้วดั นีป้ ระยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทัง้ หมดทีอ่ ยู่ภายในโรงงานและฟาร์ มภายใต้หน่วยทีข่ อการรับรอง โดยมิ ได้คานึงถึงสถานะของสัญญาจ้างงาน
ในอนุสญ
ั ญำ ILO ฉบับที่ 111 นิยำมของกำรเลือกปฏิบตั ิหมำยถึง:
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ก. กำรสร้ ำงควำมแตกต่ำง กำรยกเว้ น หรื อ กำรโอนเอียงไปในทำงใดทำงหนึง่ โดยพื ้นฐำนทำงด้ ำนเชื ้อชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ หรื อควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองที่
แตกต่ำง ที่มำทำงสังคม ที่สง่ ผลกระทบต่อกำรทำให้ เสียควำมเท่ำเทียมกันของโอกำส หรื อกำรได้ รับกำรปฏิบตั ิที่ไมเท่ำเทียมกัน ในหน้ ำที่กำรงำนหรื อใน
กำรจ้ ำงงำน
ข. กำรสร้ ำงควำมแตกต่ำง กำรยกเว้ น หรื อ กำรโอนเอียงไปในทำงใดทำงหนึง่ อื่น ๆ ที่สง่ ผลกระทบต่อกำรทำให้ เสียควำมเท่ำเทียมกันของโอกำส หรื อกำร
ได้ รับกำรปฏิบตั ิที่ไม่เท่ำเท่ำเทียมกัน ในหน้ ำที่กำรงำนหรื อในกำรจ้ ำงงำน สำมำรถตัดสินได้ โดยกำรประชุมปรึกษำหำรื อกับตัวแทนนำยจ้ ำงและองค์กร
ลูกจ้ ำงที่มีอยู่ และกับหน่วยรับรองที่เหมำะสม
กำรเลือกปฏิบตั มิ ีรูปแบบต่ำง ๆ ได้ แก่ กำรไล่ออก กำรเปลีย่ นถ่ำย กำรโยกย้ ำย กำรลดขัน้ กำรปฏิเสธค่ำตอบแทน ผลประโยชน์ทำงสังคม และ/หรื อกำรฝึ กอบรม
อำชีพ ท่ำมกลำงลูกจ้ ำงรำยอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบให้ เกิดความมั่นใจได้ ว่า:
 ลูกจ้ ำงได้ รับกำรปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมในทุกบริ บท
 ลูกจ้ ำงทุกคนมีโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรจ้ ำงงำน รวมไปถึงกำรเข้ ำถึงกำรฝึ กอบรมด้ ำนอำชีพ และทักษะอำชีพเฉพำะทำง รวมทังข้
้ อตกลงและ
เงื่อนไขในกำรจ้ ำงงำน
 มีระบบรองรับที่พอเพียงในกำรตรวจสอบว่ำไม่มีกำรเลือกปฏิบตั เิ กิดขึ ้นไม่วำ่ จะเป็ นช่วงกำรหำแรงงำนหรื อกำรจ้ ำงงำน
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ :
กลุม่ เสีย่ งในกำรถูกเลือกปฏิบตั ิซงึ่ ต้ องได้ รับกำรดูแลด้ ำนสภำวะทำงสังคม (เช่น คนงำนหญิง แรงงำนอพยพ หรื อแรงงำนตำมสัญญำจ้ ำง ชนกลุม่ น้ อย หรื อกลุม่
ทำงสังคม) ตัวแทนสหภำพแรงงำน, สมำชิกสหภำพแรงงำน หรื อแรงงำนที่ไม่ได้ เป็ นสมำชิกสหภำพ ผู้ประกอบกำรต้ อง :





มีนโยบำยในกำรไม่เลือกปฏิบตั ิ และต้ องมีกำรสือ่ สำรไปยังลูกจ้ ำงและมีกำรนำไปปฏิบตั ิใช้
ตรวจสอบว่ำมีกำรจ่ำยเงินโดยเท่ำเทียมสำหรับกำรทำงำนที่เทียบเท่ำกัน
ลงประกำศและจ้ ำงพนักงำนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ (เช่น ให้ ทำกำรตรวจทำงกำรแพทย์เรื่ องกำรตังครรภ์
้
หรื อกำรติดเชื ้อ HIV)
ไม่มีกำรเลือกปฏิบตั ิในกำรเลือ่ นขัน้ กำรจ่ำยค่ำชดเชย และกำรฝึ กงำน
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เคำรพต่อวันสำคัญทำงศำสนำของลูกจ้ ำง
ตอบรับกำรร้ องเรี ยนอย่ำงเท่ำเทียมกัน และไม่ใช้ กำรร้ องเรียนนันเป็
้ นเหตุในกำรเลือกปฏิบตั ิ
รับรองได้ วำ่ กำรแบ่งแยกใด ๆ ที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นไปโดยธรรมเนียมทำงวัฒนธรรมที่มกี ำรยอมรับ และทุก ๆ กลุม่ ยังถือว่ำมีโอกำสทีเ่ ท่ำเทียมกัน
ส่งเสริ มกำรรวมกลุม่ ของลูกจ้ ำงเพื่อที่จะเป็ นตัวแทนในกำรรวบรวมข้ อคิดเห็นของกลุม่ ชนที่ด้อยโอกำส (เช่น คณะกรรมำธิกำรสตรี )

หำกโรงงำนประกอบกำรในพื ้นทีท่ ี่มีปัญหำเรื่ องกำรเลือกปฏิบตั ิ ผู้ประกอบกำรต้ องจัดให้ มีระบบในกำรรำยงำนเกี่ยวกับปั ญหำเรื่ องกำรเลือกปฏิบตั ิ ในพื ้นที่ซงึ่
ไม่ได้ อยูภ่ ำยใต้ หน่วยที่ขอกำรรับรอง ผู้ประกอบกำรยังต้ องจัดให้ มีแผนงำนสร้ ำงควำมร่วมมือด้ ำนควำมรับผิดต่อสังคม ซึง่ ถือเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนของ
พื ้นที่กกั เก็บอ้ อยโดยรอบ ตำมตัวชี ้วัดนี ้
2.1.4. การเคารพสิทธิของลู กจ้างในการจ ัดตงสมาคมและเข้
ั้
าร่วมและเข้าเป็ นสมาชิก/หรือเปิ ดโอกาสให้สามารถใช้สท
ิ ธิในการเจรจา

ต่อรองได้อย่างเป็ นธรรม

ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดนี ้ประยุกต์ใช้ กบั ลูกจ้ ำงทังหมดที
้
่อยูภ่ ำยในโรงงำนและฟำร์ มภำยใต้ หน่วยที่ขอกำรรับรอง โดยมิได้ คำนึงถึงสถำนะของสัญญำจ้ ำงงำน
ตัวชี ้วัดนี ้เกิดจำก อนุสญ
ั ญำ ILO ฉบับที่ 98 ร่วมกับฉบับที่ 87 ลูกจ้ ำงสำมำรถเลือกวิธีกำรที่ต้องกำรจะบริ หำรจัดกำรได้ เอง เพื่อที่จะสือ่ ถึงปั ญหำของพวกเขำ
และกำรหำทำงออกโดยกำรเจรจำร่วมกัน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ เกิดความเชื่อมั่นว่ า




มีกำรรับรองสิทธิของลูกจ้ ำงในกำรเข้ ำร่วมสมำคมอย่ำงอิสระ
ไม่มีกำรเลือกปฏิบตั ิตอ่ กำรต่อต้ ำนสหภำพ
เจ้ ำหน้ ำที่สหภำพหรื อตัวแทนแรงงำนได้ รับกำรคัดเลือกอย่ำงยุติธรรม และมีกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่เพื่อผลประโยชน์ของลูกจ้ ำง โดยปรำศจำกอิทธิพลที่ไม่
เหมำะสมของนำยจ้ ำงหรื อองค์กรนำยจ้ ำง
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แนวทางในการนาไปปฏิบัติ:
ผู้ประกอบกำรต้ อง :


















แสดงถึงจุดยืนที่ชดั เจนของสหภำพแรงงำนหรื อสมำคมแรงงำนว่ำมีควำมสอดคล้ องกับกฎหมำยของประเทศ ข้ อมูลเกี่ยวกับจุดยืนของสหภำพแรงงำน
สำมำรถสืบค้ นได้ จำกเว็บไซต์ของ International Confederation of Free Trade Unions (http://survey.ituc-csi.org )
มีวิธีกำรแบบเปิ ด (open approach) สำหรับเสรี ภำพในกำรสมำคม (Freedom of Association) รวมถึงนโยบำยสำหรับสนับสนุนกำรก่อตังสหภำพ
้
แรงงำนหรื อคณะกรรมำธิกำรแรงงำนที่มีประสิทธิภำพ
ให้ ลกู จ้ ำงสำมำรถจัดตังสหภำพได้
้
โดยอิสระ (โดยสอดคล้ องกับกฎหมำยของประเทศ)
ให้ ลกู จ้ ำงตัดสินที่จะร่วมหรื อไม่ร่วมกลุม่ โดยอิสระ (โดยสอดคล้ องกับกฎหมำยของประเทศ) ตำมที่ปรำรถนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกรณีที่
ผู้ประกอบกำรเป็ นผู้เลือกสหภำพแรงงำนบำงองค์กร
รับประกันว่ำลูกจ้ ำงที่ไม่ได้ เข้ ำร่วมสหภำพ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อผู้บริ หำรในหลำกหลำยหนทำงที่เป็ นไปได้ เช่น ผ่ำนคณะกรรมำธิกำรลูกจ้ ำง
กล่องรับควำมคิดเห็น แบบสำรวจลูกจ้ ำง กำรสนทนำกลุม่ สำยด่วนลับ
รับประกันว่ำหำกลูกจ้ ำงตัดสินใจไม่เข้ ำร่วมสหภำพตำมกฎหมำยของประเทศแล้ ว จะไม่มกี ำรเลือกปฏิบตั ิตอ่ พวกเขำ
ให้ ลกู จ้ ำงสำมำรถออกจำกสหภำพได้ โดยอิสระ (โดยสอดคล้ องกับกฎหมำยของประเทศ)
ตรวจสอบว่ำเมื่อเริ่ มต้ นจ้ ำงงำนลูกจ้ ำงได้ รับกำรบอกล่ำวถึงวิธีกำรเข้ ำร่วมสหภำพ
ไม่มีกำรจำกัดขอบเขตกิจกรรมของสหภำพ เว้ นเสียแต่วำ่ มีกฎหมำยกำหนดไว้
เคำรพสิทธิในกำรเจรจำต่อรองของกลุม่ หำกกฎหมำยอนุญำต
จัดตังกลไกที
้
่มีประสิทธิภำพในกำรสะท้ อนข้ อคิดเห็นของลูกจ้ ำงต่อคณะผู้บริ หำร
หำกกฎหมำยจำกัดสิทธิเสรี ภำพในกำรสมำคมและกำรรวมกลุม่
เจรจำต่อรอง เช่น ผู้ประกอบกำรสำมำรถสนับสนุนให้ มีสภำลูกจ้ ำง กล่องรับควำมคิดเห็น แบบสำรวจลูกจ้ ำง กำรสนทนำกลุม่ หรื อสำยด่วนลับ
ตรวจสอบว่ำตัวแทนลูกจ้ ำงมีควำมสมัครใจและได้ รับกำรคัดเลือกมำอย่ำงยุติธรรม จัดให้ มีบนั ทึกกำรประชุมในภำษำที่เหมำะสม และมีหลักฐำนกำร
ดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรกับประเด็นปั ญหำที่เกิดขึ ้น
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รับประกันว่ำสหภำพแรงงำน หรื อเจ้ ำหน้ ำที่คณะกรรมำธิกำรลูกจ้ ำงได้ รับกำรเลือกตังมำอย่
้
ำงอิสระและเป็ นประชำธิปไตย โดยปรำศจำกอิทธิพล
(รวมถึงอิทธิพลทำงกำรเงิน) ของนำยจ้ ำงหรื อองค์กรนำยจ้ ำง อนึง่ สหภำพแรงงำนเป็ นตัวแทนของแรงงำน และพวกเขำได้ รับกำรอนุญำตให้ ใช้ เวลำใน
กำรทำหน้ ำที่โดยไม่ต้องเสียค่ำปรับ (financial penalty) หรื อโดยไม่ได้ รับกำรเลือกปฏิบตั ิ

ในกรณีที่กำรจ้ ำงงำนขนำดเล็กมำก (น้ อยกว่ำ 30 คน) อำจไม่ต้องจัดตังคณะกรรมำธิ
้
กำร ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบกำรเข้ ำถึงระบบกำรจัดกำร และ
ประสิทธิภำพของระบบที่นำมำใช้ ผู้ประกอบกำรต้ องอนุญำตให้ ลกู จ้ ำง (ทังจำกโรงงำน
้
ฟำร์ ม หรื อจำกบริษัทผู้ให้ บริ กำรภำยนอก) เข้ ำร่วมสหภำพแรงงำน
ภำยนอก
หำกโรงงำนประกอบกำรในพื ้นทีท่ ี่มีปัญหำเรื่ องสิทธิเกี่ยวกับสหภำพแรงงำน ผู้ประกอบกำรต้ องจัดให้ มีระบบในกำรรำยงำนเกี่ยวกับปั ญหำเรื่ องสิทธิเกี่ยวกับ
สหภำพแรงงำนในพื ้นที่ซงึ่ ไม่ได้ อยูภ่ ำยใต้ หน่วยที่ขอกำรรับรอง ผู้ประกอบกำรยังต้ องจัดให้ มีแผนงำนสร้ ำงควำมร่วมมือด้ ำนควำมรับผิดต่อสังคม ซึง่ ถือเป็ นกำร
ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนของพื ้นที่กกั เก็บอ้ อยโดยรอบ ตำมตัวชี ้วัดนี ้
หลักเกณฑ ์ 2.2. การจ ัดการก ับสภาพแวดล้อมการทางานทีถู่ กสุขลักษณะและปลอดภัยสาหร ับพนักงาน
่
่ ยไปจากอุบต
2.2.1. ความถีของเวลาการท
างานทีเสี
ั เิ หตุ

หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดนี ้ประยุกต์ใช้ กบั ลูกจ้ ำงทังหมดที
้
่อยูภ่ ำยในโรงงำนและฟำร์ มภำยใต้ หน่วยที่ขอกำรรับรอง โดยมิได้ คำนึงถึงสถำนะของสัญญำจ้ ำงงำน
เวลำกำรทำงำนทีเ่ สียไปจำกอุบตั เิ หตุ หมำยถึง เวลำกำรทำงำนที่เสียไปสืบเนื่องจำกอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจำกกำรทำงำน ซึง่ ส่งผลให้ ลกู จ้ ำงไม่สำมำรถมำทำงำน
ตำมปกติได้ ในกะถัดไป เนื่องจำกอำกำรบำดเจ็บ. นิยำมของอุบตั ิเหตุตำมอนุสญ
ั ญำ ILO ปรำกฏในหัวข้ อ “Resolution concerning statistics of
occupational injuries (resulting from occupational accidents)” ถูกนำมำใช้ ใน the Sixteenth International Conference of Labour
Statisticians

อุบตั ิเหตุที่เกิดจำกกำรทำงำน คือ เหตุกำรณ์ที่ไม่ได้ คำดคิดและไม่ได้ มีกำรวำงแผนไว้ รวมถึงกำรกระทำควำมรุนแรง ซึง่ มีผลมำจำกกำรทำงำนหรื อสืบเนื่องจำก
งำน โดยมีผลให้ พนักงำนบำดเจ็บ ป่ วย หรื อเสียชีวิตหนึง่ รำยหรือมำกกว่ำ อุบตั ิเหตุที่เกิดจำกกำรทำงำน ประกอบด้ วยกำรเดินทำง กำรขนส่ง หรื ออุบตั เิ หตุบน
ท้ องถนน ซึง่ พนักงำนได้ รับกำรบำดเจ็บซึง่ เป็ นผลจำกกำรทำงำนหรื อขณะปฏิบตั ิงำน ตัวอย่ำงเช่น ขณะร่วมดำเนินกิจกรรรมทำงเศรษฐกิจ หรื อในที่ทำงำน หรื อ
กำรดำเนินกำรทำงธุรกิจให้ แก่นำยจ้ ำง
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กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดจำกอำชีพกำรงำน: กำรบำดเจ็บ ล้ มป่ วย เสียชีวิตของบุคคลใด ๆ จำกอุบตั ิเหตุที่เกิดจำกอำชีพกำรงำน
กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดจำกอำชีพกำรงำนจึงแตกต่ำงจำกโรคทีเ่ กิดจำกกำรทำงำน ซึง่ เป็ นโรคที่เกิดจำกผลของกำรทำงำนช่วงระยะเวลำหนึง่ ที่ต้องเผชิญกับปั จจัย
เสีย่ งสืบเนื่องจำกกิจกรรมกำรทำงำน ทังนี
้ ้ กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดจำกอำชีพกำรงำน ให้ พจิ ำรณำจำกกำรบำดเจ็บที่สง่ ผลให้ ลกู จ้ ำงไม่สำมำรถมำทำงำนได้ ตำมปกติ
ในวันถัดไปหรื อในกะถัดไปเท่ำนัน้
วัตถุประสงค์ : เพื่อวัดประสิทธิภาพของขัน้ ตอนการดาเนินการและด้ านความปลอดภัยในการป้ องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดจาก
การปฏิบัตหิ น้ าที่
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ :
ควำมถี่ของเวลำกำรทำงำนทีเ่ สียไปจำกอุบตั เิ หตุ คือจำนวนครัง้ ทีม่ ีกำรเจ็บป่ วยซึง่ เกิดจำกอำชีพกำรงำนตลอด 1 ปี x 1,000,000 หำรด้ วยจำนวนเวลำทำงำน
ทังหมดของพนั
้
กงำน หำกไม่สำมำรถนำสูตรนี ้ไปใช้ ได้ อำจคำนวณโดยกำรคูณจำนวนของพนักงำนด้ วยชัว่ โมงเวลำกำรทำงำนปรกติ โดยนับรวมสิทธิ์วนั หยุด
งำนที่ต้องมีกำรจ่ำยเงินค่ำจ้ ำง เช่น กำรลำพักผ่อน ลำป่ วย และวันหยุดรำชกำร
ผู้ประกอบกำรต้ องบันทึกกำรเจ็บป่ วยซึง่ ถึงแก่ชีวิตและกำรดำเนินกำรใด ๆ ต่อเหตุกำรณ์ทเี่ กิดขึ ้น
่
่
่
้
2.2.2. มีการประเมินความเสียงด้
านความปลอดภัยและสุขภาพและมีมาตรการบรรเทาผลกระทบของความเสียงที
จะเกิ
ดขึน

ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดนี ้ประยุกต์ใช้ กบั ลูกจ้ ำงทังหมดที
้
่อยูภ่ ำยในโรงงำนและฟำร์ มภำยใต้ หน่วยที่ขอกำรรับรอง โดยมิได้ คำนึงถึงสถำนะของสัญญำจ้ ำงงำน
ต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของประเทศที่มีอยู่ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมำยระบุไว้ ให้ ประยุกต์ใช้ อนุสญ
ั ญำระหว่ำงประเทศ
สำหรับรำยกำรควำมเสีย่ งทีค่ วรจะประเมิน :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ของเสียและสำรเคมีทเี่ ป็ นอันตรำย
ของเสีย สำรชีวภำพที่กอ่ ให้ เกิดกำรแพ้ ติดเชื ้อ หรื อเป็ นพิษ
ไอน ้ำเป็ นพิษ หรื อสำรที่ก่อให้ เกิดกำรระคำยเคือง
ฝุ่ นที่เป็ นพิษ
สำรหรื อสสำรที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็ ง
เสียงดังและกำรสัน่ สะเทือน
อุณหภูมิสงู สุด
รังสีอลั ตรำไวโอเลตจำกดวงอำทิตย์
กำรสัมผัสกับสัตว์ป่ำหรื อสัตว์ที่มพี ิษ
กำรใช้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์
กำรถือหรื อขนส่งสัมภำระหนักด้ วยมือ
กำรใช้ แรงทังร่้ ำงกำยและจิตใจทีห่ นักและต่อเนื่อง
ควำมเครี ยดที่เกิดจำกกำรทำงำน กำรพักอิริยำบถในกำรทำงำนไม่เพียงพอ
ควำมเสีย่ งจำกเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ต้ นกำเนิดไฟ

วัตถุประสงค์ : สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้ างได้ รับการดูแล
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ:
ผู้ประกอบกำรต้ อง :
ระบุอนั ตรำยและวิเครำะห์หรื อประเมินควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของลูกจ้ ำงโดยประยุกต์ใช้ กบั งำนทุกประเภทในสถำนประกอบกำร
ควำมเสีย่ ง คือ ควำมเป็ นไปได้ ที่ลกู จ้ ำงจะได้ รับอันตรำยหรื อได้ รับผลกระทบในทำงลบต่อสุขภำพจำกกำรสัมผัสกับอันตรำย
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ควำมเสีย่ ง = ควำมน่ำจะเป็ นของกำรสัมผัสกับอันตรำย x ระดับควำมรุนแรงที่เกิดกับลูกจ้ ำง
ปั จจัยที่มีผลต่อควำมเสีย่ ง ได้ แก่ ระดับควำมรุนแรงของอันตรำยที่จะเกิดขึ ้น ลักษณะกำรสัมผัสกับอันตรำยของลูกจ้ ำง (กำรสูดดม กำรสัมผัสทำงผิวหนัง) และ
ควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจำกกำรสัมผัสอันตรำย
ผู้ประกอบกำรควรมีกำรออกแบบมำตรกำร และประยุกต์ใช้ มำตรกำรเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีกำรขจัด ป้องกัน หรื อทำให้ ควำมเสีย่ งลดลงในระดับที่ยอมรับได้
แผนกำรดำเนินงำนต้ องมีกำรเก็บเป็ นเอกสำร นำมำประยุกต์ใช้ สืบต่อ และมีกำรทบทวนหำกมีควำมจำเป็ น แต่อย่ำงน้ อยต้ องปฏิบตั ิทกุ ๆ ปี
เพื่อจัดกำรกับควำมเสีย่ งที่ระบุข้ำงต้ น ผู้ประกอบกำรต้ องพิจำรณำมำตรกำรดังต่อไปนี ้เป็ นสำคัญ:
1.
2.
3.
4.

กำรขจัดควำมเสีย่ ง
กำรควบคุมควำมเสีย่ งที่ต้นเหตุเพื่อป้องกันกำรเกิดควำมเสีย่ ง
กำรจำกัดควำมเสีย่ งให้ มีน้อยที่สดุ โดยกำรออกแบบสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนที่ปลอดภัย และดำเนินกำรฝึ กอบรม และ
หำกไม่สำมำรถขจัดควำมเสีย่ งได้ ต้ องมีกำรประยุกต์ใช้ มำตรกำรป้องกัน (กำรจัดหำและกำรใช้ อุปกรณ์ปอ้ งกันตัวส่วนบุคคล, กำรเข้ ำถึงกำรปฐม
พยำบำล…)

ผู้ประกอบกำรต้ องใช้ มำตรกำรเฉพำะสำหรับลูกจ้ ำงรุ่นเยำว์ สตรีมีครรภ์ และลูกจ้ ำงสูงวัย ด้ วยควำมเหมำะสม ทังนี
้ ้ผู้ประกอบกำรต้ องปฏิบตั ิตอ่ ลูกจ้ ำงที่เผชิญ
กับควำมเสีย่ งเดียวกันอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ขอบเขตของกำรประเมินต้ องรวมถึงกำรจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม:
 ในฟำร์ มและในท้ องทุง่ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพำะ) ควำมเสีย่ งต่อ :

กำรจัดกำรและกำรเก็บรักษำปุ๋ ยและเคมีทำงกำรเกษตร

กำรทำงำนที่หนักและต่อเนื่อง

กำรใช้ งำนอุปกรณ์อนั ตรำย
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 ระหว่ำงกำรขนส่งอ้ อย รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพำะ) ควำมเสีย่ งต่อ :

ควำมยำวของระยะทำง
 ในโรงงำน รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพำะ) ควำมเสีย่ งต่อ :

กำรจัดกำรกับสำรเคมี

กำรทำงำนที่หนักและต่อเนื่อง

กำรควบคุมเครื่ องจักรหนัก
ขอบเขตของกำรประเมินยังต้ องครอบคลุม (ถ้ ำมี) :
 ที่พกั (ห้ อง/หอพักที่ปลอดภัย รวมทังผู
้ ้ อำศัยต่อตำรำงเมตร)
 เครื่ องสุขภัณฑ์ ประกอบด้ วยที่อำบน ้ำ และโถส้ วม (ตัวอย่ำงเช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ)
 บริ เวณที่อยูอ่ ำศัย (เครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ; ควำมปลอดภัยบริ เวณในครัว และ/หรื อบริ เวณเก็บอำหำร)
 กำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรเดินทำงของลูกจ้ ำงโดยฟำร์ มหรื อโรงงำน
่
่
2.2.3. การจ ัดหาอุปกรณ์การป้ องก ันส่วนบุคคลทีเหมาะสมและเพื
อใช้
งานให้ก ับลู กจ้างทุกคน

หมายเหตุ : ตัวชี ้วดั นีป้ ระยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทัง้ หมดทีอ่ ยู่ภายในโรงงานและฟาร์ มภายใต้หน่วยทีข่ อการรับรอง โดยมิ ได้คานึงถึงสถานะของสัญญาจ้างงาน
วัตถุประสงค์ :
 จัดหำอุปกรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้ กบั ลูกจ้ ำงโดยไม่มีคำ่ ใช้ จ่ำย เพื่อกำรใช้ งำนในครำวจำเป็ น โดยอุปกรณ์อยูใ่ นสภำพที่ใช้ งำนได้
 จัดให้ มีกำรฝึ กอบรมลูกจ้ ำงเกี่ยวกับวิธีกำรใช้ งำนของอุปกรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล และ
 จัดให้ มีมำตรกำรในกำรตรวจสอบประสิทธิภำพจำกกำรใช้ งำนอุปกรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ : หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บโดยการใช้ อุปกรณ์ การป้ องกันส่ วนบุคคลอย่ างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางในการนาไปปฏิบัติ:
ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบว่ำ :
 ได้ แจ้ งควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนในกำรใช้ อปุ กรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล (PPE) โดยกำรปฏิบตั ิตำมข้ อบังคับอย่ำงเคร่งครัด อนุมตั ิกำรใช้ งำน
อุปกรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้ กบั ลูกจ้ ำงโดยไม่มคี ำ่ ใช้ จ่ำย
 หำกลูกจ้ ำงนำอุปกรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ของตนมำเอง ผู้ประกอบกำรต้ องอนุญำตให้ ใช้ งำนหำกพบว่ำมีควำมจำเป็ น
 อุปกรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เหมำะต่อกำรช่วยป้องกันอันตรำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีควำมจำเป็ นต่อสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน (กำร
ทำงำนภำยใต้ สภำพอำกำศร้ อน) และกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำน ขนำดของอุปกรณ์ (เช่น ที่อดุ หู แว่นตำกันลม รองเท้ ำนิรภัย ถุงมือ
หน้ ำกำก ชุดป้องกันขำ เป็ นต้ น)
 มีอปุ กรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพียงพอ (อำจทำกำรตรวจสอบโกดัง PPE) และอุปกรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อยูใ่ นสภำพที่ใช้ งำนได้
 อุปกรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล (PPE) นำมำใช้ โดยพนักงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (ผู้ประกอบกำรอำจตรวจตรำโดยกำรสังเกต)
 มีกำรปฏิบตั ิตำมฉลำกวิธีกำรใช้ งำนอุปกรณ์ปอ้ งกันสำรเคมีทำงกำรเกษตรอย่ำงเคร่งครัด
 มีกำรจัดเก็บบันทึกกำรจัดซื ้ออุปกรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ของผู้ผลิต
 มีกำรจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับกำรฝึ กอบรมกำรใช้ อปุ กรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล (PPE) แก่ลกู จ้ ำง และในหัวข้ อกำรจัดกำรกับอันตรำยเฉพำะด้ ำน (เช่น
กำรพ่นสำรเคมี)
 มีกำรจัดเก็บบันทึกกำรเฝ้ำสังเกตกำรใช้ งำนอุปกรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อุปกรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
่ านการฝึ กอบรมเรืองสุ
่
่ มต้
่ นทางาน และอย่างน้อยทุก 5 ปี
2.2.4. เปอร ์เซ็นต ์ของพนักงานทีผ่
ขภาพและความปลอดภัยเมือเริ

หมายเหตุ: ตัวชี ้วดั นีป้ ระยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทัง้ หมดทีอ่ ยู่ภายในโรงงานและฟาร์ มภายใต้หน่วยทีข่ อการรับรอง โดยมิ ได้คานึงถึงสถานะของสัญญาจ้างงาน
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำได้ วำ่ ลูกจ้ ำงมีระดับควำมรู้เพียงพอและเพื่อทีจ่ ะลดระดับควำมเสีย่ งจำกกำรบำดเจ็บ ลูกจ้ ำงใหม่แต่ละรำยต้ องได้ รับกำรฝึ กอบรมนับตังแต่
้ กำร
เริ่ มต้ นจ้ ำงงำน และมีกำรปรับข้ อมูลให้ ทนั สมัยอย่ำงน้ อยภำยใน 5 ปี
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วัตถุประสงค์ :
 เพื่อให้ ลูกจ้ างได้ รับการฝึ กอบรมอย่ างสม่าเสมอถึงวิธีการทางานอย่ างปลอดภัย และมีความเสี่ยงต่ อสุขภาพต่าที่สุด
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ:
 ผู้ประกอบกำรต้ องมีกำรเก็บบันทึก (ประกอบด้ วยอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในกำรฝึ กอบรม ชื่อของครูฝึก ระยะเวลำของกำรฝึ ก รำยชื่อผู้เข้ ำร่วม) ที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ฝึ ก :
 ลูกจ้ ำงใหม่เมื่อเริ่ มต้ นกำรทำงำน
 ลูกจ้ ำงแต่ละคนอย่ำงน้ อยทุก ๆ 5 ปี
 ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบว่ำลูกจ้ ำงใหม่ทกุ รำยได้ รับกำรชี ้แนะเกี่ยวกับสุขภำพและควำมปลอดภัยขันพื
้ ้นฐำนก่อนถึงกำรฝึ กอบรมที่เป็ นทำงกำร
ก่อนกำรเริ่ มต้ นทำงำน
 ผู้ประกอบกำรต้ องทำให้ มนั่ ใจได้ วำ่ :
 กำรฝึ กอบรมออกแบบตำมระดับของผู้รับสำร (รวมถึงด้ ำนภำษำ), งำนที่ทำ และอันตรำยที่เกิดขึ ้นจำกสถำนที่ทำงำนและกิจกรรมทีท่ ำ

ตัวอย่ำงเช่น ลูกจ้ ำงที่มีกำรทำกิจกรรมซึง่ เกี่ยวข้ องกับสำรเคมีทำงกำรเกษตรต้ องได้ รับกำรฝึ กอบรมเรื่ องกำรใช้ สำรเคมีทำงกำร
เกษตรอย่ำงถูกต้ อง (ตำมฉลำกคูม่ ือกำรใช้ งำน และวิธีกำรใช้ งำนข้ ำงใน) กำรใช้ งำนอย่ำงปลอดภัย อุปกรณ์กำรป้องกันส่วนบุคคล ขันตอน
้
ในกำรเก็บของในคลัง และกำรกำจัดทิ ้ง รวมถึงกำรจัดเก็บบันทึก
 กำรฝึ กอบรมรวมถึงกำรฝึ กอบรมในสภำวะฉุกเฉิน
่
่ ยงพอ
2.2.5. ลู กจ้างทุกคนในฟาร ์ม และ/หรือในโรงงานสามารถเข้าถึงน้ าดืมได้
ในปริมาณทีเพี

ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ: ตัวชี ้วดั นีป้ ระยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทัง้ หมดทีอ่ ยู่ภายในโรงงานและฟาร์ มภายใต้หน่วยที ข่ อการรับรอง โดยมิ ได้คานึงถึงสถานะของสัญญาจ้างงาน
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ลูกจ้ ำงทุกคนควรสำมำรถเข้ ำถึงน ้ำดื่มได้ ในปริ มำณทีเ่ พียงพอตลอดเวลำในกำรทำงำน โดยต้ องจัดให้ มีน ้ำดื่มในปริ มำณที่เพียงพอในช่วงเวลำทำงำน ทังนี
้ ้เพื่อ
ลดควำมเสีย่ งจำกภำวะขำดน ้ำ และควำมเสีย่ งทำงสุขภำพที่อำจเกิดขึ ้นได้
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ นั ใจได้ ว่าลูกจ้ างสามารถเข้ าถึงนา้ ดื่มได้ ในปริมาณที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในสภาพอุณหภูมิอากาศที่ร้อนและชืน้
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ:
ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบให้ เกิดควำมมัน่ ใจว่ำลูกจ้ ำงสำมำรถเข้ ำถึงแหล่งน ้ำดื่มได้ โดยตรงตลอดเวลำโดยไม่มคี ำ่ ใช้ จ่ำยและไม่มขี ีดจำกัดในระหว่ำงกำร
ทำงำน หำกลูกจ้ ำงไม่สำมำรถเข้ ำถึงแหล่งน ้ำดื่มได้ โดยตรงสืบเนื่องจำกแนวทำงปฏิบตั ิขององค์กร ผู้ประกอบกำรก็ยงั ต้ องจัดหำน ้ำให้ ลกู จ้ ำงโดยไม่มีคำ่ ใช้ จำ่ ย
ในปริ มำณทีเ่ พียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรทำงำนภำยใต้ เงื่อนไขอุณหภูมิที่สงู
ผู้ประกอบกำรต้ องประเมินได้ วำ่ ปริ มำณเท่ำใดคือปริ มำณน ้ำเพียงพอสำหรับสภำพท้ องที่นนั ้ ๆ หำกมีกฎหมำยที่ระบุปริ มำณไว้ สำมำรถนำไปใช้ อ้ำงอิงได้ แต่
ต้ องพึงระลึกว่ำสภำพของท้ องถิ่นอำจมีมีควำมต้ องกำรน ้ำในปริ มำณที่มำกกว่ำ
ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบให้ เกิดควำมมัน่ ใจว่ำแหล่งน ้ำดื่มนันไม่
้ มีกำรปนเปื อ้ นของสำรเคมีหรือจุลชีววิทยำ
น ้ำดื่มจะต้ องสอดคล้ องกับเกณฑ์มำตรฐำนของค่ำพำรำมิเตอร์ ทำงจุลชีววิทยำ ทำงกำยภำพและทำงเคมี และลักษณะอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมำยของประเทศ
ที่บงั คับใช้ หรื อหำกไม่มีกฎหมำยระบุ ให้ ยดึ ค่ำพำรำมิเตอร์ ที่กำหนดโดยองค์กำรอนำมัยโลก เป็ นแนวทำง ดังนี ้
พารามิเตอร์
ค่ า
แบคทีเรี ยกลุม่ ฟี คลั โคลิฟอร์ ม
ศูนย์
คลอรี นที่ตกค้ ำงในน ้ำหรื อสำรตกค้ ำงที่เกิดจำกกำรสำรฆ่ำเชื ้อ 0.2 ถึง 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
ไนเตรด
10 มิลลิกรัม/ลิตร
ควำมเป็ นกรด-ด่ำง
6.5 to 8.5
โซเดียม
20 มิลลิกรัม/ลิตร
ซัลเฟต
250 มิลลิกรัม/ลิตร
ควำมขุน่
น้ อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 5 NTU (nephelometric turbidity unit)
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ผู้ประกอบกำรต้ องจัดทำแผนควบคุมเพื่อเผ้ ำสังเกตคุณภำพของน ้ำดื่ม ซึง่ ควรต้ องรวมไปถึงกำรควบคุม ณ จุดบริ โภคน ้ำเช่นกัน
หำกโรงงำนประกอบกำรในพื ้นทีท่ ี่มีปัญหำเรื่ องกำรเข้ ำถึงน ้ำดื่ม ผู้ประกอบกำรต้ องจัดให้ มีแผนงำนสร้ ำงควำมร่วมมือด้ ำนควำมรับผิดต่อสังคม ซึง่ ถือเป็ นกำร
ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนของพื ้นที่กกั เก็บอ้ อยโดยรอบ ตำมตัวชี ้วัดนี ้
้
2.2.6. ลู กจ้างทุกคนในฟาร ์ม และ/หรือในโรงงานสามารถเข้าถึงการปฐมพยาบาลเบืองต้
นในกรณี ฉุกเฉิ น

ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ: ตัวชี ้วดั นีป้ ระยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทัง้ หมดทีอ่ ยู่ภายในโรงงานและฟาร์ มภายใต้หน่วยทีข่ อการรับรอง โดยมิ ได้คานึงถึงสถานะของสัญญาจ้างงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ นั ใจได้ ว่า
 มีกำรจัดหำอุปกรณ์กำรปฐมพยำบำล และมีกำรแต่งตังบุ
้ คคลที่ใช้ งำนอุปกรณ์ รวมถึงมีวธิ ีกำรฝึ กอบรมกำรใช้ งำน (ดำเนินกำรตำมกฎหมำยของ
ประเทศ ถ้ ำมี)
 กำรปฐมพยำบำลเบื ้องต้ นในกรณีฉกุ เฉินต้ องสำมำรถป้องกันไม่ให้ มีกำรบำดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย ก่อนที่ผ้ ทู ี่ได้ รับบำดเจ็บหรื อป่ วยได้ รับกำรรักษำทำง
กำรแพทย์จำกผู้เชี่ยวชำญ
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ:
ผู้ประกอบกำรต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของประเภทในกำรปฐมพยำบำลเบื ้องต้ นในกรณีฉกุ เฉิน (หำกมี)
ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบได้ วำ่ ลูกจ้ ำงได้ รับกำรฝึ กฝนขันตอนกำรท
้
ำงำนในกรณีฉกุ เฉิน และปฏิบตั ิตำมขันตอนเหล่
้
ำนัน้ อีกทังผู
้ ้ ประกอบกำรต้ องตรวจสอบ
อุปกรณ์ปฐมพยำบำลและจำนวนของผู้รับกำรฝึ กอบรมว่ำ:
 มีคณ
ุ สมบัตติ ำมข้ อบังคับด้ ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยของท้ องถิ่น
 มีเพียงพอตำมขนำดของโรงงำนและสถำนที่ในกำรปฏิบตั ิ และ
 ลูกจ้ ำงสำมำรถเข้ ำถึงได้ ทกุ คน
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ในสภำวะฉุกเฉิน ผู้ประกอบกำรต้ องจัดให้ มีสงิ่ ต่ำง ๆ ดังนี ้ :
 วิธีกำรที่จะนำผู้บำดเจ็บหรื อผู้ป่วยถูกส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์อย่ำงเร่งด่วนและด้ วยควำมปลอดภัย
 กำรจัดส่งกำรปฐมพยำบำลเบื ้องต้ นและยำรักษำ
 ควำมพร้ อมของผู้ได้ รับกำรฝึ กฝนในกำรปฐมพยำบำลเบื ้องต้ นในแต่ละกะ และมีจำนวนเพียงพอในสถำนที่ปฏิบตั ิงำน และ
 อุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื ้องต้ นสำมำรถเข้ ำถึงได้ และมีควำมทันสมัย
รำยกำรเกี่ยวกับอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื ้องต้ นต้ องอ้ ำงอิงจำกกฎหมำยของ
ประเทศ หำกไม่มีกฎหมำยระบุไว้ อุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื ้องต้ นต้ องประกอบด้ วย ที่ห้ำมเลือด ยำฆ่ำเชื ้อล้ ำงทำควำมสะอำดแผล ผ้ ำพันแผล อุปกรณ์
CPR ทำงปำก ปำกคีบ กรรไกร เทปกำว ที่ล้ำงตำ ถุงมือยำง เจลทำควำมสะอำดมือ เซรั่มแก้ พิษงู
่ั
่
่ั
้
2.2.7. เปอร ์เซ็นต ์ของชวโมงการท
างานทีขาดหายไปในช
วโมงท
างานทังหมด

หมายเหตุ: ประยุกต์ใช้กบั โรงงานเท่านัน้ ชัว่ โมงทัง้ หมดในการทางานหมายถึงชัว่ โมงทางานของลูกจ้างในโรงงาน สัญญาจ้างรายชัว่ โมงไม่รวมอยู่ในตัวชี ้วดั นี ้
วัตถุประสงค์ : เพื่อวัดค่ าความพึงพอใจของลูกจ้ างต่ อเงื่อนไขในการทางาน
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ :
ผู้ประกอบกำรต้ องทำกำรบันทึกชัว่ โมงในกำรทำงำนที่สญ
ู เสียไปจำกกำรขำดงำน หรื อที่เรี ยกว่ำ "ไม่มำทำงำน" ซึง่ ประกอบด้ วยสำเหตุที่ไม่ได้ วำงแผนไว้ หรื อกำร
ขำดงำนที่ปรำศจำกเหตุผล (ตำมนโยบำยของบริษัท) ซึง่ อำจเป็ นกรณีใดกรณีหนึง่ (แต่ไม่จำกัด) ต่อไปนี ้
 กำรหยุดงำนประท้ วง;
 กำรเจ็บป่ วยที่ไม่มีใบลำ และ
 กำรขำดงำน และอื่น ๆ
โดยไม่ได้ รวมถึงกำรขำดงำนที่มีกำรวำงแผนไว้ เช่น วันหยุด กำรลำงำนตำมกฎหมำย เช่น กำรลำคลอด หรื อกำรฝึ กงำน
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แม้ วำ่ ผู้ประกอบกำรจะมีกำรหำคนงำนมำแทนลูกจ้ ำงที่ขำดงำน ผู้ประกอบกำรยังต้ องนับกำรขำดงำนดังกล่ำว อนึง่ ขึ ้นอยูก่ บั นโยบำยของผู้ประกอบกำรที่วำ่
กำรไม่มำทำงำนเนื่องจำกเงื่อนไขทำงสภำพอำกำศ (เช่น ฝนตก) จะนำมำพิจำรณำรวมอยูใ่ นตัวชี ้วัดนี ้หรื อไม่
ผู้ประกอบกำรต้ องบันทึกจำนวนชัว่ โมงในกำรทำงำนในช่วงที่มกี ำรทำงำน. ตำมหลักกำรแล้ ว ควรมีกำรบันทึกจำนวนชัว่ โมงในกำรทำงำนทีแ่ ท้ จริ งของลูกจ้ ำงใน
กลุม่ . หำกไม่สำมำรถทำได้ อำจทำกำรคำนวณโดยกำรคูณจำนวนของลูกจ้ ำงด้ วยจำนวนชัว่ โมงทำงำนปกติ โดยนับรวมสิทธิ์วนั หยุดงำนที่ต้องมีกำรจ่ำยเงิน
ค่ำจ้ ำง เช่น กำรลำพักผ่อน ลำป่ วย และวันหยุดรำชกำร
ช่วงเวลำที่เครื่ องจักรในโรงงำนเสียไม่มีผลใด ๆ ต่อตัวชี ้วัดนี ้ เนื่องจำกตัวชี ้วัดนี ้เกี่ยวข้ องเฉพำะชัว่ โมงกำรทำงำนรำยบุคคล
่ ๆ) ได้ร ับค่าจ้างขันต
้ าตามที
่
่
หลักเกณฑ ์ 2.3. พนักงาน (รวมถึง แรงงานต่างด้าว ลู กจ้างชวคราว
ั่
และลู กจ้างตามสัญญาจ้างแบบอืน
กฎหมายบังคับใช้
้ า
่ สิทธิประโยชน์ของค่าจ้างขันต
้ า
่ และสิทธิประโยชน์ตามทีกฎหมายก
่
2.3.1. อ ัตราค่าจ้างขันต
าหนด

ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ: ตัวชี ้วดั นีป้ ระยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทัง้ หมดทีอ่ ยู่ภายในโรงงานและฟาร์ มภายใต้หน่วยทีข่ อการรับรอง โดยไม่ได้คานึงถึงสถานะของสัญญาจ้างงาน
ค่ำจ้ ำงขันต
้ ่ำถูกกำหนดตำมข้ อบังคับของกฎหมำย ในกรณีที่ไม่มกี ำรระบุไว้ ในกฎหมำย สำมำรถประยุกต์ใช้ อนุสญ
ั ญำระหว่ำงประเทศ ILO ฉบับที่ 131 อ้ ำงอิง
หรื อใช้ สำหรับกำรระบุคำ่ จ้ ำงขันต
้ ่ำ ในบำงกรณีคำ่ จ้ ำงขันต
้ ่ำจะระบุโดยท้ องถิ่น รัฐ หรื อโดยองค์กรลูกจ้ ำง และสำมำรถระบุเจำะจงได้ สำหรับตำแหน่งงำนบำง
ประเภท
หลักที่ใช้ ในกำรอ้ ำงอิงควรเป็ นค่ำจ้ ำงขันต
้ ่ำที่อยูบ่ นพื ้นฐำนของชัว่ โมงทำงำนปรกติ
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วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ นั ใจได้ ว่า :
ค่ำจ้ ำงและสิทธิประโยชน์จะถูกมอบให้ แก่ลกู จ้ ำงตำมมำตรฐำนขันต
้ ่ำของกฎหมำยในประเทศ
 โดยต้ องไม่มีมำตรกำรทำงวินยั ในกำรลดค่ำจ้ ำง
 กำรลดค่ำจ้ ำงโดยที่ไม่ได้ มีกฎหมำยกำหนดให้ สำมำรถกระทำได้ หำกมีกำรแจ้ งอนุมตั ิโดยลูกจ้ ำงเข้ ำมำเกี่ยวข้ อง
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ:
ตำมที่ระบุในอนุสญ
ั ญำ ILO ฉบับที่ 95 และข้ อ 24 ถึง 35 ของอนุสญ
ั ญำ ILO ฉบับที่ 110 :
 ผู้ประกอบกำรต้ องจ่ำยสิทธิ์ประโยชน์ตำมที่กฎหมำยกำหนด และเบี ้ยเลี ้ยงให้ ลกู จ้ ำง
 ผู้ประกอบกำรต้ องไม่ถือว่ำกำรให้ บริ กำรที่สำคัญจำเป็ นต่อลูกจ้ ำงในกำรทำงำนเป็ นเรื่ องของสิทธิประโยชน์ (เช่น อุปกรณ์ปอ้ งกัน เครื่ องมือ หรื อกำร
ตรวจสุขภำพพิเศษ) และต้ องไม่ลดค่ำจ้ ำงทีจ่ ะจ่ำยให้ แก่ลกู จ้ ำง
 ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบว่ำลูกจ้ ำงที่ได้ รับกำรจ่ำยเงินตำมระบบจ่ำยค่ำตอบแทนเป็ นรำยชิ ้น (piece-rate) จะได้ รับค่ำจ้ ำงขันต
้ ำ่ ตำมทีก่ ำหนด ใน
กรณีที่มีกำรปฏิบตั งิ ำนตำมชัว่ โมงกำรทำงำนที่ถกู ต้ องตำมกฎหมำย
 ผู้ประกอบกำรต้ องออกใบรับเงินให้ แก่ลกู จ้ ำงรวมถึงให้ แก่พนักงำนที่ได้ รับกำรจ่ำยเงินตำมระบบจ่ำยค่ำตอบแทนเป็ นรำยชิ ้น (piece-rate)
 เอกสำรต้ องมีข้อมูลที่เพียงพอ เช่น วิธีกำรคำนวณค่ำจ้ ำง และต้ องแจ้ งยอด และระบุเหตุผลหำกมีกำรหักเงินในกรณีใด ๆ
 ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่ำลูกจ้ ำงมีควำมเข้ ำใจองค์ประกอบของค่ำจ้ ำง รวมทังวิ
้ ธีกำรคำนวณกำรทำงำนล่วงเวลำ และกำรหักเงินที่อำจ
เกิดขึ ้นได้
 ผู้ประกอบกำรต้ องจ่ำยค่ำจ้ ำงตรงเวลำ (อย่ำงน้ อยทุก ๆ เดือน) และต้ องไม่หยุดจ่ำยซึง่ จะทำให้ เงินค้ ำงชำระพอกพูน และมีผลต่อกำรผู กมัดลูกจ้ ำง
ในกำรทำงำน
 ผู้ประกอบกำรต้ องไม่ทำกำรหักเงินโดยไม่เป็ นธรรม หรื อไม่ได้ รับควำมยินยอมจำกลูกจ้ ำง
 หำกผู้ประกอบกำรจะชำระค่ำตอบแทนแทนเงินสดในรูปแบบของสินค้ ำหรื อกำรบริ กำร จะต้ องได้ กำรเห็นชอบตำมกฎหมำยของประเทศ กฏระเบียบ
หรื อข้ อตกลงร่วม และต้ องไม่สร้ ำงภำวะพึง่ พิงของลูกจ้ ำงต่อนำยจ้ ำง :
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 ผู้ประกอบกำรต้ องไม่ชำระค่ำตอบแทนทังหมดเป็
้
นสิง่ อื่นแทนเงินสด และต้ องไม่จ่ำยค่ำจ้ ำงในรูปแบบของใบสำคัญจ่ำย คูปอง หรื อตัว๋
สัญญำใช้ เงิน
 ต้ องไม่มกี ำรหักบัญชีเงินเดือนตำมมำตรกำรทำงวินยั หรื อสำหรับค่ำนำยหน้ ำในกำรจ้ ำงงำน
 หำกมีกำรจัดหำบ้ ำนพักให้ และค่ำเช่ำถูกหักออกจำกค่ำจ้ ำง กำรหักเงินดังกล่ำวต้ องไม่สงู กว่ำอัตรำของตลำด
 หำกมีกำรจัดหำอำหำรให้ และกำรหักเงินชอบด้ วยกฎหมำย รำคำที่ใช้ สำหรับกำรหักค่ำอำหำรจะต้ องไม่สงู กว่ำรำคำอำหำรที่สำมำรถหำซื ้อได้
ตำมท้ องตลำด
 ตำมหลักของอนุสญ
ั ญำ ILO ฉบับที่ 100 ผู้ประกอบกำรต้ องมีกำรปฏิบตั ิที่เท่ำเทียมและกำรให้ คำ่ ตอบแทนทีเ่ ท่ำเทียมแก่ลกู จ้ ำง ซึง่ รวมถึง ลูกจ้ ำง
ต่ำงด้ ำว แรงงำนตำมสัญญำจ้ ำง และลูกจ้ ำงที่รับค่ำตอบแทนเป็ นรำยชิ ้น (piece-rate) โดยไม่คำนึงถึงเพศ ชำติพนั ธุ์ / ที่มำทำงสังคม
หำกไม่มกี ฎหมำยของประเทศกำหนดค่ำจ้ ำงขันต
้ ่ำ ผู้ประกอบกำรต้ องระบุคำ่ จ้ ำงขันต
้ ำ่ โดยใช้ อนุสญ
ั ญำ ILO ฉบับที่ 131 หัวข้ อที่ 3 โดยพิจำรณำจำกข้ อตกลง
เฉพำะของภำคส่วน/ อุตสำหกรรม และ/ หรื อแนวทำงปฏิบตั ิตำมจำรี ตประเพณี
องค์ประกอบที่ต้องนำมำพิจำรณำในกำรตัดสินระดับค่ำจ้ ำงแรงงำนขันต
้ ่ำ ที่เป็ นไปได้ และเหมำะสม สอดคล้ องกับแนวทำงปฏิบตั ิและเงื่อนไขในประเทศ
ประกอบด้ วย:
a. ควำมจำเป็ นของลูกจ้ ำงและครอบครัว พิจำรณำจำกระดับค่ำจ้ ำงทัว่ ไปในประเทศ ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรดำรงชีพ สิทธิประโยชน์จำกประกันสังคม และ
มำตรฐำนกำรดำเนินชีวิตของกลุม่ สังคมอื่น
b. ปั จจัยทำงด้ ำนเศรษฐกิจ ประกอบด้ วย ควำมจำเป็ นในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ระดับควำมสำมำรถในกำรผลิต ควำมคำดหวังในกำรบรรลุเป้ำหมำย และ
กำรรักษำระดับกำรจ้ ำงงำนที่สงู
หำกโรงงำนประกอบกำรในพื ้นทีท่ ี่มีปัญหำเรื่ องค่ำจ้ ำงขันต
้ ำ่ ผู้ประกอบกำรต้ องจัดให้ มีแผนงำนสร้ ำงควำมร่วมมือด้ ำนควำมรับผิดต่อสังคม
ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนของพื ้นที่กกั เก็บอ้ อยโดยรอบ ตำมตัวชี ้วัดนี ้
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่ั
2.3.2. จานวนชวโมงการท
างานสู งสุด

หมายเหตุ : ตัวชีว้ ดั นีป้ ระยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทัง้ หมดทีอ่ ยู่ภายในโรงงานและฟาร์ มภายใต้หน่วยทีข่ อการรับรอง โดยมิ ได้คานึงถึงสถานะของสัญญาจ้างงาน
ชัว่ โมงปกติ หมำยถึง ช่วงเวลำทีล่ กู จ้ ำงที่ปฏิบตั ิงำนให้ กบั นำยจ้ ำง โดยไม่รวมช่วงเวลำพักในระหว่ำงที่ลกู จ้ ำงไม่ได้ ปฏิบตั งิ ำนให้ นำยจ้ ำง
ชัว่ โมงงำนล่วงเวลำ หมำยถึง ช่วงเวลำที่ทำงำนนอกเหนือจำกชัว่ โมงปฏิบตั งิ ำนปกติ ซึง่ กำหนดโดยกฎหมำยของประเทศ ลูกจ้ ำงต้ องมีควำมสมัครใจในกำร
ทำงำนล่วงเวลำ
หำกไม่มีข้อกำหนดของกฎหมำยเกี่ยวกับกรอบของชัว่ โมงกำรทำงำนสูงสุด จำนวนสุทธิของกำรทำงำนต้ องไม่เกิน 60 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์
วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาสุขภาพของลูกจ้ างโดยการจากัดชั่วโมงในการทางาน
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ:
ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบว่ำจำนวนชัว่ โมงสุทธิในกำรทำงำนของลูกจ้ ำงแต่ละคนต้ องไม่เกินกว่ำระดับที่ระเบียบหรื อที่กฎหมำยกำหนด
ผู้ประกอบกำรจะต้ องมีกำรเก็บบันทึกและควบคุมจำนวนชัว่ โมงในกำรทำงำนของลูกจ้ ำงทังหมด
้
หำกไม่มีข้อกำหนดของกฎหมำยเกี่ยวกับกรอบของชัว่ โมงกำรทำงำนสูงสุด (เช่น กำรบังคับใช้ แผนงำนในกำรจัดกำรกับควำมเหนือ่ ยล้ ำ หรื อ มำตรกำรสร้ ำง
ควำมผ่อนคลำยในกำรทำงำน) จำนวนสุทธิของกำรทำงำนต้ องไม่เกิน 60 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์
ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่ำลูกจ้ ำงทำงำนล่วงเวลำด้ วยควำมสมัครใจ
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2.3.3. การจ่ายค่าล่วงเวลาในการทางานต้องจ่ายในอ ัตราพิเศษ หรือการชดเชยอย่างเท่าเทียมก ัน

หมายเหตุ : ตัวชี ้วดั นีอ้ ยู่บนพืน้ ฐานของอนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที ่ 30
ตัวชี ้วัดนี ้ประยุกต์ใช้ กบั ลูกจ้ ำงทังหมดที
้
่อยูภ่ ำยในโรงงำนและฟำร์ มภำยใต้ หน่วยที่ขอกำรรับรอง โดยมิได้ คำนึงถึงสถำนะของสัญญำจ้ ำงงำน
วัตถุประสงค์ : เพื่อปกป้ องสิทธิ์ค่าจ้ างและค่ าตอบแทนของลูกจ้ าง
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ :
กำรทำงำนล่วงเวลำ (ไม่วำ่ จะกำหนดโดยกฎหมำยหรื อระเบียบข้ อบังคับของประเทศ) จะต้ องเป็ นไปด้ วยควำมสมัครใจ ชัว่ โมงกำรทำงำนล่วงเวลำต้ องไม่เกิน
ระดับที่กำหนดโดยกฎหมำยของประเทศ
ผู้ประกอบกำรต้ องจ่ำยเงินค่ำล่วงเวลำในอัตรำพิเศษซึงต้ องมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 25% ของอัตรำกำรทำงำนปกติ นอกจำกนี ้แล้ ว ผู้ประกอบกำรสำมำรถจ่ำยค่ำ
ล่วงเวลำในกำรทำงำนในรูปแบบอื่น ได้ (เช่น กำรเพิ่มชัว่ โมงพักให้ ลกู จ้ ำง) โดยเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยในประเทศ และต้ องยึดจำกอัตรำพิเศษ 25%
่
2.3.4 การชาระเงินสาหร ับการส่งมอบอ้อยต้องทาตามทีตกลงก
ันไว้ในส ัญญา

หมายเหตุ : ประยุกต์ใช้กบั โรงงานเท่านัน้
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ นั ใจว่ าเกษตรกรได้ รับเงินค่ าส่ งมอบอ้ อยตามที่ตกลงกันไว้
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ:
ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่ำเกษตรกรยินยอมและเข้ ำใจในสัญญำ โดยเฉพำะวิธีกำรคำนวณทีใ่ ช้ ในกำรกำหนดรำคำกำรส่งมอบอ้ อย (แม้ วำ่ จะได้ มี
กำรเจรจำและได้ รับกำรยินยอมโดยหน่วยรับรองที่เชี่ยวชำญแล้ ว)
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ผู้ประกอบกำรต้ องชำระเงินตรงเวลำสำหรับกำรส่งอ้ อย และตำมที่ตกลงกันในสัญญำ และต้ องไม่หยุดจ่ำยซึง่ จะส่งผลให้ เงินคงค้ ำงพอกพูน
ผู้ประกอบกำรต้ องจัดทำสรุปเกี่ยวกับกำรส่งอ้ อยและกำรจ่ำยเงินให้ แก่เกษตรกร
2.4.1. การทาส ัญญา หรือเอกสารเทียบเท่า

ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ : ตัวชีว้ ดั นีป้ ระยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทัง้ หมดทีอ่ ยู่ภายในโรงงานและฟาร์ มภายใต้หน่วยทีข่ อการรับรอง โดยมิ ได้คานึงถึงสถานะของสัญญาจ้างงาน
ลูกจ้ ำงต้ องมีกำรทำสัญญำหรื อเอกสำรเทียบเท่ำ (เช่น บัตรพนักงำน) ตระหนักถึงสิทธิของตน และต้ องได้ รับกำรจ่ำยเงินตำมระเบียบ และตำมควำมถี่ที่ตกลงกัน
ไว้ ในสัญญำ และตำมข้ อตกลงของสหภำพลูกจ้ ำง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ นั ใจได้ ว่าลูกจ้ างมีความเข้ าใจเงื่อนไขในการจ้ างงานอย่ างครบถ้ วน และป้ องกันไม่ ให้ มีการหลอกลวงลูกจ้ าง
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ :
หำกไม่มกี ฎหมำยระบุ อย่ำงน้ อยสัญญำต้ องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้: ชัว่ โมงในกำรทำงำน กำรจ่ำยค่ำล่วงเวลำ หมำยเหตุ วันหยุด ค่ำจ้ ำง และวิธีกำรจ่ำย
ค่ำจ้ ำง โดยกำรจ่ำยค่ำจ้ ำงต้ องเป็ นไปตำมที่ระบุในอนุสญ
ั ญำ ILO ที่ 95 และ ฉบับที่ 110 ดังที่ระบุในหัวข้ อ 2.3.1
 ผู้ประกอบกำรต้ องจัดให้ มกี ำรทำสัญญำหรื อเอกสำรทีเ่ ทียบเท่ำก่อนที่จะเริ่ มต้ นงำน
 หำกกฎหมำยไม่ได้ กำหนดให้ ทำสัญญำจ้ ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่ำลูกจ้ ำงเข้ ำใจและยินยอมตำมเงื่อนไข
ของสัญญำที่แจ้ งโดยวำจำ
 ผู้ประกอบกำรต้ องทำสำเนำสัญญำจ้ ำงให้ กบั ลูกจ้ ำง 1 ฉบับ
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 หำกมีควำมจำเป็ น ผู้ประกอบกำรต้ องอธิบำยข้ อกำหนดที่ปรำกฏอยูใ่ นสัญญำให้ แก่ลกู จ้ ำงด้ วยวิธีกำรที่เหมำะสม (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หำกลูกจ้ ำงไม่ร้ ู
หนังสือ หรื อพูดภำษำอื่น) เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ ลูกจ้ ำงเข้ ำใจข้ อกำหนด สิทธิ และข้ อบังคับที่อยูใ่ นสัญญำ
 ยอดสัญญำจ้ ำงงำนต้ องเชื่อมโยงกันกับจำนวนลูกจ้ ำงที่ลงทะเบียน
ผู้ประกอบกำรต้ องตรวจสอบว่ำในสัญญำมีสว่ นประกอบต่ำง ๆ ต่อไปนี ้ (และรวมกับข้ อบังคับอื่น ๆ ตำมกฎหมำย) :
 ค่ำจ้ ำง ควำมถี่ของกำรจ่ำยเงิน และรูปแบบกำรจ่ำยเงิน
 ควำมถี่ในกำรจ่ำยเงิน
 ชัว่ โมงในกำรทำงำนและช่วงเวลำในกำรพักผ่อน
 เงื่อนไขของกำรจ่ำยเงินค่ำล่วงเวลำ และกำหนดเงื่อนไขว่ำกำรทำงำนล่วงเวลำต้ องตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐำนของควำมสมัครใจ และสอดคล้ องกับกฎหมำยของ
ประเทศหรื อข้ อตกลงร่วม
 กำรลำคลอด และกำรพักผ่อนสุดสัปดำห์ (ถ้ ำเข้ ำข่ำย)
 หำกมีกำรลดเงินค่ำจ้ ำงตำมกฎหมำยกรณีใด ๆ (ต้ องได้ รับกำรเห็นชอบจำกลูกจ้ ำง)
่
่ั น
หลักเกณฑ ์ 3: การจด
ั การปั จจยั การผลิต การผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต เพือเสริ
มสร ้างความยงยื

หลักเกณฑ ์ 3.1. การตรวจสอบการผลิตและประสิทธิภาพ
่ เกิดการปร ับปรุงอย่างต่อเนื อง
่
กระบวนการผลิต เพือให้

่ ดผลกระทบของการผลิตและประสิทธิ
เพือวั

ภาพของ

้
่ ในการผลิตผลิตภัณฑ ์ 1 กิโลกร ัม
3.1.1. ปริมาณวัตถุดบ
ิ ทังหมดที
ใช้

หมายเหตุ: ประยุกต์ใช้กบั โรงงานเท่านัน้ ซึ่ งจะรวมถึงวัตถุดิบทัง้ หมดรวมทัง้ อ้อย และวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ ในปริ มำณ > 1% ของปริ มำณอ้ อย ปกติ จะรวมน้ามัน
เชื ้อเพลิ งและสารเคมี อืน่ ๆ เช่นกามะถัน โซดาไฟ
วัตถุประสงค์ : ตัวบ่ งชีน้ ีค้ อื การวัดประสิทธิผลของการใช้ วตั ถุดิบ

(
5
)
B
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แนวทางในการนาไปปฏิบัติ:
วัตถุดิบที่สำคัญในกำรผลิตน ้ำตำลคืออ้ อย แต่นอกจำกนี ้ยังอำจรวมถึงน ้ำตำลที่นำเข้ ำ กำกน ้ำตำล กำกอ้ อย และเชื ้อเพลิงต่ำง ๆ เช่นน ้ำมัน ถ่ำนหิน และน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง วัสดุเพิม่ เติมสำหรับผลิตภัณฑ์จำกกำรผลิต (ถ้ ำมี) ควรจะต้ องนับรวมเป็ นวัตถุดิบเช่นเดียวกัน
ผลิตภัณฑ์รวมถึงผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ขำยออกจำกโรงงำน เช่นน ้ำตำล เอทำนอล ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่นกำกน ้ำตำล, อำหำรสัตว์, ยีสต์, ไลซีน, ผลิตภัณฑ์หมักอื่น ๆ ,
น ้ำมัน, CMS, เศษไม้ และเศษกระดำษจำกชำนอ้ อยและกำกอ้ อย ควรจะต้ องนับรวมเป็ นวัตถุดิบเช่นเดียวกันถ้ ำนำมำขำย แต่ต้องมีปริ มำณมำกกว่ำ 1% ของ
ปริ มำณของน ้ำตำลและเอทำนอล
ค่ำตัวบ่งชี ้ต่ำง ๆจะต้ องถูกนำมำประเมิน เช่น ในกรณีทมี่ ีกำรผลิตน ้ำตำลเพียงอย่ำงเดียว (<11) และหำกไม่มกี ำรผลิตน ้ำตำลแต่ผลิตเอทำนอล (<20) ถ้ ำ
น ้ำตำลและเอทำนอลมีกำรผลิตพร้ อมกัน ค่ำตัวบ่งชี ้มำตรฐำนจะกำหนดระหว่ำงทัง้ 2 ค่ำตำมสัดส่วน
(ปริ มำณน ้ำตำล x 20) + (ปริ มำณเอทำนอล x 11)
ปริ มำณน ้ำตำลทังหมด
้
+ ปริ มำณเอทำนอลทังหมด
้
3.1.2. ผลผลิต

หมายเหตุ: ประยุกต์ใช้กบั ฟาร์ มเท่านัน้ ตัวชี ้วดั นีย้ งั ถูกเรี ยกว่า ประสิ ทธิ ภาพของการใช้น้า Water Use Productivity บนพืน้ ฐานหลักการของ “Crop per
Drop”
ตัวชี ้วัดให้ ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยเกี่ยวกับผลผลิตเป้ำหมำยที่ควรจะได้ ตำมสภำพภูมิอำกำศในสถำนที่ที่ปลูกอ้ อย ตัวชี ้วัดนี ้ได้ รับกำรพัฒนำโดย
สังเกตอัตรำส่วนของกำรผลิตอ้ อยและกำรใช้ น ้ำ จำกผู้ปลูกอ้ อยที่ประสบควำมสำเร็ จ 50% ในแต่ละโซนภูมิอำกำศสำหรับกำรปลูกอ้ อยน ้ำฝนและอ้ อยในเขต
ชลประทำนแยกต่ำงหำก
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วัตถุประสงค์ : เพื่อวัดประสิทธิผลของการปลูกอ้ อยโดยคานึงถึงสภาพภูมิอากาศในพืน้ ที่ปลูกอ้ อย
คาแนะนาสาหรับการตรวจสอบ:
ผู้ประกอบกำรต้ องกำหนดเขตภูมิอำกำศของพื ้นที่ปลูกอ้ อย (โดยใช้ พิกดั GPS ของโรงงำน) ผู้ประกอบกำรต้ องเข้ ำไปที่ http://bonsucro.com/site/productionstandard/climatic-zones/, รวบรวมพื ้นที่ปลูกอ้ อยและบันทึกผลผลิตอ้ อยน ้ำฝนและอ้ อยในเขตชลประทำน ผู้ประกอบกำรจะต้ องบันทึกผลผลิตทังหมด
้
และ
กำรผลิตในแต่ละพื ้นที่ตำมประเภทของกำรใช้ น ้ำ เช่น น ้ำฝน น ้ำชลประทำนแบบเสริ ม และน ้ำชลประทำนแบบเต็มรูปแบบ

Map Produced by the Global Water Initiative at the University of Minnesota Institute on the Environment
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อัตรำผลผลิตเป้ำหมำยที่ควรจะได้ ตำมสภำพภูมิอำกำศในสถำนทีท่ ี่ปลูกอ้ อย
น ้ำฝน
น ้ำชลประทำน
เขตสภำพภูมิอำกำศ
ผลผลิตเป้ำหมำย (ตัน/เฮกตำร์ ) ผลผลิตเป้ำหมำย (ตัน/เฮกตำร์ )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8
11
4
39
33
37
60
66
38
80
71
57
63
61
49

117
62
55
87
62
62
87
88
62
79
88
72
79
79
73

ผลผลิตที่ได้ จำกกำรประเมิน หรื อ ค่ำเฉลีย่ 5 ปี สำมำรถนำมำใช้ ได้ ในกรณีที่ที่มีผลกระทบจำกภัยพิบตั ิน ้ำท่วมหรื อภัยแล้ ง
3.1.3. ประสิทธิภาพโดยรวมของโรงงาน

หมายเหตุ: ประยุกต์ใช้กบั โรงงาน แสดงให้เห็นเวลาในกระบวนการผลิ ตทีใ่ ช้ในการผลิ ตทัง้ หมดตัง้ แต่ตน้ จนจบในหนึ่งของฤดูกาล

5

วัตถุประสงค์ : การวัดประสิทธิภาพการใช้ เวลาในกระบวนการผลิต
G
o
o
d
M
a
n
a
g
e
m
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คาแนะนาสาหรับการตรวจสอบ:
ควำมยำวของฤดูกำลคำนวณจำกเวลำในกระบวนกำรผลิตที่ใช้ ในกำรบดอ้ อยชิ ้นแรกจนถึงอ้ อยชิ ้นสุดท้ ำยในฤดูกำลผลิต โรงงำนต้ องมีกำรเก็บบันทึกที่แสดง
เวลำที่โรงงำนมีกำรผลิตหรื อไม่ได้ ผลิต กำรหยุดผลิตรวมทังกิ
้ จกรรมกำรบำรุงรักษำ หรื อในกรณีที่ไฟฟ้ำดับจะต้ องนับเข้ ำด้ วย ยกเว้ นว่ำกำรหยุดนันเกิ
้ ดจำกฝน
ตกหนัก
ในกรณีที่โรงงำนมีกระบวนกำรผลิตสองสำย ระยะเวลำของสำยกำรผลิตที่หยุดควรแสดงเป็ นสัดส่วนของเวลำในกำลังกำรผลิตทังหมด
้
เวลำที่หำยไป L1 =

กำลังกำรผลิต L1 X ระยะเวลำหยุด L1
กำลังกำรผลิต L1 + กำลังกำรผลิต L2 + กำลังกำรผลิต L3

ตัวอย่ำง โรงงำนมีสองสำยกำรผลิต L1 มีกำลังกำรผลิต 400 ตัน/ชัว่ โมง และ L2 มีกำลังกำรผลิต 200 ตัน/ชัว่ โมง ถ้ ำ L2 หยุดผลิตเป็ นเวลำ 10 ชัว่ โมง แต่ L1
ผลิตตำมปกติ เวลำที่หำยไปจะไม่ใช่ 10 ชัว่ โมง แต่ 200/600 x 10 ชัว่ โมง = 3.33 ชัว่ โมง เวลำที่หำยไปทังหมดจะค
้
ำนวณโดยกำรเพิ่มเวลำที่หำยไปในแต่สำยละ
กำรผลิต
ผลผลิตที่ได้ จำกกำรประเมิน หรื อ ค่ำเฉลีย่ 5 ปี สำมำรถนำมำใช้ ได้ ในกรณีที่ที่มีผลกระทบจำกภัยพิบตั ิน ้ำท่วมหรื อภัยแล้ ง
3.1.4 ด ัชนี ประสิทธิภาพโรงงาน

หมายเหตุ: ประยุกต์ใช้กบั โรงงานเท่านัน้ และเมื ่อมี การผลิ ตน้าตาลเพียงอย่างเดียวทีไ่ ม่มีการผลิ ตเอทานอล หรื อมี การโรงงานผลิ ตเอทานอลจากกากน้าตาล
สุดท้ายเท่านัน้ ถ้าน้าตาลและเอทานอลมี การผลิ ตโรงงานจะต้องปฏิ บตั ิ ตาม 3.1.6 ประสิ ทธิ ภาพอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ : วัดประสิทธิภาพของการสกัดเป็ นนา้ ตาลจากอ้ อย ซึ่งไม่ ได้ เป็ นตัวบ่ งชีค้ ุณภาพของอ้ อย
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คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ดัชนีประสิทธิภำพโรงงำน (Factory Performance Index ) แสดงเป็ น% เป็ นตัวชี ้วัดประสิทธิภำพของโรงงำนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับคุณภำพอ้ อยและเป็ นอัตรำส่วน
ของน ้ำตำลที่เกิดขึ ้นจริงจำกกำรผลิต (OR) เทียบกับอัตรำส่วนของน ้ำตำลที่ควรจะได้ ตำมทฤษฎีของน ้ำตำลที่ผลิตจำกอ้ อย (OR*) แสดงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ค่ำดัชนี
ประสิทธิภำพโรงงำน 100% เป็ นสิง่ ที่คำดหวังของโรงงำนที่มกี ำรผลิตที่ดี
OR
FPI =
X 100
OR*
OR อัตรำส่วนของน ้ำตำลที่เกิดขึ ้นจริ งจำกกำรผลิต และ OR* อัตรำส่วนของน ้ำตำลที่ควรจะได้ ตำมทฤษฎีของน ้ำตำลที่ผลิตจำกอ้ อย
กำรคำนวณคำนึงถึงไฟเบอร์ และน ้ำอ้ อยบริ สทุ ธิ์ (น ้ำน ้ำอ้ อยบริ สทุ ธิ์จำกโรงงำน หรื อน ้ำอ้ อยบริ สทุ ธิ์จำกกำรพ่น) ซึง่ ทังสองอย่
้
ำงคือคุณภำพอ้ อยทีเ่ ป็ นปั จจัยที่มี
ผลต่อกำรสกัดเป็ นน ้ำตำล
OR* อัตรำส่วนของน ้ำตำลที่ควรจะได้ ตำมทฤษฎีของน ้ำตำลที่ผลิตจำกอ้ อย ใช้ ในกรณีที่ผลิตน ้ำตำลเพียงอย่ำงเดียว และได้ จำกน ้ำอ้ อยบริ สทุ ธิ์และเส้ นใยอ้ อย
คำนวณดังนี ้

ที่ E * คือค่ำกำรสกัดมำตรฐำน BHR * เป็ นมำตรฐำนจุดเดือดของกำรต้ ม เป็ นปริ มำณเส้ นใยอ้ อย กรัม / 100 กรัม และควำมบริ สทุ ธิ์ของน ้ำอ้ อย6
นอกจำกนี ้ กำรสกัดสีในน ้ำตำลทังหมดคำดว่
้
ำจะเพิม่ กำรสูญเสียเพิ่มขึ ้น 0.4% ของน ้ำตำลในน ้ำอ้ อยบริ สทุ ธิ์ จำกนันค่
้ ำ 0.98 ก็จะกลำยเป็ น 0.976
3.1.5. ประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: ประยุกต์ใช้กบั โรงงานเท่านัน้ เป็ นทางเลือกให้กบั โรงงานในการวัดดัชนีประสิ ทธิ ภาพโรงงานในกรณีทีโ่ รงงานมี การผลิ ตเอทานอลจากวัตถุดิบอืน่ ๆ
นอกเหนือจากกากน้าตาลสุดท้าย (น้าอ้อยบริ สทุ ธิ์ น้าเชื ่อม A หรื อ B กากน้าตาล)
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วัตถุประสงค์ : วัดประสิทธิภาพของการผลิตเอทานอลจากอ้ อย ซึ่งไม่ ได้ เป็ นตัวบ่ งชีค้ ุณภาพของอ้ อย
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ประสิทธิภำพอุตสำหกรรม (แสดงเป็ น%) มีกำรคำนวณดังนี ้:
IE =

TSAI (น ้ำตำล เอทำนอล ยีสต์ กำกน ้ำตำล)
TSAI (อ้ อย และกำกน ้ำตำลที่นำเข้ ำ)

X 100

TSAI น ้ำตำลทังหมดที
้
่ได้ จำกกำรสกัด คือน ้ำตำลรี ดิวซ์ (reducting sugar) และน ้ำตำลซูโครสเปลีย่ นเป็ นน ้ำตำลรี ดิวซ์ TSAI ในยีสต์ที่ได้ มำจำกกำรคำนวณ
แบบใช้ อตั รำส่วน คำนวณจำก 681.63 ลิตร ของเอทำนอลต่อตันอ้ อย และ 2 กก TSAI / กกยีสต์
่
่
หลักเกณฑ ์ 3.2. การบริหารจัดการกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพือลดผลกระทบต่
อการเปลียนแปลงภู
มอ
ิ ากาศของโลก
3.2.1. ปริมาณสุทธิของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ออ้อย 1 ต ัน
3.2.2. ปริมาณสุทธิของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน้ าตาล
3.2.3. ปริมาณของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเอทานอล

หมายเหตุ: นีค่ ือการคานวณจากฟาร์ มไปถึงโรงงาน บนพืน้ ฐานของการประเมิ นวัฏจักรชีวิตของกระบวนการ (Life Cycle Assessment) การประเมิ นการปล่อย
ก๊ าซเรื อนกระจกแสดงเทียบเท่าการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สทุ ธิ จากปริ มาณของอ้อยทีผ่ ลิ ต หรื อปริ มาณน้าตาลทีผ่ ลิ ต หรื อปริ มาณพลังงานเอทานอล
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการปลูกอ้ อย และการผลิตนา้ ตาล
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คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
กำรดำเนินงำนประกอบด้ วยกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อป้อนข้ อมูลที่จำเป็ นสำหรับกำรคำนวณตำมที่ระบุไว้ ใน Bonsucro Calculator รำยละเอียด
คำอธิบำยของข้ อมูลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในกำรคำนวณสำมำรถดูได้ จำก Bonsucro Calculator
มีตวั ชี ้วัดทังหมดสำมตั
้
วชี ้วัดที่อยูใ่ นหลักเกณฑ์นี ้ ตัวชี ้วัดแรกเป็ นกำรประเมินกำรปล่อยก๊ ำซเรือนกระจกสำหรับกำรผลิตอ้ อย ตัวชี ้วัดที่สองสำหรับกำรผลิต
น ้ำตำล และตัวชี ้วัดที่สำมประยุกต์ใช้ ในกรณีที่มีกำรผลิตเอทำนอลจำกบำงส่วน หรื อทังหมดของน
้
้ำตำล หำกเป็ นโรงงำนทีผ่ ลิตทังน
้ ้ำตำลและเอทำนอล ตัวชี ้วัด
ทังสองตั
้
วต้ องนำมำประยุกต์ใช้
กำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจะคำนวณสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ตำมค่ำพลังงำนของแต่ละผลิตภัณฑ์ตำมทีค่ ำนวณใน Bonsucro Calculator
โปรดทรำบว่ำกำรปล่อยมลพิษทีม่ ำจำกกำรผลิตของกำกน ้ำตำลที่นำออกไปใช้ ได้ รวมอยูใ่ น Bonsucro Calculator ในส่วนของกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำก
กำรผลิตน ้ำตำล
ในกำรคำนวณกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก, Bonsucro Calculator ใช้ กำรคำนวณจำกค่ำมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่ใช้ ในกำรคำนวณพลังงำนที่ใช้ เป็ นค่ำกำรปล่อยก๊ ำซ
เรื อนกระจก แสดงใน CO2eq.
ค่ำมำตรฐำนเริ่มต้ นใช้ เป็ นข้ อมูลทุติยภูมิเมื่อข้ อมูลหลักไม่สำมำรถใช้ ได้ แสดงในภำคผนวก 3 ข้ อมูลบำงอย่ำงจะได้ รับกำรปรับให้ เข้ ำกั บสถำนกำรณ์ในพื ้นที่
(เช่น ค่ำมำตรฐำนกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำกกำรผลิตไฟฟ้ำจะขึ ้นอยูก่ บั กำรผสมผสำนกำรใช้ พลังงำนของประเทศ) ค่ำมำตรฐำนจะต้ องมีหลักฐำนประกอบ
ในกำรคำนวณที่เกี่ยวกับภำคเกษตร ทุกปั จจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรรวมทังปุ๋้ ย และอัตรำกำรใช้ ยำฆ่ำแมลง สำรกำจัดวัชพืช สำรกำจัดศัตรูพืช และอัตรำกำร
ประยุกต์ใช้ ปนู ขำว และเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในกำรผลิตทำงกำรเกษตรจะต้ องคำนวณ
หมำยเหตุ กำรขนส่งพนักงำนและกำรฉีดพ่นทำงอำกำศได้ รับกำรยกเว้ น
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บันทึกของกำรใช้ สำรเคมีกำรเพำะปลูกและกำรดำเนินงำนที่เอื ้อกำรเกษตรอื่น ๆ จะต้ องถูกเก็บไว้ และสำมำรถใช้ ได้
ผู้ประกอบกำรจึงควรให้ ควำมสนใจในกำรป้อนข้ อมูลนี ้ และบันทึกกำรผลิต โดยไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้ องบันทึกข้ อมูลของปัจจัยกำรผลิตทีม่ ีผลกระทบเพียง
เล็กน้ อยหรื อไม่มีผล เช่น สำรเคมีที่ใช้ ในปริ มำณที่ต่ำในกำรผลิต (น้ อยกว่ำ 1% ของปั จจัยกำรผลิตทังหมด)
้
เพรำะค่ำของกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจะถูกปั ด
เศษเป็ นเปอร์ เซ็นต์ทใี่ กล้ ที่สดุ
ค่ำเฉลีย่ สำหรับปัจจัยกำรผลิตในฟำร์ มทังหมดมี
้
ควำมจำเป็ นสำหรับกำรประเมินกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ำย – ในภำคปฏิบตั ิ
ที่อำจปฏิบตั ิได้ อำจมีกำรใช้ คำ่ ประมำณสำหรับฟำร์ มทังหมดที
้
ร่ วมอยูใ่ นหน่วยของกำรรับรอง กำรประมำณกำรดังกล่ำวสำมำรถแสดงเหตุผลอันสมควรได้
ในกำรคำนวณผลงำนของโรงงำน, ปั จจัยกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรมทุกชนิด รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับกำรขนส่งของอ้ อยจำกฟำร์ ม ข้ อมูลเกี่ยวข้ องกับแหล่ง
พลังงำนทีใ่ ช้ เพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์เคมีทใี่ ช้ หรื อข้ อมูลเกี่ยวกับกำรบำบัดน ้ำเสีย คุณภำพของอ้ อยจะส่งผลกระทบต่อระดับของกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำกกำร
เผำไหม้ ของชำนอ้ อยในหม้ อไอน ้ำ
ข้ อมูลที่มีผลอย่ำงมำกที่สดุ ในกำรคำนวณกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกมีดงั นี ้:
 กำรใช้ พลังงำน
 ผลผลิตอ้ อยและประสิทธิภำพในกำรสกัด
 จำนวนปุ๋ ยเคมีและปั จจัยกำรผลิตโดยเฉพำะปุ๋ ยไนโตรเจน
 ขอบเขตของกำรเผำไร่อ้อย
 ปริ มำณของเชื ้อเพลิงเสริ ม
 ไฟฟ้ำที่ใช้ ในกำรชลประทำน และ
 ระยะทำงขนส่งอ้ อย
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เครดิตจะทำได้ โดยกำรนำออกกำกอ้ อยและพลังงำนที่สร้ ำงขึ ้นในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยสมมติวำ่ กำรใช้ พลังงำนที่ได้ จำกกำรผลิตพลังงำนจำกกังหันกลัน่ อำจนำมำ
เป็ นเครดิตได้
ในกรณีที่อ้อยปลูกในพื ้นที่ซงึ่ เป็ นที่ดินใหม่หลังจำกวันที่ 1 มกรำคม 2550 กำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำกกำรใช้ ที่ดิน (Land Use Change) จะต้ องนำมำ
พิจำรณำในกำรคำนวณ กำรเปลีย่ นประเภทกำรเพำะปลูกจำกกำรเพำะปลูกประจำปี ไปยังประเภทอื่น ๆ จะไม่ถือว่ำเป็ นกำรใช้ ประโยชน์จำกกำรเปลีย่ นแปลง
ที่ดิน สำหรับกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก LUC กำรปลูกอ้ อยถือเป็ นพืชประจำปี ผลของ LUC คือกำรส่งผลกระทบต่อคำร์ บอนที่มีอยูบ่ นพื ้นและในดินต่อเฮกตำร์
ในพื ้นดินผืนนัน้ วิธีกำรประเมินกำรเปลีย่ นแปลงในสต็อกคำร์ บอนได้ กำหนดไว้ ใน PAS 2050 พัฒนำโดย Carbon trust and DEFRA และเผยแพร่โดย BSI กำร
ประเมินใช้ ตำรำงค่ำมำตรฐำนของ IPCC สำหรับประเทศที่เลือก และถือว่ำกำรปล่อยก๊ ำซถูกปล่อยออกมำในปริ มำณที่เท่ำกันปี ละกว่ำ 20 ปี (ดูภำคผนวก 4)
ตำรำงที่ให้ กำรปล่อยก๊ ำซใน t CO2eq./เฮกตำร์ /ปี
่
หลักการที่ 4: การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเกียวก
บ
ั ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการระบบนิ เวศ

่
เกณฑ ์ 4.1. เพือประเมิ
นผลกระทบของการปลู กอ้อยต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการระบบนิ เวศ
่ อยในแหล่งน้ า
4.1.1. ปริมาณของออกซิเจนทีปล่

หมายเหตุ: ประยุกต์ใช้กบั โรงงานเท่านัน้ ปริ มาณของการปล่อยออกซิ เจนในระบบนิ เวศถูกนามาใช้เป็ นตัวชี ้วดั เพราะว่าไม่ว่าจะเป็ นแหล่งน้าจื ด หรื อแหล่งน้า
อืน่ ๆ สัตน้าจะสามารถเจริ ญเติ บโตได้ หรื อมี ชีวิตอยู่ไปตามกระแสน้าทีอ่ าศัยอยู่ ปริ มาณของการปล่อยออกซิ เจนทีม่ ี อยู่ในผิ วน้าจะถูกควบคุมโดยอุณหภูมิ
ฤดูกาล และวัฏจักร. น้าเย็นสามารถเก็บออกซิ เจนได้มากกว่าน้าอุ่น
วัตถุประสงค์ : ตัวชีว้ ัดจะประเมินปริมาณของการปล่ อยออกซิเจนในระบบนิเวศ เพื่อให้ ม่ นั ใจว่ าโรงงานนา้ ตาลไม่ ได้ ก่อให้ เกิดมลพิษทาง
สิ่งแวดล้ อมผ่ านการปล่ อยนา้ ทิง้ ที่ไม่ ได้ รับการบาบัดที่พอเพียงสู่แหล่ งนา้
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ต้ องมีกำรบันทึกปริ มำณน ้ำทิ ้งจำกโรงงำนว่ำมีปริ มำณมำกน้ อยเท่ำไรในช่วงสัปดำห์และตำมฤดูกำล
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กำรเก็บตัวอย่ำงต้ องสำมำรถเป็ นตัวแทนจุดกำรไหลของกระแสน ้ำและมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ. ตัวอย่ำงต้ องเก็บในช่วงกลำงของแหล่งน ้ำประมำณ 0.15
- 0.40 เมตรใต้ พื ้นน ้ำ. หำกกลุม่ ตัวอย่ำงจะต้ องรวบรวมจำกชำยฝั่ง ตัวอย่ำงควรจะเก็บในพื ้นที่ทสี่ ำมำรถเป็ นตัวแทนจุดกำรไหลของกระแสน ้ำ ประมำณ 3 ซม
จำกด้ ำนล่ำงพื ้นผิว. กำรสุม่ ตัวอย่ำงจะต้ องเกิดขึ ้นทีป่ ลำยน ้ำของจุดที่มีกำรซึง่ บรรจบกัน.
วิเครำะห์ DO ควรจะใช้ วิธีกำร Iodometric (โดยใช้ วิธีกำรของ เคลอร์ - Winkler เป็ นวิธีกำรอ้ ำงอิง), (Winkler – reference method), luminescence-based
(optical sensor), amperometric (probe) or กำรวิเครำะห์แบบ spectrophotometric ให้ สอดคล้ องกับกฎหมำยทีบ่ งั คับใช้ ในแต่ละประเทศ โปรโตคอลของกำร
วัดจะขึ ้นอยูก่ บั วิธีกำรที่ใช้
้ ที
่ ก
่ าหนดไว้ในระด ับนานาชาติหรือระด ับประเทศว่าเป็ นพืนที
้ อนุ
่ ร ักษ ์และคุม
4.1.2. เปอร ์เซ็นต ์ของพืนที
้ ครองตามกฎหมายหรือถู ก
้ ที
่ มี
่ คณ
จ ัดเป็ นพืนที
ุ ค่าสู งต่อการอนุ ร ักษ ์ (High Conservation Values) หลังวน
ั ที่ 1 มกราคม 2551

ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ: พืน้ ทีท่ ีม่ ี คณ
ุ ค่าสูงต่อการอนุรกั ษ์ (HCV) เป็ นเครื ่องมื อทีส่ าคัญทีส่ ดุ สาหรับการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แบบทีม่ ี ความรับผิ ดชอบ พืน้ ทีท่ ีม่ ี
คุณค่าสูงต่อการอนุรกั ษ์ (High Conservation Values) เป็ นพืน้ ทีท่ ีม่ ี คณ
ุ ค่าต่อสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ จึ ง
จาเป็ นต้องทาการอนุรกั ษ์ คณ
ุ ค่าดังกล่าวไว้
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้ องกันการใช้ พนื ้ ที่ค้ ุมครองตามกฎหมาย หรือพืน้ ที่ท่ มี ีความหลากหลายทางชีวภาพที่สาคัญ (รวมทัง้ HCV 1-6 ประเภท)
สาหรับการเพาะปลูกอ้ อย
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ผู้ปขระกอบกำรต้ องมีแผนที่ทแี่ สดงพื ้นที่ที่ไม่ได้ รับอนุญำตให้ มีกำรเพำะปลูกอ้ อย (ตำมพื ้นที่ HCV 1-6 ที่มีกำรกำหนดไว้ หรื อพื ้นที่ที่มีกำรวิจยั ระบุไว้ วำ่ เป็ นพื ้นที่
อ และพื ้นที่ที่กฎหมำยกำหนดไว้ ) และแผนที่แสดงพื ้นที่มีกำรเพำะปลูกอ้ อยใหม่หลังจำก 1 มกรำคม 2551 (หรื อหลักฐำนเทียบเท่ำ เช่น ภำพถ่ำยดำวเทียม
HCV
แ
น
ะ
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งำนวิจยั กำรยอมรับจำกผู้มีสว่ นได้ เสียในชุมชน) เพื่อแสดงให้ เห็นว่ำกำรขยำยพื ้นทีเ่ พำะปลูกอ้ อยใหม่ไม่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ที่ได้ รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย
หรื อ พื ้นที่ HCV 1-6
ในกรณีที่ไม่มีแผนที่ HCV หรื อฐำนข้ อมูล ผู้ประกอบกำรต้ องมีเอกสำรหลักฐำนที่นำ่ เชื่อถือได้ เพื่อแสดงให้ เห็นว่ำไม่มีพื ้นที่ HCV เป็ นเป็ นพื ้นทีเ่ พำะปลูกอ้ อย
หลังจำกที่ 1 มกรำคม 2551
กำรกำหนดพื ้นที่ HCV สำมำรถคำนึงถึงพื ้นที่ที่ได้ รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยในระดับนำนำชำติและระดับชำติเช่นเดียวกับพื ้นที่ Ramsar (www.ramsar.org)
พื ้นที่ที่สำคัญสำหรับนก (www.birdlife.org) และ IUCN Red data species lists (www.iucn.org) หรื อที่เผยแพร่โดยองค์กรต่ำง ๆ เช่น IBAT สำหรับธุรกิจ
(http://www.ibatforbusiness.org)
พื ้นที่ HCVs ทัง้ 6 ประเภทคือ:
 HCV 1: พื ้นที่ที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ที่มคี วำมสำคัญระดับโลกและ/หรื อระดับประเทศ
พื ้นที่ที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพรวมทังสำยพั
้
นธุ์เฉพำะถิ่น ที่หำยำก และถูกคุกคำมหรื อใกล้ สญ
ู พันธุ์ที่มีควำมสำคัญในระดับโลกระดับภูมิภำค
หรื อระดับชำติ
 HCV 2: พื ้นที่ที่เป็ นถิ่นที่อยูอ่ ำศัยที่อดุ มสมบูรณ์ของสิง่ มีชีวิต พื ้นที่ที่เป็ นถิ่นที่อยูอ่ ำศัยที่อดุ มสมบูรณ์ของสิง่ มีชีวติ ต่ำง ๆ
ระบบนิเวศที่มีภมู ิทศั น์ระดับขนำดใหญ่และสำคัญในระดับโลก ระดับภูมิภำค หรื อระดับชำติที่เป็ นถิ่นที่อยูอ่ ำศัยที่อดุ มสมบูรณ์ของสำยพันธุ์ตำม
ธรรมชำติ HCV 3: พื ้นที่ระบบนิเวศที่มีลกั ษณะเฉพำะ หำยำกหรืออยูใ่ นภำวะถูกคุกคำม
 HCV 4: พื ้นที่ที่มีควำมสำคัญในกำรรักษำสิง่ แวดล้ อม พื ้นที่ต้นน ้ำ กำรกัดเซำะแนวตลิง่ พื ้นที่ที่เป็ นแนวกันไฟป่ ำ
ระบบนิเวศบริ กำรขันพื
้ ้นฐำนในสถำนกำรณ์ที่สำคัญ รวมทังกำรป้
้
องกันพื ้นที่รับน ้ำและกำรควบคุมกำรชะล้ ำงพังทลำยของดินทีม่ ีช่องโหว่และควำม
ลำดชัน;
 HCV 5: พื ้นที่ที่เป็ นแหล่งปั จจัยพื ้นฐำนกำรดำรงชีวิตของชุมชน เช่น อำหำร น ้ำ ยำรักษำโรค
พื ้นที่ที่เป็ นแหล่งปั จจัยพื ้นฐำนสำหรับควำมต้ องกำรที่จำเป็ นพื ้นฐำนของท้ องถิ่น ชุมชนหรื อชนพื ้นเมือง (สำหรับกำรดำรงชีวติ สุขภำพโภชนำกำร, น ้ำ,
ฯลฯ ) ระบุถึงกำรมีสว่ นร่วมกับชุมชนเหล่ำนี ้หรื อชนพื ้นเมือง;
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 HCV 6: พื ้นที่ที่มีควำมสำคัญทำงด้ ำนวัฒนธรรม ศำสนำ ควำมเชื่อ ประเพณีของชุมชน
 พื ้นที่ท่เี ป็ นที่แหล่งที่อยูอ่ ำศัยและภูมิทศั น์ทำงวัฒนธรรม โบรำณคดี ประวัติศำสตร์ หรื อควำมสำคัญระดับโลกหรื อระดับชำติและ / หรื อ ของวัฒนธรรม
นิเวศเศรษฐกิจ หรื อศำสนำสำคัญ วัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชุมชนท้ องถิ่นหรื อชนพื ้นเมือง, กำรระบุถึงกำรมีสว่ นร่วมกับท้ องถิ่นเหล่ำนี ้ ชุมชนหรื อชน
พื ้นเมือง
คำจำกัดควำมของ HCVs ระหว่ำงประเทศจะมีควำมสำคัญมำกกว่ำ HCVs ในระดับประเทศ (สำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมสำมำรถดูได้ ที่ www.hcvnetwork.org)
่
่ าค ัญในแบบทีเหมาะสม
่
่
4.1.3. มีการบริหารจ ัดการปั ญหาสิงแวดล้
อมทีส
และมีการจ ัดทาแผนการจ ัดการสิงแวดล้
อม (EIMP)

ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ: EIMP มุ่งเน้นไปทีก่ ารระบุผลกระทบของกิ จกรรมทีม่ ีต่อสิ่ งแวดล้อมและเสนอวิ ธีการจัดการผลกระทบทีม่ ่งุ เน้นการบรรเทาผลกระทบด้านลบและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อดาเนินการ EIMP ที่มีประสิทธิภาพที่ครอบคลุม 90% ของปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่สาคัญ
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ปั ญหำสิง่ แวดล้ อมที่สำคัญต่อกำรได้ รับกำรคุ้มครองโดย EIMP คือ:
1. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
 ตัวอย่ำงเช่น กำรสูญเสียหรื อกำรลดลงของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรอนุรักษ์ สตั ว์ธรรมชำติและพืช รวมทังพั
้ นธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ที่หำยำก ถูก
คุกคำม หรื อใกล้ สญ
ู พันธุ์ ที่อยูอ่ ำศัย เปลีย่ นที่อยูอ่ ำศัย พื ้นที่ทเี่ พิม่ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ, กำรจัดกำรของ HCVs กำรอนุรักษ์ พื ้นที่ช่มุ น ้ำและอื่น
ๆ พื ้นที่ธรรมชำติที่อยูใ่ นสภำพที่สมบูรณ์
2. บริ กำรระบบนิเวศ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 ตัวอย่ำง: กำรป้องกันหรื อกำรฟื น้ ฟูพื ้นที่ชำยฝั่งธรรมชำติ กำรสร้ ำงกังหันลมหรื อบัฟเฟอร์ โซน กำรควบคุมน ้ำท่วม, กำรกรอง, กำรจัดกำรของ HCVs
ดิน
 ตัวอย่ำงเช่น กำรเสือ่ มโทรมของดิน กำรเป็ นกรดเค็ม กำรสูญเสียของคำร์ บอน กำรสูญเสียจุลนิ ทรี ย์ กำรปลูกพืชที่รกร้ ำง;
น ้ำ
 ตัวอย่ำงเช่น ทรัพยำกรน ้ำที่มีมลพิษทำงน ้ำในอ่ำง ผลกระทบของกำรบริ โภคน ้ำ คุณภำพของน ้ำทิ ้ง กำรจัดกำรระบบชลประทำนคุณภำพ
อำกำศ
 ตัวอย่ำงเช่น ระดับของขี ้เถ้ ำจำกหม้ อต้ ม กำรระเหยของสำรเคมี
กำรเปลีย่ นแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
 ตัวอย่ำงเช่น ใช้ สำรเคมีกำรเกษตร (แผนบริ หำรจัดกำรวัชพืช /ศัตรูพืชแบบผสมผสำน กำรหลีกเลีย่ งกำรใช้ สำรเคมีอนั ตรำย)
กำรใช้ สำรเคมีกำรเกษตร
 ตัวอย่ำงเช่น แผนบริ หำรจัดกำรปุ๋ ยเคมี ชนิดของปุ๋ ยที่ใช้ กำรใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์
กำรใช้ ปยุ๋
 ตัวอย่ำงเช่น กำรดำเนินแผนบริ หำรจัดกำรปุ๋ ย ผลกระทบต่อผิวดินและน ้ำใต้ ดิน กำรใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรีย์
กำรเผำอ้ อย
 ตัวอย่ำงเช่น ผลกระทบจำกไฟไหม้ , ฝุ่ น
ของเสียและเสียงรบกวน

ผู้ประกอบกำรจะต้ อง:

ระบุทรัพยำกรทำงธรรมชำติทเี่ กี่ยวข้ องกับกิจกรรมและผลกระทบที่มีตอ่ ทรัพยำกรทำงธรรมชำติจำกกิจกรรม;

เสนอแนวทำงปฏิบตั ิ (แก้ ไขและป้องกัน) เพื่อบรรเทำผลกระทบ จัดกำรผลกระทบ หรื อเพิ่มประสิทธิภำพในทรัพยำกรธรรมชำติ;

ตังวั
้ ตถุประสงค์;

ปฏิบตั ิตำมแนวทำง;
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ติดตำมควำมคืบหน้ ำกับวัตถุประสงค์; และ
ดำเนินกำรติดตำม

กำรประเมินควรจะมีสว่ นรวมจำกผู้ทมี่ ีสว่ นได้ เสียทีไ่ ด้ รับผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้น (ชุมชนท้ องถิ่น เกษตรกร ผู้ปลูกอื่น ๆ ) ในรูปแบบของกำรให้ คำปรึกษำที่ซงึ่ จะ
รวมถึง:
 กำรกำหนดผู้มีสว่ นได้ เสียที่จะมีสว่ นร่วม;
 รำยละเอียดของกระบวนกำรให้ คำปรึกษำที่ใช้ (หลักกำรยินยอมที่ได้ รับกำรบอกแจ้ งล่วงหน้ ำ และเป็ นอิสระ และจะต้ องมีกำรทำฉันทำมติในกรณีที่
จะต้ องตัดสินใจหรื อสรุปผลร่วมกัน);
 บันทึกที่ได้ จำกกระบวนกำรให้ คำปรึกษำและกำรดำเนินกำรตัดสินใจ
ผู้ประกอบกำรจะต้ องทำกำรสรุป EIMP มีกำรเผยแพร่ที่สำมำรถเข้ ำถึงได้ โดยชุมชนที่ได้ รับผลกระทบ และไม่มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นควำมลับใด ๆ
่ (แสดงเป็ นฟอสเฟต) เทียบก ับอ ัตราส่วนของปุ๋ ยไนโตรเจนและฟอสฟอร ัสที่
4.1.4. อ ัตราส่วนของปุ๋ ยไนโตรเจนและฟอสฟอร ัสทีใช้
แนะนาจากผลวิเคราะห ์ดิน หรือใบอ้อย (แสดงเป็ นฟอสเฟต)

หมายเหตุ: เนือ่ งจากฟอสฟอรัสและไนโตรเจนมี ผลกระทบทีแ่ ตกต่างกันต่อ ยูโทรฟิ เคชัน่ (Eutrophication), การคานวณฟอสเฟตเทียบขึ้นอยู่กบั ค่าตัวคูณ 3.06
สาหรับฟอสฟอรัส และ 0.42 สาหรับไนโตรเจน (Ref: IChemE (2002) ตัวชี ้วดั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน)
วัตถุประสงค์ : เพื่อวัดประสิทธิภาพในการใช้ ป๋ ุยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ขันตอนกำรเก็
้
บตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์สำหรับกำรกำหนดปริ มำณปุ๋ ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่แนะนำให้ ใช้ ให้ เป็ นไปตำมกำรกำหนดในอุตสำหกรรม ได้ รับ
กำรยอมรับว่ำเป็ นกำรปฏิบตั ิที่ดที ี่สดุ และได้ รับกำรยอมรับทำงวิทยำศำสตร์
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ผู้ประกอบกำรจะต้ อง:
 สร้ ำงแผนที่ของพื ้นที่ปลูกอ้ อยที่แสดงขอบเขตของพื ้นที่หรื อรำยชื่อพื ้นที่ปลูกอ้ อยที่มีกำรจำแนกตำมชนิดของดิน
 ดำเนินกำรวิเครำะห์ดินและ / หรื อใบ ตำมชนิดของดิน
 บันทึกปริ มำณรวมของปุ๋ ยที่แนะนำสำหรับแต่ละพื ้นที่ แสดงเป็ นไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
* ตัวอย่ำง: N รวม= (พื ้นที่ 1 x N แนะนำสำหรับชนิดของดิน 1) + (พื ้นที่ 2 x N แนะนำสำหรับชนิดของดิน 2 เป็ น กก. / ไร่) + ...
 ใช้ ปยตำมค
ุ๋
ำแนะนำ
 บันทึกปริ มำณรวมของปุ๋ ยที่ใช้ สำหรับแต่ละพื ้นที่ แสดงเป็ นไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
* ตัวอย่ำงเช่น บันทึกปริ มำณในไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่แนะนำสำหรับแต่ละพื ้นที่ หรื อใช้ วธิ ีกำรประเมินควำมต้ องกำร
ผู้ประกอบกำรจะต้ องดำเนินกำรวิเครำะห์ตวั อย่ำงในดินหรื อใบสำหรับแต่ละชนิดของดิน พื ้นที่เก็บตัวอย่ำงต้ องเป็ นพื ้นที่ทมี่ ีกำรปลูกอ้ อยอย่ำงน้ อยหนึง่ ครัง้ ใน
กรณีที่ไม่มีห้องปฏิบตั ิกำรควรจะมีกำรประมำณดินเหนียวและหลักฐำนที่แสดงว่ำอัตรำปุ๋ ยทีใ่ ช้ แตกต่ำงกันในแต่ละพื ้นที่
่ ตอ
4.1.5. ปริมาณสารเคมีเกษตรทีใช้
่ เฮกตาร ์ต่อปี

ตัวชีว้ ัดหลัก
หมายเหตุ: ปริ มาณของสารออกฤทธิ์ ในสารเคมี การเกษตรทีใ่ ช้ (รวมทัง้ ยาฆ่าหญ้า สารกาจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื ้อรา) ทีใ่ ช้คิดเป็ นตัวชีว้ ดั ของความเป็ น
พิ ษทีอ่ าจเกิ ดขึ้นในชี วิตของสัตว์น้า
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการปนเปื ้ อนในอากาศ ดิน และนา้
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คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ผู้ประกอบกำรต้ องให้ ควำมมัน่ ใจว่ำเคมีภณ
ั ฑ์ที่ถกู นำมำใช้ นนั ้ ได้ รับอนุญำตให้ ใช้ ได้ ตำมกฎหมำยและมีเพียงเคมีภณ
ั ฑ์ที่มีกำรลงทะเบียนและใช้ ในอัตรำที่
ลงทะเบียนไว้
ผู้ประกอบกำรจะต้ องคำนวณปริ มำณของสำรออกฤทธิ์ (active ingredients) ในเคมีภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้ ในพื ้นที่ปลูกในฤดูกำลที่ทำกำรประเมินเท่ำนัน้
เคมีภณ
ั ฑ์ที่ระบุไว้ ใน WHO II และภำคผนวก B และ C ของอนุสญ
ั ญำสตอกโฮล์มควรหลีกเลีย่ ง
่ ตอ
4.1.6. ปริมาณสารเคมีเกษตรต้องห้ามทีใช้
่ เฮกตาร ์ต่อปี

ตัวชีว้ ัดหลัก
หมายเหตุ: Bonsucro สนับสนุนการดาเนิ นงานของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศซึ่ งมีจุดมุ่งหมายทีห่ า้ มใช้สารเคมี ทีเ่ ป็ นอันตรายมากทีส่ ดุ สูงเนือ่ งจากผลกระทบ
ต่อสุขภาพของมนุษย์ ดิ น อากาศ และ สิ่ งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ : สารกาจัดศัตรูพชื ต้ องห้ ามห้ ามนามาใช้ ในฟาร์ ม
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ผู้ประกอบกำรจะต้ องไม่ใช้ เคมีภณ
ั ฑ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ ด้ำนล่ำง (ดูภำคผนวก 5):

รำยกำร Ia และ Ib ของ WHO แนะนำกำรจำแนกประเภทของสำรกำจัดศัตรูพืชที่อนั ตรำย;

ภำคผนวกของอนุสญ
ั ญำสตอกโฮล์มว่ำด้ วยสำรมลพิษที่ตกค้ ำงยำวนำน;

ภำคผนวก 3 ของอนุสญ
ั ญำรอตเตอร์ ;

ภำคผนวก B, C และภำคผนวก E ของพิธีสำรมอนทรี ออล
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ในกรณีที่กฎหมำยภำยในประเทศไม่สอดคล้ องกับหนึง่ ในอนุสญ
ั ญำระหว่ำงประเทศ โปรโตคอล หรื อ รำยกำร WHO โดยมีกำรอนุญำตให้ ใช้ สำรเคมีต้องห้ ำม
บำงอย่ำง และเมื่อไม่มกี ำรห้ ำมใด ๆ ตำมกฎหมำยในกำรปฏิบตั ิตำมอนุสญ
ั ญำระหว่ำงประเทศ, กฎหมำยภำยในประเทศต้ องปฏิบตั ิตำมอนุสญ
ั ญำระหว่ำง
ประเทศ
หลักการที่ 5 : ปร ับปรุงกุญแจความสาเร็จของธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง

้ ของการท
่
่ ฒนาความสามารถและทักษะ
เกณฑ ์ 5.1. การฝึ กอบรมพนักงานและลู กจ้างในทุกพืนที
างาน เพือพั
่ ในการฝึ กอบรมของพนักงาน
5.1.1. เปอร ์เซ็นต ์ของเงินเดือน หรือเวลาทีใช้

หมายเหตุ: ประยุกต์ใช้กบั พนักงานของโรงงานและ / หรื อ ฟาร์ ม. การฝึ กอบรมรวมถึงการฝึ กอบรมอาชี พและทัว่ ไป รวมทัง้ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด, การ
ฝึ กอบรมความรู้ ในกรณีของการอบรมเรื ่องความปลอดภัยในโรงงานจะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์ 5.1 เนือ่ งจากได้ระบุไว้ในเกณฑ์ 5.2. การฝึ กอบรมสามารถอยู่ใน
รู ปแบบของการฝึ กอบรมในห้อง หรื อภาคสนาม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ นั ใจว่ าพนักงานทุกคนได้ รับการฝึ กฝนอย่ างเพียงพอสาหรับงานของพวกเขา และ เพื่อช่ วยให้ พนักงานสามารถใช้ ศักยภาพ
ของพวกเขาได้ อย่ างเต็มที่
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ควำมต้ องกำร – บันทึกข้ อมูลฟำร์ มและโรงงำน
ฟำร์ ม: กำรฝึ กอบรมทีด่ ำเนินกำรโดยเจ้ ำหน้ ำที่สง่ เสริ ม ผู้สง่ มอบเคมีภณ
ั ฑ์ หรื อผู้สง่ มอบเครื่ องจักร อุปกรณ์ จะต้ องบันทึกข้ อมูล
ผู้ประกอบกำร: เก็บบันทึก (รวมถึงเอกกสำรที่ใช้ กำรฝึ กอบรม ชื่อของเจ้ ำหน้ ำที่ฝึกอบรม ระยะเวลำของกำรฝึ กอบรม รำยชื่อผู้เข้ ำร่วม) ที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ฝึ กอบรม
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ผู้ประกอบกำรต้ องให้ ควำมมัน่ ใจว่ำ:
 ครูฝึกที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทีเ่ หมำะสม
 กำรฝึ กอบรมที่เหมำะสมกับกำรทำงำนและเพื่อบรรลุศกั ยภำพในกำรทำงำน
 พนักงำนทุกคนได้ รับโอกำสเท่ำเทียมกันในกำรเข้ ำถึงกำรฝึ กอบรม
โรงงำนจะต้ องตรวจสอบประสิทธิภำพของกำรฝึ กอบรม สำมำรถทำได้ โดยวิธีกำรต่ำง ๆ (แบบสอบถำมสอบหรื อติดตำม) เพื่อให้ แน่ใจว่ำกำรฝึ กอบรมบรรลุ
เป้ำหมำยที่ต้องกำร
ผู้ประกอบกำรต้ องบันทึกจำนวนวันที่ใช้ ในกำรฝึ กอบรมพนักงำนทุกคน หรื อเปอร์ เซ็นต์ของเงินเดือนทังหมดของพนั
้
กงำนที่ใช้ ในกำรฝึ กอบรม
่ เพือเพิ
่ มความอุ
่
เกณฑ ์ 5.2. การบริหารและปร ับปรุงอย่างต่อเนื อง
ดมสมบู รณ์ของทร ัพยากรดินและนา้
5.2.1 ปริมาณน้ าสุทธิทใช้
ี่ ตอ
่ การผลิต 1 หน่ วย

หมายเหตุ:
✓ น ้ำที่ใช้ ในโรงงำน= น ้ำที่ถก
ู นำมำใช้ (พื ้นผิว และ / หรื อ น ้ำใต้ ดิน) – น ้ำทังหมดที
้
ป่ ล่อยทิ ้งสูส่ ภำพแวดล้ อมข้ ำงนอก (แม่น ้ำ หรื อบนที่ดิน)
✓น ้ำที่ใช้ ในฟำร์ ม = น ้ำที่ถก
ู นำมำใช้ (พื ้นผิว และ / หรื อ น ้ำใต้ ดนิ ) เพื่อกำรชลประทำน
ปริ มำณน ้ำสุทธิทใี่ ช้ ขึ ้นอยูก่ บั ปริมำณของอ้ อย น ้ำตำล และ / หรื อเอทำนอลที่ผลิต
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีกำรใช้ แหล่งน ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ในฟำร์ ม:
กำรนำน ้ำเสีย น ้ำกำกส่ำ (Vinasse) และ น ้ำทิ ้ง นำกลับไปใช้ โดยไม่มีกำรนำมำเจือจำง ปริ มำณของน ้ำดังกล่ำวจะไม่คิดเป็ นน ้ำทีใ่ ช้ ในฟำร์ ม แต่ในกรณีที่น ้ำกำก
ส่ำ น ้ำทิ ้ง หรื อน ้ำใด ๆ ทีถ่ กู เจือจำงเพื่อนำไปใช้ เป็ นน ้ำชลประทำนในฟำร์ ม ฟำร์ มต้ องรำยงำนปริมำณน ้ำที่นำมำใช้ ในกำรเจือจำง
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ในโรงงำน:
ในกรณีที่น ้ำกำกส่ำ
สภำพแวดล้ อม

หรื อน ้ำทิ ้งจำกโรงงำนถูกนำไปใช้ เป็ นน ้ำชลประทำนในฟำร์ ม

โรงงำนจะต้ องคิดปริ มำณน ้ำทิ ้งดังกล่ำวเป็ นเป็ นน ้ำที่ปล่อยทิ ้งกลับสู่

ในตัวชี ้วัดนี ้ ผู้ประกอบกำรจะต้ องมีใบอนุญำตกำรใช้ น ้ำทีเ่ หมำะสม และมีอปุ กรณ์วดั ปริ มำณน ้ำที่ใช้ ในฟำร์ ม
หำกอุปกรณ์วดั ปริ มำณน ้ำทีใ่ ช้ ในฟำร์ มไม่ม,ี ผู้ตรวจประเมินจะต้ องประเมินวิธีกำรที่ใช้ โดยผู้ประกอบกำรในกำรประเมินปริ มำณน ้ำให้ เหมำะสม
5.2.2. ประสิทธิภาพการใช้น้ า

หมายเหตุ: ในฟำร์ ม
✓น ้ำที่ใช้ ในฟำร์ ม = น ้ำทังหมดที
้
่นำไปใช้ เพื่อกำรชลประทำน รวมทังน
้ ้ำจำกแหล่งน ้ำ น ้ำกำกส่ำเจือจำง น ้ำเสียเจือจำง
ตัวชี ้วัดนี ้ใช้ กบั ระบบน ้ำชลประทำนแบบเต็มรูปแบบ
วัตถุประสงค์ : คือการตรวจสอบว่ าผู้ประกอบการมีการใช้ ระบบชลประทานและนา้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ตัวชี ้วัดนี ้ใช้ กบั ระบบน ้ำทังหมดที
้
ใ่ ช้ ในฟำร์ ม
1 มิลลิเมตรน ้ำ (mm) นำมำใช้ ใน 1 เฮกตำร์ (ha) = 10 3 น ้ำ
ผู้ประกอบกำรจะต้ องมีใบอนุญำตใช้ น ้ำและมีอปุ กรณ์กำรวัดที่แสดงกำรไหล m3 ต่อชัว่ โมง หำกไม่มีอปุ กรณ์กำรวัด, ผู้ตรวจประเมินจะต้ องประเมินวิธีกำรที่ใช้
โดยผู้ประกอบกำรในกำรประเมินปริ มำณน ้ำให้ เหมำะสม
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้ ปลู
่ กอ้อยทีปกคลุ
่
่
5.2.3. เปอร ์เซ็นต ์ของพืนที
มด้วยใบอ้อย ยอดอ่อนลาต้นชิดดินหลังการเก็บเกียว

หมายเหตุ: กากของใบอ้อย และ ยอดอ่อนหลังการเก็บเกีย่ วช่วยในการรักษาปริ มาณคาร์ บอน และอิ นทรี ยวัตถุในดิ น, ป้องกันการพังทลายของดิ น และช่วยให้
การรี ไซเคิ ลสารอาหาร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ แน่ ใจว่ ามีการบารุ งรักษาคาร์ บอน และอินทรียวัตถุในดิน
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ผู้ประกอบกำรจะต้ องเก็บบันทึกกำรวัดเปอร์ เซ็นต์ หรื อปริ มำณของพืชสีเขียวที่คลุมดินในพื ้นทีเ่ ก็บเกี่ยวทังหมดหลั
้
งกำรเก็บเกี่ยว
้ ปลู
่ กอ้อยทีไถพรวนดิ
่
่
้ อ้
่ อย)
5.2.4. พืนที
นแบบใช้ใช้เครืองจ
ก
ั รกลเกษตรต่อปี (% ของพืนที

หมายเหตุ: จำเป็ นต้ องมีกำรประยุกต์ใช้ กำรเตรี ยมดินที่เหมำะสมกับพื ้นที่และสภำพทำงภูมศิ ำสตร์ ของดินทีจ่ ะปลูกอ้ อยเพื่อลดกำรพังทลำยของดิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดโอกาสในการกัดเซาะและป้ องกันการสูญเสียดิน และ นา้
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
คือ กำรคำนวณ % ของพื ้นที่ปลูกอ้ อยที่ไถพรวนดินแบบใช้ เครื่ องจักรกลเกษตร (เฮกตำร์ ) ในพื ้นที่ทงหมดในหน่
ั้
วยของกำรรับรอง
ในพื ้นที่สว่ นหนึง่ ของพื ้นที่ทมี่ ีกำรไถพรวนดินแบบใช้ เครื่ องจักรกลเกษตร พื ้นที่ทงหมดจะถู
ั้
กพิจำรณำว่ำเป็ นพื ้นที่ไถพรวนแบบใช้ เครื่องจักรกลเกษตรทังหมด
้
พื ้นที่ปลูกอ้ อยทังหมด
้
หรื อส่วนหนึง่ ของพื ้นที่ทไี่ ม่เคยมีกำรไถพรวน หรื อใช้ กำรไถพรวนแบบลดกำรไถพรวน (minimum tillage) พื ้นที่นี ้จะไม่ได้ รับกำรพิจำรณำ
ว่ำเป็ นพื ้นที่ปลูกอ้ อยที่ไถพรวนดินแบบใช้ เครื่ องจักรกลเกษตร
กำรไถพรวนที่มีร่องกว้ ำงมำกกว่ำ 20 ซม ที่จะต้ องนำมำพิจำรณำ
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้ ที
่ มี
่ การวิเคราะห ์ค่า pH ของดินในระด ับทียอมร
่
5.2.5. เปอร ์เซ็นต ์ของพืนที
ับได้

หมายเหตุ: ระดับความเป็ นกรดของดิ นเป็ นตัวชี ้วดั ความอุดมสมบูรณ์ของดิ น และ ความสามารถทีช่ ่วยในการเจริ ญเติ บโตของอ้อย. การเพิ่ มขึ้นของความเป็ น
กรดของดิ นมี ผลกระทบในทางลบต่ออ้อย เพราะจะเพิ่มระดับของการแลกเปลีย่ นสิ่ งต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นพิ ษต่อพืชและลดการแลกเปลีย่ นไอออนบวก (ความสามารถใน
การเก็บสารอาหาร) และสารอาหารอืน่ ๆ (Ca, Mg และ K) กรดมักจะเกิ ดจากปฏิ กิริยาระหว่างปุ๋ ย และแอมโมเนีย กรดไนตริ ก, แร่ ของสารอิ นทรี ย์ และ การชะ
ล้างของไพเพอร์ ขนั้ พืน้ ฐานจากดิ น
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ แน่ ใจว่ ามีการรักษาค่ า pH ของดินที่เหมาะสมสาหรับการปลูกอ้ อย
คาแนะนาสาหรับการตรวจสอบ:
ผู้ประกอบกำรจะต้ องกำหนดค่ำ pH ที่เหมำะสมสำหรับแต่ละชนิดดินที่ใช้ ในปลูกอ้ อย และมีหลักฐำนกำรวิเครำะห์คำ่ pH จำกตัวอย่ำงดิน. ระดับค่ำ pH ควรมี
กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงช้ ำ ๆ ในแต่ละปี ค่ำ pH ทีย่ อมรับคือ 5.0 - 8.0. ผู้ประกอบกำรจะต้ องมีกำรเก็บตัวอย่ำงดินสำหรับแต่ละชนิดของดิน กำรเก็บตัวอย่ำงดิน
ควรจะเก็บอย่ำงน้ อยหนึง่ ครัง้ ต่อรอบกำรเพำะปลูก ควรมีกำรเก็บตัวอย่ำงดินก่อนกำรไถ หรื อกำรเพำะปลูกรอบถัดไป
้
่
เกณฑ ์ 5.3. ปร ับปรุงคุณภาพของอ้อยและผลิตภัณฑ ์จากโรงงานนาตาลอย่
างต่อเนื อง
5.3.1. ค่าความหวานมาตรฐานในอ้อย (TRS)

หมายเหตุ: ค่าความหวานมาตรฐานในอ้อย (TRS) เป็ นตัววัดว่ามี ปริ มาณน้าตาลในอ้อยทีส่ ามารถสกัดเป็ นน้าตาลได้มากน้อยเพียงใด TRS เป็ นตัวชีว้ ดั
คุณภาพของอ้อย แต่ไม่ได้เป็ นตัวชี ้วดั ประสิ ทธิ ภาพของการสกัดของโรงงานน้าตาล (ซึ่ งจะกล่าวถึงในเกณฑ์ที่ 5.3.3) ปริ มาณเส้นใยอ้อยและความบริ สทุ ธิ์ ของ
น้าอ้อยมี ผลต่อคุณภาพของการสกัดน้าตาลและเป็ นหนึ่งในพารามิ เตอร์ นี้ ตัวชี ้วดั นีส้ ามารถใช้ได้เฉพาะการสกัดน้าตาลทีไ่ ม่มีการผลิ ตเอทานอลจากน้าตาล
ทรายขาวบริ สทุ ธิ์
วัตถุประสงค์ : เป็ นตัวชีว้ ัดคุณภาพของอ้ อยที่นามาผลิตนา้ ตาล
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คาแนะนาสาหรับการตรวจสอบ:
ผู้ประกอบกำรจะเก็บข้ อมูลที่ต้องใช้ สำหรับกำรคำนวณตำมทีก่ ำหนดไว้ ใน Bonsucro Calculator

ซึง่ WS1C เป็ นปริ มำณน ้ำตำลซูโครส กรัม / 100 กรัม
ค่ำควำมหวำนมำตรฐำนในอ้ อยตำมทฤษฎี (OR*) ใช้ ในกรณีที่น ้ำตำลถูกผลิตโดยวิธีกำรปกติจำกน ้ำอ้ อยบริ สทุ ธิ์และเส้ นใยอ้ อยทีค่ ำนวณดังนี ้:

E * คือกำรสกัดมำตรฐำน BHR * เป็ นมำตรฐำนจุดเดือดของหม้ อต้ ม
ค่ำของเส้ นใย น ้ำอ้ อยบริ สทุ ธิ์ และน ้ำตำลซูโครส สำมำรถใช้ คำ่ ของหนึง่ ฤดูกำรผลิต หรื อ ค่ำเฉลีย่ 5 ปี ได้ ในกรณีที่ได้ รับผลกระทบจำกน ้ำท่วม หรื อภัยแล้ ง
5.3.2. ปริมาณน้ าตาลอินเวิร ์ตในอ้อย, คิดเป็ น TSAI

หมายเหตุ: ตัวชี ้วดั อีกหนึ่งตัวทีม่ ี ความจาเป็ นในกรณีทีม่ ีการผลิ ตเอทานอล ในกรณี นี้ ปริ มาณน้าตาลอิ นเวิ ร์ตในอ้อย (TSAI) และน้าตาลซูโครสจะต้องนามา
พิ จารณาเป็ นตัวชีว้ ดั คุณภาพของอ้อย แต่ไม่ได้เป็ นตัวชีว้ ดั ประสิทธิ ภาพอุตสาหกรรมในการผลิ ตเอทานอล ซึ่งจะกล่าวถึงในเกณฑ์ที่ 5.3.3) TSAI คือผลรวมของ
น้าตาลรี ดิวซ์ และน้าตาลซูโครส ซึ่ งน้าตาลซูโครสจะถูกคานวณให้กลายเป็ นน้าตาลรี ดิวซ์ เทียบเท่าโดยการหารด้วย 0.95
ตัวชี ้วัดนี ้สำมำรถใช้ ได้ เฉพำะในกรณีที่มีกำรผลิตเอทำนอล
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วัตถุประสงค์ : เป็ นตัวชีว้ ัดคุณภาพของอ้ อยที่ส่งมอบให้ กับโรงงานนา้ ตาล โดยเฉพาะในกรณีท่ กี ารหมักนา้ ตาลเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการผลิต
คาแนะนาสาหรับการตรวจสอบ:
ผู้ประกอบกำรจะเก็บข้ อมูลที่ต้องใช้ สำหรับกำรคำนวณตำมทีก่ ำหนดไว้ ใน Bonsucro Calculator
เพื่อตรวจสอบปริ มำณน ้ำตำลอินเวิร์ตทังหมดในอ้
้
อย เรำจะใช้ มำตรฐำนทีว่ ำ่ 90.5% ของ TSAI ถูกเปลีย่ นแปลงเป็ นเอทำนอล
ปริ มำณน ้ำตำลทังหมดแสดงเป็
้
นน ้ำตำลรี ดวิ ซ์และน ้ำตำลซูโครสที่ถกู คำนวณให้ ก ลำยเป็ นน ้ำตำลรีดิวซ์เทียบเท่ำต้ องเป็ นค่ำของหนึง่ ฤดูกำรผลิต หรื อ ค่ำเฉลีย่ 5
ปี ได้ ในกรณีที่ได้ รับผลกระทบจำกน ้ำท่วม หรื อภัยแล้ ง
เกณฑ ์ 5.4. ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4.1. ปริมาณพลังงานหลักสุทธิตอ
่ การผลิตอ้อย 1 กก
่ ในการขนส่งอ้อย 1 ต ัน
5.4.2. พลังงานทีใช้
5.4.3. ปริมาณพลังงานหลักสุทธิตอ
่ การผลิตน้ าตาล 1 กก

หมายเหตุ: พลังงานจากไฟฟ้าไม่สามารถเป็ นตัวแทนของแหล่งพลังงานทัง้ หมดทีใ่ ช้ได้ (kWh เป็ นหน่วยวัดพลังงานจากไฟฟ้าเท่านัน้ ) ควรจะคานึงถึง
ประสิ ทธิ ภาพของการผลิ ตและพลังงานทีใ่ ช้ทงั้ หมด ดังนัน้ แฟคเตอร์ เปลีย่ นหน่วยถูกนามาใช้ในกรณีทีใ่ นน้ามันเชื ้อเพลิ งถูกนามาใช้ในการผลิ ตกระแสไฟฟ้าเพือ่
สร้างพลังงานหลักในการผลิ ต พลังงานหลักทีใ่ ช้จึงแตกต่างจากพลังงานทีว่ ดั ได้ทงั้ หมด รวมทัง้ เชือ้ เพลิ ง พลังงานไอน้า และพลังงานอืน่ ๆ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่ งเสริมการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบการใช้ พลังงานในฟาร์ ม และในโรงงาน
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ผู้ประกอบกำรจะเก็บข้ อมูลที่ต้องใช้ สำหรับกำรคำนวณตำมทีก่ ำหนดไว้ ใน Bonsucro Calculator
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Bonsucro Calculator กำหนดขอบเขตของกำรประเมิน ซึง่ รวมถึงกำรใช้ พลังงำนทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมในฟำร์ มไปจนถึงประตูโรงงำน และยังรวมถึงปั จจัยกำร
ใช้ พลังงำนในกำรผลิตปุ๋ ย และสำรเคมี
ผลที่ได้ คือกำรวัดพลังงำนสุทธิ ทีพ่ ิจำรณำประสิทธิภำพของกำรใช้ พลังงำน. ดังนัน้ ค่ำลบสำมำรถเกิดขึ ้นได้ ในกรณีที่ไม่มีกำรใช้ พลังงำน. กำรคำนวณกำรใช้
พลังงำนในกำรขนส่งมีสองวิธีขึ ้นอยูก่ บั ข้ อมูลที่มีอยู่ ได้ แก่:
 คำนวณจำกระยะทำงเฉลีย่ น ้ำหนักบรรทุก และกำรคำนวณกำรใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิง. ค่ำเฉลีย่ กำรใช้ พลังงำนทังหมดต้
้
องคำนึงถึงกำรใช้ งำนจริงของตัวเครื่ อง
ด้ วย (ทีม่ ีและไม่มีน ้ำหนักบรรทุก). ดังนัน้ จะต้ องมีกำรประเมินว่ำข้ อมูลเหมำะสมหรื อไม่;
 กำรคำนวณจำกกำรใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงรวม
หมำยเหตุ: พลังงำนที่ใช้ ในกำรขนส่งพนักงำน และกำรฉีดพ่นทำงอำกำศได้ รับกำรยกเว้ น
้ ย และส่งเสริมการรีไซเคิลนากลั
้
้ ที
่ สามารถปฏิ
่
เกณฑ ์ 5.5. ลดการปล่อยนาเสี
บมาใช้ใหม่ในพืนที
บต
ั ไิ ด้
5.5.1. การปล่อยก๊าซซ ัลเฟอร ์ไดออกไซด ์ในชนบรรยากาศต่
ั้
อผลิตภัณฑ ์ 1 หน่ วย

หมายเหตุ: วัดศักยภาพของการปล่อยก๊ าซออกมาในรู ปแบบฝนกรด โดยการวัดค่าของก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์เทียบเท่า
วัตถุประสงค์ : ประเมินศักยภาพของกิจกรรมที่จะส่ งผลให้ เกิดบรรยากาศที่เป็ นกรด และผลกระทบจากฝนกรด
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ตัวชี ้วัดทังหมดสองด้
้
ำน ด้ ำนแรกสำหรับฟำร์ ม และอีกหนึง่ ด้ ำนสำหรับโรงงำน
กำรประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมคิดเป็ น กก ของก๊ ำซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์เทียบเท่ำ / ตันของผลิตภัณฑ์
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คำนวณจำกกำรปล่อยก๊ ำซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ SO2
แหล่งที่มำสำคัญในกำรปล่อยก๊ ำซ ประกอบด้ วย หม้ อไอน ้ำ ช่องระบำยอำกำศ กระบวนกำรซัลไฟเทชัน่ ปุ๋ ยไนโตรเจน กำรเผำไร่อ้อย กำรปล่อยก๊ ำซดีเซล กำรใช้
ถ่ำนหินหรื อน ้ำมันเชื ้อเพลิงในหม้ อไอน ้ำ
กำรคำนวณใช้ คำ่ สัมประสิทธิ์กำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก (Emission factor) และก๊ ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ของ NO2 เท่ำกับ 0.7
ผู้ประกอบกำรจะเก็บข้ อมูลที่ต้องใช้ สำหรับกำรคำนวณตำมทีก่ ำหนดไว้ ใน Bonsucro Calculator
่ นอ ันตรายจากอ้อย 1 ต ัน
5.5.2. ปริมาณสารตกค้างทีเป็

หมายเหตุ: เป็ นการประเมิ นสารตกค้างทีม่ าจากของเสียในการเกษตรและกิ จกรรมโรงงาน ของเสียบางชนิ ดอาดมีการนากลับมาใช้ใหม่เพือ่ เป็ นการลดการใช้
ปุ๋ ยเคมี
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินระดับของเสียและสารตกค้ างที่เกิดจากกระบวนการผลิต
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ตัวชี ้วัดจะพิจำรณำจำกของเสียทีท่ ิ ้ง และ / หรื อทีน่ ำกลับมำใช้ ใหม่ แต่ไม่รวมของเสียที่เกิดขึ ้นโดยตรงจำกกระบวนกำรผลิต (ตัวอย่ำงเช่นภำชนะเปล่ำของ
เคมีภณ
ั ฑ์) ของเสียที่นำมำพิจำรณำคือ ปุ๋ ยหมัก ฟิ ลเตอร์ เค็ก (ขี ้หม้ อกรอง) ฟิ ลเตอร์ มดั เถ้ ำหม้ อไอน ้ำ กำกอ้ อย และสำรพิษตกค้ ำงจำกกำรผลิต (เศษอ้ อยหลัง
กำรเก็บเกี่ยว และในระหว่ำงกำรขนส่ง) ในกรณีทกี่ ำรหำข้ อมูลโดยตรงไม่สำมำรถกระทำได้ ผู้ประกอบกำรสำมำรถประเมินปริ มำณและแสดงวิธีกำรประเมินได้
แม้ วำ่ กำรประเมินระดับของเสียจะพิจำรณำของเสียที่มำจำกฟำร์ มและโรงงำน แต่ตวั ชี ้วัดนี ้จะประยุกต์ใช้ เฉพำะกับโรงงำน
ผู้ประกอบกำรจะเก็บข้ อมูลที่ต้องใช้ สำหรับกำรคำนวณตำมทีก่ ำหนดไว้ ใน Bonsucro Calculator
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่ บมาใช้ใหม่
5.5.3. ปริมาณของเสียนอกการผลิตทีกลั

หมายเหตุ: เป็ นการวัดประสิ ทธิ ภาพของการไซเคิ ลของเสียในโรงงานและฟาร์ ม การรี ไซเคิ ลรวมถึงการกาจัดของเสียทีเ่ ป็ นพิษอย่างปลอดภัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดผลกระทบของการผลิตนา้ ตาลที่มีต่อสิ่งแวดล้ อม
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ผู้ประกอบกำรต้ องมีโปรแกรมกำรรี ไซเคิลอย่ำงน้ อย 50% ของของเสียประเภทต่อไปนี ้:
 ไฟเบอร์ (รวมทังกระดำษ)
้
 โลหะ (รวมถึงเหล็ก)
 พลำสติก (รวมทังภำชนะบรรจุ
้
เคมีเกษตร)
 น ้ำมันและสำรหล่อลืน่
 แบตเตอรี่
 สำรเคมี
ตัวชี ้วัดนี ้จะพิจำรณำประเภทของเสียนอกระบบกำรผลิตที่มำจำกกิจกรรมกำรผลิตทังหมด
้
ผู้ประกอบกำรจะต้ องแสดงให้ เห็นถึงวิธีกำรและช่องทำงกำรรี ไซเคิล
หรื อแผนของกำรรี ไซเคิล, กำรกำจัดของเสียที่เป็ นพิษโดยวิธีกำรที่ปลอดภัย
ช่องทำงกำรรี ไซเคิลสำมำรถทำได้ แบบรำยบุคคล หรื อแบบเป็ นกลุม่ ผ่ำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อ ง
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่ ประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความเชียวชาญ
่
เกณฑ ์ 5.6. ส่งเสริมให้เกิดการวิจยั ทีมี
5.6.1. ค่าใช้จา
่ ยในการวิจ ัยคิดเป็ นอ ัตราร ้อยละของรายได้

หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานวิ จยั สาหรับการขยายและการพัฒนาการผลิ ต. นอกจากนี ้ ค่าใช้จ่ายในงาน R & D ทีท่ าโดยโรงงานและเกษตรกร
จะต้องรวมด้วย
วัตถุประสงค์ : ตัวชีว้ ัดนีเ้ ป็ นตัวชีว้ ัดการลงทุนของโรงงานในการสร้ างสรรค์ นวัตกรรมและการพัฒนาอย่ างยั่งยืนในอนาคต
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ผู้ประกอบกำรจะต้ องคำนวณรำยได้ จำกกำรขำยอ้ อยให้ กบั โรงงำนหรื อเงินที่ได้ จำกกำรขำยน ้ำตำล เอทำนอล ชำนอ้ อย กำกน ้ำตำล ยีสต์พลังงำน และ
ผลิตภัณฑ์ร่วมอื่น ๆ ขึ ้นอยูก่ บั ว่ำจะนำไปใช้ กบั โรงงำนหรื อฟำร์ ม
ค่ำวิจยั และค่ำใช้ จำ่ ยในกำรพัฒนำสำมำรถรวมถึงกำรสนับสนุนกำรวิจยั ในสถำบันกำรวิจยั ตลอดจนค่ำใช้ จ่ำยใด
เกษตรกรทังหมดไม่
้
วำ่ จะเป็ นเกษตรกรขนำดเล็กหรื อขนำดใหญ่จะต้ องมีคำ่ ใช้ จำ่ ยในส่วนของงำนวิจยั เกิดขึ ้น

ๆ

ที่ทำงผู้ประกอบกำรดำเนินด้ วยตนเอง

ค่ำใช้ จำ่ ยทีเ่ กี่ยวข้ องโดยตรงกับงำนวิจยั R & D สำมำรถเป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรทดสอบกระบวนกำรผลิต ทดสอบเมล็ดพันธุ์ใหม่ ทดสอบพื ้นที่ปลูกใหม่
ซึง่ รวมถึงค่ำใช้ จ่ำยของบุคลำกร วัสดุ และผลิตภัณฑ์. กำรทดลองกำรใช้ เครื่ องจักรใหม่สำมำรถรวมเป็ นงำนวิจยั แต่ไม่สำมำรถรวมกำรลงทุนในกำรชื ้อ
เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ใหม่
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้ สี
่ เขียวหรือโครงการใหม่ในการผลิตอ้อยผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิงแวดล้
่
เกณฑ ์ 5.7. การพัฒนาพืนที
อมและ
่ งใส มีการให้คาปรึกษา มีส่วนร่วม และมีผลกระทบทางบวกต่อกับสิงแวดล้
่
สังคม (ESIA) แบบมีกระบวนการทีโปร่
อมและ
สังคม
้ สี
่ เขียวหรือโครงการใหม่ในการผลิตอ้อยทีผ่
่ านการประเมินผลกระทบสิงแวดล้
่
5.7.1 เปอร ์เซ็นต ์ของพืนที
อมและส ังคม

ตัวชีว้ ัดหลัก
หมายเหตุ: พืน้ ทีส่ ีเขี ยวหมายถึงการแปลงพืน้ ทีเ่ พือ่ การปลูกอ้อย รวมถึงการเปลีย่ นการใช้งานโดยการปลูกพืชประเภทอืน่ ๆ และเลีย้ งสัตว์ ทีน่ าไปสู่การเพิ่ มขึ้น
ของพืน้ ทีอ่ อ้ ยมากกว่า 10% ในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา พืน้ ทีท่ ีม่ ีการปลูกช้ าในพืน้ ทีเ่ ดิ มไม่พิจารณาในตัวชี ้วดั นี ้
กำรปลูกอ้ อยในพื ้นที่ใหม่ทเี่ กี่ยวข้ องกับกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญในกำรผลิต (กำรใช้ เครื่ องจักรกล กำรเพิ่มกำลังกำรผลิตมำกกว่ำสองเท่ำ)
ESIA เป็ นเครื่ องมือในกำรให้ ข้อมูลด้ ำนสิง่ แวดล้ อมและสังคมสำหรับผู้มีอำนำจตัดสินใจในกำรอนุมติ / จัดกำรโครงกำร ซึง่ จะช่วยให้ ปัญหำทำงสังคมและ
สิง่ แวดล้ อมถูกนำมำพิจำรณำในทุกขันตอนนั
้
บตังแต่
้ กำรออกแบบโครงกำรจนกระทัง่ กำรดำเนินกำร
ESIA จะใช้ ในกำรประเมินผลกระทบของกำรพัฒนำทีเ่ สนอไว้ วำ่ มีผลกระทบต่อสภำพแวดล้ อม เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนท้ องถิ่นและกลุม่ อื่น ๆ จะมุ่งเน้ น
กำรลดผลกระทบด้ ำนลบและกำรเพิ่มประสิทธิภำพของผลกระทบทำงบวก หัวข้ อดังต่อไปนี ้ควรได้ รับกำรประเมิน ESIA:
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สิง่ แวดล้ อม











ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
บริ กำรระบบนิเวศ
ดิน
น ้ำ
อำกำศ
กำรเปลีย่ นแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
ใช้ สำรเคมีกำรเกษตร
กำรใช้ ปยเคมี
ุ๋
ของเสีย
เสียงรบกวน

สังคม






โครงสร้ ำงพื ้นฐำน (สุขภำพ, กำรขนส่ง, กำรศึกษำและอื่น ๆ )
จำรี ตประเพณี
ควำมขัดแย้ งด้ ำนที่ดิน
พื ้นที่ของวัฒนธรรมที่สงู ค่ำทำงโบรำณคดีและประวัติศำสตร์
ควำมมัน่ คงทำงด้ ำนอำหำร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ แน่ ใจว่ าการขยายพืน้ ที่ปลูกอ้ อยได้ มกี ารดาเนินการโดยคานึงถึงปั ญหาสิ่งแวดล้ อมและสังคม
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
เมื่อมีกำรดำเนินกำร ESIA, ผู้ประกอบกำรต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยภำยในประเทศที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีกฎหมำยภำยในประเทศสำมำรถใช้ คำแนะนำ
จำก IFC (www.ifc.org) หรื อ IFAD (www.ifad.org)
ผู้ประกอบกำรต้ องให้ ควำมมัน่ ใจว่ำ ESIA:

Page 75 of 139

Bonsucro Guidance For Production Standard V 4.0

I. กำรดำเนินกำร ESIA ได้ เริ่ มต้ นในระยะกำรพัฒนำโครงกำรและสิ ้นสุดตำมกำรดำเนินกำรของโครงกำร
II. มุง่ เน้ นไปที่ประเด็นสำคัญด้ ำนสิง่ แวดล้ อมและสังคม;
III. กำรมีสว่ นจำกผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทีส่ ำคัญ (ผู้ประกอบกำร ลูกจ้ ำง และชุมชนท้ องถิ่น) และกลุม่ คนที่คำดว่ำจะได้ รับผลกระทบและต้ องกำรดูแลเป็ น
พิเศษภำยใต้ กำรเป็ นตัวแทนของกลุม่
IV. ให้ ข้อมูลที่ชดั เจนสำหรับกำรตัดสินใจและคำนึงถึงมุมมองและข้ อคิดเห็นของบุคคลที่ได้ รับผลกระทบในชุมชนท้ องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
V. กำรตัดสินใจบนพื ้นฐำนของหลักกำรยินยอมที่ได้ รับกำรบอกแจ้ งล่วงหน้ ำ และเป็ นอิสระ" หรื อ Free, prior and informed consent (FPIC)
VI. แนะนำกำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นไปได้ ในกำรออกแบบและกำรดำเนินงำนที่คำนึงถึงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนและมีประสิทธิภำพ
ในขณะเดียวกันต้ อง
สำมำรถช่วยปรับปรุงวิถีชีวิตในชนบท และจะขึ ้นอยูก่ บั ผลของกำรเจรจำต่อรองกับบุคคลที่ได้ รับผลกระทบ
ESIA จะต้ องรวมถึงขันตอนต่
้
อไปนี ้:






ประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ท้ องถิ่น ชุมชน และกลุม่ อื่น ๆ ที่ได้ รับผลกระทบ
ประเมินทำงเลือกผลกระทบและควำมเสีย่ ง
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำประเด็นสำคัญที่ได้ รับกำรพิจำรณำ
ตรวจสอบให้ แน่ใจแผนกำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มีมำตรกำรกำรบรรเทำผลกระทบ กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผล
บรรเทำผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลในเชิงบวกให้ มำกขึ ้น

ผู้ประกอบกำรจะทำกำรสรุปผลของ ESIA และเผยแพร่ผำ่ นช่องทำงที่สำมำรถเข้ ำถึงได้ ให้ กบั ชุมชนที่ได้ รับผลกระทบและไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นควำมลับใด ๆ
ESIA จะได้ รับกำรปรับให้ เข้ ำกับลักษณะและขนำดของกำรดำเนินงำน ผู้ประกอบกำรต้ องทำให้ มนั่ ใจว่ำประเพณีท้องถิ่น ภำษำปฏิบตั ิ และภูมิปัญญำท้ องถิ่น
ได้ รับกำรพิจำรณำในระหว่ำงกระบวนกำร ESIA
ผู้ประกอบกำรต้ องให้ ควำมมัน่ ใจว่ำมีกำรดำเนินกำรตำมกิจกรรม ทีร่ ะบุไว้ ใน ESIA
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ก่อนทีจ่ ะเริ่ มโครงกำร, ผู้ประกอบกำรจะต้ องทำกำรประเมิน ESIA จำกผู้เชี่ยวชำญ ที่จะประเมิน หรื อทบทวนผลกำรประเมิน
ในกรณีที่กำรประเมิน ESIA จำเป็ นทีต่ ้ องทำตำมกฎหมำยภำยในประเทศ และ / หรื อกฎหมำยในท้ องถิ่น, ผู้ประกอบกำรอำจจะทำรวมกันได้ เพื่อหลีกเลีย่ งควำม
ซ ้ำซ้ อน. ผู้ประกอบกำรต้ องปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนที่สงู กว่ำและครอบคลุมมำกที่สดุ
ในกรณีที่ได้ รับอนุญำตตำมกฎหมำย, ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กทีม่ ีกำรทำงำนร่วมกัน และ / หรื อขำยผลผลิตให้ กบั โรงงำนเดียวกัน (เช่น สหกรณ์ หรื อ โครงกำร)
สำมำรถได้ รับอนุญำตให้ ทำ ESIA รวมกันได้
่ แน่ ใจว่าผู ม
่ ยวข้
่
้
เกณฑ ์ 5.8. เพือให้
้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสียทีเกี
องทังหมดด
าเนิ นการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส และมีกระบวนการให้
่
คาปรึกษาทีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
่ ร ับการยอมร ับและสามารถนามาปฏิบต
่
5.8.1. มีการประยุกต ์ใช้หลักการทีได้
ั ไิ ด้จริงเกียวก
ับกลไกการร ้องเรียนและการอุทธรณ์จากผู ้
่ สว
้
ทีมี
่ นได้สว
่ นเสียทังหมด

หมายเหตุ: ข้อขัดแย้งสามารถเกิ ดจากความคับข้องใจทีไ่ ม่ได้รบั การแก้ไข หรื อข้อร้องเรี ยน ซึ่ งสามารถเกิ ดขึ้นได้ในทัง้ กับผูป้ ระกอบการ ลูกจ้างประจา หรื อ
ชัว่ คราว (ตัวอย่างเช่น การนัดหยุดงาน) หรื อระหว่างผูป้ ระกอบการและชุมชนในท้องถิ่ นของตน (เช่น ในกรณีของความกังวลด้านสิ่ งแวดล้อมเรื ่องมลพิษ การ
อนุรกั ษ์ หรื อสิ ทธิ์ ในทีด่ ิ น). ความขัดแย้งเป็ นอันตรายต่อทุกฝ่ ายทีเ่ กี ่ยวข้อง ซึ่ งสามารถเกิ ดจากหลายสาเหตุของข้อขัดแย้ง หรื อเนือ่ งจากค่าใช้จ่ายทีเ่ พิ่มขึ้นและ
ภาวะขาดทุนทีย่ งั ดาเนิ นอยู่
วัตถุประสงค์ : ความขัดแย้ งที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีส่วนได้ เสีย (รวมทัง้ ลูกจ้ างประจาและตามสัญญา) จะต้ องได้ รับการป้ องกันด้ วยกลไกที่ชัดเจนและ
หากความขัดแย้ งเกิดขึน้ จะต้ องมีการระบุและการแก้ ไขในลักษณะที่โปร่ งใสและสร้ างสรรค์
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ผูผู้ ้ ประกอบกำรมีควำมมุง่ มัน่ ที่จะแก้ ไขข้ อขัดแย้ งอย่ำงสร้ ำงสรรค์และอย่ำงกระตือรื อร้ นผ่ำนกำรสนทนำและกระบวนกำรที่ชดั เจนสำหรับกำรแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
ปผู้ประกอบกำรจะต้ องใช้ กลไกกำรแก้ ปัญหำและกำรสือ่ สำรทังภำยในและภำยนอก
้
และต้ องเป็ นกลไกกำรแก้ ปัญหำที่ได้ รับกำรยอมรับและถูกต้ องตำมกฎหมำย
รและสำมำรถอ้ ำงถึงได้ ในกรณีที่มปี ั ญหำ กลไกจะต้ อง:
ะ
ก
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 สำมำรถเข้ ำถึงได้ ง่ำยสำหรับทุกฝ่ ำยและสำมำรถปรับให้ เข้ ำกับกำรใช้ งำนในท้ องถิ่น (ตัวอย่ำง ในกรณีที่อินเทอร์ เน็ตไม่สำมำรถเข้ ำถึงได้ ในพื ้นที;่ กำร
ส่งแบบสอบถำมแบบออนไลน์จะไม่ถือว่ำเป็ นวิธีกำรที่ "สำมำรถเข้ ำถึงได้ ง่ำย");
 อนุญำตให้ ทกุ คน (รวมถึงลูกจ้ ำงประจำ ลูกจ้ ำงแบบชัว่ ครำว ชุมชนท้ องถิ่น และชนเผ่ำ) สำมำรถเสนอข้ อร้ องเรี ยนของพวกเขำได้ อย่ำงอิสระโดยไม่ต้อง
กลัวและอคติ;
 ผู้ประกอบกำรจะต้ องทำหน้ ำที่อย่ำงเหมำะสมเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
 ข้ อร้ องเรี ยนจะต้ องได้ รับกำรยอมรับ บันทึก และดำเนินกำรแก้ ไข
 ผู้ประกอบกำรจะต้ องเก็บบันทึกข้ อร้ องเรี ยน และกำรดำเนินกำรแก้ ไข
 กำรแก้ ไขจะต้ องผ่ำนกำรเจรจำข้ อตกลงระหว่ำงทังสองฝ่
้
ำยบนพื ้นฐำนของหลักกำรยินยอมที่ได้ รับกำรบอกแจ้ งล่วงหน้ ำ และเป็ นอิสระ" หรื อ Free,
prior and informed consent (FPIC)
เมื่อมีข้อขัดแย้ งหรื อข้ อร้ องเรี ยนเกิดขึ ้น กลไกต้ องสำมำรถแก้ ไขปั ญหำและป้องกันกำรเกิดซ ้ำของปั ญหำ. กลไกที่ใช้ จะต้ องเป็ นอิสระ ถูกต้ อง และได้ รับกำร
ยอมรับโดยทัว่ ไป
่ ยวข้
่
้
้
5.8.2. เปอร ์เซ็นต ์การยินยอมของผู ม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียทีเกี
องก ับโครงการแบบฉันทามติทเกิ
ี่ ดขึนบนพื
นฐานของหลั
กการยินยอมที่
ได้ร ับการบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็ นอิสระ

หมายเหตุ: ผูม้ ี ส่วนได้เสียสามารถมี ส่วนร่วมในช่วงเวลาต่างๆของกิ จกรรมของโรงงาน. พวกเขาสามารถให้คาปรึ กษาในการประเมิ นผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
และสังคมในกิ จกรรมปัจจุบนั หรื อในอนาคต ปัญหาการใช้ทีด่ ิ น การระบุพืน้ ที ่ HCV หรื อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
หลักกำรยินยอมที่ได้ รับกำรบอกแจ้ งล่วงหน้ ำ และเป็ นอิสระ" หรื อ Free, prior and informed consent (FPIC) คือ
 อิสระ หมำยถึงกำรตัดสินใจที่ไม่มีกำรบังคับข่มขู่ และกำรจัดกำรโดยบุคคลภำยนอก
 แจ้ งล่วงหน้ ำ หมำยถึงกำรได้ รับควำมยินยอมที่มำจำกกำรให้ เวลำมำกพอทีจ่ ะพิจำรณำข้ อมูลทังหมดและกำรตั
้
ดสินใจในกำรเริ่มกิจกรรมและเคำรพ
เวลำของกระบวนกำรให้ คำปรึกษำ
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กำรบอกแจ้ ง แสดงให้ เห็นว่ำข้ อมูลที่ให้ ไว้ ที่ครอบคลุมต่อไปนี ้:

ประเภท, ขนำด, ระยะเวลำ และขอบเขตของโครงกำร;

เหตุผลหรื อวัตถุประสงค์ของโครงกำร;

สถำนที่ตงของพื
ั้
้นที่ที่จะได้ รับผลกระทบ;

กำรประเมินเบื ้องต้ นทำงเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้ อม. ผลกระทบที่เป็ นไปได้ (บวกและลบ) รวมทังควำมเสี
้
ย่ งทีอ่ ำจเกิดขึ ้น
และผลประโยชน์;

บุคลำกรที่จะมีสว่ นร่วมในกำรดำเนินงำนของโครงกำร
 กำรยินยอม หมำยถึงกำรสร้ ำงบทสนทนำที่สำมำรถช่วยในกำรแก้ ปัญหำที่เหมำะสมและสำมำรถทำงำนได้ ในบรรยำกำศของควำมเคำรพซึง่ กันและกัน
และกำรมีสว่ นร่วมอย่ำงเต็มรูปแบบ และเป็ นธรรม. กระบวนกำรนี ้อำจรวมกำรได้ รับควำมยินยอม. ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียจะต้ องสำมำรถที่จะมีสว่ นร่วมผ่ำนตัว
แทนทีเ่ ลือกมำย่ำงอิสระ. กำรมีสว่ นร่วมของสตรี เยำวชน และเด็ก ๆ ในกระบวนกำรมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ นั ใจว่ าผู้มีส่วนได้ เสียได้ เข้ าร่ วมในกิจกรรมของโรงงานอย่ างกระตือรือร้ นและมีประสิทธิภาพ
คาแนะนาสาหรับการดาเนินงาน:
ผู้ประกอบกำรจะต้ องพัฒนำและใช้ กระบวนกำรมีสว่ นร่วมของผู้มสี ว่ นได้ เสีย:
 รวมถึงขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรผู้มสี ว่ นได้ เสียทีม่ ีควำมเกี่ยวข้ องสำหรับแต่ละโครงกำร
 รำยกำรต้ องสำมำรถระบุผ้ มู ีสว่ นได้ เสียที่อำจจะได้ รับผลกระทบ
 ผู้ประกอบกำรจะต้ องให้ ควำมสนใจเป็ นพิเศษเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำสตรี เยำวชน และคนในท้ องถิ่นสำมำรถมีสว่ นร่วมในกำรประชุมและกำรเจรจำต่อรอง
 สำมำรถจัดกำรประชุมแยกระหว่ำงกลุม่ สตรี กลุม่ เยำวชน และกลุม่ คนที่ได้ รับผลกระทบหำกจำเป็ น
 ทำให้ เกิดกำรมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังหมด
้
รวมทังผู
้ ้ มสี ว่ นได้ เสียที่ได้ รับผลกระทบ
 มีวิธีกำรที่จะเชิญชวนให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียจะมีสว่ นร่วมและเพื่อให้ ข้อมูลที่มีอยูแ่ บบ
 โปร่งใส และทันเวลำ;
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 ก่อนที่จะมีกำรประชุม; และ
 ในรูปแบบ (เช่น ภำษำรวมทังปรั
้ บรูปแบบกำรนำเสนออื่น ๆ ) ทีเ่ หมำะสมสำหรับผู้มีสว่ นได้ เสียและ / หรื อกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียมีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจ
 กำหนดวิธีกำรที่ใช้ ในกำรมีสว่ นร่วม กำรปรึกษำ และฉันทำมติจำกผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทีไ่ ด้ รับผลกระทบ;
 กำหนดวิธีกำรที่จะเผยแผ่ผลของกำรให้ คำปรึกษำแก่สำธำรณชน
ผู้ประกอบกำรจะต้ องเก็บบันทึกข้ อตกลงแบบฉันทำมติเช่นเดียวกันกับข้ อคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นรำยบุคคลและ / หรื อเป็ นกลุม่
่ นของธุรกิจ
เกณฑ ์ 5.9. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยังยื
่ ออ้อย 1 ต ัน
5.9.1. มู ลค่าเพิมต่

หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่ มไม่ใช่กาไร. มูลค่าเพิ่ มจากการผลิ ตคือยอดขายสิ นค้าหักลบต้นทุนวัตถุดิบ (รวมถึงพลังงาน) และบริ การทีซ่ ื ้อ แต่ไม่รวมถึงค่า สึกหรอ.
มูลค่าเพิ่มคานวณได้ง่ายกว่ากาไร เพราะเป็ นการคานวณทีไ่ ม่มีผลกระทบจากวิ ธีการทาบัญชี ทีแ่ ตกต่างกัน หรื อต่างมาตรฐาน. มูลค่าเพิ่ มทีอ่ งค์กรสร้างขึ้นจะ
กระจายไปให้กบั พนักงาน รัฐบาล (ไม่รวมภาษี ) ผูถ้ ือหุน้ และการลงทุนเพิ่ มเติ ม
วัตถุประสงค์ : ประเมินความยั่งยืนทางด้ านเศรษฐกิจ
คาแนะนาสาหรับการตรวจสอบ:
สำหรับโรงงำนน ้ำตำล มูลค่ำเพิ่มคำนวณจำกกำรขำยน ้ำตำล เอทำนอล กำกน ้ำตำล กำกอ้ อย และพลังงำน ในกรณีของเกษตรกรที่ปลูกอ้ อย มูลค่ำเพิ่มคำนวณ
จำกกำรขำยอ้ อยหักลบค่ำใช้ จ่ำยของปั จจัยกำรผลิต
วัตถุดิบและบริ กำรอื่น ๆ รวมถึงสำรเคมีกำรเกษตร, ปุ๋ ย, ผลิตภัณฑ์เคมีทใี่ ช้ ในกระบวนกำรผลิต, พลังงำน (รวมทังน
้ ้ำมัน), กำรให้ คำปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญ, กำร
บริ กำรกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว, กำรจัดกำรและกำรบำรุงรักษำดิน
กำรคำนวณจะไม่รวมเงินอุดหนุน เงินเดือน ภำษี และกำรปั นผลกำไร
ผู้ตรวจสอบต้ องตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ รับจำกฟำร์ มและโรงงำน
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่
้
่
หลักการที่ 6: ข้อกาหนดเพิมเติ
มสาหร ับการผลิตเชือเพลิ
งชีวภาพภายใต้คาประกาศของสหภาพยุโรปเรืองพลั
งงาน
่ คุณภาพน้ามน
้
หมุนเวียน (2009/28/EC) และคาประกาศของสหภาพยุโรปฉบับปร ับปรุ ง เรือง
ั เชือเพลิ
ง
(2009/30/EC)
6.1.1. ภาวะโลกร ้อนต่อหน่ วยของพลังงาน

คาแนะนาสาหรับการตรวจสอบ:
กำรคำนวณกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำกกำรผลิตและกำรใช้ เอทำนอลจำกอ้ อยให้ ประยุกต์ใช้ คำ่ เริ่ มต้ นดังที่ระบุไว้ ในข้ อ D ของภำคผนวกV ของคำประกำศ
ของสหภำพยุโรปเรื่ องพลังงำนหมุนเวียน (2009/28/EC) (ดูภำคผนวก 6)
ค่ำกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกมำตรฐำนคือผลรวมของค่ำกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกในกำรปลูกอ้ อย: 14 กรัม CO2eq/MJ + ค่ำกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำก
โรงงำน (รวมถึงกำรใช้ ไฟฟ้ำเกินกำหนด): 1 กรัม CO2eq/MJ + ค่ำกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกในกำรขนส่ง: 9 กรัม CO2eq/MJ. กำรปล่อยมลพิษจำกกำรผลิต
เครื่ องจักรและอุปกรณ์จะไม่ถกู นำมำพิจำรณำ
ผู้ประกอบกำรจะต้ องใช้ คำ่ เริ่มต้ นของ 24 กรัม CO2eq/เชื ้อเพลิง MJ ถ้ ำค่ำกำรปล่อยมลพิษที่เกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงปริ มำณของคำร์ บอนในดินที่เกิดจำกกำร
เปลีย่ นแปลงกำรใช้ ประโยชน์ของที่ดินหลัง มกรำคม 2551 เป็ นศูนย์
หำกค่ำกำรปล่อยมลพิษที่เกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงปริ มำณของคำร์ บอนในดินที่เกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ ประโยชน์ของที่ดินหลัง มกรำคม 2551 ไม่ได้ เป็ น
ศูนย์ กำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในกำรกักเก็บคำร์ บอนในดินต้ องคำนวณเพิ่มสำหรับกำรผลิตและกำรใช้ อ้อยทำเอทำนอล กำร
คำนวณกำรปล่อยก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์จำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ ประโยชน์ของที่ดินจะต้ องมีกำรคำนวณตำมภำคผนวก V ข้ อ C 7 ของกฎหมำยของ
สหภำพยุโรปและแนวทำงของสหภำพยุโรปสำหรับกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกที่เกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ ประโยชน์ที่ดิน (OJ L151, 17/06/2010)
กำรลดกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำกกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวภำพที่เป็ นของแข็งและของเหลวจะต้ องมีอย่ำงน้ อย 35% (น้ อยกว่ำ 54.4 กรัม CO2eq/MJ) มีผลบังคับใช้
ตังแต่
้ 1 มกรำคม 2560 กำรลดกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำกกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวภำพและของเหลวทำงชีวภำพต้ องมีอย่ำงน้ อย 50% (น้ อยกว่ำ 41.9 กรัม
CO2eq/MJ) จำก 1 มกรำคม 2561 กำรลดกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำกกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวภำพและของเหลวทำงชีวภำพต้ องมีอย่ำงน้ อย 60% (จึงน้ อยกว่ำ
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33.5 กรัม CO2eq/MJ) สำหรับเชื ้อเพลิงชีวภำพและของเหลวทำงชีวภำพที่ผลิตในกำรติดตังซึ
้ ่งในกำรผลิตเริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 กำรคำนวณ
ค่ำที่แท้ จริ งไม่ได้ รับอนุญำต
* คำว่ำ 'ติดตัง'้ รวมถึงกำรติดตังกำรประมวลผลที
้
่ใช้ ในกระบวนกำรผลิต ไม่ควรคำนึงว่ำเป็ นสิง่ อำนวยควำมสะดวกในกำรผลิต ซึง่ อำจจะถูกเพิ่มเข้ ำไปในห่วงโซ่
กำรผลิตโดยเจตนำ
้ ที
่ มี
่ ความหลากหลายทางชีวภาพสู ง การก ักเก็บคาร ์บอนในดินสู ง หรือป่ าพรุทปลู
6.1.2. เปอร ์เซ็นต ์ของพืนที
ี่ กอ้อยหลังจากวน
ั ที่ 1
มกราคม 2551

หมายเหตุ: พืน้ ทีท่ ีม่ ี ค่าความหลากหลายทางชี วภาพสูงหมายถึงพืน้ ทีท่ ีป่ รากฏหนึ่งในสถานะดังต่อไปนี ้ ไม่ว่าก่อนหรื อหลังมกราคม 2551:
ก. ป่ ำดังเดิ
้ ม และป่ ำผลิตไม้ อื่น ๆ โดยเฉพำะพื ้นที่ป่ำที่มีพนั ธุ์ไม้ พื ้นเมือง ที่ไม่มีข้อบ่งชี ้ที่ชดั เจนว่ำไม่มีกิจกรรมใด ๆของมนุษย์ และกระบวนกำรทำงนิเวศวิทยำ
จะไม่ถกู รบกวน
ข. พื ้นที่ที่กำหนดโดยกฎหมำยหรื อโดยเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ มู ีอำนำจทีเ่ กี่ยวข้ องเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรป้องกันธรรมชำติ หรื อสำหรับกำรป้องกันของหำยำกหรื อคุกคำม
ระบบนิเวศทีใ่ กล้ สญ
ู พันธุ์หรื อสำยพันธุ์ที่ได้ รับกำรยอมรับโดยข้ อตกลงระหว่ำงประเทศหรื อรวมอยูใ่ นรำยกำรที่ร่ำงขึ ้นโดยองค์กรระหว่ำงรัฐบำลหรื อสหภำพ
นำนำชำติเพื่อกำรอนุรักษ์ ธรรมชำติภำยใต้ กำรรับรู้ขององค์กรดังกล่ำวโดยคณะกรรมำธิกำรยุโรป เว้ นแต่เป็ นหลักฐำนที่ระบุวำ่ กำรผลิตของวัตถุดิบที่ไม่ได้
ยุง่ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในกำรป้องกันธรรมชำติเหล่ำนัน้
ค. ทุง่ หญ้ ำที่มคี วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง:
i. ทุง่ หญ้ ำธรรมชำติที่ไม่มีกำรแทรกแซงของมนุษย์ทย
ี่ งั คงรักษำองค์ประกอบธรรมชำติ ชนิด ลักษณะของระบบนิเวศและกระบวนกำรได้ ดี หรื อ
ii. ทุง่ หญ้ ำที่ไม่ใช่ธรรมชำติที่ไม่มีกำรแทรกแซงของมนุษย์และสำยพันธุ์ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่อด
ุ มด้ วยชีวนำนำพรรณและไม่สลำยตัว และมีหลักฐำนที่ระบุวำ่ กำร
เก็บเกี่ยวของวัตถุดิบในทุง่ หญ้ ำนี ้เป็ นสิง่ ที่จำเป็ นเพื่อรักษำสถำนะของทุง่ หญ้ ำไว้
ง. พื ้นที่ธรรมชำติใหม่ที่ได้ ถกู ประกำศเป็ นพื ้นที่ค้ มุ ครองอย่ำงเป็ นทำงกำรจำกคณะกรรมำธิกำรยุโรป
Bonsucro
จะแจ้ งไปยังผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
รำยละเอียดของพื ้นทีค่ ้ มุ ครองจำกคณะกรรมำธิกำรยุโรป ทันทีที่ Bonsucro รับทรำบข้ อมูลจำกคณะกรรมำธิกำรยุโรป
พื ้นที่ดินมีสต็อกคำร์ บอนสูง: ที่ดนิ ที่ปรำกฏหนึง่ ในสถำนะดังต่อไปนี ้ในเดือนมกรำคมปี 2551 และที่ไม่ได้ มีสถำนะ:
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ก. พื ้นที่ช่มุ น ้ำคือดินแดนที่ปกคลุมหรื ออิ่มตัวด้ วยน ้ำอย่ำงถำวรหรื อเกือบทังปี
้ ;
ข. พื ้นที่ป่ำผลิตอย่ำงต่อเนื่องกล่ำวคือพื ้นที่ที่ปกคลุมมำกกว่ำหนึง่ เฮคเตอร์ ที่มตี ้ นไม้ สงู กว่ำห้ ำเมตร และมีกำรปกคลุมของเรื อนยอดมำกกว่ำ 30% หรื อต้ นไม้ ที่
สำมำรถไปถึงเกณฑ์ที่ขนต
ั ้ ำ่ ของกำรมีชิวิตอยู่ (ไม่รวมถึงพื ้นที่ดินในเมือง หรื อพื ้นที่ที่ใช้ ทำงงำนกำรเกษตร ให้ คิดเป็ นต้ นไม้ ในระบบกำรเกษตร เช่นสวนไม้
ผล และระบบนิเวศเกษตรเมื่อพืชมีกำรเจริ ญเติบโตภำยใต้ ต้นไม้ );
ค. พื ้นที่ป่ำผลิตอย่ำงต่อเนื่องกล่ำวคือพื ้นที่ที่ปกคลุมมำกกว่ำหนึง่ เฮคเตอร์ ที่มตี ้ นไม้ สงู กว่ำห้ ำเมตร และมีกำรปกคลุมของเรื อนยอด 10% ถึง 30% หรื อต้ นไม้ ที่
สำมำรถไปถึงเกณฑ์ที่ขนต
ั ้ ำ่ ของกำรมีชีวิตอยู่ และมีหลักฐำนที่บง่ บอกได้ วำ่ คำร์ บอนสต็อกของพื ้นที่ก่อนและหลังกำรปลูกอ้ อยสำมำรถคำนวณกำรปล่อย
ก๊ ำซเรื อนกระจกที่ลดลงได้ และตรงกับเกณฑ์ขนต
ั ้ ำ่ ในข้ อ 6.1 ของมำตรฐำน Bonsucro
เชื ้อเพลิงชีวภำพไม่ควรมีกำรผลิตจำกวัตถุดิบทีม่ ำจำกพื ้นที่ป่ำพรุนบั ตังแต่
้ เดือนมกรำคม 2551 ยกเว้ นในกรณีทมี่ ีหลักฐำนที่ระบุวำ่ กำรเพำะปลูกอ้ อยและกำร
เก็บเกี่ยวไม่เกี่ยวข้ องกับกำรสูญเสียน ้ำของดินที่ไม่มีกำรระบำยน ้ำก่อนหน้ ำนี ้
คาแนะนาสาหรับการตรวจสอบ:
กำรแสดงหลักฐำนทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรใช้ พื ้นทีม่ ีได้ ในหลำยรูปแบบ เช่น ภำพถ่ำยทำงอำกำศ ภำพจำกดำวเทียม แผนที่ ใบกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกำรสำรวจพื ้นที.่
หลักฐำนที่นำมำแสดงสำมำรถเป็ นหลักฐำนทำงบวก (เช่น กำรถ่ำยภำพพื ้นที่ของพื ้นที่ทแี่ สดงว่ำจะมีกำรปลูกอ้ อย) หรื อเป็ นหลักฐำนหักล้ ำง (เช่น แผนที่ป่ำใน
ภูมิภำคทีแ่ สดงให้ เห็นว่ำพื ้นที่ปลูกอ้ อยอยูน่ อกพื ้นที่ป่ำ)
ในกรณีของพื ้นที่ทถี่ กู กำหนดโดยกฎหมำยหรื อเจ้ ำหน้ ำท้ องถิ่นว่ำเป็ นพื ้นที่เพื่อกำรอนุรักษ์ เช่น พื ้นที่ที่มีสตั ว์หำยำก ถูกคุกคำม หรื อใกล้ สญ
ู พันธุ์ หรื อสำยพันธุ์
ถูกกำหนดไว้ ในข้ อตกลงระหว่ำงประเทศ องค์กรระหว่ำงรัฐบำล นำนำชำติ และคณะกรรมำธิกำรยุโรปว่ำเป็ นสำยพันธุ์เพื่อกำรอนุรักษ์ และอื่น ๆ ต้ องมีกำร
ประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม จัดทำแผนที่และพิกดั GPS
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1. คาจากัดความ

อ้ ำงอิง
บริ ษัท
ทุกส่วนขององค์กร หรื อหน่วยธุรกิจที่รับผิดชอบต่อกำรนำมำตรฐำนไปใช้
ผู้จดั ส่งสินค้ ำ / ผู้ทำสัญญำ หน่วยธุรกิจที่สง่ สินค้ ำ และ/ หรื อ กำรบริ กำรที่ครบถ้ วนให้ กบั ทำงบริ ษัท ซึง่ จะถูกนำไปใช้ ในกำรผลิตสินค้ ำ และ/หรื อ กำรบริ กำร
ของบริ ษัท
ผู้รับช่วงสัญญำ/ ผู้รับช่วง หน่วยธุรกิจในห่วงโซ่อปุ ำทำน จะทำงตรงหรื อทำงอ้ อม มีหน้ ำที่สง่ สินค้ ำ และ/หรื อกำรบริ กำรให้ กบั ผู้จดั ส่งสินค้ ำที่ครบถ้ วน
จัดส่งสินค้ ำ
จำกนันจะถู
้ กนำไปใช้ ในกำรผลิตสินค้ ำ และ/หรื อ กำรบริ กำรของบริ ษัท
หมวดหมูแ่ รงงำน
เนื่องจำกไม่มีข้อแตกต่ำงที่ชดั เจนในหมวดหมูป่ ระเภทของแรงงำน
ดังนันจึ
้ งมีควำมสัมพันธ์ของแรงงำนหลำกหลำยประเภท
เกษตรกรรม
และมีกำรใช้ แรงงำนที่แตกต่ำงหลำกหลำยรูปแบบ นอกจำกนี ้ในแต่ละประเทศยังมีประเภทของแรงงำนที่แตกต่ำงกัน ซึง่ ในบำง
กรณี เกษตรกรคนเดียวสำมำรถจัดอยูไ่ ด้ หลำยหมวดหมู่ มีเจ้ ำของที่ดินรำยย่อยหลำยรำยทีห่ ำรำยได้ เพิ่มจำกกำรทำงำนใน
ฟำร์ มใหญ่ ๆ ในช่วงฤดูกำลเก็บเกี่ยว
สรุปหมวดหมูก่ ว้ ำง ๆ ของแรงงำนเกษตรกรรม
ไม่มีคำ่ จ้ ำง
มีคำ่ จ้ ำง
เกษตรกรขนำดใหญ่และขนำดกลำง
แรงำนประจำ
เกษตรกรขนำดเล็ก เกษตรกรเพือ่ ดำรงชีพ
แรงงำนชัว่ ครำวและแรงงำนตำมฤดูกำล
แรงงำนครอบครัวไม่มีคำ่ จ้ ำง
แรงงำนอพยพ
กลุม่ เกษตรกร ผู้เช่ำและปั นผลผลิตจำกกำรเก็บเกี่ยว
แรงงำนรับช่วง
คนหักร้ ำงถำงพงทีด่ ิน
แรงงำนที่ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง
เด็ก
บุคคลใด ๆ ก็ตำมทีม่ ีอำยุตำ่ กว่ำ 15 ปี ยกเว้ นเสียแต่วำ่ มีกฎหมำยท้ องถิ่นที่กำหนดอำยุกำรทำงำนหรื ออำยุกำรศึกษำภำคบังคับ
ที่สงู กว่ำนี ้ โดยต้ องปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดดังกล่ำว
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อย่ำงไรก็ตำมหำกกฎหมำยท้ องถิ่นระบุอำยุกำรทำงำนเริ่ มต้ นที่ 14 ปี ในส่วนของประเทศที่กำลังพัฒนำ ซึง่ เป็ นข้ อยกเว้ นภำยใต้
อนุสญ
ั ญำ ILO 138 ให้ ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดที่ระบุอำยุต่ำลงมำ
อนุสญ
ั ญำว่ำด้ วยอำยุขนต
ั ้ ่ำ ILO ที่ 138 (1973) ระบุวำ่ อำยุขนต
ั ้ ่ำในกำรจ้ ำงงำนควรจะไม่ตำ่ กว่ำอำยุที่สำเร็ จกำรศึกษำภำค
บังคับ และในกรณีใด ๆ ก็ตำมไม่ควรจะมีอำยุตำ่ กว่ำ 15 ปี อย่ำงไรก็ตำมในประเทศสมำชิกที่มรี ะบบเศรษฐกิจและกำรศึกษำที่
ยังไม่พฒ
ั นำเท่ำที่ควร อำจอยูใ่ นเงื่อนไขที่ระบุอำยุขนั ้ ตำ่ ที่ 14 ปี
แรงงำนเด็ก
งำนใด ๆ ที่ทำโดยเด็กอำยุต่ำกว่ำที่ระบุในนิยำมเด็กข้ ำงต้ น ยกเว้ นนิยำมของ ILO ข้ อเสนอ ฉบับที่ 146
แรงงำนเยำวชน
แรงงำนใด ๆ ที่มีอำยุมำกกว่ำนิยำมเด็กข้ ำงต้ นแต่ไม่เกิน 18 ปี
แรงงำนเด็กในรูปแบบที่
แรงงำนเด็กมีหลำกหลำยรูปแบบ หำกแต่ต้องขจัดแรงงำนเด็กในรูปแบบที่เลวร้ ำยในทันที ดังที่ระบุใน มำตรำ 3 ของอนุสญ
ั ญำ
เลวร้ ำย
ILO ฉบับที่ 182
แรงงำนเด็กในงำนอันตรำย แรงงำนเด็กในงำนอันตรำย ระบุโดย มำตรำ 3 (d) ของอนุสญ
ั ญำ ILO เกี่ยวกับ ข้ อห้ ำม และ กำรขจัดแรงงำนเด็กในรูปแบบที่
เลวร้ ำยในทันที 1993 (182) 3D งำนซึง่ ธรรมชำติของงำนหรื อบริ บทแวดล้ อมของงำนก่อให้ เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ ต่อควำม
ปลอดภัย และต่อสภำวะจิตใจของเด็ก
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นจำกกำร อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นจำกกำรทำงำน หมำยถึงอุบตั ิเหตุทเี่ กิดขึ ้นโดยไม่คำดคิด ไม่ได้ ควบคุมไว้ ก่อน รวมถึงกำรกระทำรุนแรงซึง่ เป็ น
ทำงำน
ผลมำจำกกำรทำงำนหรื อที่เกี่ยวเนื่องกับกำรทำงำน ก่อให้ เกิดกำรบำดเจ็บ โรค หรื อเสียชีวิต อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นจำกกำรทำงำน
รวมอยูใ่ นกำรเดินทำง กำรขนส่ง หรื ออุบตั ิเหตุบนท้ องถนน ซึง่ ผู้ปฏิบตั ิงำนได้ รับบำดเจ็บอันเป็ นผลมำจำกกำรทำงำนหรื อขณะ
ปฏิบตั ิงำน อำทิ ขณะร่วมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ หรื ออยูท่ ี่ทำงำน หรื อขณะปฏิบตั ิภำรกิจให้ กบั นำยจ้ ำง
กำรบำดเจ็บจำกงำน: กำรบำดเจ็บรำยบุคคล โรค หรื อกำรเสียชีวิตซึง่ เกิดจำกอุบตั ิเหตุทเี่ กิดขึ ้นจำกกำรทำงำน กำรบำดเจ็บจำก
งำนจึงแตกต่ำงจำกโรคเนื่องจำกกำรทำงำน (occupational disease) ซึง่ หมำยถึงโรคทีเ่ กิดขึ ้นอันเป็ นผลกระทบจำกช่วงเวลำที่
ต้ องเผชิญกับปั จจัยเสีย่ งจำกกิจกรรมในกำรทำงำน
โรคเนื่องจำกกำรทำงำน
โรคที่เกิดขึ ้นอันเป็ นผลกระทบจำกช่วงเวลำที่ต้องเผชิญกับปั จจัยเสีย่ งจำกกิจกรรมในกำรทำงำน
ช่วงเวลำกำรรำยงำน
ช่วงเวลำกำรรำยงำน คือ 1 ปี เว้ นเสียว่ำจะตกลงเป็ นอย่ำงอืน่ ช่วงเวลำดังกล่ำว ควรรวมฤดูกำลกำลทำงำนที่สมบูรณ์หนึง่
ฤดูกำล
กำรคืนสภำพของน ้ำตำล
กำรคืนสภำพทังหมดทำงทฤษฎี
้
OR (Overall Recovery) ให้ เป็ นมำตรฐำนควำมบริ สทุ ธิ์ของน ้ำอ้ อยและกำกใยอ้ อยสำมำรถ
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หัวข้ อ สถิติอบุ ตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นจำกกำร
ทำงำน
(ผลจำกอุบตั เิ หตุในกำร
ทำงำน) นำไปใช้ โดย Sixteenth
International Conference of
Labour Statisticians, (Oct.1998)
ILO

“Good Management Practices
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ทำงทฤษฎี

คำนวณได้ ดงั นี ้: OR* = E* ⇥ BHR* = 0.98 ⇥ [100 − 20 ⇥WF,C 100 −WF,C ] ⇥ [1.5 ⇥ 50 PJ ]
โดยที่ w F,C เป็ นกำกใยอ้ อยในปริ มำณ g/100 g และ PJ ควำมบริ สทุ ธิ์ของน ้ำอ้ อยดิบ
นอกจำกนี ้ กำรฟอกน ้ำตำลสีขำวทังหมดให้
้
ขำวบริ สทุ ธิ์คำดว่ำจะเพิ่มกำรสูญเสียที่ไม่ทรำบสำเหตุ (undetermined loss) รำว
0.4 % ของน ้ำตำลในน ้ำอ้ อยดิบ factor 0.98 กลำยเป็ น 0.976.
ฟอสเฟตที่เทียบเท่ำกับกำร เนื่องจำกฟอสฟอรัสและไนโตรเจนส่งผลต่อยูโรฟิ เคชัน่ ต่ำงกัน กำรแปลงค่ำเทียบเท่ำฟอสฟอรัสที่ใช้ อยูบ่ นพื ้นฐำน potency
วัดค่ำยูโทรฟิ เคชัน่
factors คือ 3.06 สำหรับฟอสฟอรัส และ 0.42 สำหรับไนโตรเจน กำรใช้ ไนโตรเจน120 กก. /เฮกตำร์ /ปี และ ฟอสฟอรัส 20 กก. /
(กระบวนกำรเจริ ญเติบโต เฮกตำร์ /ปี ตัวเลขที่ได้ คือ (120 x 0.42) + (20 x 3.06) = ฟอสเฟต 112 กก./เฮกตำร์ /ปี
เกินขอบเขต)
พื ้นที่ที่มีคณ
ุ ค่ำสูงต่อกำร
พื ้นที่ที่มีคณ
ุ ค่ำสูงต่อกำรอนุรักษ์ (HCVs) ทังด้
้ ำนชีวภำพ ระบบนิเวศ สังคมและวัฒนธรรม ถือเป็ นสิง่ สำคัญจำเป็ นยิง่ ยวด ใน
อนุรักษ์ (HCVs)
ระดับชำติ ภูมิภำค และระดับโลก ถิ่นที่อยูท่ ำงธรรมชำติทงหมดต่
ั้
ำงมีคณ
ุ ค่ำต่อกำรอนุรักษ์ ซึง่ รวมถึงสำยพันธ์สงิ่ มีชีวิตประจำ
ถิ่นที่หำยำก มีระบบนิเวศบริ กำร สถำนที่ศกั ดิ์สทิ ธ์ หรื อแหล่งทรัพยำกรที่มกี ำรเก็บเกี่ยวโดยผู้อยูอ่ ำศัยในท้ องถิ่น อย่ำงไรก็ตำม
คุณค่ำบำงประกำรมีควำมสำคัญจำเป็ นมำกกว่ำคุณค่ำด้ ำนอื่น ๆ ซึง่ แนวทำงของ HCV มีวิธีกำรที่อยูบ่ นพื ้นฐำนของควำมเป็ น
จริ ง ในกำรชี ้คุณค่ำเหล่ำนัน้ ว่ำจะรักษำไว้ หรื อให้ กำรส่งเสริ ม (ดูที่ www.hcvnetwork. org) ปิ ดบัญชี วันที่ 1 มกรำคม 2551
พื ้นที่ที่มีคณ
ุ ค่ำสูงต่อกำรอนุรักษ์ (HCVs 6 ประเภท
HCV 1 พื ้นที่ที่มีควำมหลำกหลำยของสำยพันธ์: ควำมหนำแน่นของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ประกอบด้ วยสำยพันธุ์ประจำ
ถิ่นและหำยำก สำยพันธ์ทกี่ ำลังจะสูญพันธ์และที่ถกู คุกคำม โดยมีควำมสำคัญในระดับโลก ภูมิภำค หรื อระดับประเทศ
HCV 2 พื ้นที่ที่มีระบบนิเวศที่มภี มู ิทศั น์และระบบนิเวศแบบโมเสก: ระบบนิเวศที่มีภมู ิทศั กว้ ำง และระบบนิเวศแบบโมเสกซึง่ มี
ควำมสำคัญในระดับโลก ภูมิภำค หรื อระดับประเทศ โดยมีประชำกรซึง่ เจริ ญเติบโตหลำกหลำยสำยพันธุ์ ด้ วยรูปแบบทำง
ธรรมชำติของหลักกำรแพร่กระจำยและควำมอุดมสมบูรณ์
HCV 3 พื ้นที่ที่มีระบบนิเวศและแหล่งที่อยูอ่ ำศัยที่มีลกั ษณะเฉพำะ: ระบบนิเวศน์ แหล่งที่อยูอ่ ำศัยที่หำยำก ที่ถกู คุกคำม และ
ใกล้ จะหมดไป
HCV 4 พื ้นที่ที่มีระบบนิเวศบริ กำร: ระบบนิเวศบริ กำรขันพื
้ ้นฐำนในบริ บทสำคัญ ๆ ได้ แก่ พื ้นที่รับน ้ำ พื ้นที่กนั กำรพังทลำยของ
ดินที่มีควำมอ่อนตัวและพื ้นที่ลำดเอียง
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ผลกระทบสำคัญ

ดำเนินธุรกิจด้ วยควำม
ซื่อสัตย์
กำรเกณฑ์แรงงำนหรื อ
แรงงำนภำคบังคับ

HCV 5 พื ้นที่ที่เป็ นแหล่งปั จจัยพื ้นฐำนของชุมชน :พื ้นที่ที่เป็ นแหล่งปั จจัยพื ้นฐำนของชุมชนหรื อคนในท้ องถิ่น (สำหรับกำร
ดำรงชีวติ สุขภำพ อำหำร น ้ำ เป็ นต้ น), นิยำมจำกกำรเข้ ำไปมีสว่ นร่วมของชุมชนหรื อคนในท้ องถิ่น
HCV 6 พื ้นที่ที่มีคณ
ุ ค่ำด้ ำนวัฒนธรรม: พื ้นที่หรื อแหล่งที่อยูอ่ ำศัยและภูมิทศั น์ที่มคี วำมสำคัญระดับโลกและระดับประเทศ
ทำงด้ ำนวัฒนธรรม โบรำณคดี นัยยะทำงประวัตศิ ำสตร์ และ/หรื อ ที่มีควำมสำคัญด้ ำนวัฒนธรรมเชิงวิพำกษ์ ระบบนิเวศน์
เศรษฐกิจ ศำสนำ/สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ สำหรับวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชุมชนพื ้นเมืองหรื อคนในท้ องถิ่น นิยำมจำกกำรเข้ ำไปมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนหรื อคนในท้ องถิ่น
นอกจำกนี ้ยังรวมไปถึงดินที่มคี วำมเสีย่ งสูงจำกสำรคำร์ บอนในดิน เช่นดินพรุ ชำยเลน พื ้นที่ช่มุ น ้ำ และทุง่ หญ้ ำธรรมชำติประจำ
ถิ่นแท้ 100 % (โดยไม่เคยถูกดัดแปลงโดยกิจกรรมของมนุษย์)
ผลกระทบสำคัญอำจเกิดขึ ้นได้ ชดั เจน หำกกำรดำเนินกำรของโรงงำนหรื อฟำร์ มส่งผลต่อกำรเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้ อม โดย
ก่อให้ เกิด
(1) คุณภำพและ / หรื อ ปริ มำณของแหล่งที่อยูอ่ ำศัยซึง่ มีสว่ นเกื ้อกูลสำยพันธุ์ตำ่ ง ๆ ที่ถกู คุกคำมหรื อใกล้ จะสูญพันธุ์ โดยจำนวน
สำยพันธุ์และควำมสำมำรถในกำรดำรงอยูข่ องสำยพันธุ์ตำ่ ง ๆ (กำรจัดประเภทบัญชีแดงของสหภำพเพื่อกำรอนุรักษ์ ธรรมชำติ –
IUCN) ได้ รับผลกระทบที่ไม่พงึ ประสงค์ (2) กำรเปลีย่ นแปลง กำรลด หรื อควำมเสือ่ มถอยของควำมสมบูรณ์ของแหล่งที่อยูอ่ ำศัย
กำลังถูกคุกคำม โดยมีผลกระทบที่ไม่พงึ ประสงค์ตอ่ สถำนะระบบนิเวศน์ จำกควำมเห็นของนักนิเวศวิทยำผู้เชี่ยวชำญ (3) ระบบ
นิเวศบริ กำร (เช่น กำรส่งน ้ำ) มีกำรเปลีย่ นแปลงมำกพอที่จะก่อให้ เกิดผลที่ไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ชุมชนในท้ องที่ หรื อต่อระบบนิเวศน์
(ตัวอย่ำงเช่น กำรไหลของน ้ำซึง่ ประกอบด้ วยสำรอำหำรเพิ่มเติม โดยเปลีย่ นนิเวศวิทยำกระแสน ้ำ หรื อ ส่งผลต่อกำรมีน ้ำไว้ ดื่ม
ของชุมชนปลำยน ้ำ)
ธุรกิจควรดำเนินกำรโดยปรำศจำกกำรทุจริตในทุกรูปแบบ รวมไปถึงกำรข่มขูแ่ ละกำรติดสินบน
Principle 10 UN Global Compact
หมำยถึงกำรทำงำนหรื อกำรบริ กำรทังหมด
้
ซึง่ เกิดจำกกำรบีบบังคับบุคคลใด ๆ โดยกำรคุกคำม ลงโทษ ซึง่ บุคคลดังกล่ำวไม่ได้ ILO Convention C29
ยินยอมสมัครใจ
รูปแบบกำรเกณฑ์แรงงำนและแรงงำนภำคบังคับที่พบบ่อย : แรงงำนภำคบังคับมีหลำยประเภท บำงกลุม่ ถูกบังคับโดยรัฐ แต่โดย (กำรต่อสู้กบั แรงงำนภำคบังคับ :
ส่วนใหญ่จะพบในภำคเอกชน แรงงำนภำคบังคับอำจเกิดจำกกำรค้ ำมนุษย์ หรื อกำรอพยพเข้ ำเมืองที่ไม่ปรกติ กลไกที่ใช้ ในกำร คูม่ ือสำหรับนำยจ้ ำง และภำค ธุรกิจ
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กำรเลือกปฏิบตั ิ

บังคับแรงงำน ได้ แก่ กำรขัดหนี ้ ทำส หรื อกำรมีธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นทำงที่ผดิ ระบบกำรเกณฑ์แรงงำนที่หลอกลวง ศึกษำรำยกำร อนุสำร ฉ .2)
รูปแบบกำรเกณฑ์แรงงำนและแรงงำนภำคบังคับที่พบบ่อยฉบับเต็มได้ จำกคูม่ ือ HLO
แรงงำนภำคบังคับโดยมีหนี ้เป็ นสินจ้ ำง: หรื อมักเรี ยกกันว่ำ “แรงงำนขัดหนี ้” (bonded labour/debt bondage) ในแถบเอเชียใต้
ซึง่ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิที่คอ่ นข้ ำงเป็ นเรื่ องปรกติ แรงงำนขัดหนี ้จะเกิดขึ ้นเมื่อบุคคลมีกำรจำนองแรงงำนของตนหรื อของสมำชิกใน
ครอบครัวแก่บคุ คลที่ปล่อยสินเชื่อเพื่อจ่ำยแทนเงินใช้ หนี ้หรื อเงินกู้
แรงงำนทีเ่ กิดจำกกำรค้ ำมนุษย์: กำรค้ ำมนุษย์มกั เชื่อมโยงกับแรงงำนภำคบังคับ โดยได้ รับกำรหนุนหลังจำกกลุม่ เครื อค่ำย
องค์กรอำชญำกร หรื อจำกปัจเจกบุคคล ที่มีสว่ นร่วมใน กำรเกณฑ์แรงงำนที่หลอกลวง กำรกรรโชกขูเ่ ข็ญ กำรหักหลัง เพื่อวัตถุใน
กำรแสวงหำประโยชน์จำกแรงงำน
แรงงำนภำคบังคับที่เกี่ยวข้ องกับกำรแสวงหำผลประโยชน์ด้ำนแรงงำนจำกระบบสัญญำจ้ ำง: ประเด็นนี ้สำมำรถพบได้ โดยทัว่ ไป
ในทุกส่วนของโลก ตัวอย่ำงเช่น แรงงำนต่ำงด้ ำวอำจตกอยูใ่ นสภำพที่เป็ นหนี ้ต่อผู้จ้ำงงำนตำมสัญญำ สืบเนื่องจำกรำยจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่สงู มำกและมีควำมเป็ นไปได้ ที่ต่ำมำกทีจ่ ะเปลีย่ นนำยจ้ ำงเมื่อมำถึงประเทศปลำยทำง
1 เงื่อนไขของกำรเลือกปฏิบตั ิ ประกอบด้ วย (Art 1 C111)
ILO Convention C111
(a) ควำมแตกต่ำง กำรแบ่งแยก หรื อควำมโปรดปรำนใด ๆ ที่มีพื ้นฐำนมำจำกเชื ้อชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ ทัศนคติด้ำนกำรเมือง
กำรแบ่งชำติ หรื อที่ไปที่มำทำงสังคม ซึง่ มีผลต่อกำรหยุดยังหรื
้ อลดควำมเท่ำเทียมทำงโอกำส หรื อกำรได้ รับกำรปฏิบตั จิ ำกกำร
จ้ ำงงำนหรื อในอำชีพ
(b) ควำมแตกต่ำง กำรแบ่งแยก หรื อควำมโปรดปรำน ประกำรอื่นใด ซึง่ มีผลต่อกำรหยุดยังหรื
้ อลดควำมเท่ำเทียมทำงโอกำส
หรื อกำรได้ รับกำรปฏิบตั จิ ำกกำรจ้ ำงงำนหรื อในอำชีพ อำจระบุโดยสมำชิกที่เกี่ยวข้ อง ภำยหลังจำกกำรปรึกษำหำรื อกับตัวแทน
นำยจ้ ำงและองค์กรแรงงำนที่มีอยู่ และร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เหมำะสม
2. ควำมแตกต่ำง กำรแบ่งแยก หรื อควำมโปรดปรำนใด ๆ โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพำะของงำน ซึง่ มีพื ้นฐำนอยูบ่ นสิง่ จำเป็ นที่
เกี่ยวข้ อง กรณีนี ้ไม่ควรนับเป็ นกำรเลือกปฏิบตั ิ
3. สำหรับวัตถุประสงค์ของอนุสญ
ั ญำฉบับนี ้ เงื่อนไขกำรจ้ ำงงำนและอำชีพ หมำยรวมถึง กำรฝึ กงำน กำรจ้ ำงงำน อำชีพเฉพำะ
ทำง รวมทังเงื
้ ่อนไขและข้ อกำหนดในกำรจ้ ำงงำน
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ภาคผนวก 2. รายการของอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศ

http://www.ilo.org/ilolex/english/subjectE.htm

หลักกำร
ไม่มีกำรบังคับใช้
แรงงำน

กำรคุ้มครองแรงงำน
เด็ก

เสรี ภำพในกำรสมำคม
และกำรเจรจำต่อรอง

อนุสญ
ั ญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ILO ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้: กำรยกเลิกกำรใช้ แรงงำนเด็ก (C 138 และ C 182), กำรยกเลิกกำร
บังคับหรื อแรงงำน (C 29 และ 105), กำรจ่ำยค่ำตอบทีเ่ ป็ นธรรม (C100), กำรยกเลิกกำรเลือกปฏิบตั ิในกำรประกอบอำชีพและกำรจ้ ำงงำน
(C111), เสรี ภำพในกำรสมำคม (C87) และสิทธิในกำรเจรจำต่อรอง (C98)

มำตรฐำนสำกล
ILO Convention 29 (1930) Forced
Labour
ILO Convention 105 (1957)
Abolition of forced Labour
ILO Convention 138 (1973)
Minimum Age
ILO Convention 182 (1999) Worst
Forms of Child Labour
UN declaration on Rights of the
Indigenous Peoples (2007)
ILO Convention 87 (1948)
Freedom of Association and
Protection of Right to Organize
ILO Convention 98 (1949) Right
to organize and collective
bargaining

บทบัญญัติ

เนื ้อหำ

Article 5

กำรจ้ ำงงำนของบริ ษัทต้ องไม่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบของกำรบังคับใช้ แรงงำนใด ๆ

Article 1

ไม่ได้ กระทำในรูปแบบของกำรใช้ แรงงำนบังคับใด ๆ

Article 1-3
Articles 1-7

กำรยกเลิกกำรใช้ แรงงำนเด็กและควำมหมำยของอำยุขนต
ั ้ ำ่ ของแรงงำนเด็ก 15-18 ปี (ขึ ้นอยูก่ บั
อำชีพ)
กำรยกเลิกทำสเด็ก กำรใช้ แรงงำนเด็กขัดหนี ้ กำรค้ ำ และกำรค้ ำประเวณี; วิธีกำรที่เหมำะสมในกำร
ตรวจสอบและกำรบังคับใช้

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

ไม่มีกำรใช้ งำนที่สมั ผัสกับอันตรำยหรื อกำรเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผู้หญิงและเด็กพื ้นเมือง

Articles 2-11

เสรี ภำพในกำรเข้ ำร่วมองค์กร สหภำพ และสหพันธ์ที่ลกู จ้ ำงเลือกด้ วยตัวเองอย่ำงอิสระ; มำตรกำร
เพื่อปกป้องสิทธิระเบียบในกำรจัดตัง้

Articles 1-4

กำรป้องกันกำรกระทำที่ตอ่ ต้ ำนสหภำพและมำตรกำรในกำรควบคุมสหภำพ
ข้ อกำหนด และเงื่อนไขของกำรจ้ ำงงำนผ่ำนข้ อตกลงร่วมกัน
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ไม่ใช่กำรเลือกปฏิบตั ิ
และกำรจ่ำยค่ำตอบที่
เป็ นธรรม

กำรจ้ ำงงำนของผู้
อพยพที่เป็ นธรรม
กำรปกป้อง
ผู้ประกอบกำรขนำด
เล็ก

กำรซื ้อที่ดินทีเ่ ป็ นธรรม

กำรมีสว่ นร่วมของชน
พื ้นเมืองและชนเผ่ำที่

UN Declaration of the Rights of
Article 3
Indigenous Peoples (2007)
ILO Convention 100(1951) Equal
Articles 1-3
Remuneration
ILO Convention 111 (1958)
Discrimination (Employment and Articles 1-2
Occupation)
Articles 2, 8 (2e), 9, 15
UN Declaration on Rights of
(2), 16 (1), 21 (2), 22, 24
Indigenous Peoples (2007)
(1), 29 (1), 46 (3
ILO Convention 97 (1949)
Migration for Employment
ILO Convention 117 (1962)
Social Policy (Basic Aims and Article 4
Standards)
ILO Convention 169 (1989) on
Article 13-19
Indigenous and Tribal Peoples
UN Declaration on the Rights of
Articles 25, 26
Indigenous Peoples (2007)
UN Convention on Biological
Article 10 (c)
Diversity (1992)
ILO Convention 169
Articles 6-9
(1989) on Indigenous and Tribal

ชนพื ้นเมืองมีสทิ ธิที่จะตัดสินใจเองและทำตำมได้ อย่ำงอิสระทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำทำงสังคม
และวัฒนธรรมของพวกเขำ
ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมสำหรับชำยและหญิง สำหรับกำรทำงำนในหน้ ำที่เท่ำเทียมกัน
ควำมเท่ำเทียมกันของโอกำสและกำรปฏิบตั ิในส่วนที่เกี่ยวกับกำรจ้ ำงงำนและกำรประกอบอำชีพ;
กำรเลือกปฏิบตั ิไม่อยูบ่ นพื ้นฐำนของเชื ้อชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ชำติ
หรื อแหล่งกำเนิดทำงสังคม
ไม่มีกำรเลือกปฏิบตั ิบนพื ้นฐำนของแหล่งกำเนิดหรื อเอกลักษณ์;
อิสระที่จะแสดงตัวตนอยูบ่ น
พื ้นฐำนที่กำหนดเอง; ควำมสนใจเป็ นพิเศษกับกำรคุ้มครองเต็มรูปแบบของสิทธิของผู้หญิงพื ้นเมือง
กำรให้ ข้อมูล; ไม่ขดั ขวำงกำรเดินทำง; กำรดูแลสุขภำพ กำรไม่เลือกปฏิบตั ิในกำรจ้ ำงงำน; ที่พกั ,
กำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรกำหนดค่ำตอบแทน ไม่มกี ำรบังคับส่งกลับของแรงงำน กำรหักเงิน
กำรโอนสิทธิ
กำรช่วยเหลือในรูปแบบสหกรณ์
มำตรฐำนกำรดำรงชีวิต

กำรจัดครอบครองเพื่อรักษำควำมปลอดภัย

เคำรพและปกป้องสิทธิที่ดินและทรัพยำกรธรรมชำติครอบครองและใช้ ; เคำรพในประเพณี ไม่มีกำร
บังคับ; ค่ำชดเชยสำหรับกำรสูญเสียและกำรบำดเจ็บ
สิทธิในกำรครอบครองที่ดิน;
สิทธิในกำรเป็ นเจ้ ำของในกำรพัฒนำและกำรควบคุมพื ้นที่และ
ทรัพยำกรอื่น ๆ
กำรป้องกันและกำรส่งเสริ มกำรใช้ ทรัพยำกรชีวภำพให้ สอดคล้ องกับกำรปฏิบตั ิแบบดังเดิ
้ ม
มีผ้ แู ทนสถำบันของตัวเอง กำรให้ คำปรึกษำโดยมีวตั ถุประสงค์ของกำรบรรลุข้อตกลงหรื อควำม
ยินยอม; สิทธิในกำรตัดสินใจจัดลำดับควำมสำคัญได้ ด้วยตัวเอง กำรเก็บศุลกำกรของตัวเอง และ
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เป็ นธรรม

Peoples
UN Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples (2007)
Convention on the Elimination of
All
Forms
of
Racial
Discrimination,
International
Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights, Inter
American Human Rights System

สุขภำพและควำม
ปลอดภัย

ILO Convention 184 (2001)
Safety and Health in Agriculture
Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants
(2001)

กำรควบคุมหรื อลดกำร
ใช้ สำรเคมีอนั ตรำย
และยำฆ่ำแมลง

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

แก้ ไขควำมผิดตำมกฎหมำยจำรีตประเพณี (ร่วมกับสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ)
Articles 10, 11 (2), 19, 28 สิทธิในกำรตัดสินใจบนพื ้นฐำนหลักกำรยินยอมที่ได้ รับกำรบอกแจ้ งล่วงหน้ ำและเป็ นอิสระกับ
(1), 29 (2) and 32.(2).
โครงกำรใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อดินแดนของพวกเขำ แสดงออกผ่ำนผู้แทนสถำบันของตัวเอง
UN CERD Committee, UN
Committee on Social
Cultural and Economic
หลักกำรยินยอมที่ได้ รับกำรบอกแจ้ งล่วงหน้ ำและเป็ นอิสระอำจส่งผลกระทบต่อชนพื ้นเมือง
Rights, Inter American
Commission on Human
Rights
ดำเนินกำรประเมินควำมเสีย่ งและกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันเพือ่ ให้ มนั่ ใจว่ำไม่มคี วำมเสีย่ งด้ ำน
สุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรทำงำนกับเครื่ องจักร, สำรเคมี, เครื่ องมือและกระบวนกำร; ให้
Articles 7-21
แน่ใจว่ำมีกำรเผยแพร่ข้อมูล; มีกำรฝึ กอบรมที่เหมำะสม, มีกำรกำกับดูแลและกำรปฏิบตั ิตำม; มี
กำรคุ้มครองพิเศษสำหรับเด็กและเยำวชนและแรงงำนหญิง; ควำมคุ้มครองกำรบำดเจ็บและโรค
จำกกำรประกอบอำชีพ
ห้ ำม และ/หรื อ กำจัดกำรผลิตและกำรใช้ สำรเคมีที่ระบุไว้ ในภำคผนวกของอนุสญ
ั ญำ (เช่น ยำฆ่ำ
Article 1-5
แมลงชนิด chlordane, PCB); จำกัดกำรผลิตและกำรใช้ สำรเคมีในภำคผนวก ข (เช่น ดีดีที); ลด
หรื อขจัดกำรแพร่ของสำรเคมีที่ระบุไว้ ในภำคผนวก ค (เช่น hexachlorobenzene)
ลดกำรใช้ สำรอันตรำยที่ควบคุมยำก
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำมีกำรใช้ อปุ กรณ์เพื่อกำรป้องกันและ
เทคนิคกำรป้องกัน ให้ คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับมำตรกำรควำมปลอดภัย ให้ บริ กำรที่
ขยำยไปยังผู้ใช้ งำนขนำดเล็กและเกษตรกร คุ้มครองแรงงำนและผู้ยืนดู; ให้ ข้อมูลทังหมดเกี
้
่ยวกับ
Article 5
ควำมเสีย่ งและกำรป้องกันภัย;
ปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม ให้ แน่ใจว่ำมีควำมปลอดภัยในกำรกำจัดของเสียและกำรใช้ อปุ กรณ์; เตรี ยมกำรกำร
รักษำฉุกเฉินสำหรับพิษ
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Rotterdam Conventions on Prior
and Informed Consent Procedure
กำรควบคุมหรื อลดกำร for certain Hazardous Chemicals
and Pesticides in International
ใช้ สำรเคมีอนั ตรำย
Trade (1998)
และยำฆ่ำแมลง
UN Declaration on Rights of
Indigenous Peoples (2007)
Ramsar convention on wetlands
กำรอนุรักษ์ พื ้นที่ช่มุ น ้ำ
of International Importance
World Heritage Convention
กำรคุ้มครองทรัพยำกร
concerning the Protection of the
ทำงวัฒนธรรมและ
World cultural and Natural
ธรรมชำติ
heritage
กำรอนุรักษ์ ควำม
Convention on Biological
หลำกหลำยทำงชีวภำพ Diversity

Article 1, 5, and 6

ระงับกำรค้ ำในสำรเคมีต้องห้ ำมและของเสียอันตรำยและสำรกำจัดศัตรูพืช;
พัฒนำระเบียบ
แห่งชำติสำหรับกำรควบคุมกำรใช้ งำนและกำรค้ ำ; รำยกำรอนุสญ
ั ญำห้ ำมและสำรเคมีอนั ตรำยและ
สำรกำจัดศัตรูพชื

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

กำรปรับปรุงกำรทำมำหำกินในสุขำภิบำลสุขภำพและที่อยูอ่ ำศัย มีสว่ นร่วมในกำรส่งมอบสุขภำพ
บำรุงรักษำระบบสุขภำพแบบดังเดิ
้ ม; กำรตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพของสุขภำพ

www.ramsar.org

whc.unesco.org/

www.cbd.int
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ภาคผนวก 3. การคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHG
1. ขอบเขต

" ขอบเขตของกำรดำเนินงำนรวมถึงกำรเจริ ญเติบโตและกำรประมวลผลผลิตอ้ อย. กำรกำหนดขอบเขตจะรวมทังโรงงำนแต่
้
ละโรงงำนและเกษตรกรผู้ปลูกที่รวมเป็ นหน่วยขอกำรรับรองมำกกว่ำทีจ่ ะ
เป็ นบริ ษัทที่ขอกำรรับรองและดำเนินมำกกว่ำหนึง่ โรงงำน. ในกรณีของ IPPs (Independent Power Producers) ที่ผลิตพลังงำนไอน ้ำและพลังงำนแบบอื่น ๆ ให้ กบั โรงงำนจำกชำนอ้ อยที่มำจำก
โรงงำน IPPs จะพิจำรณำร่วมกับโรงงำนทีเ่ กี่ยวข้ อง. ขอบเขตรวมถึงพลังงำนอื่น ๆ ทีใ่ ช้ ในกำรผลิตและกำรจัดหำปุ๋ ยและสำรเคมีทงหมด
ั้
แต่ไม่รวมพลังงำนที่ใช้ ในกำรลงทุนในกำรชื ้ออุปกรณ์ทำง
กำรเกษตร. กิจกรรมกำรปลูกพืชทังหมดในพื
้
้นที่จะได้ รับกำรพิจำรณำเพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนของระบบรวมกำรผลิตอำหำร เชื ้อเพลิง พลังงำน และสำรเคมี.
กำรวิเครำะห์นี ้ประยุกต์ใช้ กำรวิเครำะห์แบบ B2B ซึง่ พิจำรณำกำรดำเนินงำนของสิง่ อำนวยควำมสะดวก กำรผลิตน ้ำตำลดิบ น ้ำตำลทรำย และ / หรื อเอทำนอล. โรงงำนสกัดน ้ำตำลทรำยขำวเพียง
อย่ำงเดียวจะไม่นำมำพิจำรณำเป็ นขอบเขต ซึง่ จะพิจำรณำเป็ นกำรจัดหำสินค้ ำให้ กบั บุคคลที่สำมที่ไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ ปลำยทำง"
2. ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม

" พลังงำนและก๊ ำซเรื อนกระจกคำนวณจำกปัจจัยกำรผลิตโดยตรงและทำงอ้ อม. ปั จจัยกำรผลิตโดยตรงส่วนใหญ่จะเป็ นน ้ำมันเชื ้อเพลิงและพลังงำนปัจจัยกำรผลิตที่แสดงออกในแง่ของค่ำพลัง งำน
หลัก ปั จจัยกำรผลิตทำงอ้ อมคือพลังงำนทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรผลิตสำรเคมีปยและวั
ุ๋
สดุอื่น ๆ ที่ใช้ . ปั จจัยกำรผลิตทำงอ้ อมไม่รวมพลังงำนเพิม่ เติมที่จำเป็ นสำหรับกำรผลิตและกำรก่อสร้ ำงของฟำร์ ม,
กำรขนส่งและอุปกรณ์อตุ สำหกรรมและอำคำร "
่
3. เปลียนแปลงการ
ใช้ทดิ
ี่ น

กำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ ทดี่ ินสำมำรถแยกออกเป็ นส่วนประกอบตรงและทำงอ้ อม:
 กำรเปลีย่ นแปลงทีด่ ินทำงตรงหมำยถึงกำรเปลีย่ นแปลงพื ้นทีเ่ ดิมของที่ดินเพื่อนำมำใช้ สำหรับกำรผลิตอ้ อย ซึง่ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั กำรใช้ งำนของพื ้นที่ก่อนหน้ ำนี ้ว่ำกำรใช้ ประโยชน์จำกที่ดินนัน้
สำมำรถปล่อยคำร์ บอนไดออกไซด์ทมี่ ีอยูใ่ นดินและพืชมำกน้ อยเพียงใด
 กำรใช้ ที่ดินทำงอ้ อมหมำยถึงผลที่เกิดจำกกำรขยำยพื ้นที่ปลูกอ้ อยขนำดใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อกำรปลูกพืชประเภทอื่น ๆ ทังในประเทศเดี
้
ยวกันหรื อในส่วนอื่น ๆ ของโลก ผลกระทบของกำร
เปลีย่ นแปลงเหล่ำนี ้เป็ นเรื่ องยำกมำกทีจ่ ะประเมิน
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ถ้ ำห่วงโซ่อปุ ำทำนของผลิตภัณฑ์ที่เกิดโดยตรงที่ดินนอกภำคเกษตรที่จะถูกแปลงใช้ ในกำรเกษตรในหรื อหลังวันที่ 1 เดือนมกรำคม 2008 แล้ วปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกที่เกี่ยวข้ องกับกำรเปลีย่ นแปลงกำร
ใช้ ที่ดินโดยตรงจะรวมอยูใ่ นกำรคำนวณกำรปล่อยก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์ ตำรำงของ IPCC กำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ ประโยชน์ที่ดนิ เริ่ มต้ นของแต่ละประเทศที่เลือกตีพิมพ์ใน PAS 2050 ถูกนำมำใช้ ใน
กำรคำนวณ
่ กร่วมก ันและผลิตภัณฑ ์อืน
่ ๆ
4. การจ ัดการผลิตภัณฑ ์ทีปลู

กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ที่ปลูกร่วมกันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆสำมำรททำได้ สองวิธี:
 "กำรสับเปลีย่ น" หรื อ "กำรกำจัด" วิธีกำรนี ้จะจำลองควำมเป็ นไปได้ โดยกำรติดตำมผลกระทบที่มแี นวโน้ มของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ปลูกแต่ละชนิดจะสร้ ำงพลังงำนและเครดิตกำรปล่อยก๊ ำซ
เรื อนกระจกเท่ำกับพลังงำนและเครดิตกำรปล่อยก๊ ำซในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ร่วมถูกกำจัดออกไป
 "กำรจัดสรร" วิธีกำรจัดสรรพลังงำนและกำรปล่อยจำกกระบวนกำรกับผลิตภัณฑ์ตำ่ งๆตำมเนื ้อหำมวลหรื อพลังงำนหรื อค่ำเงิน
" ในกรณีของกำรผลิตน ้ำตำล โรงงำนมีกำรส่งออกพลังงำนหรื อชำนอ้ อยในรูปแบบเครดิตพลังงำนและกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกภำยในประเทศ ในบำงมำตรฐำนมีกำรแนะนำกำรใช้ ตำรำงควำมเข้ ม
ของก๊ ำซเรื อนกระจกเฉลีย่ เพื่อคำนวณเครดิตก๊ ำซเรื อนกระจกสำหรับพลังงำนที่สง่ ออกไป ถึงแม้ วำ่ กำรใช้ คำ่ ที่ควรจะเป็ นของพลังงำนร่วมจะมีควำมสมจริ งมำกกว่ำกอตำม แต่คำ่ ของพลังงำนร่วมโดย
ส่วนมำกจะมำจำกเชื ้อเพลิงฟอสซิล ดัง่ นันกำรใช้
้
คำ่ ของพลังงำนรวมเพื่อมำคำนวณหันว่ำไม่เหมำะสมอีกต่อไป ในกรณีนี ้ วิธีกำรทีส่ อดคล้ องกับ EU RED ทีร่ ะบุวำ่ ควรมีกำรกำรคำนวณเครดิต
พลังงำนส่งออก และค่ำเฉลีย่ ค่ำเครดิตพลังงำนแต่ระประเทศสะแดงด้ ำนล่ำง
ในกรณีที่โรงงำนผลิตน ้ำตำลและกำกน ้ำตำลเท่ำนัน้ ค่ำพลังงำนตำมสัดส่วนมูลค่ำตลำดจะถูกนำมำใช้ ; ในกรณีสว่ นใหญ่ ค่ำพลังงำนของกำกน ้ำตำลจะน้ อยกว่ำ 10% ของค่ำพลังงำนทังหมด
้
ถึงแม้ วำ่ ค่ำพลังงำนจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมเวลำแต่คำ่ เฉลีย่ จะมีเสถียรภำพสูง เป็ นไปได้ ที่จะใช้ ในกำรคำนวณแบบกำรกำจัดว่ำกำกน ้ำตำลถูกนำไปใช้ ในส่วนผสมของอำหำรสัตว์ อย่ำงไรก็ตำมเรื่ อง
นี ้มีแนวโน้ มที่จะแตกต่ำงกันในแต่ระประเทศ
ในกรณีที่โรงงำนผลิตมำกกว่ำหรือน้ อยกว่ำปริ มำณที่เทียบเท่ำของน ้ำตำลและเอทำนอล, กำรแยกพลังงำนและกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกระหว่ำงทังสองผลิ
้
ตภัณฑ์กลำยเป็ นปั ญหำที่ยำกขึ ้น โดย
สมมติวำ่ ควรจะจัดสรรโดยปริ มำณพลังงำนของผลิตภัณฑ์ น ้ำตำลมีคำ่ ควำมร้ อนของ 16500 MJ / T และเอทำนอล 21 MJ / l; บนพื ้นฐำนที่วำ่ 600 L ของเอทำนอลผลิตจำกหนึง่ ตันของน ้ำตำลซูโครส
นี ้หมำยถึงค่ำเทียบเท่ำน ้ำตำล 27.5 MJ / L สำหรับน ้ำตำลซูโครส บนพื ้นฐำนนี ้ 57% ของกำรปล่อยก๊ ำซควรจะจัดสรรให้ น ้ำตำลและ 43% เอทำนอล เป็ นทำงเลือกขันตอนกำรค
้
ำนวณยังจัดสรรกำรใช้
พลังงำนและกำรปล่อยก๊ ำซบนพื ้นฐำนมวลน ้ำตำลเทียบเท่ำบนพื ้นฐำนที่วำ่ น ้ำตำล 1 ตันเทียบเท่ำกับ 600 L เอทำนอล
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ในกรณีของโรงกลัน่ ที่ผลิตเอทำนอลเพียงอย่ำงเดียว กำรใช้ พลังงำนและกำรปล่อยมลพิษทีเ่ กี่ยวข้ องกับลิตรเอทำนอลที่ผลิตคิดเป็ น MJ เอทำนอล"
่ อต่
้ อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
5. ส่วนประกอบทีเอื

"CO2 จำกอ้ อยที่ปล่อยออกมำจำกกำรเผำไหม้ และกำรหมักเอทำนอลมีคำ่ เป็ นศูนย์ของกำรปล่อยก๊ ำซ CO2 ไปในอำกำศ เพรำะเป็ นคำร์ บอนปล่อยไปในอำกำศในช่วงกำรเจริ ญเติบโตของอ้ อย CO
และ VOCs ทีป่ ล่อยออกมำในกำรเผำไหม้ จะถือว่ำถูกเปลีย่ นเป็ น CO2 อย่ำงรวดเร็ ว แต่ก๊ำซมีเทนและไนตรัสออกไซด์จำกกำรเผำไหม้ กำกอ้ อยคิดเป็ น GHG กำรปล่อย CO2 ที่เกิดขึ ้นจำกแหล่ง
คำร์ บอนไบโอจีได้ รับกำรยกเว้ นจำกกำรคำนวณของปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำกวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ นอกจำกที่ CO2 ที่เกิดขึ ้นจำกกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ ประโยชน์ที่ดินโดยตรง
ก๊ ำซเรื อนกระจกที่ครอบคลุมมี CO2, CH4 และ N2O ก๊ ำซมีเทนและ N2O มีศกั ยภำพภำวะโลกร้ อน 23 และ 296 เท่ำของ CO2 ตำมลำดับ (IPCC 2007) ปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจะถูกรวมใน
คำร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (CO2eq) พื ้นฐำน
กำรปล่อยก๊ ำซ CO2 ที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นจำกแหล่งฟอสซิลและคำร์ บอนไบโอจีจะรวมอยูใ่ นกำรคำนวณกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก GHG. ในกรณีของกำรเผำไหม้ กำกอ้ อย, โรงงำนน ้ำตำลในหม้ อไอน ้ำสันนิ
CH4 มีคำ่ 30 กรัมและ 4 กรัมสำหรับ N2O ในกำรผลิต 1000 MJ ของพลังงำนในชำนอ้ อยทีถ่ กู เผำไหม้ บนพื ้นฐำนของข้ อมูล IPCC. สำหรับกำรเผำไหม้ ของเชื ้อเพลิงชีวะมวล กำรเปลีย่ นแปลงใน
ปริ มำณคำร์ บอนของดิน กำรปล่อยมลพิษ หรื ออื่น ๆ ทีน่ อกเหนือจำกทีเ่ กิดขึ ้นจำกกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ ที่ดินโดยตรง จะถูกยกเว้ นจำกกำรประเมินกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก กำรปล่อยก๊ ำซเรื อน
กระจกใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกกำรขนส่งที่ต้องใช้ ระหว่ำงผลิตภัณฑ์และวงจรชีวติ วัสดุดิบที่จะถูกรวมในกำรประเมินกำรปล่อยก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์. ปั จจัยของกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกสำหรับกำร
ขนส่งคำนวณจำกกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรสร้ ำงและกำรขนส่งเชื ้อเพลิงที่จำเป็ น.
6. วิธก
ี ารคานวณ

"เกณฑ์ 1% จะถูกนำมำใช้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำแหล่งของปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกมีทมี่ ีควำมสำคันน้ อยจะไม่ถกู นำมำคำนวณเหมือนกับแหล่งที่มำสำคัญมำกขึ ้น
ทังกำรใช้
้
พลังงำนและกำรปล่อยก๊ ำซจะคำนวณในสเปรดชีตเดียวกัน โดยกำหนดจำกข้ อมูลทีม่ ีอยูก่ ่อนหน้ ำนัน้ กำรคำนวณจะรวมถึงผลกระทบของกำรผลิตปุ๋ ย กำรทำฟำร์ ม กำรประยุกต์ใช้ สำรเคมี
ชลประทำน กำรเตรียมดิน และกำรเก็บเกี่ยว (และเตรียมควำมพร้ อมของอ้ อยสำหรับกำรเพำะปลูก). กำรขนส่งอ้ อยครอบคลุมถึงโรงงำน. อ้ อยจะถูกนำมำผลิตน ้ำตำล กำกน ้ำตำล หรื อเอทำนอล และ
อำจรวมถึงขำยพลังงำนไฟฟ้ำหรือชำนอ้ อย. พลังงำนที่ฝังตัวในกำรผลิตและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ รับกำรยกเว้ น. กำรรวมพลังงำนที่ฝังอยูใ่ นสินค้ ำทุนและอุปกรณ์โดยทัว่ ไปจะมีผลกระทบน้ อยกว่ำ 10%
ของกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำกกำรคำนวณและได้ รับกำรยกเว้ น. สำหรับกำรขนส่งสินค้ ำจำกโรงงำนจะถูกคำนวณแต่กำรขนส่งพะนักงำนไม่ได้ รวม
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แหล่งพลังงำนหลักจะถูกนำมำคำนวณ ซึง่ มันจะแตกต่ำงจำกกำรป้อนข้ อมูลพลังงำนโดยตรงและคำนึงถึงประสิทธิภำพของกำรผลิตและแหล่งพลังงำนสำรอง เช่น ใช้ แฟคเตอร์ เปลีย่ นหน่วยจำก
เชื ้อเพลิงที่ใช้ ในกำรผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้ำ แฟคเตอร์ เปลีย่ นหน่วยนี ้ใช้ ได้ กบั พลังงำน เชื ้อเพลิง พะลังงำนไอน ้ำ และพลังงำนอื่น ๆ
ควำมสมดุลของก๊ ำซเรื อนกระจกไม่แน่นอน เนือ่ งจำกกำรปล่อยก๊ ำซไนตรัสออกไซด์ในปุ๋ ยและอัตรำข้ อผิดพลำดมีมำก กำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำกกำรใช้ ปยไนโตรเจนมี
ุ๋
สองขันตอน:
้
กำรผลิตปุ๋ ย
(ส่วนใหญ่กำรปล่อย CO2 จำกพลังงำนทีใ่ ช้ ) และกำรใช้ ปยุ๋ (ส่วนใหญ่ปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำกไนตริ ฟิเค N2O และ กระบวนกำรดีไนตริ ฟิเคชันในดิน) ข้ อสมมติฐำนคือ 1.325% ของ N ในปุ๋ ย
ไนโตรเจนจะถูกแปลงเป็ นแบบ N ใน N2O ผ่ำนไนตริ ฟิเคและกระบวนกำรดีไนตริ ฟิเคชันตำมคำแนะนำของ IPCC
นอกจำกนี ้, กำรประยุกต์ใช้ ปนู ขำวในกำรเกษตรจะมีกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก จำกกำรผลิตพลังงำนและปฏิกิริยำในดินที่มกี ำรปล่อย CO2 แหล่งกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกในปัจจุบนั จะเป็ นแหล่ง
กำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกทีไ่ ม่แน่นอนต่อไป. รูปแบบกำรใช้ ปัจจัย IPCC 0.44 กก. CO2eq/กก. ปูนขำวซึง่ สันนิษฐำนว่ำ C ทังหมดในปู
้
นขำวจะกลำยเป็ น CO2. นี่คอื ขีดจำกัด; มันเป็ นไปได้ ทใี่ นดินที่เป็ น
กรดอ่อนจะเป็ นแหล่ง CO2
วิธีกำรคำนวณจะใช้ ในแบบจำลองของ EBAMM นี ้ (ฟำร์ เรล et al. 2006) ที่ตวั เองมีควำมคล้ ำยคลึงกับรูปแบบของ GREET (Wang et al. 2008) รูปแบบเหล่ำนี ้ได้ ถกู นำมำใช้ ในอดีตเพื่อเป็ นรูปแบบ
ของกำรผลิตเชื ้อเพลิงชีวภำพจำกข้ ำวโพดและพวกเขำได้ มีกำรปรับเปลีย่ นสำหรับอ้ อยที่มีกำรเพิม่ บำงประเด็นดังนี ้:
1. เพิ่มกำรผลิตน ้ำตำลเป็ นกิจกรรมหลัก ซึง่ รวมถึงกำรใช้ พลังงำนเชื ้อเพลิงและสำรหล่อลืน่
2. เพิ่มกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกทีม่ ำจำกกำรเผำไหม้ อ้อย ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัย IPCC ปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกสำหรับกำรเผำไหม้ ชีวะมวล 0.07 กิโลกรัม N2O / T แห้ ง และ 2.7 กก. CH4 / T แห้ ง
3. คำนวณกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำก N2O ของ ขี ้หม้ อกรอง น ้ำกำกส่ำ และกำกอ้ อยทีเ่ หลืออยูใ่ นฟำร์ ม ค่ำ 1.225% ของ N ในเหลืออยูจ่ ะถูกแปลงเป็ นแบบ N ใน N2O (Macedo et al. 2008)
4. กำรปล่อย CH4 และ N2O ในกำรเผำไหม้ กำกอ้ อยในหม้ อไอน ้ำในกำนผลิตน ้ำตำล; ค่ำ 30 และ 4 กรัม / 1000 พลังงำน MJ ในชำนอ้ อยจะถูกนำมำใช้ (Wang et al. 2008)
5. ค่ำพลังงำนของสำรเคมีในกระบวนกำร
6. เครดิตสำหรับกำกน ้ำตำล (ถ้ ำมีกำรที่ผลิต) ตำมมูลค่ำกำรขำยน ้ำตำล
7. กำรปล่อยมลพิษของกำรกำจัดน ้ำทิ ้งในรูปแบบที่ไม่มีกำรใช้ ออกซิเจน ในกรณีนี ้ ก๊ ำซมีเทนจะไม่ถกู นำมำใช้ แต่เป็ นกำรใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง ในข้ อแนะนำของ IPCC แนะนำให้ ใช้ 0.21 T CH4 ผลิตต่อ
T COD ที่กำจัด
8. ค่ำต่ำง ๆที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ กำกน ้ำตำล กำกอ้ อย และ / หรื อชีวะมวลอื่น ๆ
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่ นและข้อมู ลทุตย
7. ค่าเริมต้
ิ ภู ม ิ

ข้ อมูลทุติยภูมิ (ที่ได้ รับจำกแหล่งอื่นที่ไม่ใช่กำรวัดโดยตรง) จะใช้ ในกำรคำนวณกำรปล่อยก๊ ำซในกรณีทไี่ ม่มีข้อมูลหลักหรื อข้ อมูลนันไม่
้ เหมำะสม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดควำมสอดคล้ องและเปรี ยบเทียบได้ :
 แนวโน้ มกำรเกิดภำวะโลกร้ อนจำกก๊ ำซเรื อนกระจก
 กำรปล่อยไฟฟ้ำ (กก CO2eq / kWh) จำกแหล่งพลังงำนต่ำงๆ
 ปริ มำณควำมร้ อนของปุ๋ ยต่อกิโลกรัม
 กำรใช้ พลังงำนของยำฆ่ำแมลงและสำรเคมีกำจัดวัชพืชต่อกิโลกรัม
 กำรปล่อยก๊ ำซเชื ้อเพลิงต่อลิตร
 กำรปล่อยของเสียต่อกิโลกรัม
 กำรปล่อย N2O และ CH4 จำกกำรเผำไหม้ กำกอ้ อย
 กำรปล่อย N2O และ CH4 จำกกำรเผำไหม้ อ้อย
 พลังงำนฝังตัวและกำรปล่อยก๊ ำซจำกกระบวนกำรทำงเคมี
 กำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ ประโยชน์ที่ดินโดยตรง
 กำรปล่อยก๊ ำซจำกดินที่เกิดจำกเกษตรกรรม
ค่ำเริ่มต้ นที่ใช้ มีดงั นี ้
8. การนาเสนอผล

ขันตอนทำงกำรเกษตรและกระบวนกำรต้
้
องมีกำรจัดกำรโดยแยกส่วนกัน ผลลัพธ์ประกอบด้ วย:
กำรใช้ พลังงำนสุทธิในกำรเกษตร
MJ / ไร่หรื อ MJ / T อ้ อย
พลังงำนทีใ่ ช้ ในกำรขนส่งอ้ อย
MJ / T อ้ อย
กำรใช้ พลังงำนในกำรประมวลผลสุทธิ
MJ / T อ้ อยของ MJ / T น ้ำตำล
รวมกำรใช้ พลังงำนสุทธิ
MJ / T น ้ำตำลหรื อ MJ / L เอทำนอล
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ปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกกำรเกษตร
กำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกในกำรประมวลผล
รวมปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกสุทธิ

kgCO2eq / T อ้ อย
kgCO2eq / T อ้ อยหรื อกก CO2eq / T น ้ำตำล
gCO2eq / g น ้ำตำล
gCO2eq / L เอทำนอลและ / หรื อ G CO2eq / เชื ้อเพลิง MJ

เอกสารการอ้างอิง
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่ น
ค่าเริมต้

ค่ำเริ่มต้ นเหล่ำนี ้สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ในกรณีมคี ำ่ ทีม่ ีควำมชัดเจนมำกกว่ำหรื อค่ำทีเ่ ป็ นไปได้ ได้ รับกำรเผยแพร่. นอกจำกนี ้ กำรปรับเปลีย่ นอำจจะทำได้ ในอนำคต เช่น กำรอนุญำตให้ มีกำรปล่อย
ก๊ ำซเรื อนกระจกแบบอื่น ๆ จำกชนิดของปุ๋ ยไนโตรเจน. นอกจำกนี ้ ยังอำจมีควำมจำเป็ นทีจ่ ะเพิ่มค่ำเริ่ มต้ นเฉพำะภำยในประเทศที่อำจจะมีกำรคำนวณทีแ่ ตกต่ำงออกไป
ค่ำเริ่มต้ นส่วนใหญ่เป็ นค่ำที่ได้ มำจำกแบบจำลอง EBAMM นี ้ (ฟำร์ เรล et al. 2006) ที่สร้ ำงขึ ้นในรูปแบบของ GREET โดยใช้ วิธีกำรเก็บข้ อมูลจำก Shapouri et al, (2004) และ Graboski (2002) หรื อ
จำก Macedo et al, (2008)
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ปุ๋ ยและสำรเคมีทำงกำรเกษตรใน MJ / Kg:
ควำมต้ องกำรพลังงำน (MJ/kg)
กำรปล่อยปั จจัย (กก CO2eq/กก.)
ไนโตรเจน (ธำตุ)
โปแตช (K2O)
ฟอสเฟต (P2O5)
ปูนเผำ (CaCO3)
สำรกำจัดวัชพืช
ยำฆ่ำแมลง
ข้ อมูลจำกอีเบย์

56.9

4

7

1.6

9.3

0.71

0.12

0.07

355.6

25

358

29

กำรปล่อยแอพลิเคชัน (กก CO2eq/กก.)
6.2

0.44

ปั จจัยกำรผลิตพลังงำนหลักและกำรปล่อยมลพิษ
ควำมต้ องกำรพลังงำน (MJ/เชื ้อเพลิง MJ)
กำรปล่อยก๊ ำซทังหมด
้
(g CO2eq/MJ)
น ้ำมันเบนซิน
1.14
85
ดีเซล
1.16
91
เชื ้อเพลิง
1.24
96
ก๊ ำซธรรมชำติ
1.12
66
ถ่ำนหิน
1
107
ไฟฟ้ำ
2.5
150*
ข้ อมูลควำมต้ องกำรพลังงำนจำก Macedo et al, (2008), กำรปล่อยก๊ ำซจำก EBAMM
*ค่ำเฉลีย่ ; ค่ำเฉพำะของประเทศที่ควรนำมำใช้
ค่ำพลังงำนจะถูกคูณด้ วยปั จจัยควำมต้ องกำรพลังงำนที่จะให้ คำ่ พลังงำนหลัก
พลังงำนและกำรปล่อยก๊ ำซจำกกระบวนกำรทำงเคมี:
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ปูนขำว (CaO)
สำรไบโอไซด์
ก๊ ำซไนโตรเจน
กัดกร่อน
กรดซัลฟูริก
สำรลดฟอง (Antifoam)
อื่น ๆ

ควำมต้ องกำรพลังงำน (MJ / เชื ้อเพลิง MJ)

กำรปล่อยก๊ ำซทังหมด
้
(gCO2eq / MJ)

0.11

951

3.02

951

56.33

951

75

951

2.4

951

10

951

50

95

1 Macedo et al. (2008); 2 Mortimer et al. (2004); 3 EBAMM
กำรปล่อยปั จจัยสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำในกิโลกรัม CO2 / MJ:
ประเทศ / ภูมิภำค ค่ำเฉลีย่
อำร์ เจนตินำ
0.0763
ออสเตรเลีย
0.241
บรำซิล
0.022
แคนำดำ
0.062
ประเทศจีน
0.214
ฟิ นแลนด์
0.0826

กำรปล่อยปั จจัยสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำในกิโลกรัม CO2 / MJ:
ประเทศ / ภูมิภำค ค่ำเฉลีย่
ฝรั่งเศส
0.0228
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เยอรมัน
0.139
อินเดีย
0.253
อินโดนีเซีย
0.216
โมซัมบิก
0.165
เนเธอร์ แลนด์
0.137
ปำกีสถำน
0.0009
ฟิ ลปิ ปิ นส์
0.13
โปแลนด์
0.103
โปรตุเกส
0.128
แอฟริ กำใต้
0.184
สเปน
0.115
สวีเดน
0.237
รัสเซีย
0.106
ไอร์ แลนด์
0.016
มำเลเซีย
0.091
ยูเครน
0.095
อังกฤษ
0.131
สหรัฐ
0.16
Source: RFA, UK
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่ นการเปลียนแปลงการใช้
่
ภาคผนวก 4. ค่าเริมต้
ทดิ
ี่ นในแต่ละประเทศ (จาก PAS 2050: 2008) (ใน T CO2EQ / (HA.YR)

อำร์ เจนตินำ

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)
พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)

ออสเตรเลีย

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)
พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)

บรำซิล

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)
พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)

แคนำดำ

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)
พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)

ฟิ นแลนด์

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)
พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)

ฝรั่งเศส

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)

พื ้นที่ป่ำ 17
ทุง่ หญ้ ำ 2.2
พื ้นที่ป่ำ 15
ทุง่ หญ้ ำ 1.9
พื ้นที่ป่ำ 23
ทุง่ หญ้ ำ 2.2
พื ้นที่ป่ำ 21
ทุง่ หญ้ ำ 1.9
พื ้นที่ป่ำ 37
ทุง่ หญ้ ำ 10.3
พื ้นที่ป่ำ 26
ทุง่ หญ้ ำ 8.5
พื ้นที่ป่ำ 17
ทุง่ หญ้ ำ 2.2
พื ้นที่ป่ำ 16
ทุง่ หญ้ ำ 1.9
พื ้นที่ป่ำ 15
ทุง่ หญ้ ำ 7.3
พื ้นที่ป่ำ 14
ทุง่ หญ้ ำ 6.9
พื ้นที่ป่ำ 18
ทุง่ หญ้ ำ 4.5
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พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)
เยอรมัน

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)
พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)

อินโดนีเซีย

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)
พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)

มำเลเซีย

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)
พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)

โมซัมบิก

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)
พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)

ปำกีสถำน

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)
พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)

โปแลนด์

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)

พื ้นที่ป่ำ 14
ทุง่ หญ้ ำ 4.2
พื ้นที่ป่ำ 21
ทุง่ หญ้ ำ 7.0
พื ้นที่ป่ำ 14
ทุง่ หญ้ ำ 6.7
พื ้นที่ป่ำ 33
ทุง่ หญ้ ำ 19.5
พื ้นที่ป่ำ 31
ทุง่ หญ้ ำ 17.7
พื ้นที่ป่ำ 37
ทุง่ หญ้ ำ 10.3
พื ้นที่ป่ำ 26
ทุง่ หญ้ ำ 8.5
พื ้นที่ป่ำ 24
ทุง่ หญ้ ำ 3.6
พื ้นที่ป่ำ 22
ทุง่ หญ้ ำ 3.2
พื ้นที่ป่ำ 16
ทุง่ หญ้ ำ 3.6
พื ้นที่ป่ำ 15
ทุง่ หญ้ ำ 3.2
พื ้นที่ป่ำ 21
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พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)
แอฟริ กำใต้

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)
พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)

ยูเครน

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)
พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)

อังกฤษ

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)
พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)

สหรัฐ

พื ้นที่เพำะปลูกประจำปี (Annual crop land)
พื ้นที่พืชยืนต้ น (Perennial crop land)

ทุง่ หญ้ ำ 7.0
พื ้นที่ป่ำ 14
ทุง่ หญ้ ำ 6.7
พื ้นที่ป่ำ 26
ทุง่ หญ้ ำ 1.6
พื ้นที่ป่ำ 25
ทุง่ หญ้ ำ 1.2
พื ้นที่ป่ำ 18
ทุง่ หญ้ ำ 6.2
พื ้นที่ป่ำ 18
ทุง่ หญ้ ำ 5.8
พื ้นที่ป่ำ 27
ทุง่ หญ้ ำ 7.0
พื ้นที่ป่ำ 20
ทุง่ หญ้ ำ 6.7
พื ้นที่ป่ำ 17
ทุง่ หญ้ ำ 1.9
พื ้นที่ป่ำ 16
ทุง่ หญ้ ำ 1.5
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่ องห้าม
ภาคผนวก 5. สารเคมีทางการเกษตรทีต้
Ingredient
CFCs
Halons
Other fully halogenated CFCs
Carbon tetrachloride
1,1,1-Trichloroethane (Methyl chloroform)
Hydrochlorofluorocarbons
Hydrobromo fluorocarbons
Methyl bromide
Bromo chloro methane
2,4,5-T and its salts and esters
Aldrin
Binapacryl
Captafol
Chlordane
Chlordimeform
Chlorobenzilate
DDT
Dieldrin
Dinitro-ortho-cresol (DNOC) and its salts(such as ammonium salt, potassium salt and sodium salt)
Dinoseb and its salts and esters
1,2-dibromoethane(EDB)
Ethylene dichloride
Ethylene oxide
Fluoro acetamide
HCH (mixed isomers)
Heptachlor 76-44-8
Hexa chloro benzene
Lindane
Mercury compounds, including inorganic mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds
Monocrotophos
Parathion
Pentachlorophenol and its salts and esters
Toxaphene
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
(1) Monocrotophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)
Methamidophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)
Phosphamidon (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient/l)
Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) at or above 19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active ingredient)
(1) Parathion (all formulations – aerosols, dustable powder (DP), emulsifiable concentrate (EC), granules (GR) and wettable powders (WP) - of this substance are
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International Regulation
Montreal Protocol
Montreal Protocol
Montreal Protocol
Montreal Protocol
Montreal Protocol
Montreal Protocol
Montreal Protocol
Montreal Protocol
Montreal Protocol
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
Rotterdam Convention
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included, except capsule suspensions (CS)
Aldrin
Alpa hexachlorocyclohexane
Beta hexachlorocyclohexane*
Chlordane
Chlordecone*
Dieldrin*
Endrin
Heptachlor
Hexabromobiphenyl*
Hexabromodiphenyl ether* and heptabromodiphenyl ether
Hexachlorobenzene
Lindane
Mirex*
Pentachlorobenzene
Polychlorinated biphenyls (PCB)*
Tetrabromodiphenyl ether* and pentabromodiphenyl ether*
Toxaphene
Polychlorinated biphenyls
Technical endosulfan and its related isomers
Aldicarb
Brodifacoum
Bromadiolone
Bromethalin
Calcium cyanide
Captafol
Chlorethoxyfos
Chlormephos
Chlorophacinone
Difenacoum
Difethialone
Diphacinone
Disulfoton
EPN
Ethoprophos
Flocoumafen
Hexachlorobenzene
mercuric chloride
Mevinphos
Parathion
Parathion-methyl
Phenylmercury acetate

Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
Stockholm Annex A - prohibit
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
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Phorate
Phosphamidon
Sodium fluoroacetate
Sulfotep
Tebupirimfos
Terbufos
Acrolein
Allyl alcohol
Azinphos-ethyl
Azinphos-methyl
Blasticidin
Butocarboxim
Butoxycarboxim
Cadusafos
Calcium arsenate
Carbofuran
Chlorfenvinphos
3-Chloro-1,2-propanediol
Coumaphos
Coumatetralyl
Cyfluthrin
Beta-cyfluthrin
Zeta-cypermethrin
Demeton-S-methyl
Dichlorvos
Dicrotophos
Dinoterb
DNOC
Edifenphos
Ethiofencarb
Famphur
Fenamiphos
Flucythrinate
Fluoroacetamide
Formetanate
Furathiocarb
Heptenophos
Isoxathion
Lead arsenate
Mecarbam
Mercuric oxide
Methamidophos

WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1a
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
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Methidathion
Methiocarb
Methomyl
Monocrotophos
Nicotine
Omethoate
Oxamyl
Oxydemeton-methyl
Paris green
Pentachlorophenol
Propetamphos
Sodium arsenite
Sodium cyanide
Strychnine
Tefluthrin
Thallium sulfate
Thiofanox
Ingredient
Thiometon
Triazophos
Vamidothion
Warfarin
Zinc phosphide

WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
International Regulation
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
WHO 1b
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ภาคผนวก 6. แนวทางสาหร ับการคานวณการก ักเก็บคาร ์บอนในดินสาหร ับใช้เป็ นบรรทัดฐาน 6.1. มาตรฐานการผลิต
1. บทนา

แนวทำงเหล่ำนี ้สร้ ำงกฎระเบียบในกำรคำนวณปริ มำณของคำร์ บอนในดินสำหรับกำรอ้ ำงอิงในกำรใช้ ทดี่ ิน (CSR ที่กำหนดไว้ ในข้ อ 7 ของภำคผนวก V เพื่อ Directive 2009/28 / EC) และกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ ้นจริง (CSA ที่กำหนดไว้ ในจุด 7 ของภำคผนวก V เพื่อ Directive 2009/28 / EC)
ในกฎข้ อที่ 2 ให้ คำแนะนำกำรกำหนดค่ำของคำร์ บอนในดิน. กฎข้ อ 3 ให้ คำแนะนำทัว่ ไปสำหรับกำรคำนวณคำร์ บอนในดินซึง่ ประกอบด้ วยสององค์ประกอบ: อินทรี ย์คำร์ บอนในดินและคำร์ บอนในพืช
ทีป่ กคลุมหน้ ำดินและใต้ ดิน
ข้ อ 4 ให้ แนวทำงสำหรับกำรกำหนดคำร์ บอนอินทรี ย์ในดิน. สำหรับแร่ธำตุ มีวิธีกำรที่เป็ นตัวเลือกทีช่ ่วยในกำรคำนวณค่ำที่มีอธิบำยไว้ แนวทำงกำรดำเนินกำร. สำหรับกำรกำหนดค่ำอินทรี ย์คำร์ บอนใน
ดินมีกำรกำหนดวิธีกำร แต่แนวทำงไม่ได้ มกี ำรกำหนดทีช่ ดั เจน
ข้ อ 5 ให้ แนวทำงสำหรับกำรกำหนดคำร์ บอนในพืช แต่ใช้ ได้ เพียงในกรณีที่ไม่เลือกใช้ คำ่ มำตรฐำนคำร์ บอนในพืชระบุไว้ ในข้ อที่ 8 ของแนวทำง (ค่ำที่ระบุไว้ ในข้ อ 8 ไม่ใช่ข้อบังคับและสำหรับบำงกรณีก็
อำจจะไม่ใช่คำ่ ทีเ่ หมำะสม)
ข้ อที่ 6 ให้ แนวทำงเพื่อเลือกค่ำที่เหมำะสมในกรณีทเี่ ลือกใช้ คำ่ ทีม่ ีอยูใ่ นหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้ องกับอินทรี ย์คำร์ บอนในดิน ในแร่ดิน (ค่ำเหล่ำนี ้อยูใ่ นข้ อ 6 และ 7). ในกฎเหล่ำนี ้ ข้ อมูลเกี่ยวกับภูมภิ ำค
สภำพภูมิอำกำศ และชนิดของดินสำมำรถใช้ ได้ ผำ่ นระบบใสออนไลน์ที่จดั ตังขึ
้ ้นโดย Directive 2009/28 / EC ข้ อมูลชันรำยละเอี
้
ยดในรูปที่ 1 และที่ 2 ด้ ำนล่ำง
ข้ อที่ 8 ให้ คำ่ คำร์ บอนในพืชและพำรำมิเตอร์ ที่เกี่ยวข้ อง. ข้ อที่ 7 และ 8 ให้ คำ่ ที่แตกต่ำงสำหรับดินสีป่ ระเภท: พื ้นที่เพรำะปลูก พืชยืนต้ น ทุง่ หญ้ ำ และพื ้นที่ป่ำไม้
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้ ที
่ เป็
่ นต ัวแทนของคาร ์บอนสต๊อกในดิน
2. พืนที

สำหรับกำรกำหนดค่ำของคำร์ บอนสต๊ อกต่อหน่วยพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ CSA กฎต่อไปนี ้ให้ บงั คับใช้ :
(1) พื ้นที่ที่คำ่ ของคำร์ บอนสต๊ อกในดินจะมีกำรคำนวณสำหรับพื ้นที่ทงหมดมี
ั้
ทคี่ ล้ ำยกัน:
(ก) เงื่อนไขชีวะฟิ สกิ ส์ในแง่ของสภำพภูมิอำกำศและชนิดของดิน;
(ข) ประวัติศำสตร์ กำรจัดกำรในแง่ของกำรเตรี ยมดิน;
(ค) ประวัติกำรป้อนข้ อมูลในแง่ของกำรป้อนข้ อมูลคำร์ บอนในดิน
(2) คำร์ บอนสต๊ อกของกำรใช้ ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ ้นจริง, CSA จะต้ องถูกนำมำเป็ น:
- ในกรณีของกำรสูญเสียของคำร์ บอนสต๊ อก: คำร์ บอนสมดุลคำร์ บอนสต๊ อกประมำณว่ำทีด่ ินที่จะถึงในกำรใช้ งำนใหม่
- ในกรณีของกำรสะสมคำร์ บอนสต๊ อก: คำร์ บอนสต๊ อกคำร์ บอนโดยประมำณหลังจำก 20 ปี หรื อเมื่อพืชถึงครบกำหนดแล้ วแต่จำนวนใดก่อนหน้ ำนี ้
3. การคานวณของค่าของคาร ์บอนในดิน

สำหรับกำรคำนวณควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ CSA กฎต่อไปนี ้จะใช้ : CSI = (SOC + CVEG) × A
ซึง่
CSI = ค่ำคำร์ บอนในดินต่อหน่วยพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ ประโยชน์ที่ดิน I (วัดมวลของคำร์ บอนต่อหน่วยในพื ้นที่ รวมทังดิ
้ นและพืช);
SOC = อินทรี ย์คำร์ บอนในดิน (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ ) คำนวณตำมข้ อที่ 4;
CVEG = คำร์ บอนในพืช (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ ) คำนวณตำมข้ อ 5 หรื อเลือกจำกค่ำที่เหมำะสมในข้ อ 8;
A = ค่ำตัวเปลีย่ นของแต่ระพื ้นทีท่ ี่เกี่ยวข้ อง (วัดเป็ นไร่ตอ่ หน่วยพื ้นที่)
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4. คาร ์บอนในดิน

4.1 ธาตุอาหารในดิน
สำหรับกำรคำนวณ SOC อำจจะใช้ :
SOC = SOCST × FLU × FMG × FI
ซึง่
SOC = อินทรี ย์คำร์ บอนในดิน (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ );
SOCST = มำตรฐำนอินทรี ย์คำร์ บอนในชันดิ
้ นชันบน
้ 0-30 เซนติเมตร (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ );
FLU = กำรใช้ ประโยชน์จำกทีด่ ินทีแ่ สดงให้ เห็นถึงควำมแตกต่ำงในอินทรี ย์คำร์ บอนในดินที่เกี่ยวข้ องกับประเภทของกำรใช้ ที่ดินเมื่อเทียบกับสำรอินทรี ย์คำร์ บอนในดินมำตรฐำน;
FMG = ปั จจัยที่สะท้ อนให้ เห็นถึงกำรจัดกำรควำมแตกต่ำงของอินทรี ย์คำร์ บอนในดินที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรจัดกำรเทียบกับสำรอินทรี ย์คำร์ บอนในดินมำตรฐำน;
FI = ปั จจัยกำรผลิตทีแ่ สดงให้ เห็นถึงควำมแตกต่ำงในอินทรี ย์คำร์ บอนในดินเกี่ยวข้ องกับระดับที่แตกต่ำงกันของกำรป้อนข้ อมูลคำร์ บอนในดินเทียบกับสำรอินทรี ย์คำร์ บอนในดินมำตรฐำน
สำหรับ SOCST ค่ำที่เหมำะสมทีน่ ำเสนอในข้ อ 6 จะใช้ บงั คับ
FLU, FMG และ FI ค่ำที่เหมำะสมทีน่ ำเสนอในข้ อที่ 7 จะใช้ บงั คับ
สำมำรถใช้ ทำงเลือกอื่น ๆ ในกำรใช้ คำนวณข้ ำงต้ น, วิธีกำรอื่น ๆ ที่เหมำะสมรวมทังกำรตรวจวั
้
ดที่อำจจะใช้ ในกำรกำหนด SOC เท่ำที่วธิ ีกำรดังกล่ำวไม่ได้ อยูบ่ นพื ้นฐำนของกำรวัดที่พวกเขำจะต้ องใช้
เวลำในกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมิอำกำศ ชนิดของดิน กำรจัดกำรที่ดิน และปั จจัยกำรผลิต
4.2. อินทรียวัตถุในดิน (Histosols)
สำหรับกำรกำหนด SOC วิธีกำรที่เหมำะสมควรจะนำมำใช้ . วิธีกำรดังกล่ำวต้ องคำนึงถึงควำมลึกของชันดิ
้ นเช่นเดียวกันกับสภำพอำกำศปกคลุมดิน กำรจัดกำรที่ดิน และปั จจัยกำรผลิต. วิธีกำร
ดังกล่ำวอำจจะต้ องมีกำรประเมิน
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ในกรณีที่คำ่ คำร์ บอนได้ รับผลกระทบจำกกำรลดระดับของน ้ำใต้ ดนิ , กำรสูญเสียคำร์ บอนในดินจะต้ องนำมำคำนวณโดยวิธีกำรทีเ่ หมำะสม. วิธีกำรดังกล่ำวอำจจะขึ ้นอยูก่ บั กำรสูญเสียระดับของน ้ำใต้
ดินประจำปี
5. คาร ์บอนในพืช

ยกเว้ นในกรณีทคี่ ำ่ สำหรับ CV ทีก่ ำหนดไว้ ในข้ อที่ 8 ถูกนำมำใช้ ในกำรคำนวณ CVEG ตำมกฎต่อไปนี ้:
CVEG = CBM + CDOM
ซึง่
CVEG = ค่ำคำร์ บอนในพืช (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ );
CBM = คำร์ บอนในชีวะมวลทีม่ ีอยูใ่ นดิน (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ )
CDOM = คำร์ บอนในซำกพืช (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ ) คำนวณตำมข้ อ 5.2
สำหรับ CDOM ค่ำเป็ น 0 อำจจะใช้ ได้ ยกเว้ นในกรณีของพื ้นที่ป่ำไม้ - ไม่รวมสวนป่ ำ - มีหลังคำคลุมมำกกว่ำ 30%
5.1. ชีวะมวล

สำหรับกำรคำนวณค่ำ CBM ตำมกฎต่อไปนี ้
CBM = CAGB + CBGB
ซึง่
CBM = ค่ำคำร์ บอนในชีวะมวลในดิน (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ );
CAGB = ค่ำคำร์ บอนในชันบนของชี
้
วะมวล (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ ) คำนวณตำมข้ อ 5.1.1;
CBGB = ค่ำคำร์ บอนในชันล่
้ ำงของชีวะมวล (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ ) คำนวณตำมจุด 5.1.2
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5.1.1 ค่ำคำร์ บอนในชันบนของชี
้
วะมวล
สำหรับกำรคำนวณของ CAGB ตำมกฎต่อไปนี ้:
CAGB = BAGB × CFB
ซึง่
CAGB = ค่ำคำร์ บอนในชันบนของชี
้
วะมวล (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ );
BAGB = น ้ำหนักของชีวะมวลในพื ้นที่เหนือพื ้นดิน (วัดมวลของวัตถุแห้ งต่อเฮกตำร์ );
CFB = ค่ำคำร์ บอนในชีวะมวลแห้ ง (วัดมวลของคำร์ บอนต่อมวลของวัตถุแห้ ง)
สำหรับพื ้นที่เพำะปลูก ไม้ ผล ไม้ ยืนต้ น และสวนป่ ำ ค่ำ BAGB จะเป็ นน ้ำหนักเฉลีย่ ของพื ้นดินชีวะมวลที่อยูอ่ ำศัยดังกล่ำวในช่วงวงจรกำรผลิต
สำหรับ CFB ค่ำ 0,47 อำจจะนำมำใช้
5.1.2 ชีวะมวลในพื ้นที่ด้ำนล่ำงของดิน
สำหรับกำรคำนวณของ CBGB หนึง่ ในสองกฎต่อไปนี ้จะถูกนำมำใช้
(1) CBGB = BBGB × CFB
ซึง่ :
CBGB = คำร์ บอนในด้ ำนล่ำงของชีวะมวล (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ );
BBGB = น ้ำหนักของพื ้นดินด้ ำนล่ำงของชีวะมวล (วัดมวลของวัตถุแห้ งต่อเฮกตำร์ );
CFB = ค่ำคำร์ บอนของชีวะมวลแห้ ง (วัดมวลของคำร์ บอนต่อมวลของวัตถุแห้ ง)
สำหรับพื ้นที่เพำะปลูก ไม้ ผล ไม้ ยืนต้ น และสวนป่ ำ ค่ำ BBGB จะเป็ นน ้ำหนักเฉลีย่ ของสิง่ ที่มีชีวิตในด้ ำนล่ำงของพื ้นดินในช่วงวงจรกำรผลิต
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สำหรับ CFB ค่ำ 0,47 อำจจะนำมำใช้ ได้
(2) CBGB = CAGB × R
ซึง่ :
CAGB = ค่ำคำร์ บอนในชีวะมวล (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ );
R = อัตรำส่วนของคำร์ บอนในพื ้นที่ด้ำนล่ำงของมวลชีวภำพต่อคำร์ บอนเหนือพื ้นดินในชีวะมวล อำจจะใช้ คำ่ R กำหนดไว้ ในข้ อที่ 8
5.2. สารอินทรีย์
สำหรับกำรคำนวณค่ำของ CDOM กฎต่อไปนี ้ให้ ใช้ บงั คับ:
CDOM = CDW + CLI
ซึง่ :
CDOM = ค่ำคำร์ บอนในสำรอินทรีย์ในพื ้นดิน (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ );
CDW = ค่ำคำร์ บอนในแหล่งซำกไม้ (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ ) คำนวณตำมข้ อ 5.2.1;
CLI = ค่ำคำร์ บอนในพื ้นที่ทปี่ หู ญ้ ำ (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ ) คำนวณตำมข้ อ 5.2.2
5.2.1 ค่ำคำร์ บอนในแหล่งซำกไม้
สำหรับกำรคำนวณค่ำ CDW กฎต่อไปนี ้ให้ ใช้ บงั คับ:
CDW = DDW × CDW
ซึง่ :
CDW = ค่ำคำร์ บอนในแหล่งซำกไม้ (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ );
DOMDW = น ้ำหนักของแหล่งซำกไม้ (วัดมวลของวัตถุแห้ งต่อเฮกตำร์ );
CFDW = ค่ำคำร์ บอนของวัตถุแหล่งซำกไม้ แห้ ง (วัดมวลของคำร์ บอนต่อมวลของวัตถุแห้ ง)
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สำหรับ CFDW ค่ำ 0,5 อำจจะนำมำใช้
5.2.2 ค่ำคำร์ บอนในพื ้นที่ที่ปหู ญ้ ำ
สำหรับกำรคำนวณของ CLI ที่กฎต่อไปนี ้ให้ ใช้ บงั คับ: CLI = DOMLI × หลอดประหยัดไฟ
ซึง่ :
CLI = ค่ำคำร์ บอนในในพื ้นที่ที่ปหู ญ้ ำ (วัดมวลของคำร์ บอนต่อเฮกตำร์ );
DOMLI = น ้ำหนักของพื ้นที่ที่ปหู ญ้ ำ (วัดมวลของวัตถุแห้ งต่อเฮกตำร์ );
CFLI = ค่ำคำร์ บอนของวัตถุแห้ งในครอก (วัดมวลของคำร์ บอนต่อมวลของวัตถุแห้ ง) สำหรับ CFLI ค่ำ 0,4 อำจจะนำมำใช้ ได้
6. การแจ้งดินมาตรฐานคาร ์บอนในดินแร่

ค่ำสำหรับ SOCST จะต้ องได้ รับกำรคัดเลือกจำกตำรำงที่ 1 ขึ ้นอยูก่ บั ควำมเหมำะสมของสภำพภูมอิ ำกำศในภูมิภำคและชนิดของพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องตำมทีก่ ำหนดไว้ ในข้ อที่ 6.1 และ 6.2
ตำรำงที่ 1 SOCST มำตรฐำนอินทรี ย์คำร์ บอนในดินในชันดิ
้ นชันบน
้ 0-30 เซนติเมตร
ภูมิอำกำศ/ภูมิภำค
ดินเหนียวที่ใช้ งำนมำก ดินเหนียวที่ใช้ งำนต่ำ ดินทรำย ดินที่มีธำตุเหล็กสะสม ดินภูเขำไฟ ดินในพื ้นที่ช่มุ น ้ำ
ขัวโลกเหนื
้
อ
68
10
117
20
146
หนำวเย็น, แห้ ง
50
33
34
20
87
หนำวเย็น, ชื ้น
95
85
71
115
130
87
อบอุน่ , แห้ งแล้ ง
38
24
19
70
88
อบอุน่ , ชื ้น
88
63
34
80
88
ร้ อนชื ้น, แห้ งแล้ ง
38
35
31
50
86
ร้ อนชื ้น, ชื ้น
65
47
39
70
86
ร้ อนชื ้น, เปี ยก
44
60
66
130
86
ร้ อนชื ้น, ภูเขำ
88
63
34
80
86
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6.1 สภาพภูมิอากาศ
ควรเลือกสภำพภูมิอำกำศในภูมภิ ำคที่เหมำะสมกับค่ำของ SOCST ที่เหมำะสมตำมแพลตฟอร์ มที่ทำขึ ้นตำมมำตรำ 24 ของ Directive 2009/28 / EC
6.2 ชนิดของดิน
ชนิดของดินที่เหมำะสมจะถูกกำหนดตำมรูปที่ 3 ข้ อมูลของชนิดดินทีอ่ ยูใ่ นทำงแพลตฟอร์ มทีจ่ ดั ทำขึ ้นตำมมำตรำ 24 ของ Directive 2009/28 / EC อำจถูกนำมำใช้ เป็ นแนวทำงในกำรกำหนดชนิดของ
ดินที่เหมำะสม
รูปที่ 3 กำรจำแนกประเภทของดิน
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่
่
7. ปั จจ ัยทีสะท้
อนให้เห็นถึงความแตกต่างในอินทรีย ์คาร ์บอนในดินเมือเที
ยบก ับมาตรฐานของดินคาร ์บอนอินทรีย ์

ค่ำที่เหมำะสมสำหรับ FLU FMG และ FI จะต้ องได้ รับกำรคัดเลือกจำกตำรำงข้ ำงล่ำงนี ้. สำหรับกำรคำนวณควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กำรจัดกำร และกำรป้อนข้ อมูลปั จจัยทีเ่ หมำะสม จะถูก
นำมำใช้ ในเดือนมกรำคม 2551. สำหรับกำรคำนวณ CSA กำรบริ หำรจัดกำรและกำรป้อนข้ อมูลปัจจัยทีเ่ หมำะสมจะถูกนำมำใช้ และคำนวณค่ำคำร์ บอนที่เกี่ยวข้ อง
7.1 พืน
้ ที่เพาะปลูก (Cropland)

สภำพภูมิอำกำศ

เขตอบอุน่ , หนำว,
แห้ งแล้ ง

เขตอบอุน่ , หนำว
ชื ้น, เปี ยก

ตำรำงที่ 2 ปั จจัยในพื ้นทีเ่ พำะปลูก
กำรใช้ ประโยชน์ที่ดิน (FLU) กำรบริ หำรจัดกำร(FMG)
อินพุต (FI)
ต่ำ
กลำง
กำรไถพรวนแบบเต็มรูปแบบ
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
พื ้นที่เพำะปลูก
กำรไถพรวนแบบไม่เต็มรูปแบบ
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
ไม่ไถพรวน
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
พื ้นที่เพำะปลูก
กำรไถพรวนแบบเต็มรูปแบบ
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
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FLU

FMG

FI

0,8

1

0,95

0,8

1

1

0,8

1

1,37

0,8

1

1,04

0,8

1,02

0,95

0,8

1,02

1

0,8

1,02

1,37

0,8

1,02

1,04

0,8

1,1

0,95

0,8

1,1

1

0,8

1,1

1,37

0,8

1,1

1,04

0,69

1

0,92

0,69

1

1

0,69

1

1,44

0,69

1

1,11
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กำรไถพรวนแบบไม่เต็มรูปแบบ

ไม่ไถพรวน

กำรไถพรวนแบบเต็มรูปแบบ

เขตร้ อนชื ้น, แห้ ง
แล้ ง

พื ้นที่เพำะปลูก

กำรไถพรวนแบบไม่เต็มรูปแบบ

ไม่ไถพรวน

เขตร้ อนชื ้น, เปี ยก

พื ้นที่เพำะปลูก

กำรไถพรวนแบบเต็มรูปแบบ

ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
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0,69

1,08

0,92

0,69

1,08

1

0,69

1,08

1,44

0,69

1,08

1,11

0,69

1,15

0,92

0,69

1,15

1

0,69

1,15

1,44

0,69

1,15

1,11

0,58

1

0,95

0,58

1

1

0,58

1

1,37

0,58

1

1,04

0,58

1,09

0,95

0,58

1,09

1

0,58

1,09

1,37

0,58

1,09

1,04

0,58

1,17

0,95

0,58

1,17

1

0,58

1,17

1,37

0,58

1,17

1,04

0,48

1

0,92

0,48

1

1

0,48

1

1,44
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กำรไถพรวนแบบไม่เต็มรูปแบบ

ไม่ไถพรวน

กำรไถพรวนแบบเต็มรูปแบบ

ภูเขำเขตร้ อน

กำรไถพรวนแบบไม่เต็มรูปแบบ

ไม่ไถพรวน

สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
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0,48

1

1,11

0,48

1,15

0,92

0,48

1,15

1

0,48

1,15

1,44

0,48

1,15

1,11

0,48

1,22

0,92

0,48

1,22

1

0,48

1,22

1,44

0,48

1,22

1,11

0,64

1

0,94

0,64

1

1

0,64

1

1,41

0,64

1

1,08

0,64

1,09

0,94

0,64

1,09

1

0,64

1,09

1,41

0,64

1,09

1,08

0,64

1,16

0,94

0,64

1,16

1

0,64

1,16

1,41

0,64

1,16

1,08
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ตำรำงที่ 3 ให้ คำแนะนำสำหรับกำรเลือกค่ำที่เหมำะสมจำกตำรำงที่ 2 และ 4
ตำรำงที่ 3 คำแนะนำเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรและกำรป้อนข้ อมูลสำหรับ cropland และยืนต้ นพืช
จัดกำร / ปั จจัยกำรผลิต
กำรไถพรวนแบบเต็ม
รูปแบบ
กำรไถพรวนแบบไม่เต็ม
รูปแบบ
ไม่ไถพรวน
ต่ำ
กลำง
สูง (แบบใส่ปยคอก)
ุ๋
สูง (แบบไม่ใส่ปยคอก)
ุ๋

คำแนะนำ
มีกำรใช้ พื ้นที่อย่ำงเต็มรูปแบบ และ / หรื อเป็ นประจำ (ภำยในปี ) และมีกำรไถพรวนแบบเต็มรูปแบบ. ในช่วงเวลำปลูกในพื ้นทีท่ มี่ กี ำรปกคลุมของซำกพืชเพียงเล็กน้ อย
(เช่น < 30%)
มีกำรไถพรวนเบื ้องต้ น และในระหว่ำงกำรเพำะปลูก แต่มีกำรทำลำยพื ้นดินเพียงเล็กน้ อย (เป็ นกำรไถพรวนที่ไม่ลกึ มำกและไม่เต็มรูปแบบ) และพื ้นที่มีกำรปกคลุมของซำก
พืช > 30%
กำรเพำะปลูกโดยตรง โดยไม่มกี ำรเตรี ยมดิน มีกำรกำรเตรียมดินเพียงเล็กน้ อยในพื ้นทีเ่ พำะเมล็ดพันธุ์ มีกำรใช้ ยำ่ ข้ ำหญ้ ำสำหรับควบคุมวัชพืช
กำรปกคลุมของซำกพืชตำ่ เนื่องจำกกำรกำจัดซำกพืช (ผ่ำนกำรเก็บออกหรื อกำรเผำไหม้ ) กำรเปลือยพื ้นที่หว่ำเปล่ำ กำรผลิตพืชที่ให้ กำรปกคลุมต่ำ (เช่นผัก, ยำสูบ, ผ้ ำ
ฝ้ำย) ไม่พืชที่สำมำรถเก็บกักแร่ ธาตุหรื อไนโตรเจน
มีกำรปลูกพืชธัญพืชเป็ นประจำทีม่ ีกำรทิ ้งเศษซำกพืชในพื ้นที่เพำะปลูก. ในกรณีทซี่ ำกพืชจะถูกนำออกมำจำกพื ้นที่และมีกำรเสริ มอินทรี ยวัตถุ (เช่นปุ๋ ยคอก). นอกจำกนี ้,
ต้ องมีกำรปลูกพืชที่สำมำรทเก็บกักแร่ธำตุหรื อไนโตรเจนเป็ นพืชหมุนเวียน
แสดงให้ เห็นถึงกำรมีคำ่ คำร์ บอนสูงในดิน เนื่องจำกระบบกำรปลูกพืชที่มีกำรใช้ ปยคอกเป็
ุ๋
นประจำ
แสดงให้ เห็นถึงกำรมีคำ่ คำร์ บอนสูงในดิน เนื่องจำกมีกำรใช้ วิธีกำรผลิตแบบอื่นเพิ่มเติม เช่นกำรผลิตที่มีซำกพืชสูง กำรใช้ ปยสี
ุ๋ เขียวครอบคลุม กำรปรับปรุงระบบกำรปล่อย
พื ้นที่ กำรชลประทำน กำรใช้ หญ้ ำยืนต้ นเป็ นพืชหมุนเวียน แต่ไม่มกี ำรใช้ ปยคอก
ุ๋
(ดูข้ำงบน)

7.2. พืชยืนต้ น
ตำรำงที่ 4 ปั จจัยสำหรับพืชยืนต้ น โดยเฉพำะ พืชหลำยฤดูทลี่ ำต้ นมักจะไม่มีกำรเก็บเกี่ยวเป็ นประจำทุกปี เช่น ป่ ำละเมำะแบบหมุนเวียนระยะสันและปำล์
้
มน ้ำมัน
7.3. ทุ้งหญ้ า
สภำพภูมิอำกำศ
เขตอบอุน่ , หนำว, แห้ งแล้ ง

ตารางที่ 5 ตัวชี ้วัดในทุ้งหญ้ ำสะวันนำ (savanna)
กำรใช้ ประโยชน์ที่ดิน (FLU) กำรบริ หำรจัดกำร (FMG) ตัวชี ้วัด (FI)
กลำง
ทุ้งหญ้ ำ
ปรับตัวดีขึ ้น
สูง
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FLU

FMG

FI

1

1,14

1

1

1,14

1,11
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ปกติ
เสือ่ มโทรมเล็กน้ อย
เสือ่ มโทรมมำก
ปรับตัวดีขึ ้น
เขตร้ อนแห้ งแล้ ง

ทุ้งหญ้ ำ

ปกติ
เสือ่ มโทรมเล็กน้ อย
เสือ่ มโทรมมำก
ปรับตัวดีขึ ้น

หนำวชื ้น / เปี ยก

ทุ้งหญ้ ำ

ปกติ
เสือ่ มโทรมเล็กน้ อย
เสือ่ มโทรมมำก
ปรับตัวดีขึ ้น

เขตร้ อนชื ้น / เปี ยก

ทุ้งหญ้ ำ

ปกติ
เสือ่ มโทรมเล็กน้ อย
เสือ่ มโทรมมำก
ปรับตัวดีขึ ้น

ภูเขำเขตร้ อน

ทุ้งหญ้ ำ

ปกติ
เสือ่ มโทรมเล็กน้ อย
เสือ่ มโทรมมำก

กลำง
กลำง
กลำง
กลำง
สูง
กลำง
กลำง
กลำง
กลำง
สูง
กลำง
กลำง
กลำง
กลำง
สูง
กลำง
กลำง
กลำง
กลำง
สูง
กลำง
กลำง
กลำง
Page 122 of 139

1

1

1

1

0,95

1

1

0,7

1

1

1,14

1

1

1,14

1,11

1

1

1

1

0,95

1

1

0,7

1

1

1,17

1

1

1,17

1,11

1

1

1

1

0,97

1

1

0,7

1

1

1,17

1

1

1,17

1,11

1

1

1

1

0,97

1

1

0,7

1

1

1,16

1

1

1,16

1,11

1

1

1

1

0,96

1

1

0,7

1
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ตาราง 6 คำแนะนำเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรและคำแนะนำสำหรับทุง่ หญ้ ำ
จัดกำร / ปั จจัยกำรผลิต
คำแนะนำ
ปรับตัวดีขึ ้น
หมำยถึงทุง่ หญ้ ำที่มกี ำรจัดกำรอย่ำงยัง่ ยืน มีกำรคุกคำมในระดับปำนกลำงและทุง่ เลี ้ยงสัตว์ที่ได้ รับกำรปรับปรุง (เช่น กำรปรับปรุงสำยพันธุ์ ชลประทำน)
ปกติ
หมำยถึงไม่มกี ำรลดลงของคุณภำพและมีกำรจัดกำรทุง่ หญ้ ำอย่ำงยัง่ ยืน แต่ไม่มกี ำรปรับปรุงกำรบริ หำรจัดกำรทีช่ ดั เจน
แสดงให้ เห็นถึงกำรมีทงุ่ เลี ้ยงสัตว์มำกเกินไปหรื อทุง่ หญ้ ำอยูใ่ นสภำพทีเ่ สือ่ มโทรม ผลผลิตค่อนข้ ำงลดลง (เทียบกับทุง่ หญ้ ำที่มกี ำรจัดกำรแบบพื ้นเมืองหรื อแบบ
เสือ่ มโทรมเล็กน้ อย
ธรรมชำติ) และปั จจัยกำรผลิตไม่มีกำรจัดกำร
เสือ่ มโทรมมำก
หมำยถึงกำรสูญเสียกำรผลิตพืชและพื ้นที่สเี ขียวที่สำคัญเป็ นระยะเวลำยำวนำน เกิดควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงต่อพืช และ / หรื อกำรพังทลำยของดินอย่ำงรุนแรง
กลำง
กำรใช้ ปัจจัยกำรผลิตที่ไม่มีกำรบริ หำรจัดกำร
สูง
มีกำรปรับปรุงทุง่ หญ้ ำโดยปั จจัยกำรผลิตอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรื อเพิ่มเติมกำรจัดกำร / กำรปรับปรุง (มีกำรจัดเป็ นทุง่ หญ้ ำที่ปรับปรุงดีขึ ้น)
7.4 พืน้ ที่ป่าไม้
สภำพภูมิอำกำศ
ทังหมด
้
ทังหมด
้
เขตร้ อนชื ้น /แห้ งแล้ ง
หนำว / ชื ้น / แห้ งแล้ ง

ตารางที่ 7 ตัวชี ้วัดของพื ้นที่ป่ำทีม่ ีพื ้นที่สเี ขียวปกคลุมอย่ำงน้ อย 10%
กำรใช้ ประโยชน์ที่ดิน (FLU)
กำรบริ หำรจัดกำร (FMG) ตัวชี ้วัด (FI)
n/a (1)
n/a
ป่ ำธรรมชำติ (ในสภำพที่สมบูรณ์)
All
All
ป่ ำที่มีกำรจัดกำร
n/a
n/a
ทำไร่เลือ่ นลอยในพื ้นที่รกร้ ำงระยะสัน้
n/a
n/a
ทำไร่เลือ่ นลอยในพื ้นที่รกร้ ำงแบบยำวนำน
n/a
n/a
ทำไร่เลือ่ นลอยในพื ้นที่รกร้ ำงระยะสัน้
n/a
n/a
ทำไร่เลือ่ นลอยในพื ้นที่รกร้ ำงแบบยำวนำน

FLU

FMG

FI

1

1

1
1
0,64
0,8
1
1

ตำรำงที่ 8 ให้ คำแนะนำสำหรับกำรเลือกค่ำที่เหมำะสมจำกตำรำงที่ 7
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(2) n/a = not
applicable;
in these cases FMG
and FI shall not
apply and for the
calculation of SOC
the following rule
may be used: SOC
= SOCST × FLU .

สภำพภูมิอำกำศ
เขตอบอุน่ , หนำว, แห้ งแล้ ง

เขตอบอุน่ , หนำวชื ้น / เปี ยก

ตารางที่ 8 คำแนะนำเกี่ยวกับกำรใช้ ประโยชน์ที่ดินสำหรับป่ ำไม้
กำรใช้ ประโยชน์ที่ดิน (FLU)
กำรบริ หำรจัดกำร(FMG)
อินพุต (FI)
พื ้นที่เพำะปลูก
กำรไถพรวนแบบเต็มรูปแบบ
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
กำรไถพรวนแบบไม่เต็มรูปแบบ
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ไม่ไถพรวน
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
พื ้นที่เพำะปลูก
กำรไถพรวนเต็มรูปแบบ
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
กำรไถพรวนแบบไม่เต็มรู ปแบบ
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ไม่ไถพรวน
ต่ำ
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FLU

FMG

FI

1

1

0,95

1

1

1

1

1

1,37

1

1

1,04

1

1,02

0,95

1

1,02

1

1

1,02

1,37

1

1,02

1,04

1

1,1

0,95

1

1,1

1

1

1,1

1,37

1

1,1

1,04

1

1

0,92

1

1

1

1

1

1,44

1

1

1,11

1

1,08

0,92

1

1,08

1

1

1,08

1,44

1

1,08

1,11

1

1,15

0,92
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เขตร้ อนชื ้น, แห้ ง

พื ้นที่เพำะปลูก

กำรไถพรวนเต็มรูปแบบ

กำรไถพรวนแบบไม่เต็มรูปแบบ

ไม่ไถพรวน

เขตร้ อนชื ้น / เปี ยก

พื ้นที่เพำะปลูก

กำรไถพรวนเต็มรูปแบบ

กำรไถพรวนแบบไม่เต็มรูปแบบ

กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
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1

1,15

1

1

1,15

1,44

1

1,15

1,11

1

1

0,95

1

1

1

1

1

1,37

1

1

1,04

1

1,09

0,95

1

1,09

1

1

1,09

1,37

1

1,09

1,04

1

1,17

0,95

1

1,17

1

1

1,17

1,37

1

1,17

1,04

1

1

0,92

1

1

1

1

1

1,44

1

1

1,11

1

1,15

0,92

1

1,15

1

1

1,15

1,44

1

1,15

1,11
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ไม่ไถพรวน

ภูเขำเขตร้ อน

จัดกำร / ปั จจัยกำรผลิต
ป่ ำธรรมชำติ (ในสภำพที่สมบูรณ์)
ป่ ำที่มีกำรจัดกำร
ทำไร่เลือ่ นลอยในพื ้นที่ในระยะสัน้

ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
กำรไถพรวนเต็มรูปแบบ
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
กำรไถพรวนแบบไม่เต็มรูปแบบ
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋
ไม่ไถพรวน
ต่ำ
กลำง
สูง แบบใส่ปยคอก
ุ๋
สูง แบบไม่ใส่ปยคอก
ุ๋

1

1,22

0,92

1

1,22

1

1

1,22

1,44

1

1,22

1,11

1

1

0,94

1

1

1

1

1

1,41

1

1

1,08

1

1,09

0,94

1

1,09

1

1

1,09

1,41

1

1,09

1,08

1

1,16

0,94

1

1,16

1

1

1,16

1,41

1

1,16

1,08

คำแนะนำ
แสดงให้ เห็นถึงป่ ำธรรมชำติที่ไม่มีกำรลดลงของคุณภำพและมีกำรจัดกำรอย่ำงยัง่ ยืน
กำรเพำะปลูกแบบถำวรในป่ ำเขตร้ อนหรื อป่ ำถูกใช้ สำหรับกำรเพำะปลูกของพืชประจำปี เป็ นเวลำสัน้ (เช่น 3-5 ปี ) หลังจำกนันถู
้ กทิ ้งร้ ำงอีกครัง้
กำรเจริ ญเติบโต
แสดงให้ เห็นถึงสถำนกำรณ์ของพื ้นที่ป่ำที่ถกู เวนคืนจำกภำครัฐหรื อท้ องถิ่น ก่อนที่จะถูกใช้ เป็ นพื ้นที่เพำะปลูก
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ทำไร่เลือ่ นลอยในพื ้นที่แบบถำวร

แสดงให้ เห็นถึงสถำนกำรณ์กำรฟื น้ ตัวของป่ ำก่อนทีจ่ ะมีใช้ งำน

8. ค่าคาร ์บอนในดิน

CVEG หรื อ R คือค่ำทีเ่ หมำะสม
8.1. พื ้นที่เพำะปลูก

ตารางที่ 9 ค่ำคำร์ บอนในดินสำหรับ cropland (ทัว่ ไป)
สภำพภูมิอำกำศ CVEG(ตันคำร์ บอน / เฮกตำร์ )
ทังหมด
้
0
ตารางที่ 10 ค่ำสำหรับพืชอ้ อย (เฉพำะ)
เขต
สภำพภูมิอำกำศ
โซนของระบบนิเวศ
ทวีป
แอฟริ กำ
ป่ ำเขตร้ อนแห้ งแล้ ง
เขตร้ อนแห้ ง
เอเชีย (ภำคพื ้น)
ป่ ำสแคปแลนด์
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
เขตร้ อน
แอฟริ กำ
เขตร้ อนชื ้น
ป่ ำผลัดใบในเขตร้ อนชื ้น
อเมริ กำกลำงและอเมริกำใต้
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
เขตร้ อนเปี ยก
ป่ ำฝนเขตร้ อน
อเมริ กำกลำงและอเมริกำใต้
อบอุน่ แห้ งพอสมควร
บริ ภำษกึ่งเขตร้ อน
อเมริ กำเหนือ
เขตชุม่ ชื ้นกึง่ เขตร้ อน
อเมริ กำกลำงและอเมริกำใต้
อบอุน่ ชื ้นพอสมควร
ป่ ำค่อนข้ ำงชื ้น
อเมริ กำเหนือ
8.2. พืชหลำยฤดูทล
ี่ ำต้ นมักจะไม่มีกำรเก็บเกี่ยวเป็ นประจำทุกปี เช่น ป่ ำละเมำะแบบหมุนเวียนระยะสันและปำล์
้
มน ้ำมัน
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CVEG (ตันคำร์ บอน / เฮกตำร์ )
4,2
4
4
4,2
5
4
5
4,8
5
4,8
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ตาราง 11 ค่ำพืชสำหรับพืชยืนต้ น (ทัว่ ไป)
สภำพภูมิอำกำศ
CVEG (ตันคำร์ บอน / เฮกตำร์ )
ภูมิอำกำศแถบอบอุน่ (ทุกระบอบควำมชื ้น)
43,2
เขตร้ อนแห้ ง
6,2
เขตร้ อนชื ้น
14,4
เขตร้ อนเปี ยก
34,3
ตารางที่ 12 ค่ำพืชสำหรับพืชยืนต้ นเฉพำะ
สภำพภูมิอำกำศ ประเภทกำรเพำะปลูก CVEG (ตันคำร์ บอน / เฮกตำร์ )
มะพร้ ำว
75
สบูด่ ำ
17,5
ทังหมด
้
โจโจบำ
2,4
น ้ำมันปำล์ม
60
8.3. ทุ้งหญ้ ำ

ตารางที่ 13 ค่ำสำหรับพืชทุง่ หญ้ ำ - ไม่รวมทุง่ หญ้ ำสแครปแลนด์ (ทัว่ ไป)
สภำพภูมิอำกำศ
CVEG (ตันคำร์ บอน / เฮกตำร์ )
เหนือ - แห้ งและเปี ยก
4,3
เย็นหนำว - แห้ ง
3,3
เย็นหนำว - เปี ยก
6,8
หนำวอุน่ - แห้ ง
3,1
หนำวอุน่ - เปี ยก
6,8
ร้ อนชื ้น- แห้ ง
4,4
ร้ อนชื ้น- ชื ้นและเปี ยก
8,1
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เขต
เขตชุม่ ชื ้นกึง่ เขตร้ อน

ตารางที่ 14 ค่ำพืชสำหรับ Miscanthus (เฉพำะ)
สภำพภูมิอำกำศ ระบบนิเวศ
ทวีป
CVEG (ตันคำร์ บอน / เฮกตำร์ )
เขตอบอุน่ แห้ ง
ป่ ำแห้ งกึง่ เขตร้ อน ยุโรป
10
อเมริ กำเหนือ
14,9
ทุง่ หญ้ ำสเตปป์

อเมริ กำเหนือ

14,9

ตารางที่ 15 ค่ำสำหรับสแครปแลนด์ ที่พื ้นที่สว่ นใหญ่ประกอบด้ วยไม้ ยืนที่มคี วำมสูงต่ำกว่ำ 5 เมตร และมีต้นไม้ ทไี่ ม่ได้ มีลกั ษณ์ทชี่ ดั เจน
เขต
สภำพภูมิอำกำศ
CVEG (ตันคำร์ บอน / เฮกตำร์ )
ภูมิอำกำศร้ อนชื ้น
แอฟริ กำ
46
ทวีปอเมริ กำเหนือและใต้
53
เอเชีย (ภำคพื ้น)
39
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
46
ออสเตรเลีย
46
เขตภูมิอำกำศชุ่มชื ้นกึง่ เขตร้ อน แอฟริ กำ
43
ทวีปอเมริ กำเหนือและใต้
50
เอเชีย (ภำคพื ้น)
37
ยุโรป
37
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
43
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8.4 ป่ าไม้
ตารางที่ 16 ค่ำสำหรับพื ้นที่ป่ำไม้ - ไม่รวมป่ ำปลูก - มีพืชปกคลุมระหว่ำง 10% และ 30%
เขต
สภำพภูมิอำกำศ
ทวีป
CVEG (ตันคำร์ บอน / เฮกตำร์ )
ภูมิอำกำศเขตร้ อน
แบบร้ อนชื ้นฝนชุก
แอฟริ กำ
40
อเมริ กำเหนือและใต้
39
เอเชีย (ภำคพื ้น)
36
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
45
ร้ อนชื ้น
แอฟริ กำ
30
อเมริ กำเหนือและใต้
26
เอเชีย (ภำคพื ้น)
21
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
34
ร้ อนแห้ งแล้ ง
แอฟริ กำ
14
อเมริ กำเหนือและใต้
25
เอเชีย (ภำคพื ้น)
16
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
19
แบบมรสุม
แอฟริ กำ
13
อเมริ กำเหนือและใต้
17
เอเชีย (ภำคพื ้น)
16
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
26
เขตภูมิอำกำศชุ่มชื ้นกึง่ เขตร้ อน ร้ อนชื ้น
อเมริ กำเหนือและใต้
26
เอเชีย (ภำคพื ้นทวีป)
22
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
35
แห้ ง กึ่งเขตร้ อน
แอฟริ กำ
17
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R
0,37
0,37
0,37
0,37
0,24
0,24
0,24
0,24
0,28
0,28
0,28
0,28
0,24
0,24
0,24
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
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ทุง่ หญ้ ำสเตปป์

ภูมิอำกำศแถบอบอุน่

มหำสมุทร

ภำคพื ้น

ภูเขำ

ภูมิอำกำศขัวโลก
้

ป่ ำสนเหนือ
แบบทุนดรำ

อเมริ กำเหนือและใต้
เอเชีย (ภำคพื ้น)
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
แอฟริ กำ
อเมริ กำเหนือและใต้
เอเชีย (ภำคพื ้น)
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
ยุโรป
อเมริ กำเหนือ
นิวซีแลนด์
อเมริ กำใต้
เอเชีย, ยุโรป (≤ 20y)
เอเชีย, ยุโรป (> 20y)
อเมริ กำเหนือและใต้ (≤ 20 ปี )
อเมริ กำเหนือและใต้ (> 20 ปี )
เอเชีย, ยุโรป (≤ 20y)
เอเชีย, ยุโรป (> 20y)
อเมริ กำเหนือและใต้ (≤ 20 ปี )
อเมริ กำเหนือและใต้ (> 20 ปี )
เอเชีย, ยุโรป, อเมริ กำเหนือ
เอเชีย, ยุโรป, อเมริ กำเหนือ (≤ 20 ปี )
เอเชีย, ยุโรป, อเมริ กำเหนือ (> 20 ปี )
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26

0,32

16

0,32

20

0,32

9

0,32

10

0,32

7

0,32

9

0,32

14

0,27

79

0,27

43

0,27

21

0,27

2

0,27

14

0,27

7

0,27

16

0,27

12

0,27

16

0,27

6

0,27

6

0,27

12

0,24

0

0,24

2

0,24
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แบบเทือกเขำสูง

เขต
ภูมิอำกำศเขตร้ อน

เขตชุม่ ชื ้นกึง่ เขตร้ อน

เอเชีย, ยุโรป, อเมริ กำเหนือ (≤ 20 ปี )
เอเชีย, ยุโรป, อเมริ กำเหนือ (> 20 ปี )

2

0,24

6

0,24

ตารางที่ 17 ค่ำสำหรับพื ้นที่ป่ำไม้ - ไม่รวมป่ ำปลูก - มีพืชปกคลุมมำกกว่ำ 30 %
สภำพภูมิอำกำศ ทวีป
CVEG (ตันคำร์ บอน / เฮกตำร์ )
ร้ อนชื ้นฝนชุก
แอฟริ กำ
204
อเมริ กำเหนือและใต้
198
เอเชีย (ภำคพื ้น)
185
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
230
ร้ อนชื ้นผลัดใบ
แอฟริ กำ
156
อเมริ กำเหนือและใต้
133
เอเชีย (ภำคพื ้น)
110
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
174
เขตแห้ งแล้ ง
แอฟริ กำ
77
อเมริ กำเหนือและใต้
131
เอเชีย (ภำคพื ้น)
83
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
101
ภูเขำเขตร้ อน
แอฟริ กำ
77
อเมริ กำเหนือและใต้
94
เอเชีย (ภำคพื ้น)
88
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
130
ป่ ำค่อนข้ ำงชื ้น
อเมริ กำเหนือและใต้
132
เอเชีย (ภำคพื ้น)
109
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แห้ ง กึ่งเขตร้ อน

ทุง่ หญ้ ำสเตปป์

ภูมิอำกำศแถบอบอุน่

มหำสมุทร

ภำคพื ้น

ภูเขำ

ภูมิอำกำศขัวโลก
้

ป่ ำสนเหนือ

เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
แอฟริ กำ
อเมริ กำเหนือและใต้
เอเชีย (ภำคพื ้น)
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
แอฟริ กำ
อเมริ กำเหนือและใต้
เอเชีย (ภำคพื ้น)
เอเชีย (หมูเ่ กำะ)
เอเชีย, ยุโรป (≤ 20y)
เอเชีย, ยุโรป (> 20y)
ทวีปอเมริ กำเหนือและใต้ (≤ 20 ปี )
ทวีปอเมริ กำเหนือและใต้ (> 20 ปี )
เอเชีย, ยุโรป (≤ 20y)
เอเชีย, ยุโรป (> 20y)
ทวีปอเมริ กำเหนือและใต้ (≤ 20 ปี )
ทวีปอเมริ กำเหนือและใต้ (> 20 ปี )
เอเชีย, ยุโรป (≤ 20y)
เอเชีย, ยุโรป (> 20y)
ทวีปอเมริ กำเหนือและใต้ (≤ 20 ปี )
ทวีปอเมริ กำเหนือและใต้ (> 20 ปี )
เอเชีย, ยุโรป, อเมริ กำเหนือ
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130
82
100
46
53
41
47
84
406
227
120
27
87
51
93
75
93
45
93
53
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แบบทุนดรำ
แบบเทือกเขำสูง

เขต

สภำพภูมิอำกำศ

ร้ อนชื ้นฝนชุก
เขตร้ อนชื ้น

ร้ อนชื ้นที่มีกำนผลัดใบ

เอเชีย, ยุโรป, อเมริ กำเหนือ (≤ 20 ปี )
เอเชีย, ยุโรป, อเมริ กำเหนือ (> 20 ปี )
เอเชีย, ยุโรป, อเมริ กำเหนือ (≤ 20 ปี )
เอเชีย, ยุโรป, อเมริ กำเหนือ (> 20 ปี )

ตารางที่ 18 ค่ำสำหรับพืชสวนป่ ำ
ทวีป

26
35
32
53

CVEG (ตันคำร์ บอน / เฮกตำร์ )

R

Africa broadleaf > 20 y

87

0,24

Africa broadleaf ≤ 20 y

29

0,24

Africa Pinus sp. > 20 y

58

0,24

Africa Pinus sp. ≤ 20 y

17

0,24

Americas Eucalyptus sp.

58

0,24

Americas Pinus sp.

87

0,24

Americas Tectona grandis

70

0,24

Americas other broadleaf

44

0,24

Asia broadleaf

64

0,24

Asia other

38

0,24

Africa broadleaf > 20 y

44

0,24

Africa broadleaf ≤ 20 y

23

0,24

Africa Pinus sp. > 20 y

35

0,24

Africa Pinus sp. ≤ 20 y

12

0,24
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Tropical dry forest

Tropical shrubland

Americas Eucalyptus sp.

26

0,24

Americas Pinus sp.

79

0,24

Americas Tectona grandis

35

0,24

Americas other broadleaf

29

0,24

Asia broadleaf

52

0,24

Asia other

29

0,24

Africa broadleaf > 20 y

21

0,28

Africa broadleaf ≤ 20 y

9

0,28

Africa Pinus sp. > 20 y

18

0,28

Africa Pinus sp. ≤ 20 y

6

0,28

Americas Eucalyptus sp.

27

0,28

Americas Pinus sp.

33

0,28

Americas Tectona grandis

27

0,28

Americas other broadleaf

18

0,28

Asia broadleaf

27

0,28

Asia other

18

0,28

Africa broadleaf

6

0,27

Africa Pinus sp. > 20 y

6

0,27

Africa Pinus sp. ≤ 20 y

4

0,27

Americas Eucalyptus sp.

18

0,27

Americas Pinus sp.

18

0,27
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Tropical mountain systems

Subtropical

Subtropical humid forest

Subtropical dry forest

Americas Tectona grandis

15

0,27

Americas other broadleaf

9

0,27

Asia broadleaf

12

0,27

Asia other

9

0,27

Africa broadleaf > 20 y

31

0,24

Africa broadleaf ≤ 20 y

20

0,24

Africa Pinus sp. > 20 y

19

0,24

Africa Pinus sp. ≤ 20 y

7

0,24

Americas Eucalyptus sp.

22

0,24

Americas Pinus sp.

29

0,24

Americas Tectona grandis

23

0,24

Americas other broadleaf

16

0,24

Asia broadleaf

28

0,24

Asia other

15

0,24

Americas Eucalyptus sp.

42

0,28

Americas Pinus sp.

81

0,28

Americas Tectona grandis

36

0,28

Americas other broadleaf

30

0,28

Asia broadleaf

54

0,28

Asia other

30

0,28

Africa broadleaf > 20 y

21

0,28

Page 136 of 139

Bonsucro Guidance For Production Standard V 4.0

Subtropical steppe

Subtropical mountain systems

Africa broadleaf ≤ 20 y

9

0,32

Africa Pinus sp. > 20 y

19

0,32

Africa Pinus sp. ≤ 20 y

6

0,32

Americas Eucalyptus sp.

34

0,32

Americas Pinus sp.

34

0,32

Americas Tectona grandis

28

0,32

Americas other broadleaf

19

0,32

Asia broadleaf

28

0,32

Asia other

19

0,32

Africa broadleaf

6

0,32

Africa Pinus sp. > 20 y

6

0,32

Africa Pinus sp. ≤ 20 y

5

0,32

Americas Eucalyptus sp.

19

0,32

Americas Pinus sp.

19

0,32

Americas Tectona grandis

16

0,32

Americas other broadleaf

9

0,32

Asia broadleaf > 20 y

25

0,32

Asia broadleaf ≤ 20 y

3

0,32

Asia coniferous > 20 y

6

0,32

Asia coniferous ≤ 20 y

34

0,32

Africa broadleaf > 20 y

31

0,24
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Temperate oceanic forest

Temperate

Temperate continental forest and mountain
systems

Africa broadleaf ≤ 20 y

20

0,24

Africa Pinus sp. > 20 y

19

0,24

Africa Pinus sp. ≤ 20 y

7

0,24

Americas Eucalyptus sp.

22

0,24

Americas Pinus sp.

34

0,24

Americas Tectona grandis

23

0,24

Americas other broadleaf

16

0,24

Asia broadleaf

28

0,24

Asia other

15

0,24

Asia, Europe, broadleaf > 20 y

60

0,27

Asia, Europe, broadleaf ≤ 20 y

9

0,27

Asia, Europe, coniferous > 20 y

60

0,27

Asia, Europe, coniferous ≤ 20 y

12

0,27

North America

52

0,27

New Zealand

75

0,27

South America

31

0,27

Asia, Europe, broadleaf > 20 y

60

0,27

Asia, Europe, broadleaf ≤ 20 y

4

0,27

Asia, Europe, coniferous > 20 y

52

0,27

Asia, Europe, coniferous ≤ 20 y

7

0,27

North America

52

0,27

Page 138 of 139

Bonsucro Guidance For Production Standard V 4.0

ภูมิอำกำศแบบเทือกเขำสูง
ภูมิอำกำศขัวโลก
้
ภูมิอำกำศแบบทุนดรำ

South America

31

0,27

เอเชีย ยุโรป > 20y

12

0,24

เอเชีย ยุโรป ≤ 20y
อเมริ กำเหนือ

1

0,24

13

0,24

เอเชีย ยุโรป > 20y

7

0,24

1

0,24

7

0,24

เอเชียยุโรป ≤ 20y
อเมริ กำเหนือ
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