
ลงนามโดยคณะกรรมการบริหาร RSPO และรับรองโดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
สมาชิก RSPO ครั้งที่ 6 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

มาตรฐาน RSPO 
ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ
เพื่อการปลูกปาล์มน�้ามันอย่างยั่งยืน

2562





สารบัญ

บทนำ� 3

ร�ยก�รคำ�ย่อ 2

ขอบเขต: ท�าความเข้าใจว่าใคร อะไร อย่างไร ตามกรอบมาตรฐาน
ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ
1.1 ใครบ้างท่ีสามารถใช้มาตรฐาน RSPO สำาหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ
1.2 มาตรฐาน RSPO สำาหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระเกี่ยวข้องกับอะไร
1.3  กระบวนการการรับรองภายใต้มาตรฐาน RSPO สำาหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ
1.4  มาตรฐานทดแทนหากมาตรฐาน RSPO สำาหรับเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถ

นำามาประยุกต์ใช้ได้

7
8
9

11
12

แนวทางการแบ่งช่วงเวลาของ RSPO ส�าหรับการรับรองเกษตรกรรายย่อยอิสระ      
2.1 การรับรอง การอ้างสิทธ์ิ และผลประโยชน์

2.1.1 สิทธิการเข้าร่วมการรับรอง – เกณฑ์ขั้นต้น
2.1.2 หลักเกณฑ์ A – การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้า
2.1.3 หลักเกณฑ์ B – การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน

13
16
18
18
18

ข้อก�าหนดทั่วไปตามกรอบมาตรฐาน RSPO ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ
3.1 หลักการ เกณฑ์กำาหนด และตัวชี้วัด

3.1.1 แนวทางการตีความหลักการ เกณฑ์กำาหนดและตัวชี้วัด
3.1.2 ปฎิญญาของเกษตรกรรายย่อย
3.1.3 ตัวชี้วัดที่ถูกข้ามในกรณีที่ไม่สามารถนำามาปรับใช้ได้
3.1.4 การสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย
3.1.5 การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกเพศสภาพ
3.1.6 ประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม

3.2 ข้อกำาหนดระบบควบคุมภายในสำาหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
3.2.1 สนับสนุนผู้จัดการกลุ่มในจัดตั้งกลุ่ม

20
21
23
23
24
24
26
26
48
49

แนวทางด�าเนินการส�าหรับผู้จัดการกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม                                                           
4.1 แนวทางการดำาเนินงาน                                                                                             

55
56

ภาคผนวก 1 – ค�านิยาม
ภาคผนวก 2 – ปฏิญญาของเกษตรกรรายย่อย 

106
115



รายการค�าย่อ

ค�าย่อ ความหมาย

RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil (องค์การเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วย

นำ้ามันปาล์มยั่งยืน)

P&C Principles and Criteria (หลักการและเกณฑ์กำาหนด)

CSPO Certified Sustainable Palm Oil (นำ้ามันปาล์มที่ได้รับการรับรอง)

ToC Theory of Change (ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง)

FFB Fresh Fruit Bunch (ปาล์มทะลายสด)

ISH Independent Smallholders (เกษตรกรรายย่อยอิสระ)

MB Mass Balance (ความสมดุลมวล)

IP Identity Preserved (การคงเอกลักษณ์)

SG Segregated (การแบ่งแยก)

HCV High Conservation Value (สิ่งที่คุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์)

FPIC Free Prior and Informed Consent (ความยนิยอมท่ีได้รบัการแจ้งล่วงหน้าโดยสมคัรใจ)

GAP Good Agricultural Practices (แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี)

PPE Personal Protective Equipment (อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย)

PCI Principles, Criteria and Indicators (หลักการ เกณฑ์กำาหนด และตัวชี้วัด)

HCS High Carbon Stock (การกักเก็บคาร์บอนในปริมาณสูง)

RaCP Remediation and Compensation Procedure (ขั้นตอนการฟื้นฟูและชดเชย)

RTE Rare, threatened or endangered (ชนิดพันธุ์หายาก ถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์)

LUCA Land Use Change Analysis (การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน)

ICS Internal Control Systems (ระบบการควบคุมภายใน)

IPM Integrated Pest Management (การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ)
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บทน�า

มาตรฐาน RSPO ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความตระหนัก

ที่เพิ่มยิ่งขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เล็งเห็นความจ�าเป็นในการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

รายย่อยในระบบ RSPO ผ่านกลไกที่ค�านึงถึงความท้าทายและสถานการณ์หลากหลายที่

เกษตรกรรายย่อยทั่วโลกเผชิญอยู่ รวมไปถึงความต้องการและข้อกังวลต่าง ๆ ของเกษตรกร

รายย่อย

RSPO ตระหนักถึงความส�าคัญของเกษตรกรรายย่อยและความจ�าเป็นในเสริมสร้างการมี

ส่วนร่วมของเกษตรกร แผนกลยทุธ์ RSPO ส�าหรบัเกษตรกรรายย่อย ซึง่ได้รบัการรบัรองจาก 

คณะกรรมการบริหาร RSPO (BoG) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นั้น ได้ก�าหนดให้มีระบบ

และมาตรฐานการรับรอง RSPO ท่ีง่ายขึน้ (หลกัการ เกณฑ์ก�าหนดและตวัช้ีวดั) เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการและบริบทต่าง ๆ ของเกษตรกรรายย่อยให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2561 ซึ่งตามทฤษฎี

การเปลี่ยนแปลงของ RSPO (ToC) ได้ระบุถึงเป้าหมายที่จะรวมเกษตรกรรายย่อยเข้ามาสู่

ระบบให้มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรเหล่านี้สามารถผลิตน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับ

การมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

มาตรฐาน RSPO ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ จัดท�าขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

และความท้าทายของเกษตรกรรายย่อยอิสระ ด้วยข้อก�าหนดที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา 

รวมถึงมีเครื่องมือค�านวณความคุ้มค่า ซึ่งจะพิจารณาจากความหลากหลาย ก�าลังการผลิต 

รวมทัง้แรงจงูใจ ส่วนหนึง่ของกระบวนการทีเ่รยีบง่ายนี ้มาตรฐาน RSPO ฉบบัใหม่นี ้ได้มอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้จัดการกลุ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการรับรองกลุ่ม

ที่ผ่านมา
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มาตรฐาน RSPO สำาหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ RSPO ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ

เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยอิสระมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน RSPO ได้พัฒนาเครื่องมือและสื่อการ

ฝึกอบรมที่มีเป้าหมายเฉพาะสำาหรับเกษตรกรรายย่อย เช่น สถาบันฝึกอบรมวิทยากรเกษตรกรรายย่อยของ 

RSPO (Smallholder Trainer Academy : STA) นอกจากนี้ RSPO ยังให้เกษตรกรรายย่อยอิสระเข้าถึงการ

สนับสนุนเงินทุนผ่าน กองทุนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย (RSPO Smallholder Support Fund:RSSF) 

มาตรฐานน้ีสอดคล้องกบัหลกัการและเกณฑ์กำาหนดของ RSPO สำาหรับการผลติปาล์มนำา้มนัอย่างยัง่ยนื ปี 2561 

(P&C 2018) โดยมีการจัดประเด็นผลกระทบออกเป็นสามด้านภายใต้กรอบทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ RSPO 

PROSPERITY

PEOPLE

PLANET

ผลกระทบตาม ToC มาตรฐาน ISH

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ความสามารถในการแข่งขัน 

มีภูมิคุ้มกันและมีความยั่งยืน

หลักการที่ 1:

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 มีประสิทธิภาพ สร้างผลกระทบ

เชิงบวกและมีภูมิคุ้มกัน 

โลก 

อนุรักษ์ ปกป้อง

และเสริมสร้างระบบนิเวศ

ที่มีไว้ให้สำาหรับคนรุ่นต่อไป

หลักการที่ 4: 

ปกป้อง อนุรักษ์ 

และเสริมสร้างระบบนิเวศ

และสิ่งแวดล้อม

คน

การมีวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 

ลดความยากจน ปกป้อง 

เคารพและมีการเยียวยา

ด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการที่ 2: 
รับประกันความถูกต้องตาม
กฏหมาย การเคารพสิทธิ
ในที่ดิน และความเป็นอยู่
ที่ดีของชุมชน
หลักการที่ 3: 
เคารพสิทธิและสภาพแวดล้อม
ของคนงาน

บทน�า
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แผนภาพด้านล่างแสดงภาพรวมของเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเกษตรกรรายย่อยภายใต้

มาตรฐาน RSPO ISH

หลักการ เกณฑ์ 

ตัวชี้วัดและแนวทาง

เครื่องมือเพื่อส่งต่อ

การสนับสนุน

เอกสารระบบการรับรอง  เว็บไซด์ RSPO

บริบทโดยรวม

ที่ทำาให้ง่ายขึ้นและ

การเชื่อมโยงไปยัง

กลยุทธ์ RSPO 

ต่อเกษตรกร

รายย่อย

คำาอธิบายเกี่ยวกับ   

แนวทางการแบ่ง

ช่วงเวลาและ

กระบวนการสำาหรับ

การอ้างสิทธิ์

และผลประโยชน์

บทนำาและขอบเขต

หลักเกณฑ์และ

ตัวชี้วัดทั้งหมด 

(PCIs)

คำาแนะนำาสำาหรับ

ผู้จัดการกลุ่ม และ

สมาชิกรายบุคคล

ระบบการควบคุม

ภายใน

คู่มือ 

เอกสารตัวแบบ 

วีดีโอ

แอพพลิเคชั่น 

(เช่น สิ่งที่มีคุณค่าสูง

ต่อการการอนุรักษ์

สำาหรับเกษตรกร

รายย่อย)

ข้อกำาหนด

กระบวนการรับรอง

และการรับรอง

เกษตรกรที่ตำ่ากว่า        

การรับรองกลุ่ม 

 ภาพที่ 1: เอกสารที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน RSPO สำาหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ
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เอกสารนี้ครอบคลุมเนื้อหาของมาตรฐาน RSPO ISH  ซึ่งเป็นข้อกำาหนดของมาตรฐานดังที่อธิบายไว้ในส่วน

ของหลกัการ เกณฑ์กำาหนดและตวัชีว้ดั นอกจากนีย้งัให้แนวทางสำาหรบัทัง้ผูจ้ดัการกลุม่และเกษตรกรรายย่อย

เพื่อดำาเนินการตามเกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้แบ่งเนื้อหาได้ดังต่อไปนี้ :

ส่วนที่

1
ขอบเขต: ทำาความเข้าใจว่าใคร อะไร อย่างไร
ตามกรอบมาตรฐานสำาหรบัเกษตรกรรายย่อย
อิสระ

 ผู้ใช้มาตรฐานทั้งหมด :

• ผู้จัดการกลุ่ม

• เกษตรกรรายย่อยอิสระ

• องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้ให้ความ

ช่วยเหลือด้านเทคนิค

• ผู้ซื้อสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยอิสระ

• หน่วยรับรอง

• ผู้ค้าผู้ซื้อและผู้ปลูกปาล์มนำ้ามันขนาดใหญ่

ส่วนที่

2
แนวทางการแบ่งระยะเวลาของ RSPO  
สำาหรับการรับรองเกษตรกรรายย่อยอิสระ     

ผู้ใช้มาตรฐานทั้งหมด

ส่วนที่

3
เอกสารทั่วไป:
a. หลักการ เกณฑ์และตัวชี้วัดของมาตรฐาน

สำาหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ
b. ข้อกำาหนดของระบบสำาหรับการจัดตัง้กลุ่ม

และการจัดการกลุ่ม

a. ผู้จัดการกลุ่มและเกษตรกรรายย่อยอิสระ 
ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

b. ผู้จัดการกลุ่ม

ส่วนที่

4
แนวทางดำาเนินงานสำาหรับผู้จัดการกลุ่มและ
สมาชิกในกลุ่ม

ผู้จัดการกลุ่ม เกษตรกรรายย่อยอิสระ 
ผู้จัดการกลุ่ม ผู้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

ภาคผนวก  
1

คำานิยาม ผู้ใช้มาตรฐานทั้งหมด

ภาคผนวก  
2

ปฏิญญาของเกษตรกรรายย่อย ผู้จัดการกลุ่มและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
รายย่อยอิสระ

ส่วน เนื้อหา ผู้ใช้หลัก

บทน�า
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ขอบเขต: 
ท�าความเข้าใจว่าใคร 
อะไร อย่างไร ตามกรอบ
มาตรฐานส�าหรับ
เกษตรกรรายย่อยอิสระ

เนื้อหาในส่วนนี้ 
ก�าหนดขอบเขตว่า มาตรฐาน
และระบบนี้ใช้กับใคร 
ใครสามารถใช้ข้อก�าหนดนี้
เพื่อขอรับรองมาตรฐานได้บ้าง
และจะมีวิธีการขั้นตอน
ใช้อย่างไร

7RSPO Independent Smallholder Standard
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• ไม่เป็นเกษตรรายย่อยที่เข้าร่วมแผนงาน (Scheme Smallholder) (ดูคำาจำากัดความภาคผนวก 1)
• มีขนาดพื้นที่ปลูกปาล์มนำ้ามันทั้งหมด:

 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 เฮกแตร์ (ha) หรือ 312.5 ไร่ หากไม่มีการกำาหนดเกณฑ์ในการ
ตีความระดับประเทศ หรือ

 น้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดสูงสุดที่กำาหนดไว้ในการตีความระดับประเทศ (เช่น สำาหรับประเทศ
อินโดนีเซีย หมายถึงเท่ากับ 25 เฮกตาร์หรือตำ่ากว่า และสำาหรับประเทศเอกวาดอร์เท่ากับ 
75 เฮกตาร์หรือตำ่ากว่า)

• มีอำานาจการตัดสินใจในการดำาเนินงานในที่ดินและแนวทางการผลิต
• มีอิสระในการเลือกวิธีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทพืชผล และวิธีการจัดการพืชผล (วิธีจัดการ 

วิธีในการบริหาร และลงทุนในที่ดิน)
• มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ของมาตรฐานนี้ตามที่ระบุไว้

ในการตีความระดับประเทศของเกษตรกร

ขอบเขต: ท�าความเข้าใจว่าใคร อะไร อย่างไรตามกรอบมาตรฐาน
ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

1.1 ใครบ้างที่สามารถใช้มาตรฐาน RSPO ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

มาตรฐาน RSPO ISH นี้ใช้ได้กับเกษตรกรรายย่อยที่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรรายย่อยอิสระ และมาตรฐานนี้
ยังสามารถนำาไปใช้กับการผลิตนำ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนทั่วโลก โดยเกษตรกรรายย่อยจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้

เกษตรกรรายย่อยจะผ่านการรับรองตามมาตรฐาน RSPO ISH ถ้า :
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1.2 มาตรฐาน RSPO ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระเกี่ยวข้องกับอะไร

มาตรฐาน RSPO ISH นำาไปใช้เมื่อพื้นที่ปลูกปาล์มนำ้ามันรวมทั้งหมดของเกษตรกรรายย่อยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
แต่ละรายจะต้องมีไม่เกินขนาดพื้นที่ที่กำาหนด (50 เฮกแตร์ หรือ 312.5 ไร่ หรือตามที่กำาหนดไว้ในการตีความ
ระดับประเทศ)

• แปลงที่มีการปลูกปาล์มนำ้ามันอยู่แล้วในปัจจุบัน และ/หรือ
• แปลงที่กำาลังจะมีการปลูกทดแทนหรือขยายพื้นที่ปลูกใหม่ และ/หรือ
• แปลงที่กำาลังดำาเนินการหรือมีแนวโน้มที่จะใช้ปลูกปาล์มนำ้ามันใหม่

มีวิธีการก�าหนดพื้นที่รวมในการผลิตปาล์มน�้ามันอย่างไรอย่างไร ?

พื้นที่ผลิตปาล์มนำ้ามันรวมจะถูกกำาหนดโดย การผนวกรวมพื้นที่แปลงทั้งหมด ที่เกษตรกร
รายย่อยเป็นเจ้าของโดยไม่คำานึงถึงสถานที่ตั้ง

ซึ่งรวมถึงแปลงปลูกปาล์มนำ้ามันเดิม และพื้นที่สำาหรับปลูกทดแทนหรือพื้นที่ที่จัดสรรให้กับการ
ปลูกปาล์มนำ้ามันใหม่ที่เกษตรกรรายย่อยเป็นเจ้าของทั้งที่อยู่ภายในหรือภายนอกพื้นที่การรับรอง 
(เช่น กลุ่มที่เกษตรกรรายย่อยเป็นสมาชิกอยู่)

นั่นหมายความว่า หากเกษตรกรรายย่อยเป็นเจ้าของและมีการดำาเนินงานในแปลงปาล์มนำ้ามัน
นอกกลุ่ม (การรับรอง) ซึ่งกำาลังอยู่ระหว่างการรับรอง แปลงเหล่านั้นจะถูกนับรวมด้วย ถึงแม้ว่า
จะอยู่ในหมู่บ้านอื่นหรือภูมิภาคอื่น ๆ ก็ตาม

มาตรฐาน RSPO ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ สามารถน�าไปไช้ได้กับ :
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ขอบเขต: ท�าความเข้าใจว่าใคร อะไร อย่างไรตามกรอบมาตรฐาน
ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ
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โปรดดูหัวข้อ 3.2 ส�าหรับค�าแนะน�าเพิ่มเติมส�าหรับผู้จัดการกลุ่มและข้อก�าหนดในการจัดการ

1.3 วิธีการท่ีจะท�าให้ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน RSPO ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ 

หน่วยการรับรองตามมาตรฐาน RSPO ISH คือ ผู้จัดการกลุ่มและสมาชิกทุกคน โดยกลุ่มเป็นผู้ถือใบรับรอง

• ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระที่ต้องการการรับรอง
• สามารถจัดตั้งกลุ่มใหม่หรือเข้าร่วมกลุ่มที่มีอยู่เดิมก็ได้
• ต้องลงนามในปฏิญญาเกษตรกรรายย่อยที่จะกระทำาตามข้อกำาหนดทั้งหมดของมาตรฐาน RSPO 

สำาหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ (ดูภาคผนวก 2)

เกษตรกรรายย่อยอิสระ :

กลุ่ม :

• ต้องเป็นส่วนหนึ่งของ หรือจัดการโดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ หรือจัดตั้งขึ้นภายใต้
กฎหมายของประเทศที่กลุ่มตั้งอยู่

• จะต้องแต่งตั้งผู้จัดการกลุ่มที่ตรงตามข้อกำาหนดทั้งหมดในหลักการที่ 1
• สามารถมีสมาชิกต่างกันในขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการรับรองได้ (เช่น มีสมาชิกที่ทำางานเพื่อให้ได้

สิทธิเข้าร่วมรับการรับรอง ตามเกณฑ์ขั้นต้น (Eligibility) หลักเกณฑ์ A (Milestone A) และหลักเกณฑ์ B 
(Milestone B) เป็นต้น) สมาชิกสามารถเข้าร่วมในระยะและเวลาที่แตกต่างกัน และจำานวนสมาชิก
ของกลุ่มสามารถเพิ่มขี้นเรื่อย ๆ ได้

กลุ่ม :

✔ ผู้จัดการกลุ่มสามารถเป็นตัวแทนของโรงงาน องค์กร หรือบุคคล
✔ กลุ่มจะจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมายในฐานะบุคคลหรือเป็นองค์กรก็ได้
✔ กลุ่มต้องมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคน ไม่จำากัดจำานวนสมาชิกสูงสุด
✔ ไม่มีการจำากัดจำานวนไร่หรือเฮกตาร์ทั้งหมดต่อกลุ่ม มีแค่การจำากัดจำานวนพื้นที่สูงสุดต่อสมาชิกแต่ละคน 

(อ้างอิงจากข้อ 1.2)
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1.4 มาตรฐานทดแทน หากมาตรฐาน RSPO ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้ได้ 

หากไม่สามารถนำามาตรฐาน RSPO ISH มาใช้ได้ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดสำาหรับเกษตรกร
รายย่อยอิสระหรือข้อกำาหนดของการรับรองแบบกลุ่ม ก็ยังคงเป็นไปได้ที่จะได้รับการรับรองภายใต้ระบบ  
การรับรอง RSPO โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

ขอบเขต: ท�าความเข้าใจว่าใคร อะไร อย่างไรตามกรอบมาตรฐาน
ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

a. การรับรองแบบกลุ่มสำาหรับผลผลิตปาล์มทะลายสด
(Group Certification for FFB Production)

b. ดำาเนินตามหลักการและเกณฑ์ของ RSPO 2018 (RSPO P&C 2018)
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แนวทาง
การแบ่งช่วงเวลา
ในการรับรองเกษตรกร
รายย่อยอิสระ
ของ RSPO

13RSPO Independent Smallholder Standard
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มาตรฐาน RSPO สำาหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระจะใช้วิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เกษตรกรรายย่อย
สามารถบรรลกุารปฏบิตัติาม ในช่วงเวลาทีก่ำาหนด ดังท่ีแสดงในรปูท่ี 2 โดยแนวทางดงักล่าวแบ่งออกเป็น 3 ช่วง :

ระดับก้าวหน้า :

หลักเกณฑ์ A (Milestone A) 
ข้อกำาหนดขั้นกลางสามารถ
บรรลุ ภายใน 2 ปี

ระดับปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดทั้งหมด:

หลักเกณฑ์ B (Milestone B 
ซึง่เป็นไปตามข้อกำาหนดทัง้หมด) 
ข้อกำาหนดขั้นสุดท้ายบรรลุ
ภายใน 1 ปี ของการประชุม
ในหลักเกณฑ์ A

ระดับเริ่มต้น :

เกณฑ์ขั้นต้น (E); ข้อกำาหนด
ขั้นตำ่าที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อ
เข้าสู่ระบบการรับรอง

1 2 3

มาตรฐาน RSPO 
ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

น�ามาใช้กับเกษตรกรรายย่อยได้หรือไม่

สิทธิสมัครขอร่วมรับรอง: 
เกษตรกรรายย่อยมีคุณสมบัติตรงตาม

ตัวบ่งชี้สิทธิหรือไม่

เกษตรกรรายย่อยบรรลุตัวชี้วัด
ตามหลักเกณฑ์ A

การปฏิบัติตามมาตรฐาน 
RSPO ISH อย่างสมบูรณ์

ความคืบหน้า

สู่การปฏิบัติตามมาตรฐาน 

RSPO ISH อย่างสมบูรณ์

เข้าสู่กระบวนการรับรอง

หลักเกณฑ์ A

หลักเกณฑ์ B:
เป้าหมายสุดท้าย

ด�าเนินงานตาม หลักเกณฑ์ B 
ภายใน 1 ปี

ใช
่

ใช
่

เกษตรกรรายย่อยสามารถ
เข้าถึงการสนับสนุน

เกษตรกรรายย่อยรวมตัว
หรือเข้าร่วมกลุ่ม

ด�าเนินงานตาม หลักเกณฑ์ A
ภายใน 2 ปี

 ภาพที่ 2: แนวทางการแบ่งช่วงเวลาในการรับรองเทียบกับมาตรฐานสำาหรับเกษตรรายย่อยอิสระ

แนวทางการแบ่งช่วงเวลาของ RSPO ในการรับรองเกษตรกรรายย่อยอิสระ
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การแบ่งเป็นระยะจะช่วยให้
ผู้ประกอบการรายย่อย
สามารถเข้าสู่ระบบได้
เมื่อพวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มและมีคุณสมบัติ
ตรงตามตัวชี้วัดทั้งหมด 
วิธีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ
กลั่นกรองเกษตรกรรายย่อย
ที่ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน 
และเพื่อผู้ที่มีสิทธิจะได้มี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อจะได้มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อก�าหนดทั้งหมด 
ข้อก�าหนดหลัก ๆ ของ
แนวทางนี้มีดังนี้:

• กลุ่มต้องแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าหลังจากการได้รับสิทธิเข้ารับ
การรับรอง ตามเกณฑ์ขั้นต้น (Eligibility) ไปถึงการบรรลุตาม
หลักเกณฑ์ A (Milestone A) และ หลักเกณฑ์ B (Milestone B)

• ความคืบหน้าจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำาหนด;
1. สองปีสำาหรับความก้าวหน้าจากการจากการได้รับสิทธิ ตาม

เกณฑ์ขัน้ต้น (Eligibility) จนสำาเร็จหลกัเกณฑ์ A (Milestone A)
2. อีกหนึ่งปีสำาหรับความก้าวหน้าจากหลักเกณฑ์ A จนสำาเร็จ

หลักเกณฑ์ B (Milestone B)
• ความสำาเร็จของการปฏิบัติตามขั้นตอนถูกวัดได้จากความสำาเร็จ

ในการปฏิบัติตามขั้นตอนในปัจจุบันและการปฏิบัติตามขั้นตอน
ท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้าท้ังหมด เช่น เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ A  
(Milestone A) กลุ่มเกษตรกรรายย่อยจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
(Eligibility) และปฏิบัติตามข้อกำาหนดหลักเกณฑ์ A (Milestone 
A) แล้ว

• เกษตรกรรายย่อยสามารถข้ามไปยังหลักเกณฑ์ B (Milestone B) 
ได้โดยตรงหากแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต้น และ
หลักเกณฑ์ A (Milestone A) แล้ว เพราะในหลักเกณฑ์ B 
(Milestone B) สามารถรตรวจสอบตัวบ่งชี้ใน หลักเกณฑ์ A 
(Milestone A) และหลักเกณฑ์ B (Milestone B) ไปพร้อมกันได้ 
ซึ่งผู้จัดการกลุ่มและผู้ตรวจสอบจากภายนอก สามารถประเมินได้ 
นอกจากนีย้งัใช้ได้กับการฝึกอบรมใด ๆ ทีก่ำาหนดไว้ในหลกัเกณฑ์ A 
ที่ผู้จัดการกลุ่มประเมินว่า เกษตรกรรายย่อยมีความสามารถที่
เกี่ยวข้องนั้น ๆ อยู่แล้ว

• สำาหรับหลักเกณฑ์ B (Milestone B) เกษตรกรรายย่อยจะต้อง
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและจะถูกตรวจสอบกับ
ตัวชี้วัดทั้งหมดรวมถึง เกณฑ์ขั้นต้น (Eligibility) หลักเกณฑ์ A 
(Milestone A) และหลักเกณฑ์ B (Milestone B)
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กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับแรงจูงใจโดยมีรายละเอียดในส่วนย่อยต่อไปนี้

2.1 การรับรอง การอ้างสิทธิและผลประโยชน์

ระบบการรับรองประกอบด้วยสามขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีข้อกำาหนดของตัวเองสำาหรับการประเมินการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนด และอ้างสิทธ์เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถทำาประโยชน์มากที่สุดในฐานะของการ
เป็นเกษตรกรรายย่อย

• ในแต่ละขั้นตอน คุณสมบัติตามตัวชี้วัดของกลุ่มและสมาชิก
จะถูกประเมินจากการตรวจสอบภาคสนามโดยหน่วยงานที่
ได้รับการรับรอง

•  การอ้างสิทธิ คือ การที่เกษตรกรรายย่อยกำาหนดสถานะให้
กบัทะลายปาล์มสด (FFB) ท่ีผลิต ซ่ึงแสดงเป็นนำา้มนัปาล์มดบิ
หรอืนำา้มนัจากเนือ้ในเมลด็ปาล์มท่ีผ่านการรบัรอง (CPO/PKO) 
เทียบเท่า และสามารถขายเป็นนำ้ามันที่ได้รับการรับรอง
ผ่านทางห่วงโซ่อปุทาน ไม่ว่าจะจะเป็นการขายเครดิตเกษตรกร
รายย่อยหรือการขายทะลายปาล์มสดทางกายภาพโดยตรง 
(เฉพาะหลักเกณฑ์  B)

•  ผลประโยชน์ หมายถึง สิ่งจูงใจที่เกษตรกรรายย่อยจะ
ได้รับจากการขายทะลายปาล์มสด ที่ได้รับการรับรองใน
ฐานะเครดิต RSPO หรือผ่านรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน 
การคงเอกลักษณ์ (Identity Preserved- IP) การแบ่งแยก
(Segregated – SG) หรือ ความสมดุลมวลรวม (Mass 
Balance - MB) ผู้ซื้อสามารถซื้อนำ้ามันที่ผ่านการรับรองจาก
เกษตรกรรายย่อยและสื่อสารถึงแหล่งที่มากับภายนอกได้

>>> ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครติต RSPO ที่นี่ 

แนวทางการแบ่งช่วงเวลาของ RSPO ในการรับรองเกษตรกรรายย่อยอิสระ
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หลักการส�าหรับการเปลี่ยนผลผลิตปาล์มสดที่ผ่านการรับรองเป็นน�้ามันปาล์มที่ได้รับรองมาตรฐาน
ความยั่งยืน (CSPO)

เกษตรกรรายย่อยสามารถขายทะลายปาล์มสดที่ได้รับการรับรองให้กับโรงงานที่ผ่านการรับรองแบบ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทางกายภาพ หรือ เทียบเท่ากับเครดิต RSPO ตามสิทธิในการซื้อขาย
ทีไ่ด้รบัการรบัรอง ซ่ึงจะทำาได้กต่็อเมือ่เกษตรกรรายย่อยบรรลขุัน้ตอน B (Milestone B) แล้ว โดยปาล์มสด
แต่ละตันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นเครดิตนำ้ามันปาล์มที่ยั่งยืนที่ผ่านการรับรอง (CSPO) โดยใช้อัตราการสกัด
นำ้ามันเริ่มต้น (OER) ที่ 20% ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบและการยืนยันจากผู้ตรวจสอบ

ดังนั้น ปาล์มสดที่ยั่งยืนที่ได้รับการรับรอง 100 ตัน เท่ากับ CSPO 20 ตัน ซึ่งเท่ากับ 20 เครดิต 
โดยมาตราวัดการสกัดนำ้ามันจากเนื้อในของเมล็ด (KER) นี้ ยังนำามาใช้กับนำ้ามันจากเนื้อในของเมล็ด 
หรือเมล็ดในปาล์ม ด้วย (ดูภาพ)

รับรอง

เกษตรกรรายย่อยอิสระ

ปริมาณที่ได้รับการรับรองได้รับจาก IS-CSPO (20%), 
IS-CSPKO (5%*0.45), IS-CSPKE (5%*0.55)

*ตามมาตรฐาน OER/KER ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงอาจจะใช้เมื่อมีหลักฐาน

สนับสนุนการเบี่ยงเบนไปตามมาตรฐาน

ปริมาณ IS-CSPO, IS-CSPKO และ IS-CSPKE
สามารถขายเป็นเครดิตได้
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ข้อมลูด้านล่างแสดงข้อกำาหนดการประกัน การอ้างสิทธ์ิ และผลประโยชน์โดยทัว่ไปในแต่ละช่วงของสามช่วงเวลา 
ดังสรุปในภาพที่ 3

2.1.1 เกณฑ์ขั้นต้น (Eligibility) - ระดับเริ่มต้น

ขัอก�าหนดในการรับรอง
• เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตาม
ตัวชี้วัด การตรวจสอบตามพื้นที่จะต้องดำาเนินการ
โดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก RSPO1 
ตามที่ระบุโดย RSPO ดังนี้ (https://www.rspo.
org/certification/bodies)

• สมาชกิทกุคนของกลุม่ท่ีจะได้รับการรบัรองในระดบั
เริ่มต้นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามตัวชี้วัดในเกณฑ์
ขั้นต้นทั้งหมด

 การอ้างสิทธิ์และผลประโยชน์
• สามารถขายทะลายปาล์มสดเป็นเครดิตเกษตรกรรายย่อย (ISH) 
ไม่เกิน 40% (เทียบเท่ากับ CSPO, CSPKO หรือ CSPKE เครดิต) 
ผ่านทางระบบ RSPO IT platform และระบบการซื้อขาย

• เม่ือผ่านการตรวจรบัรองตามเกณฑ์ขัน้ต้นแล้ว กลุม่ยงัคงสามารถ
อ้างสิทธิผ์ลปาล์มทะลายสดเทยีบเท่ากับ CSPO และสามารถขาย
เป็นเครดติเกษตรกรรายย่อย (ISH) ของ RSPO ได้

• ทะลายปาล์สดที่ผลิตได้จะขายผ่านทางห่วงโซ่อุปทานทางกายภาพ 
(IP หรือ SG) ไม่ได้

1 กลุ่มสามารถส่งคำาร้องขอรับการสนับสนุนกองทุนสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย (RSSF) เพื่อเป็นทุนค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง
ครั้งแรกช่วงการประเมินเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต้น

2.1.2 หลักเกณฑ์ A (Milestone A) – การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ขัอก�าหนดในการรับรอง
• เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า สมาชิกในกลุ่ม
จะต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัดของหลักเกณฑ์ A 
(Milestone A) 100% ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ขั้นต้น (Eligibility) 100%

• สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดตาม
ตัวชี้วัด ของเกณฑ์ขั้นต้น (Eligibility) และตัวชี้วัด
ของหลักเกณฑ์ A (Milestone A) 

• หน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับการรับรองจะต้อง
ดำาเนินการตรวจรับรองตามพื้นที่

 การอ้างสิทธิ์และผลประโยชน์
• กลุ่มสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการปฏิบัติตามตัวชี้วัดของหลักเกณฑ์ A 
(Milestone A) ภายในระยะเวลาสูงสุด 2 ปีหลังจากการได้รับการ
รับรองสิทธิตามเกณฑ์ขั้นต้น (Eligibility)

• สามารถขายผลปาล์มสดเป็นเครดิตเกษตรกรรายย่อย RSPO ได้ไม่เกิน 
70% (เทียบเท่ากับ CSPO, CSPKO หรือ CSPKE Credits) ผ่านทาง 
RSPO IT platform และระบบการซือ้ขาย โดยทะลายปาล์สดทีผ่ลติน้ัน
ไม่สามารถขายผ่านห่วงโซ่อุปทานทางกายภาพได้ (IP หรือ SG)

2.1.3 หลักเกณฑ์ B (Milestone B) - การปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งและการปฏิบตัติามอย่างครบถ้วน

ขัอก�าหนดในการรับรอง
• การตรวจรับรองในพื้นที่ของกลุ่มจะดำาเนินการ
โดยหน่วยงานตรวจรับรองที่เป็นอิสระและได้รับ
อนุญาตถูกต้อง

 การอ้างสิทธิ์และผลประโยชน์
 • กลุ่มสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงการปฏิบัติตามตัวชี้วัดขอหลักเกณฑ์ B 
(Milestone B) ภายในระยะเวลาสูงสุด 1 ปีภายหลังจากการปฏิบัติ
ตามตัวชี้วัดของหลักเกณฑ์ A (Milestone A) 

แนวทางการแบ่งช่วงเวลาของ RSPO ในการรับรองเกษตรกรรายย่อยอิสระ
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ขัอก�าหนดในการรับรอง (ต่อ)
• สมาชิกในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ
หลักเกณฑ์ B (Milestone B) 100% ในขณะที่
ยังคงปฏิบัติตามตัวชี้วัดของเกณฑ์ขั้นต้น 
(Eligibility) และตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ A 
(Milestone A) 100%

การอ้างสิทธิ์และผลประโยชน์ (ต่อ)
• สามารถขายผลผลิตปาล์สดทั้ง 100% เป็นผลผลิตที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานไปยังโรงงานสกัดนำ้ามันปาล์มที่ได้รับรองมาตรฐานในระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน (IP, SG หรือ MB), หรือ

• สามารถขายผลผลติปาล์มสดทัง้ 100% ในรปูของ RSPO Credits หรอื 
CSPO, CSPKO หรือ CSPKE Credits ในระบบ RSPO IT Platform 
และระบบการซื้อขายทางออนไลน์ของ RSPO

• สามารถขายผลผลิตปาล์มสดผ่านโรงงานสกัดนำ้ามันปาล์มที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานในระบบห่วงโซ่อุปทานทางกายภาพ และขาย 
เป็นเครดิตเกษตรกรรายย่อย RSPO ได้

การเข้าสู่ RSPO: เกษตรกรรายย่อย

สามารถเข้าถึงการสนับสนุน

การรับรองโดยบุคคลที่สาม

ที่เป็นอิสระ

การรับรองภายใน

ของผู้จัดการกลุ่ม

ผูจ้ดัการกลุม่ประเมนิความสามารถ

ในการนำาไปใช้ของสมาชิก

การตรวจรบัรองโดยบคุคลทีส่าม

ทีเ่ป็นอสิระ

ผูจ้ดัการกลุม่ดำาเนนิการตรวจสอบ

ภายในเพือ่ประเมนิการปฏิบติั

ตามตัวชีว้ดัของคณุสมบติั

มาตราฐาน RSPO นำาไปใช้กับ

เกษตรรายย่อยหรือไม่

จดัสรร 40% ของปรมิาณเป็น

เครดิต RSPO

ใบรบัรองมอีายุ 2 ปี

ไม่ใช่

หลกัประกนัความม่ันใจ
100% ของเกษตรกรรายย่อยปฏบิตัติามตวัชีวั้ด

เครดดิของเกษตรกรรายย่อย 

ดำาเนินการตาม หลักเกณฑ์ A 
ภายใน 2 ปี

เกษตรกรรายย่อยบรรลุตามตัวชี้วัด

ในหลักเกณฑ์ A

การปฏิบัติตามมาตรฐาน 

RSPO ISH อย่างสมบูรณ์

ใช่

ใช่

M
ilestone A

M
ilestone B: 

เป้าหมายสุดท้ายสุดท้ายย

มสีทิธิได้รบัตามเกณฑ์ขัน้ต้น : 

เกษตรกรรายย่อยมคีณุสมบัติตรงตาม

ตัวช้ีวัดคณุสมบัติหรอืไม่

ดำาเนินการตาม หลักเกณฑ์ B 
ภายใน 1 ปี

จัดสรร 70% ของปริมาณผลิต

เป็นเครดิต RSPO

ใบรับรองมีอายุ 1 ปี

การรับรองโดยบุคคลที่สาม

ที่เป็นอิสระ

การรับรองภายใน

ของผู้จัดการกลุ่ม

ขาย 100% ของปริมาณผลิต

เป็นเครดิตหรือผลผลิต

ใบรับรองมีอายุ 5 ปี

ตรวจประเมนิเพือ่รกัษาระบบทกุปี

 ภาพที่ 3: หลักประกันความมั่นใจและระบบการเรียกร้องเครดิตสำาหรับเกษตรกรรายย่อย
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ข้อก�าหนดทั่วไป
ตามมาตรฐาน RSPO 
ส�าหรับเกษตรกร
รายย่อยอิสระ
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3.1 หลักการ เกณฑ์ก�าหนด และตัวช้ีวัด

หลักการ เกณฑ์กำาหนด และตัวชี้วัด (PCI) ของมาตรฐาน RSPO ISH ประกอบด้วย 4 หลักการ 23 เกณฑ์
กำาหนดและ 58 ตัวชี้วัด โดยแบ่งตามหัวข้อผลกระทบของ RSPO คือ: การเติบโต คน และโลก:

• หลักการ เกณฑ์กำาหนด และตัวชี้วัด (PCI) นำาไปใช้ได้ทั้งกับเกษตรกรรายย่อย (ในฐานะสมาชิก
ของกลุ่ม) และผู้จัดการกลุ่ม; และ

• ข้อกำาหนดของระบบสำาหรับการจัดตั้งและการจัดการกลุ่ม (รวมถึงระบบการควบคุมภายใน) 
ที่ใช้ได้เฉพาะกับผู้จัดการกลุ่ม [ไม่ใช่สมาชิกรายย่อยของกลุ่ม]

หลักการ เกณฑ์กำาหนด และตัวชี้วัด จะพิจารณาดังหัวข้อต่อไปนี้ :

4
หลักการ

23
เกณฑ์ก�าหนด

58
ตัวช้ีวัด

หลักการ คือ ข้อความเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการและทำาหน้าที่
เป็นกรอบในการทำางานโดยรวม

เกณฑ์ก�าหนด คือ แนวทาง
เข้าถึงผลสัมฤทธิ์ สำาหรับ

ผู้จัดการกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 
(เกษตรกรรายย่อย)

ตัวชี้วัด คือ สิ่งที่เกษตรกร
รายย่อยและกลุ่มควรแสดง
ให้เห็นว่าสามารถดำาเนินการ

ได้สอดคล้องกับเกณฑ์
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• ต้องมีคุณสมบัติตรงตามตัวชี้วัดเพื่อเข้าสู่ระบบ
• การปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ A (Milestone A) ต้องเสร็จสิ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่มยังคง

ดำาเนินต่อไปเพื่อให้บรรลุการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเต็มรูปแบบ
• การปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ B (Milestone B) ต้องเสร็จสิ้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนด

ทั้งหมดของมาตรฐาน RSPO สำาหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ
• ตัวชี้วัดจะนับแบบสะสม เช่น

o ในขั้นตอนของการได้รับสิทธิตามเกณฑ์ขั้นต้น (Eligibility) จะต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัด 100%
o ในหลักเกณฑ์ A (Milestone A) จะต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ขั้นต้น (Eligibility)  

100% และต้องดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ A (Milestone A) 100%
o ในหลักเกณฑ์ B (Milestone B) จะต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ขั้นต้น (Eligibility)  

100% และต้องดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ A (Milestone A) 100% และหลักเกณฑ์ B 
(Milestone B

ตัวช้ีวัดได้ถูกน�าเสนอในสามประเด็นหลังจากน้ีจะสะท้อนให้เห็นถึงสามข้ันตอนหลัก
ท่ีน�าไปสู่การปฏิบัติตามอย่างเต็มรูปแบบ
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3.1.1 ค�าแนะน�าเพื่อสร้างความเข้าใจ หลักการ เกณฑ์ก�าหนด และตัวชี้วัด
ควรอ่านหลักการ เกณฑ์กำาหนด และตัวช้ีวัด (PCI) ของมาตรฐาน RSPO ISH และใช้ร่วมกับเคร่ืองมือ แหล่งข้อมูล 
ตลอดจนคำาแนะนำาที่ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารฉบับนี้2

3.1.2 ปฏิญญาเกษตรกรรายย่อย
ภายใต้หลักการ เกณฑ์กำาหนด และตัวช้ีวัด (PCI) ของมาตรฐาน RSPO ISH ได้มีหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ 
เพื่อจัดทำาปฏิญญาเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เป็นถ้อยคำาสั้น ๆ ที่เรียบง่าย และไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายที่
ผู้จัดการกลุ่มจะนำาเสนอให้กับเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมหรือจัดตั้งกลุ่ม เนื้อหาและเจตจำานงของเอกสารจะ
อธิบายต่อเกษตรกรรายย่อยก่อนท่ีจะต้องมีการลงนาม (หรือพิมพ์ลายน้ิวมือ) และยอมรับเน้ือหาของถ้อยแถลง 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของข้ันตอนการได้รับสิทธิตามเกณฑ์ข้ันต้น (Eligibility) เกษตรกรรายย่อยทุกคนจะต้องลงนาม
ในปฏิญญาเกษตรกรรายย่อย (ดูตัวชี้วัด 1.1 E และ ภาคผนวก 2) ปฏิญญาเกษตรกรรายย่อยนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อกำาหนดทั่วไปของมาตรฐาน

จุดประสงค์ของปฏิญญาเกษตรกรรายย่อย:

รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเกษตรกร
รายย่อยเกี่ยวกับแปลงท่ีมีอยู่ และ
แผนปฏิบัติงาน

สื่อสารเกี่ยวกับประโยชน์ที่
เกษตรกรรายย่อยจะได้รับ
จากการเข้าร่วมตามมาตรฐาน 
RSPO สำาหรับเกษตรกร
รายย่อยอิสระ

เพ่ือเป็นการรับประกันว่าเกษตรกร
รายย่อยเข้าใจถึงภาระผูกพันภายใต้
การรับรองมาตรฐาน RSPO สำาหรับ
เกษตรกรรายย่อยอิสระ

1 2 3

2 เอกสารฉบับสมบูรณ์สุดท้ายจะรวมถึงแนวทางสำาหรับสมาชิกกลุ่มรายบุคคลและผู้จัดการกลุ่มที่เพิ่มเข้ามาในส่วนที่ 4  และ 5 
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สัญลักษณ์นี้แสดงถึงหัวข้อดังกล่าวสามารถข้ามไปได้

3.1.3 ตัวชี้วัดที่ถูกข้ามในกรณีไม่สามารถน�ามาปรับใช้ได้
ตาราง PCI ได้แสดงถึงตัวอย่าง 6 ข้อ ท่ีอาจจะข้ามเกณฑ์หรือตัวช้ีวัดไปได้ หากเกษตรกรรายย่อยสามารถแสดง
ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับกรณีของเกษตกรเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น หากเกษตรกรรายย่อยไม่ต้องการขยาย

พื้นที่เพาะปลูกหรือปลูกปาล์มนำ้ามันใหม่ใด ๆ หลักเกณฑ์ที่สำาหรับการเพาะปลูกใหม่อาจจะไม่มีผลบังคับใช้
และอาจข้ามไป โดยข้อยกเว้นเหล่านี้ถูกทำาเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนแล้วในตาราง อย่างไรก็ดี คุณสมบัติของ
การได้รับสิทธิตามเกณฑ์ขั้นต้น (Eligibility) ไม่สามารถข้ามได้

การฝึกอบรมและการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยและผู้จัดการกลุ่มเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของมาตรฐาน
สำาหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระนี้ โดยประเภทของการฝึกอบรมจะแตกต่างกันไปและขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้จัดการกลุ่มที่จะจัดการให้เกษตรกร
รายย่อยได้เข้ารับการฝึกอบรม ซ่ึงผู้จัดการกลุ่มจะต้องประเมินความต้องการการฝึกอบรมของสมาชิกกลุ่ม
ในขั้นตอนของการเข้าร่วมกลุ่ม

มาตรฐานน้ีพัฒนาข้ึนโดยมีข้อสันนิษฐานว่า ไม่ใช่เกษตรกรรายย่อยทุกรายจะมีความสามารถและทรัพยากร
ท่ีจะปฏิบัติตามตัวช้ีวัดท้ังหมด เม่ือเข้าร่วมระยะรับรองสิทธิตามเกณฑ์ข้ันต้น (Eligibility phase) ในแต่ละ
ระยะของมาตรฐาน ได้นำาเสนอส่วนประกอบการฝึกอบรมที่สำาคัญ (โดยทั่วไปในหลักเกณฑ์ A) โดยเสนอ
เป็นตัวชี้วัดที่ต้องการให้เกษตรกรรายย่อยได้รับการฝึกอบรม ซึ่งเกษตรกรรายย่อยไม่จำาเป็นต้องเข้าร่วม
ในการฝึกอบรมทั้งหมด โดยความต้องการในการฝึกอบรมจะขึ้นอยู่กับระดับของความสามารถและความ
ต้องการการสนับสนุนของสมาชิกกลุ่ม

ความต้องการการฝึกอบรม:

3.1.4 การสนับสนุนส�าหรับเกษตรกรรายย่อย

มีเคร่ืองมือและส่ือในการฝึกอบรมมากมายท่ี RSPO พัฒนาข้ึนสำาหรับผู้สอน ผู้จัดการกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม 
เนื้อหาการฝึกอบรมมีตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มไปจนถึงการตอบสนองความต้องการด้านเทคนิค เช่น การใช้
ยาฆ่าแมลง ไปจนถึงตัวแบบเพื่อสนับสนุนการเก็บบันทึกและเพื่อระบุข้อควรระวังในการปกป้องพื้นที่
ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์สูง (HCV)

โปรดดู [https://www.rspo.org/smallholders/smallholders-key-documents] สำาหรับรายการ
เครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกอบรมที่สมบูรณ์สำาหรับเกษตรกรรายย่อยและผู้จัดการกลุ่ม

ส่ือการฝึกอบรม:
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เครื่องมือและสื่อการฝึกอบรมส�าหรับผู้จัดการกลุ่มและเกษตรกรรายย่อย

สถาบันฝึกอบรมเกษตรกรรายย่อย RSPO ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมสำาหรับผู้จัดการกลุ่มและ
เกษตรกรรายย่อยผ่านแนวทาง ‘การฝึกอบรมสำาหรับผู้ฝึกสอน’  โดยหลักสูตรการฝึกอบรมของ
สถาบันฯ ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้เหมาะกับผู้ฝึกอบรม (ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการกลุ่ม) 
มากกว่าเกษตรกรรายย่อย

RSPO ยังพัฒนาเครื่องมือและทรัพยากร (ตัวแบบ แนวทาง ฯลฯ) เพื่อสนับสนุนเพิ่มเติมและ
ให้ทิศทางแก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพื่อความก้าวหน้าและเป็นไปตาม
ข้อกำาหนดทั้งหมด สิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการทำาเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดทาง
เทคนิคเฉพาะ ตัวอย่างของหัวข้อที่มีเอกสาร การฝึกอบรม เครื่องมือ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
เช่น การประเมินความสามารถในการระบายน้ำาของพรุ การใช้สารกำาจัดศัตรูพืช และการเก็บรักษา 
และการแสดงความยินยอมก่อนเข้าร่วมสำาหรับเกษตรกรรายย่อย

RSPO ยังมีการฝึกอบรมและเครื่องมือเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าผู้จัดการกลุ่มพร้อมที่จะดำาเนินงาน
ตามที่คาดหวังไว้ ตัวอย่างของเครื่องมือและการฝึกอบรมที่จะมีให้สำาหรับผู้จัดการกลุ่ม ได้แก่ 
การฝึกอบรมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น HCV สำาหรับเกษตรกรรายย่อย การฝึกอบรมเกี่ยวกับปฏิญญา
เกษตรกรรายย่อย และตัวแบบสำาหรับการควบคุมภายใน (Internal Control Systems: ICS) 
สำาหรับกลุ่ม

กองทุนสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย RSPO (RSSF) ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้จัดการกลุ่ม
และสมาชิกกลุ่ม นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เกษตรกรรายย่อยของ RSPO ยังมีการ
สนับสนุนเพิ่มเติมทั้งด้านเทคนิคและการจัดหาเครื่องมือและให้คำาแนะนำา รวมถึงการสนับสนุน
ทางการเงิน โดยจะถูกจัดเตรียมผ่าน RSSF ให้กับผู้จัดการกลุ่มและสมาชิก ซึ่งรวมถึงทรัพยากร
ทางการเงินสำาหรับการตรวจรับรองครั้งแรกเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
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3.1.5 การท�างานร่วมกันของทุกเพศสภาพ

ดังที่สะท้อนใน P&C 2018 และสอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ RSPO เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเคารพและการเยียวยา การปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO สำาหรับเกษตรกรรายย่อย
อิสระ ซ่ึงรวมถงึการไม่แบ่งแยกทางเพศสภาพ ส่ิงนีห้มายถงึการให้สิทธิความรับผดิชอบและโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั
สำาหรับทุกคนโดยไม่คำานึงถึงเพศ รสนิยมทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศทั้งผู้ชาย ผู้หญิง เด็กผู้หญิง และ
เด็กผู้ชาย และอัตลักษณ์ทางเพศอื่น ๆ ตามที่อธิบายโดยบุคคล หลักการนี้ควรนำาไปใช้กับเกษตรกรรายย่อย
ทั้งหมดและผู้จัดการกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านแรงงานและการปฏิบัติต่อแรงงาน

ภายใต้ RSPO ISH Standard โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายใต้ PCI เม่ือใดก็ตามท่ีมีคำาว่าเกษตรกรรายย่อย ผู้จัดการกลุม่ 
หรือผู้ปฏิบัติงานปรากฏอยู่ สามารถเป็นตัวแทนผู้หญิงหรือผู้ชาย และไม่อยู่ภายใต้อัตลักษณ์ทางเพศที่เฉพาะ
เจาะจงก็ได้

3.1.6 ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ‘เกษตรกรรายย่อย’ หมายถึงเกษตรกรรายย่อยที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่มีความแตกต่างระหว่างตัวชี้วัดสำาหรับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำาหนด เช่น 
ไม่มีการกำาหนดตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรอง

อุปกรณ์ เครื่องมือหรือสื่อการฝึกอบรมอาจได้รับการสนับสนุนจากโรงงาน (และผู้ซื้อปลายนำ้าเพิ่มเติม) 
ตามที่กำาหนดไว้ในหลักการที่ 5 ของ RSPO P&C 2018 หรือส่วนหนึ่งมาจากสถาบันฝึกอบรมเกษตรกร
รายย่อย RSPO

การจัดการฝึกอบรม
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การเติบโต
ความสามารถในการแข่งขัน 
มีภูมิคุ้มกันและมีความยั่งยืน

เพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพ ผลกระทบเชิงบวกและความยืดหยุ่น

ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและโปร่งใสเพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

หลักการ

1

PROSPERITY
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เกณฑ์ก�าหนด
ตัวชี้วัด

เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

1.1 เกษตรกรรายย่อย
จัดต้ังกลุ่มเป็นนิติบุคคล
ที่มีศักยภาพที่จะ
ด�าเนินการให้เป็น
ไปตามมาตรฐาน 
เกษตรกรรายย่อย

1.1 มีการจดทะเบียน
กลุ่มเป็นนิติบุคคลที่
ถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยมีหลักฐาน ดังนี้
1. การจัดตั้งถูกต้อง

ตามกฎหมาย 
(ภายใต้ระเบียบ
กฎหมายของ
ประเทศ)

2. มีการตัดสินใจที่
ยุติธรรมและโปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อกำาหนด
สำาหรับการจัดตั้ง
และการบริหารกลุ่ม

4. การเซ็นต์ชื่อหรือ
ประทับลายนิ้วมือ
ในปฏิญญาเกษตรกร
รายย่อยจากสมาชิก
รายย่อยทั้งหมด 
(อ้างอิงใน
ภาคผนวก 2)

1.1 ผู้จัดการกลุ่มและ
สมาชิกในกลุ่มมีระบบ
การควบคุมภายใน 
(ICS) ตามข้อกำาหนด
ทั้งหมดในเกณฑ์ขั้นต้น 
และหลักเกณฑ์ A 
(หัวข้อ 3.2 ด้านล่าง) 
และผ่านการฝึกอบรม
ด้านกลไกการกำาหนด
ราคาปาล์มนำ้ามัน 
การจัดการทางการเงิน
และแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด
สำาหรับกลุ่มเกษตรกร
รายย่อย

1.1 กลุ่มเกษตรกร
รายย่อยดำาเนินงาน
ตามแนวทางการบริหาร
ที่ดีที่สุด ซึ่งรวมถึง:
• การตัดสินใจที่

ยุติธรรม โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล

• การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน
อย่างยั่งยืน
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เกณฑ์ก�าหนด
ตัวชี้วัด

เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

1.2 เกษตรกรรายย่อย
มีศักยภาพในการ
จัดการสวนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

N/A 1.2 เกษตรกรรายย่อย
ผ่านการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการดำาเนิน
ธุรกิจเกษตร 
การติดตามและ
การวางแผนซึ่งรวมถึง
การเพิ่มศักยภาพ
ในการจดบันทึกของ
ผลผลิต ทั้งต้นทุน
ผลผลิต การทำาธุรกรรม 
และอื่น ๆ 

1.2 เกษตรกรรายย่อย
จัดการสวนอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีการเก็บบันทึกการ
ผลิตและข้อมูลการ
ซื้อขายผลผลิตปาล์ม
ทะลายสดทุกครั้ง

1.3 เกษตรกรรายย่อย
ด�าเนินการตาแนวทาง
ปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี (GAP) ในสวน

1.3 เกษตรกรรายย่อย
ให้คำามั่นสัญญาว่าจะ
ดำาเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติทางการเกษตร
ในสวนของตนเอง 
(อ้างอิงในปฏิญญา
เกษตรกรรายย่อย 1.1 E
ภาคผนวก 2)

1.3 เกษตรกรรายย่อย
ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี 

1.3 เกษตรกรรายย่อย
ได้นำา แนวทางปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีมาใช้
ในสวนและติดตาม
ผลผลิต ตลอดจน
ข้อมูลอื่น ๆ ไม่เฉพาะ
แต่การบันทึกการขาย
ผลผลิตปาล์มทะลายสด
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PEOPLE

คน
การมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
ลดความยากจน ปกป้อง 
เคารพและมีการเยียวยา
ด้านสิทธิมนุษยชน

ความถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิในที่ดิน 

และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน 

ปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพสิทธิของชุมชน

หลักการ

2
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เกณฑ์ก�าหนด
ตัวชี้วัด

เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

2.1 เกษตรกรรายย่อย
มีสิทธิตามกฎหมาย
หรือตามจารีต
ประเพณีในการใช้
ที่ดินของประเทศและ
กฎหมายท้องถิ่น 
หรือตามแนวปฏิบัติ
ตามจารีตประเพณี

2.1 เกษตรกรรายย่อย
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัด
หรือแผนที่ของแปลง 
และหลักฐานการเป็น
เจ้าของหรือสิทธิใน
การใช้ที่ดิน (ตัวชี้วัด
ที่อ้างอิง 1.1 E, 
ภาคผนวก 2)

2.1 เกษตรกรรายย่อย
สามารถแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นเจ้าของ
ตามกฎหมายหรือสิทธิ
ของเจ้าของและ/หรือ
ตามธรรมเนียมในการ
ใช้ที่ดิน หรือสามารถ
แสดงให้เห็นว่าอยู่
ระหว่างการดำาเนินการ
ทางกฎหมายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิทธิในที่ดินนั้น ๆ
 

2.1 ที่ดินทั้งหมดของ
เกษตรกรรายย่อยมี
การจัดทำาแนวเขตและ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
และต้องดำาเนินการ
ภายในขอบเขตที่ดิน
ของตนเองเท่านั้น

2.2 เกษตรกรรายย่อย
ต้องได้มาซึ่งที่ดิน
ที่ไม่ได้เอาที่ดินมาจาก
ชนพื้นเมือง ชุมชน
ท้องถิ่น หรือผู้ใช้
ประโยชน์ในที่ดิน
รายอื่นโดยปราศจาก
ความยินยอมที่ได้รับ
การแจ้งล่วงหน้าและ
เป็นอิอิสระ (FPIC) 
ตามแนวทางอย่างง่าย
ของ FPIC

2.2 สำาหรับแปลงที่
มีการปลูกปาล์มอยู่เดิม 
เกษตรกรรายย่อย
ต้องแสดงให้เห็นว่า
พวกเขาไม่ได้รับที่ดิน
โดยปราศจากการ
ยินยอม (FPIC) ของ
ชนพื้นเมือง ชุมชน
ท้องถิ่น หรือผู้ใช้
ประโยชน์ในที่ดินอื่น ๆ 
(อ้างอิงจากตัวชี้วัด
1.1 E ภาคผนวก 2)

2.2 เหมือนเกณฑ์
ขั้นต้น

2.2 เหมือนหลักเกณฑ์ 
A
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เกณฑ์ก�าหนด
ตัวชี้วัด

เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

2.3 สิทธใินการใช้
ประโยชน์ที่ดินต้อง
ไม่มีประเด็นโต้แย้ง
จากชนพื้นเมือง 
ชุมชนท้องถิ่น หรือ
ผูใ้ช้ประโยชน์รายอืน่ ๆ

2.3 เกษตรกรรายย่อย
แสดงให้เห็นว่ามีการ
ดำาเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยว
กับที่ดิน โดยแสดง
หลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำาเนินการแก้ไข
ข้อพิพาทเหล่านั้น 
(ถ้ามี) (อ้างอิงตาม
ตัวชี้วัด 1.1 E,
ภาคผนวก 2)

2.3 ต้องไม่มีข้อพิพาท
กับชนพื้นเมือง 
ชุมชนท้องถิ่นหรือ
ผู้ใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน 
การใช้ทรัพยากร
และสิทธิการเข้าถึง 
หรือกรณีที่มีข้อพิพาท
ให้มีกระบวนการ
แก้ไขข้อพิพาทและ
ได้รับการยอมรับ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2.3 เหมือนกับ
หลักเกณฑ์ A

2.4 ท่ีดนิของเกษตรกร
รายย่อยอยู่นอกพื้นที่
ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ
หรือพื้นที่คุ้มครอง
ตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
ทั้งในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับท้องถิ่น หรือ
ตามที่ระบุไว้ในการ
ตีความระดับประเทศ

2.4 ที่ดินของเกษตรกร
รายย่อยอยู่นอกพื้นที่
ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ
หรือพื้นที่คุ้มครอง
ตามท่ีกฎหมายกำาหนด 
ทั้งในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับท้องถิ่น หรือ
ตามที่ระบุไว้ในการ
ตีความระดับประเทศ
(อ้างอิง 1.1 E
ภาคผนวก 2)

2.4 เหมือนเกณฑ์
ขั้นต้น

2.4 MS B
เหมือนเกณฑ์ขั้นต้น
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เกณฑ์ก�าหนด
ตัวชี้วัด

เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

เกษตรกรรายย่อย
ในกลุ่มมีแผนที่จะ
ปลกูปาล์มน�า้มนัใหม่
หรือไม่ ถ้าไม่มี
ให้ข้ามไป 

2.5 ส�าหรับการ
ปลูกใหม่ เกษตรกร
รายย่อยจะไม่แผ้วถาง
หรอืซ้ือทีด่นิใด ๆ จาก
ชนพืน้เมอืง และ/หรอื
ชุมชนท้องถิ่น 
และ/หรือผู้ใช้
ประโยชน์รายอื่น
ตามวิธีการของ FPIC 
โดยปราศจากความ
ยินยอมที่ได้รับการ
แจ้งล่วงหน้าและ
เป็นอิสระ (FPIC) 

2.5 สำาหรบัการปลูกใหม่ 
เกษตรกรรายย่อยต้อง
ยืนยันว่าจะไม่แผ้วถาง
หรือซื้อที่ดินใด ๆ จาก    
ชนพื้นเมือง ชุมชน
ท้องถิ่น หรือผู้ใช้อื่น ๆ 
โดยไม่ได้รับ FPIC 
จากกลุ่มนั้น ๆ บน
พื้นฐานของวิธี FPIC 
(อ้างอิง 1.1 E,
 ภาคผนวก 2)

เกษตรกรรายย่อย
ในกลุ่มมีแผนที่จะ
ปลูกปาล์มน�้ามันใหม่
หรือไม่ ถ้าไม่มีให้
ข้ามไป

2.5 เกษตรกรรายย่อย
ผ่านการฝึกอบรม
เกี่ยวกับกระบวนการ 
FPIC

เกษตรกรรายย่อย
ในกลุ่มมีแผนที่จะ
ปลูกปาล์มน�้ามันใหม่
หรือไม่ ถ้าไม่มีให้
ข้ามไป

2.5 ตามกระบวนการ 
FPIC เกษตรกรรายย่อย
ต้องทำาข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับแผนการ
ปลูกใหม่ร่วมกับ
ชนพื้นเมือง และ/หรือ
ชุมชนท้องถิ่นและ/หรือ 
ผู้ถือสิทธใช้ประโยชน์
อ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับผลกระทบ 
รวมถึงกลุ่มที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการ
ได้รับผลกระทบ
จากการขยายพื้นที่
ปลูกใหม่ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน
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PEOPLE

คน
การมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
ลดความยากจน ปกป้อง 
เคารพและมีการเยียวยา
ด้านสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิและสภาพแวดล้อมส�าหรับคนงาน 

ปกป้องสิทธิมนุษยชนและปกป้องสิทธิของลูกจ้าง 

สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและเหมาะสม

หลักการ
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เกณฑ์ก�าหนด
ตัวชี้วัด

เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

3.1 ไม่มีการใช้แรงงาน
ภาคบังคับ

3.1 เกษตรกรรายย่อย
ให้คำามั่นสัญญาในการ
ไม่ใช้แรงงานภาคบังคับ
และต้องรับรองว่า 
การใช้แรงงานภาคบังคับ
ในสวน และต้องมี
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของแรงงาน
ที่ทำางานในพื้นที่ปลูก 
และครอบครัว 
รวมถึงการจ้างแรงงาน 
และผู้รับจ้างต่าง ๆ 
(อ้างอิง 1.1 E, 
ภาคผนวก 2)

3.1 เกษตรกรรายย่อย
ผ่านการฝึกอบรม
เกี่ยวกับความเป็นธรรม
ในการจ้างงาน และ
มีการดำาเนินการตาม
มาตรการเพื่อให้แน่ใจ
ว่าการทำางานทั้งหมด
เป็นไปโดยสมัครใจ 
และห้ามปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้:
• เก็บยึดเอกสารแสดง

ตัวตนไว้ ซึ่งไม่จำากัด

เพียงแค่หนังสือ

เดินทาง

• ให้คนงานจ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียมการ

รับเข้าทำางาน

• การสลับสับเปลี่ยน

สัญญา

• การทำางานล่วงเวลา

โดยไม่สมัครใจ

• ขาดอิสระในการ

ลาออก

• คิดค่าปรับในการ

ยกเลิกสัญญาการจ้าง
• สร้างพันธะหนี้สิน
• ระงับการจ่ายค่าจ้าง

3.1 คนงานในสวน 
รวมถึงครอบครัวของ
คนงานมีสิทธิเข้าถึง
เอกสารแสดงตน
ได้ไม่จำากัด มีอิสระ
ในการเคลื่อนย้าย 
และสามารถพูดได้ว่า 
การจ้างงานของ
คนงานเหล่านี้ถูกเลือก
อย่างอิสระ
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เกณฑ์ก�าหนด
ตัวชี้วัด

เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

3.2 ไม่มีการใช้
แรงงานเด็ก หรือ
เอารัดเอาเปรียบเด็ก
ที่สามารถท�างานใน
สวนของครอบครัวได้ 
โดยให้อยู่ภายใต้
การดูแลของผู้ใหญ่ 
และต้องไม่กระทบ
กับการศึกษาและ
ไม่ท�างานในสภาพ
แวดล้อมที่เป็น
อันตราย

3.2 เกษตรกรรายย่อย
ตระหนักถึงคำาจำากัด
ความของแรงงานเด็ก 
และรับรองว่ายกเลิก
การใช้แรงงานเด็ก
ในสวน มีการตระหนัก
ถึงการใช้แรงงานเด็ก          
และพันธสัญญาที่จะ
ไม่ใช้แรงงานเด็กนี้ 
รวมถึง:
1. การปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดเรื่องอายุ
ขั้นตำ่าของคนงาน 
ที่กำาหนดโดยกฎหมาย
ท้องถิ่น กฎหมายระดับ
ประเทศ หรือกฎหมาย
ระหว่างประเทศในกรณี
ที่ไม่มีกฎหมายท้องถิ่น 
รัฐ หรือประเทศรองรับ
2. ไม่ให้เด็กทำางานที่
เป็นอันตราย
3. ให้มีผู้ใหญ่คอยกำากับ
ดูแลเด็ก และ/หรือ
เยาวชนที่ทำางานในสวน
4. ต้องไม่ถูกจำากัดสิทธิ
ในการได้รับการศึกษา 
และต้องได้รบัการเคารพ 
(อ้างอิง 1.1 E, 
ภาคผนวก 2)

3.2 ผู้จัดการกลุ่มและ

เกษตรกรรายย่อยใช้

มาตรการเพื่อปกป้อง

เด็กดังต่อไปนี้

1. คนงานในที่ดิน

จะต้องอายุไม่ตำ่ากว่า 

15 ปีหรือไม่ตำ่ากว่า

อายุขั้นตำ่าที่กำาหนดโดย

กฎหมายของรัฐหรือ

ระดับชาติ

2. เด็ก ๆ ได้รับอนุญาต

ให้ช่วยเหลือในที่ดิน

ของครอบครัวเท่านั้น 

และไม่ได้รับอนุญาตให้

ทำางานที่เป็นอันตราย

หรือทำางานหนัก

3. หากมีการจ้างงาน

เยาวชน งานของ

เยาวชนจะต้องไม่เป็น

อันตรายต่อร่างกาย

หรือจิตใจ และหาก

ยังอยู่ในวัยเรียน 

การทำางานจะต้องไม่ส่ง

ผลกระทบต่อการเรียน

3.2 เหมือนกับขั้นตอน 

A
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เกณฑ์ก�าหนด
ตัวชี้วัด

เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

มีลูกจ้างในสวนหรือไม่ 
หากไม่มีให้ข้ามไป
3.3 การจ่ายค่าแรง
ของคนงานนั้นเป็นไป
ตามข้อก�าหนดค่าแรง
ขั้นต�่าตามกฎหมาย 
มาตรฐานอตุสาหกรรม
ที่บังคับใช้ตามที่
ก�าหนดโดยกฎหมาย
แห่งชาติ หรือการ
เจรจาต่อรอง อย่างใด
อย่างหนึ่งตามล�าดับ
ความส�าคัญใน
กฎระเบียบท้องถิ่น

3.3 เกษตรกรรายย่อย
ตกลงให้มีการจ่าย
ค่าแรงขั้นตำ่าตาม
ข้อกำาหนดทาง
กฎหมายหรือมาตรฐาน
อุตสาหกรรมบังคับ
(อ้างอิง 1.1 E, 
ภาคผนวก 2)

3.3 คนงานได้รับเงิน
ตามที่คาดหวังและ
ตกลงกันไว้อย่างน้อย
เท่ากับอัตราค่าแรง
ขั้นตำ่าตามกฎหมาย
กำาหนด (ไม่รวมค่า
ล่วงเวลา) และไม่มี
การเลือกปฏิบัติต่อ
กลุ่มที่เปราะบางและ
ผู้หญิง

3.3 คนงานได้รับเงิน
ตามที่คาดหวังและ
ตกลงกันไว้อย่างน้อย
เท่ากับอัตราค่าแรง
ขั้นตำ่าตามกฎหมาย
กำาหนด (ไม่รวมค่า
ล่วงเวลา) และไม่มี
การเลือกปฏิบัติต่อ
กลุ่มที่เปราะบางและ
ผู้หญิง

มีลูกจ้างในสวน
หรือไม่ หากไม่มี
ให้ข้ามไป 

3.4 คนงานเข้าใจถงึ
สทิธแิละเสรภีาพ
ในการยืน่เรือ่ง
ร้องเรยีน/ร้องทกุข์
ต่อผูจ้ดัการกลุ่ม
หรอืบคุคลท่ีสามที่
เกีย่วข้องรวมถงึ
ทาง RSPO

3.4 เกษตรกรรายย่อย
ต้องเคารพสิทธิของ
คนงานในการร้องเรยีน/
ร้องทุกข์ 
(อ้างอิง 1.1 E, 
ภาคผนวก 2)

3.4 เกษตรกรรายย่อย
ผ่านการฝึกอบรม
เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน
ในการยื่นเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
และขั้นตอนวิธีการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

3.4 คนงานตระหนัก
และมีสิทธิเข้าถึง
ช่องทางการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่มีประสิทธิภาพ
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เกณฑ์ก�าหนด
ตัวชี้วัด

เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

3.5 สภาพแวดล้อม
ในการท�างานและ
ส่ิงอ�านวยความสะดวก
มีความปลอดภัย 
ไม่เสี่ยงต่อสุขภาพ 
และเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดขั้นต�่า
ตามกฎหมาย

3.5 เกษตรกรรายย่อย
ให้คำามั่นสัญญาในการ
จัดสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอำานวยความสะดวก
ทีป่ลอดภัยในการทำางาน 
(อ้างอิง 1.1 E,
ภาคผนวก 2)

3.5 เกษตรกรรายย่อย 
คนงานและครอบครัว
ผ่านการฝึกอบรมและ
รับทราบเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ
และความปลอดภัย
จากการทำางานในสวน 
(รวมท้ังการใช้สารกำาจดั
ศัตรูพืช) และวิธีการ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว

3.5 สมาชกิในครอบครัว

ของคนงาน รวมทั้ง

เกษตรกรรายย่อย 

มีสภาพการทำางานและ

สิ่งอำานวยความสะดวก

ที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึง:

• ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย 

เพียงพอ และเหมาะ

สม;

• สามารถเข้าถึง

อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

เบื้องต้นได้

• อุปกรณ์ความ

ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

ส่วนบุคคล (PPE)  

ตามความเหมาะสม

กับประเภทของงาน

• มีนำ้าดื่มให้เพียงพอ

• มีสุขาให้เพียงพอ
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เกณฑ์ก�าหนด
ตัวชี้วัด

เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

มีลูกจ้างในสวน
หรือไม่? หากไม่มี
ให้ข้ามไป

3.6 ไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ การคุกคาม
ทางเพศ หรือการ
ใช้อ�านาจโดยมิชอบ
ในสวน

3.6 เกษตรกรรายย่อย
จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ 
คุกคามทางเพศ หรือ
ใช้อำานาจโดยมิชอบ 
(อ้างอิง 1.1 E,
ภาคผนวก 2)

3.6 เกษตรกรรายย่อย
ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับ การเลือก
ปฏิบัติในสถานที่
ทำางาน การคุกคาม
ทางเพศ และการใช้
อำานาจโดยมิชอบ 
และตระหนักถึงความ
ต้องการมีพื้นที่ทำางาน
ที่ปลอดภัย

3.6 คนงานแสดง
ความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระว่า พวกเขา
ทำางานในสถานที่
ที่ปราศจาก การเลือก
ปฏิบัติ  การคุกคาม
ทางเพศ และการใช้
อำานาจโดยมิชอบ
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PLANET

โลก
อนุรักษ์ ปกป้อง 
และเสริมสร้างระบบนิเวศ
เพื่อคนรุ่นหลัง

ปกป้อง อนรุกัษ์ และเสรมิสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสิง่แวดล้อม 

ปกป้องสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างระบบนิเวศ 

และมั่นใจว่ามีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หลักการ

4
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ที่มาและความส�าคัญ 

พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ (HCV) และพื้นที่ป่าที่มีการเก็บกักคาร์บอนสูง (HCS)

มาตรฐานเกษตรกรรายย่อยนีจ้ดัท�าขึน้ตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์เกษตรกรรายย่อยของ RSPO 
เพื่อเพิ่มการเข้าร่วมของเกษตรกรรายย่อยในระบบ จัดล�าดับความส�าคัญของการปรับปรุงแนวทาง
ปฏิบัติที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งรวมถึงการคุ้มครอง
พืน้ทีป่่าทีม่คีณุค่าสงูต่อการอนรุกัษ์ (HCV) และพืน้ทีป่่าทีม่กีารเกบ็กกัคาร์บอนสงู (HCS) โดย RSPO 
ได้พฒันาวธิกีารท�าการประเมนิ HCV อย่างง่ายขึน้มา เพือ่การจ�าแนก ป้องกนั และจดัการพืน้ที ่HCVs 
ซึ่งให้ค�าแนะน�าส�าหรับพื้นที่ที่มีการปลูกอยู่แล้วและพื้นที่ที่ปลูกใหม่

ข้อก�าหนดใหม่ของ HCS เป็นไปตามหลักการและเกณฑ์ก�าหนด P&C 2018 โดยผ่านการปรึกษา
หารือร่วมกันของคณะกรรมการขับเคลื่อน HCSA ของ RSPO ที่พยายามพัฒนาเครื่องมืออย่างง่าย
ที่จะผสมผสาน HCV-HCS เพื่อจ�าแนกและปกป้องพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ ซึ่งจะเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะภายในไม่เกินเดือนพฤศจิกายน 2563

ระหว่างนี้ เกษตรกรรายย่อยอิสระไม่ได้รับอนุญาตให้ถางพื้นที่ป่าดั้งเดิม และ/หรือพื้นที่ใด ๆ  ในเขต
พื้นที่ป่าที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ (HCV) และพื้นที่ป่าที่มีการเก็บกักคาร์บอนสูง (HCS) ตามที่ได้
ลงนามให้ค�ามั่นในปฏิญญาเกษตรกรรายย่อย การปลูกใหม่ในระยะเวลานี้จะได้รับอนุญาตเฉพาะ
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต�่า จนกว่าเครื่องมืออย่างง่ายที่ผสมผสาน HCV-HCS ส�าหรับเกษตรกร
รายย่อยอิสระจะแล้วเสร็จ ค�าจ�ากัดความและขั้นตอนการระบุพื้นที่ความเสี่ยงต�่า จะถูกก�าหนดโดย
คณะท�างานการไม่ตัดไม้ท�าลายป่า (Smallholder No Deforestation Task Force)
 
ขั้นตอนการฟื้นฟูและชดเชย (RaCP)

การฟื้นฟูและชดเชยต้องด�าเนินการ ส�าหรับพื้นที่มีที่มีการแผ้วถางมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548 
โดยที่ไม่ได้ท�าการประเมิน HCV มาก่อน (ดูเกณฑ์ 4.2) และพื้นที่แผ้ววถาง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2562 โดยที่ไม่ได้ท�าการประเมิน HCV มาก่อน

ข้อก�าหนดตามทีร่ะบไุว้ใน RaCP (2015) ไม่สามารถใช้ได้กบัเกษตรกรรายย่อยท้ังหมด เพราะส�าหรบั
เกษตรกรรายย่อยอสิระ มาตรฐานนีมุ้ง่เน้นไปท่ีการพฒันากลไกการฟ้ืนฟแูละชดเชยทีเ่หมาะสมมากขึน้ 
เช่น การฟื้นฟูในพื้นท่ี (โดยมีกองทุนที่ก�าหนดขึ้น) เนื่องจากเป็นบริบทที่เหมาะสมกับสถานการณ์
และขนาดการผลติของเกษตรกรรายย่อยอสิระ และยังเป็นแนวทางท่ีช่วยให้เกษตรกรรายย่อยอสิระ
สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีได้ ซึง่ข้อก�าหนดน้ี ก�าหนดให้ต้องมกีารประเมนิ
และแสดงข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอืในเชงิปรมิาณผ่านกระบวนการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน (LUCA) ที่สนับสนุนโดยส�านักเลขาธิการ RSPO
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4.1 พื้นที่ที่มีคุณค่าสูง
ต่อการอนุรักษ์ (HCV) 
ในแปลงของเกษตรกร
รายย่อย หรือในพื้นที่
ในกลุ่ม และพื้นที่ป่าที่
มีการเก็บกักคาร์บอน
สูง (HCS) ที่ได้ถูกระบุ
ไว้หลังจากเดือน
พฤศจิกายน 2562 
โดยใช้แนวทางการ
ประเมิน HCV-HCS 
อย่างง่าย เพื่อให้แน่ใจ
ว่าพื้นที่เหล่านั้นได้
รับการปกป้อง

4.1 เกษตรกรรายย่อย
ให้คำามั่นสัญญาที่จะ
ปกป้องพื้นที่ HCV 
และพื้นที่ป่า HCS 
โดยมีแนวทางป้องกัน
ไว้ล่วงหน้า (อ้างอิง 
1.1 E, ภาคผนวก 2)

4.1 ผู้ประกอบการ
รายย่อยผ่านการฝึก
อบรมและตระหนักถึง:
• ความสำาคัญของการ

รักษาและอนุรักษ์ 
HCVs และป่า HCS

• ความขัดแย้งระหว่าง
คนกับสัตว์ป่า และ
ความพยายามในการ
ช่วยลดผลกระทบ

• ชนิดพันธุ์หายาก
ถูกคุกคามและ
ใกล้สูญพันธ์ และ
ระบบนิเวศที่สำาคัญ

4.1 เกษตรกรรายย่อย
ปฏิบัติตามแนวทาง
ป้องกันล่วงหน้า 
รวมทั้งการจัดการและ
อนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่
หายาก ถูกคุกคาม
และใกล้สูญพันธ์ 
พื้นที่ HCVs และ
ป่า HCS ตามความ
เหมาะสม

4.2 หากพื้นที่ปลูก
ปาล์มของเกษตรกร
รายย่อย มีการปลูก
และถางพื้นที่หลัง
เดือนพฤศจิกายน 
2548 อยู่ในพื้นที่
ที่ระบุว่าเป็นป่า HCS 
กระบวนการแก้ไข
และชดเชยที่เหมาะสม
ส�าหรับเกษตรกร
รายย่อยจากการ
วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(LUCA) จะถูกน�า
มาใช้ (ค�าน�าอ้างอิง)

4.2 เกษตรกรรายย่อย
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
แปลงที่ถูกเปลี่ยนแปลง
เพื่อปลูกปาล์มนำ้ามัน
หลังปี 2548 ผ่านการ
ใช้วิธีผสมผสาน 
HCV-HCS สำาหรับ
เกษตรกร (อ้างอิง 
1.1 E, ภาคผนวก 2)

4.2 สมาชิกในกลุ่ม
พัฒนาแผนเพื่อระบุ
พื้นที่สูงสุดสำาหรับ
การฟื้นฟูในพื้นที่ของ 
HCVs ที่สูญหายตั้งแต่
ปี 2548 และป่า HCS 
ที่สูญหายตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2562 
ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วม และส่งแผน
ไปยัง RSPO

4.2 แผนงานที่ได้รับ
การอนุมัติจาก RSPO 
เพื่อฟื้นฟู HCV ที่
สูญหายตั้งแต่ปี 2548 
และป่า HCS ที่สูญหาย
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2562 ถูกนำาไปใช้
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เกษตรกรรายย่อย
ในกลุ่มมีแผนที่จะ
ปลูกปาล์มน�้ามันใหม่
หรือไม่? ถ้าไม่มีให้ข้าม

4.3 การปลูกปาล์ม
น�้ามันใหม่ของ
เกษตรกรรายย่อย
อิสระตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2562:
• ไม่ได้ปลูกแทนที่ 

HCVs 
• ไม่ได้ปลูกแทนที่

ป่า HCS ใด ๆ 
ตามที่ก�าหนดไว้ 
ใน HCV-HCS

• ไม่ได้อยู่บนทาง
ลาดชัน (มากกว่า 
25 องศา หรือตาม
การตีความระดับ
ประเทศ)

• ไม่ได้อยู่บนพื้นที่
ป่าพรุที่ระดับความ
ลึกใด ๆ

4.3 เกษตรกรรายย่อย
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผน
การปลูกปาล์มนำ้ามัน
ใหม่ทั้งหมด และจะ
ไม่มีการปลูกใหม่ใน
ป่า HCV หรือ HCS 
บนเนินเขาสูงชัน 
(มากกว่า 25 องศา
หรือในการตีความ
ระดับประเทศ) บน
พื้นที่ป่าพรุ (อ้างอิง 
1.1 E, ภาคผนวก 2)

เกษตรกรรายย่อย
ในกลุ่มมีแผนที่จะ
ปลูกปาล์มน�้ามันใหม่
หรือไม่? ถ้าไม่มีให้ข้าม

4.3 ก่อนที่จะเตรียม
ที่ดินใด ๆ สำาหรับการ
ปลูกปาล์มนำ้ามันใหม่ 
สมาชิกในกลุ่มต้องมี
การพัฒนาแผนการ
จัดการแบบบูรณาการ
โดยผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่วม โดยแผน
ดังกล่าวมีเป้าหมาย
เพื่อรักษาหรือเพิ่มพูน 
HCVs และป่า HCS 
ที่ระบุหลังเดือน
พฤศจิกายน 2562 
ตามที่ระบุไว้โดย 
HCV-HCS 

เกษตรกรรายย่อยใน
กลุ่มมีแผนที่จะปลูก
ปาล์มน�้ามันใหม่หรือ
ไม่? ถ้าไม่มีให้ข้าม

4.3 เกษตรกรรายย่อย
มีแผนที่จะนำาแผน
จัดการแบบบูรณาการ
ที่ได้รับการอนุมัติจาก 
RSPO มาใช้สำาหรับ
การวางแผนการ
ปลูกใหม่และจะแจ้ง
ให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
ทำาแผนทราบ ก่อนที่
จะมีการเตรียมที่ดิน
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มีเกษตรกรรายย่อย
ในกลุ่มมีแปลงปลูก
อยู่บนพื้นที่ที่เป็น
ป่าพรุหรือไม่? 
หากไม่มีให้ข้าม

4.4 ในกรณทีีเ่กษตรกร
รายย่อยมีแปลงปลูก
อยู่ในพื้นที่ป่าพรุ 
ปัญหาการทรุดตัวและ          
การเสื่อมสภาพของ
ดินจะลดลงได้โดยการ
ใช้แนวทางการจัดการ
ที่ดีที่สุด

4.4 ผู้จัดการกลุ่มยืนยัน
จำานวนของแปลงปลูก
ที่อยู่ในพื้นที่ป่าพรุของ
สมาชิกในกลุ่ม และ
เกษตรกรมีความมุ่งมั่น
ที่จะใช้วิธีการจัดการ
ที่ดีที่สุด (BMPs) และ
ลดการทรุดตัวและ
การย่อยสลายของดิน 
(อ้างอิง 1.1 E, 
ภาคผนวก 2)

4.4 เกษตรกรรายย่อย
ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับแนวทางการ
จัดการที่ดีที่สุด และ
กลุ่มมีแผนปฏิบัติการ
เพื่อลดความเสี่ยงของ
การเกิดไฟไหม้ เพื่อใช้
แนวทางการจัดการ
ที่ดีที่สุด สำาหรับแปลง
ปลูกบนพื้นที่ป่าพรุ
และแนวทางจัดการ
ระบบนำ้าสำาหรับพื้นที่
ที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน RSPO

4.4 เกษตรกรรายย่อย
ใช้แผนการดำาเนินงาน
ของกลุ่มตามแนวทาง
การจัดการที่ดีที่สุด 
ซึ่งรวมถึงการจัดการ
ไฟและนำ้า และการ
ติดตามอัตราการ
ทรุดตัวสำาหรับการ
แปลงปลูกบนพื้นที่
ป่าพรุ

มีเกษตรกรรายย่อย
ในกลุ่มที่มีแผนปลูก
แปลงทดแทนบนพื้นที่
ที่เป็นป่าพรุหรือไม่? 
หากไม่มีให้ข้าม

4.5 การปลูกแปลง
ทดแทนบนพื้นที่ป่าพรุ
สามารถท�าได้เฉพาะ
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดน�้าท่วม
หรือการรุกล�้าของ
น�้าเค็มต�่า ซึ่งจะทราบ
จากผลการประเมิน
ความเสี่ยง

4.5 เกษตรกรรายย่อย
มหีน้าท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับ
แผนสำาหรับการปลูก
ทดแทนทั้งหมด และ
ยินยอมว่าการทดแทน
จะอยู่ในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดนำ้าท่วม
หรือการรุกลำ้าของ
นำ้าเค็มตำ่าเท่านั้น 
(อ้างอิง 1.1 E, 
ภาคผนวก 2)

4.5 เกษตรกรรายย่อย
ที่มีพื้นที่ปลูกอยู่บน
พื้นที่ป่าพรุจะต้องได้รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การประเมินความเสี่ยง
ของการเกิดนำ้าท่วม
หรือการรุกลำ้าของ
นำ้าเค็มในอนาคต

4.5 เกษตรกรรายย่อย
ทำาการประเมินความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดนำ้าท่วมหรือ
การรุกลำ้าของนำ้าเค็ม 
ก่อนที่จะทำาการปลูก
ทดแทนในพื้นที่ป่าพรุ 
และในกรณีที่มีความ
เสี่ยงสูง ให้จัดทำาแผน
กลยุทธ์ในการพัฒนา
ที่ดินทางเลือก โดยเน้น
ไปที่การวางแผนการ
ประกอบอาชีพทางเลอืก
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4.6 หลีกเลี่ยงการใช้
ไฟเผาในการเตรียม
พื้นที่เพาะปลูกใหม่
หรือเพื่อการควบคุม
ศัตรูพืชและไม่ใช้
ไฟเผาเพื่อจัดการขยะ
ในแปลงปลูก

4.6 เกษตรกรรายย่อย
ตกลงที่จะไม่ใช้ไฟเผา
ในการเตรียมที่เพาะ
ปลูกหรือเพื่อการ
ควบคุมศัตรูพืช หรือ
ไม่ใช้ไฟเผาเพื่อการ
จัดการขยะ ผู้จัดการ
กลุ่มจะบันทึกหลักฐาน
การการใช้ไฟเผาพื้นที่
ในครั้งก่อน ๆ ของ
สมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม 
(อ้างอิง 1.1 E,
ภาคผนวก 2)

4.6 ต้องไม่มีหลักฐาน
ทางกายภาพที่แสดง
ถึงการใช้ไฟเผาใน
การเตรียมพื้นที่เพาะ
ปลูกใหม่ (หลังจาก
ได้รับสิทธิ์) โดย
เกษตรกรรายย่อย 
ต้องได้รับการฝึกอบรม
และตระหนักถึง:
• ทางเลือกอื่น ๆ

สำาหรับการเตรียม
พื้นที่เพาะปลูกใหม่
และการจัดการขยะ
ในแปลงปลูก 
(ตามความเหมาะสม
และเป็นไปได้)

• ทางเลือกอื่น ๆ 
ในการกำาจัดศัตรูพืช

• การป้องกันไฟไหม้
และวิธีการรับมือ
และจัดการไฟใน
ชุมชนและหมู่บ้าน
ของเกษตรกรรายย่อย

4.6 เกษตรกรรายย่อย
ไม่ใช้ไฟเผาหรือลองเผา
เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะ
ปลูก จัดการขยะ หรือ
การควบคุมศัตรูพืชใน
แปลงปลูก สำาหรับการ
จำากัดศัตรูพืชนั้น 
อาจใช้ไฟเผาได้เป็น
กรณีพิเศษ เช่น ไม่มี
มาตรการอื่น ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
ทั้งนี้ จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อน
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4.7 มีการก�าหนด
พื้นที่กันชนชายฝั่ง
และมีการจัดการ
เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับ
การบ�ารุงรักษาและ/
หรือปรับปรุง

4.7 ผู้จัดการกลุ่มระบุ
พื้นที่กันชนชายฝั่งของ
แปลงปลูกภายในกลุ่ม
และเกษตรกรรายย่อย
ตกลงที่จะไม่ทำาการ
ปลูกใหม่ในเขตพื้นที่
ที่ถูกกันไว้สำาหรับเป็น
พื้นที่กันชนชายฝั่ง 
(อ้างอิง 1.1 E,
ภาคผนวก 2)

4.7 เกษตรกรรายย่อย
ได้รับการฝึกอบรมและ
ตระหนักถึงการจัดการ
พื้นที่เขตกันชนชายฝั่ง 
และกลุ่มมีแผนปฏิบัติ
การเพื่อบำารุงรักษา
และ/หรือปรับปรุง
พื้นที่กันชนชายฝั่ง

4.7 เกษตรกรรายย่อย
บำารุงรักษาและ/หรือ
ปรับปรุงพ้ืนทีเ่ขตกนัชน
ชายฝั่ง

4.8 มีการใช้สารก�าจัด
ศัตรูพืชมาใช้ใน
รูปแบบที่ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานในสวน 
ครอบครัวชุมชน 
หรือสิ่งแวดล้อม

4.8 เกษตรกรรายย่อย
จะยุติการใช้ยาฆ่าแมลง
และยาฆ่าแมลงที่จัด
เป็น WHO Class 1A 
หรือ 1B และรายการ
อื่น ๆ ที่ถูกขึ้นทะเบียน
ในอนสัุญญาสตอกโฮล์ม
หรืออนุสัญญา
รอตเตอร์ดัม โดยการ:
• หยุดซื้อยาฆ่าแมลง

เหล่านี้ทันที
• หยดุการใช้ยาฆ่าแมลง

ที่เหลือของตนเอง
ในหลักเกณฑ์ A

• แจ้งข้อมูลกับผู้จัดการ
กลุ่มเพื่อเก็บบันทึก
การซื้อและใช้ยาฆ่า
แมลง (อ้างอิง 1.1 E, 
ภาคผนวก 2)

4.8 เกษตรกรรายย่อย
ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
สำาหรับการใช้สารกำาจัด
ศัตรูพืช การใช้ยาฆ่า
แมลง รวมไปถึงความ
ตระหนักเกี่ยวกับความ
เสี่ยงต่อหญิงตั้งครรภ์
และหญิงที่อยู่ระหว่าง
ให้นมบุตร และแรงงาน
หนุ่มสาว; การจัดเก็บ
และการกำาจัด; พารา
ควอทและสารกำาจัด
ศัตรพูชืท่ีระบุโดย WHO 
Class 1A หรือ 1B, 
อนุสัญญาสตอกโฮล์ม
หรืออนุสัญญารอต
เตอร์ดัม (และที่
สอดคล้องกับ 3.5)

4.8 เกษตรกรรายย่อย
ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุด สำาหรับการใช้
สารกำาจัดศัตรูพืช 
รวมถึงการห้ามมิให้
หญิงตั้งครรภ์และหญิง
ที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร
และแรงงานหนุ่มสาว
ใช้สารกำาจัดศัตรูพืช 
และการยกเว้นการใช้
พาราควอทและสาร
กำาจัดศัตรูพืชที่ระบุ
โดย WHO Class 1A 
หรือ 1B, อนุสัญญา
สตอกโฮล์มหรือ
อนุสัญญารอตเตอร์ดัม 
เว้นแต่เมือ่ได้รับอนญุาต
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเมื่อมีการ
ระบาดของศัตรูพืช
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เกณฑ์ก�าหนด
ตัวชี้วัด

เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

4.9 กลุ่มและเกษตรกร
รายย่อยมีการจัดการ
ศตัรพูชื โรคพชื วัชพืช 
และการรุกรานของ
ส่ิงมชีีวิต โดยใช้เทคนคิ
ที่เหมาะสมโดยไม่
จ�ากัด เพียงเทคนิค
การจัดการศัตรูพืช
แบบบูรณาการ (IPM)

N/A 4.9 เกษตรกรรายย่อย
ได้รับการฝึกอบรมและ
ตระหนักถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด โดย
ไม่จำากัดเพียงการใช้
สารเคมีอย่างปลอดภัย 
รวมไปถึงการจัดการ
ศัตรูพืชแบบบูรณาการ 
และการจัดการวัชพืช
และการรุกรานของ
สิ่งมีชีวิต

4.9 กลุ่มและเกษตรกร
รายย่อยใช้ประโยชน์
จากวิธีการ การจัดการ
ศัตรูพืชแบบบูรณาการ 
ให้มากที่สุดเพื่อลด
การใช้ยาฆ่าแมลงและ
สารกำาจัดวัชพืชใน
แปลงปลูกของตนเอง
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3.2 ข้อก�าหนดระบบการควบคุมภายในส�าหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย

ตามท่ีอ้างถึงในบทนำาของส่วนท่ี 3 มาตรฐาน RSPO สำาหรัยเกษตรราย่อยอิสระ 

ประกอบด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐานสองส่วน โดยตารางด้านล่างจะแสดงถึงหลักเกณฑ์

และตัวช้ีวัดสำาหรับระบบการควบคุมภายใน (ICS) สำาหรับการต้ังกลุ่มและการบริหาร

จัดการ ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการกลุ่มท่ีจะทำาให้ระบบท้ังหมดท่ีวางไว้ตาม

ตัวช้ีวัดเป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ในแต่ละเกณฑ์ (เกณฑ์ข้ันต้น (Eligibility) หลักเกณฑ์ A 

(Milestone A) และ หลักเกรฑ์ B (Milestone B)

ข้อก�าหนดทั่วไปตามมาตรฐาน RSPO ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

48 RSPO Independent Smallholder Standard
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3.2.1 สนับสนุนผู้จัดการกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่ม

RSPO ตระหนักดีว่าการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเป็นขั้นตอนสำาคัญในการรับรองเพื่อให้สามารถสร้างผล

ประโยชน์และเรียกร้องเครดิตเป็นกลุ่ม กลุ่มที่ตั้งขึ้นมานั้นควรจะมีคุณสมบัติตามข้อกำาหนดขั้นตำ่าในการ

จัดตั้งกลุ่ม เกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้รวมอยู่ในตัวชี้วัดคุณสมบัติในตารางด้านล่าง        

นอกเหนือไปจากกลไกการสนับสนุนอื่น ๆ สถาบันฝึกอบรมเกษตรกรรายย่อยของ RSPO มีแผนงานที่จะ

เสริมสร้างศักยภาพโดยการฝึกอบรมเรื่องการจัดตั้งกลุ่มและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

ข้อก�าหนดระบบควบคุมภายในส�าหรับกลุ่มเกษตรรายย่อย

เกณฑ์ก�าหนด เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

A – ICS: ข้อก�าหนดเกี่ยวกับสถานะของกลุ่มและการจัดการกลุ่ม

A1
กลุ่มแสดงให้เห็นถึง
การจัดกลุ่มอย่างถูก
กฎหมาย

A1.1 กลุ่มได้แต่งตั้ง
ผู้จัดการกลุ่ม

A1.1 เหมือนเกณฑ์
ขั้นต้น

A1.1 เหมือนเกณฑ์
ขั้นต้น

A1.2 ผู้จัดการกลุ่มมี
หลักฐาน การแสดง
ตัวตนทางกฎหมาย

A1.2 เหมือนเกณฑ์
ขั้นต้น

A1.2 เหมือนเกณฑ์
ขั้นต้น

A1.3 กลุ่มมีข้อกำาหนด
การเป็นสมาชิก

A1.3 เหมือนเกณฑ์
ขั้นต้น

A1.3 เหมือนเกณฑ์
ขั้นต้น

A1.4 สมาชิกทุกคน
ได้ลงนามและยอมรับ
ข้อกำาหนดการเป็น
สมาชิก

A1.4 สมาชิกทุกคน
สามารถแสดงให้เห็น
ถึงความเข้าใจในข้อ
กำาหนดการเป็นสมาชิก
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ข้อก�าหนดระบบควบคุมภายในส�าหรับกลุ่มเกษตรรายย่อย

เกณฑ์ก�าหนด เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

A – ICS: ข้อก�าหนดเกี่ยวกับสถานะของกลุ่มและการจัดการกลุ่ม

A2 ผู้จัดการกลุ่ม
รับผิดชอบการจัดการ
กลุ่มเพื่อขอรับ
การรับรอง

A2.1 ผู้จัดการกลุ่ม
ได้วางแผนสำาหรับ
การนำาระบบควบคุม
ภายในมาใช้

A2.1 ผู้จัดการกลุ่ม
สามารถแสดงให้เห็น
ถึงการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายใน        
โดยสมาชิกรายบุคคล

A2.2 ผู้จัดการกลุ่ม
แสดงให้เห็นถึงความ
เข้าใจในมาตรฐาน 
RSPO สำาหรับเกษตรกร
รายย่อย การรับรอง
กลุ่มและหัวข้อที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ และมี
ทรัพยากรเพียงพอใน 
การบริหารจัดการกลุ่ม

A2.2 ผู้จัดการกลุ่ม
สามารถแสดงความ
สามารถในการบริหาร
จัดการและดำาเนินการ
ตามข้อกำาหนดการ
รับรองกลุ่ม

A2.3 แผนการฝึกอบรม
ประจำาปีของกลุ่ม
ครอบคลุมมาตรฐาน 
RSPO สำาหรับเกษตรกร
รายย่อย ในหัวข้อการ
จัดการกลุ่ม (ซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
โครงสร้าง ขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง และกระบวน
การรับรอง) และหัวข้อ
อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้
ในมาตรฐาน RSPO 
สำาหรับเกษตรกร
รายย่อย

A2.3 ผู้จัดการกลุ่ม
ใช้วิธีการแบ่งช่วง
ระยะเวลาเพื่อให้แน่ใจ
ว่าสมาชิกได้เข้าร่วม
การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
มาตรฐาน RSPO 
สำาหรับเกษตรกร
รายย่อย อย่างต่อเนื่อง 
ในหัวข้อการจัดการ
กลุ่มและหัวข้ออื่น ๆ 
ตามทีร่ะบไุว้ในมาตรฐาน 
สำาหรับเกษตรกรราย
ย่อย ตามแผนการฝึก
อบรมประจำาปีของกลุ่ม

A2.3 สมาชิกทุกคน
เข้าร่วมการฝึกอบรม
และสามารถแสดงให้
เห็นถึงความเข้าใจใน
มาตรฐาน RSPO สำาหรับ
เกษตรกรรายย่อย 
ในหัวข้อการจัดการ
กลุ่มและ ข้อกำาหนด
การรับรองรวมถึงความ
ตระหนักในแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด การ
จัดการพื้นที่ HCV, 
การปกป้องสิ่งแวดล้อม 
สวัสดิการทางสังคม
ของคนงานในสวน 
และการดำาเนินธุรกิจ
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ข้อก�าหนดระบบควบคุมภายในส�าหรับกลุ่มเกษตรรายย่อย

เกณฑ์ก�าหนด เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

B – ICS: นโยบายและการจัดการ

B1 ระบบควบคุม
ภายในของกลุ่ม
ประกอบด้วยเอกสาร
เกี่ยวกับนโยบายและ
ขั้นตอนส�าหรับการ
บริหารการปฏิบัติงาน

B1.1 ระบบควบคุม
ภายในของกลุ่มมีไว้
สำาหรับการบริหาร
การปฏิบัติงานรวมถึง
ขั้นตอนการให้ออก
จากกลุ่มและการ
ลงโทษสำาหรับสมาชิก
ที่ไม่ปฏิบัติตาม และ
ขั้นตอนในการดำาเนิน
การตรวจสอบภายใน

B1.1 มีการนำาระบบ
ควบคุมภายในมาใช้
และมีการตรวจสอบ
ภายในไม่น้อยกว่าครึ่ง
หนึ่งของจำานวนสมาชิก
ในกลุ่ม และสิ่งที่ตรวจ
พบทั้งหมดต้องได้รับ
การแก้ไข

B1.1 มีการนำาระบบ
ควบคุมภายในมาใช้
และมีการตรวจสอบ
ภายในประจำาปีของ
กลุ่มสำาหรับสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม และสิ่งที่
ตรวจพบทั้งหมดต้อง
ได้รับการแก้ไข

B1.2 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลที่ดินข้อมูล
การผลิต เอกสารทาง
กฎหมายของสมาชิก
กลุ่ม และปฏิญญา
เกษตรกรรายย่อยที่
ลงนามแล้ว มีความ
พร้อมให้ผู้จัดการกลุ่ม
นำามาใช้
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ข้อก�าหนดระบบควบคุมภายในส�าหรับกลุ่มเกษตรรายย่อย

เกณฑ์ก�าหนด เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

C – ICS: การวางแผนธุรกิจของกลุ่ม

C1 กลุ่มมีแผนธุรกิจ
ที่จัดท�าขึ้นโดย
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม

C1.1 มีแผนธุรกิจ
ประจำาปีสำาหรับกลุ่ม
ซึ่งประกอบด้วย:
• การคาดการณ์การ

ผลิตรายได้ อ้างอิง
จากบันทึกในปี
ก่อน ๆ

• แผนการขยายธุรกิจ

C1.1 แผนธุรกิจของ
กลุ่มถูกนำาไปใช้และ
มีการทบทวนแผน
ทุก ๆ ปี

C1.1 กลุ่มแสดงให้
เห็นถึงความมั่นคง
ทางการเงนิ การเตบิโต 
และสามารถดำาเนนิงาน
ด้วยงบประมาณของ
ตนเอง

C2 ระบบควบคุม
ภายในของกลุ่มถูก
รวมเข้ากับแผนการ
บริหารจัดการของ
กลุ่ม

C.2.1 แผนการบริหาร
จัดการกลุ่ม ประกอบ
ไปด้วย:
• แผนการฝึกอบรม / 

การเสริมสร้างขีด
ความสามารถ เพื่อ
ปรบัปรงุประสิทธิภาพ
การทำางานของสมาชกิ
กลุ่ม

• แนวทางในการ
เสริมสร้างความเชื่อม
โยงภายในห่วงโซ่
อุปทาน

• วางแผนโครงการ
เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (เช่น 
เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะ ดิน ฯลฯ ) 

C2.1 แผนการบริหาร
จัดการกลุ่มถูกนำา
ไปใช้และมีการทบทวน
อย่างน้อยทุก ๆ ปี

C2.1 ผู้จัดการกลุ่ม
แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
RSPO เกษตรกร
รายย่อยฉบับนี้
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ข้อก�าหนดระบบควบคุมภายในส�าหรับกลุ่มเกษตรรายย่อย

เกณฑ์ก�าหนด เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

D – ICS: ระบบการค้าของกลุ่มส�าหรับผลผลิตที่ได้รับการรับรอง

D1 กลุ่มมีขั้นตอน
และระบบในการ
ติดตามผลผลิต
ปาล์มทะลายสด

D1.1 มีเอกสารบันทึก
เพื่อติดตามการผลิต
ประจำาปีและยอดขาย
ของผลผลิตที่ได้รับ
การรับรอง โดยให้
ครอบคลุมการ
ตรวจสอบย้อนกลับ
ของผู้ผลิตและ/หรือ
ผู้ค้าที่มีอยู่

D1.1 ผู้จัดการกลุ่ม
เก็บรักษาบันทึกของ
การผลิตประจำาปีและ
ยอดขายของผลผลิตที่
ได้รับการรับรอง

D1.1 ผู้จัดการกลุ่ม
เก็บรักษาบันทึกการ
ผลิตประจำาปีและ
ยอดขายของผลผลิต
ที่ได้รับการรับรอง 
โดยรวมแหล่งที่มา
ของผลผลิตปาล์ม
ทะลายสดทั้งหมด

D2 กลุ่มมีการบันทึก
และใช้ระบบส�าหรับ
ติดตามผลผลิต
ปาล์มทะลายสด

N/A D2.1 ผู้จัดการกลุ่ม
รักษาข้อมูลการผลิต
และยอดขายประจำาปี
ของผลผลิตที่ได้รับการ
รับรอง และระบบ
บัญชีและการอ้างสิทธิ 
โดยอ้างอิงจากใบเสร็จ
รับเงินตัวจริงและ
การขายโดยสมาชิก
ทุกคน

D2.1 ผู้จัดการกลุ่ม
รักษาข้อมูลการผลิต
ประจำาปีและยอดขาย
ของผลผลิตที่ได้รับการ
รับรองผ่านการขาย
ผลผลิตให้แก่โรงงาน
สกัดนำ้ามันปาล์มหรือ
ทางระบบบัญชีและ
การอ้างสิทธิ โดยดูจาก
ใบเสร็จตัวจริง เป็นการ
ขายจริงจากสมาชิก
ทั้งหมดและเป็นผลผลิต
ที่ได้รับการรับรอง
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ข้อก�าหนดระบบควบคุมภายในส�าหรับกลุ่มเกษตรรายย่อย

เกณฑ์ก�าหนด เกณฑ์ขั้นต้น (E) หลักเกณฑ์ A (MS A) หลักเกณฑ์ B (MS B)

D – ICS: ระบบการค้าของกลุ่มส�าหรับผลผลิตที่ได้รับการรับรอง

D3 กลุ่มมีขั้นตอน
และระบบส�าหรับ
การจ่ายเงินตอบแทน
พิเศษ

D3.1 ผู้จัดการกลุ่ม
และกลุ่มเห็นพ้องกัน
เกี่ยวกับวิธีการใช้เงิน
ตอบแทนพิเศษ
ข้อตกลงดังกล่าวจะถูก
บันทึกและสื่อสารกับ
สมาชิกในกลุ่ม จำานวน
เงิน เงินตอบแทนพิเศษ
และช่วงเวลาในการ
จ่ายเงินนั้น จะต้องถูก
สื่อสารอย่างชัดเจน
และโปร่งใสกับสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม จะมีการ
บันทึกการจ่ายเงิน
ตอบแทนพิเศษให้แก่
สมาชิกในทุกขั้นตอน 
และการจ่ายเงินนี้
จะทำาในเวลาที่สะดวก
และเหมาะสม

D3.1 มีการบันทึก
การเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนพิเศษ 
รวมถึงจำานวนเงินและ
ช่วงเวลาที่จ่ายเงิน
ให้กับสมาชิกกลุ่ม
อย่างชัดเจน

N/A
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1. แนวทางด�าเนินการ 

แนวทางด�าเนินการ

PROSPERITY

การเติบโต

ความสามารถในการแข่งขัน มีภูมิคุุ้มกันและมีความยั่งยืน

หลักการที่ 1 เพิ่มประสิทธิผลการผลิต ประสิทธิภาพ สร้างผลกระทบเชิงบวกและมีภูมิคุ้มกันมีการ
ด�าเนินงานอย่างมืออาชีพและโปร่งใสเพื่อเป็นการรับรองว่าชีวิตความเป็นอยู่จะได้รับการยกระดับ
สู่ความยั่งยืน

เกณฑ์ก�าหนด แนวทางส�าหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางส�าหรับสมาชิกกลุ่ม

เกณฑ์ 1.1 เกษตรกรรายย่อยจัดตั้งกลุ่มและกลุ่มมีศักยภาพที่จะด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
เกษตรกรรายย่อยของ RSPO 

1.1 E • มีการจดทะเบียนกลุ่มที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย (ขึ้นกับกฎหมาย
ประเทศนั้น ๆ)

• เก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับการ
สื่อสารอย่างเปิดเผยให้แก่สมาชิก
กลุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกได้
รับทราบถึงการสื่อสารและการ
ตัดสินใจทั้งหมดที่มีผลต่อกลุ่ม

• ให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
โดยไม่คำานึงถึงเพศสภาพ และ
หากทำาได้ ให้เก็บรักษาบันทึก
การประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมด้วย

• มีการสื่อสารอย่างสมำ่าเสมอกับ
ผู้จัดการกลุ่ม ในการตัดสินใจ 
และการกำากับดูแลและการปรับปรุง 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
กลุ่มของเกษตรกร

• มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
• รับทราบถึงกระบวนการจดทะเบียน

กลุ่ม
• มีสิทธิที่จะได้รับสำาเนาของเอกสาร

และบันทึกจากผู้จัดการกลุ่ม
• แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใน

องค์ประกอบที่สำาคัญของปฏิญญา
เกษตรกรรายย่อย
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เกณฑ์ก�าหนด แนวทางส�าหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางส�าหรับสมาชิกกลุ่ม

เกณฑ์ 1.1 เกษตรกรรายย่อยจัดตั้งกลุ่มและกลุ่มมีศักยภาพที่จะด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
เกษตรกรรายย่อยของ RSPO 

1.1 E • เตรียมและรักษาเอกสารทั้งหมด
ที่จำาเป็นสำาหรับการจัดตั้งและ
การบริหารจัดการกลุ่ม (สิ่งนี้จะ
แตกต่างกันไปตามข้อกำาหนดทาง
กฎหมายระดับประเทศ) ให้ความ
ชัดเจนว่าสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ
ที่จะบอกเลิกสัญญา

• สร้างความตระหนักในหมู่สมาชิก
ในกลุ่มเกี่ยวกับความจำาเป็นที่จะ
ต้องลงนามในปฏิญญาเกษตรกร
รายย่อยและชี้แจงว่ามันเป็นหน้าที่
ของสมาชิกในกลุ่มที่จะปฏิบัติตาม
และมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบ
ภายในกลุ่มและ การตรวจสอบ
จากภายนอก

• ผู้จัดการกลุ่มใช้ปฏิญญาเกษตรกร
รายย่อยที่มีอยู่ในภาคผนวก 2 
หรือจัดทำาปฏิญญาเกษตรกรราย
ย่อยใหม่โดยยึดตามแบบฟอร์มใน
ภาคผนวก 2 เพื่อให้แน่ใจว่ามีส่วน
ประกอบทั้งหมดในแบบฟอร์มรวม
อยู่ด้วย

• จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
ภาระผูกพันในปฏิญญาเกษตรกร
รายย่อย

• ยอมรับและลงนามในปฏิญญา
เกษตรกรรายย่อย 

• พิสูจน์ได้ว่ามีความเข้าใจวหากมี
สอบถามถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นนิติบุคคลของกลุ่ม 
โครงสร้างและการบริหารจัดการ 
สามารถส่งคำาถามไปยังผู้จัดการ
กลุ่มได้
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เกณฑ์ก�าหนด แนวทางส�าหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางส�าหรับสมาชิกกลุ่ม

เกณฑ์ 1.1 เกษตรกรรายย่อยจัดตั้งกลุ่มและกลุ่มมีศักยภาพที่จะด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
เกษตรกรรายย่อยของ RSPO    

1.1 E • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกกลุ่ม
เข้าใจและรับทราบถึงข้อผูกพัน
ก่อนลงนามในปฏิญญาเกษตรกร
รายย่อย

• รวบรวมลายมือชื่อหรือลายนิ้วมือ
ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มลง
ในปฏิญญาเกษตรกรรายย่อย 
และเก็บบันทึกไว้

• แจกจ่ายสำาเนาปฏิญญาเกษตรกร
รายย่อยที่ลงนามหรือพิมพ์ลาย
นิ้วมือให้กับสมาชิกกลุ่ม

• แจ้งสมาชิกกลุ่มว่าหากมีคำาถามที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มและการจัดตั้ง
กลุ่มสามารถแจ้งไปยังผู้จัดการ
กลุ่มได้

1.1 MS A • ผู้จัดการกลุ่มมีการบันทึกและ
ใช้ระบบการควบคุมภายใน 

• ระบบควบคุมภายในควรปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดท้ังหมด ตามขัน้ตอน
การรับรองสิทธิของระบบควบคุม
ภายใน และหลักเกณฑ์ A (MS A)

• พัฒนาแผนการฝึกอบรมกลุ่มตาม
เกณฑ์กำาหนดและแผนการจัดการ
ที่ดิน

• เข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างครบถ้วน
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เกณฑ์ก�าหนด แนวทางส�าหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางส�าหรับสมาชิกกลุ่ม

เกณฑ์ 1.1 เกษตรกรรายย่อยจัดตั้งกลุ่มและกลุ่มมีศักยภาพที่จะด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
เกษตรกรรายย่อยของ RSPO    

1.1 MS A • จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนการ
ฝึกอบรมและมั่นใจว่ามีมีความ
สมดุลระหว่างเพศสภาพของ
ผู้เข้าอบรม

• เก็บรักษาหลักฐานการฝึกอบรม
ซึ่งรวมถึงรายชื่อผู้เข้าร่วม ภาพถ่าย
และเอกสารประกอบการฝึกอบรม

• สนับสนุนสมาชิกกลุ่มโดยจัดทำา
แบบฟอร์มและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานชัดเจน

1.1 MS B • บันทึกข้อตกลงที่เกิดจากการ
ตัดสินใจทั้งหมดของกลุ่ม

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ของกลุ่ม

• เก็บหลักฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
กับสมาชิกกลุ่มอย่างเปิดเผย 
เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกรับทราบถึง
การตัดสินใจทั้งหมดที่มีผลต่อกลุ่ม

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจโดยไม่คำานึงถึงเพศสภาพ 
และเม่ือทำาได้ ควรให้ข้อมลูเก่ียวกับ
การประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม
ด้วย

• บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและให้
ข้อมูลการผลิตแก่ ผู้จัดการกลุ่ม 
รวมถึงพ้ืนทีก่ารผลติทัง้หมด ผลผลิต
รายเดือนและประมาณการปริมาณ
ผลผลิตประจำาปี

• เก็บบันทึกการเงินที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินงานในพื้นที่แปลงปลูกตาม
คำาแนะนำาของผู้จัดการกลุ่มซึ่งอาจ
รวมถึงข้อมูลการขาย การซื้อปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรรวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
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เกณฑ์ 1.1 เกษตรกรรายย่อยจัดตั้งกลุ่มและกลุ่มมีศักยภาพที่จะด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
เกษตรกรรายย่อยของ RSPO    

1.1 MS B • จัดทำาแบบฟอร์มให้สมาชิกในกลุ่ม
เพื่อใช้ในการบันทึก รายงาน และ
เก็บข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย และ
การลงทุนในการผลิตเพื่อการ
บริหารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตในแปลงปลูก

• ให้คำาแนะนำาที่ชัดเจนแก่สมาชิก
กลุ่มเกี่ยวกับข้อมูลที่สมาชิกต้อง
จัดเก็บและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทางการเงินของสมาชิก
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการขายแบบ
เครดิตในระดับกลุ่ม

• พัฒนาแผนการจัดการทางการเงิน
ซ่ึงรวมถงึผลการดำาเนนิงานปัจจุบัน
ของกลุ่มและการคาดการณ์ด้าน
การเงิน

• สอบทานผลการดำาเนินงานทาง
การเงินของกลุ่มอย่างสมำ่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนด้าน
การเงินของกลุ่ม

• แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับ   
การจัดการทางการเงินและข้อมูล
ที่ควรจะถูกรวบรวมและบันทึก
ไว้ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
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เกณฑ์ 1.2 เกษตรกรรายย่อยมีศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1.2 MS A • ผู้จัดการกลุ่ม พัฒนาแผนการฝึก
อบรมอย่างต่อเนื่องโดยใช้การ
ประเมินความต้องการในการฝึก
อบรมของสมาชิกในกลุ่ม

• ฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มตามแผนการ
ฝึกอบรม 

• ดำาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มได้รับการฝึกอบรม
และมีการเก็บรักษาหลักฐาน
การฝึกอบรม (เข้าร่วมประชุม, 
ภาพถ่าย, สื่อการฝึกอบรม)

• พัฒนาแบบฟอร์มสำาหรับแผนการ
จัดการที่ดินและฝึกอบรมสมาชิก
กลุ่มเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม

• แผนการจัดการที่ดินควรมีรูปแบบ
ที่เข้าใจง่ายและผนวกรวมข้อมูล
จากการฝึกอบรม รวมถึงข้อมูล
ที่ได้รับจาก 1.3E เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
ไว้ด้วย

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกกลุ่ม
ที่เป็นผู้หญิงได้รับการฝึกอบรมที่
เท่าเทียมและเพียงพอ และได้รับ
โอกาสให้สอบถามเพื่อความเข้าใจ
เพิ่มเติมได้

• มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมในการ
วางแผนธุรกิจบนพื้นที่แปลงปลูก

• ใช้แผนการจัดการที่ดินและเก็บ
บันทึกการผลิตและการใช้ปัจจัย
การผลิต

• เก็บบันทึกการขายและปริมาณ
ผลผลิตปาล์มทะลายสดภายใต้ 
เกณฑ์ขั้นต้น (Eligibility) 
หลักเกณฑ์ A (Milestone A) 
และหลักเกณ์ B (Milestone B)

• ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทั้งหมด
ตามนโยบายกลุ่มและแนวทาง
ปฏิบัติที่ตกลงกันไว้

• แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการฝึก
อบรมและแสดงความสามารถใน
การบันทกึข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองได้
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เกณฑ์ 1.2 เกษตรกรรายย่อยมีศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   

1.2 MS A • อบรมสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับ
วิธีการจัดทำาเอกสาร:
- การผลิตและการขายผลผลิต

ปาล์มทะลายสด
- ปัจจัยการผลิต
- ผลตอบแทน

• เอกสารการผลิตจะประกอบด้วย:
- ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน 

(การซื้อและการขาย)
- ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

(เช่นหมายเลขลงทะเบียน/
เลขทะเบียนรถที่ขนส่ง)

- หมายเลขสมาชิกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อขาย

- การจำาแนกประเภทของผลผลิต
ปาล์มทะลายสดที่ขาย (เช่น 
เป็นผลผลิตที่ได้รับการรับรอง 
RSPO หรือไม่) ปริมาณของ
ผลผลิตปาล์มทะลายสดที่ขาย
และโรงงานสกัดนำ้ามันปาล์ม
ปลายทาง

- ข้อมลูราคาผลผลติปาล์มทะลายสด
• สำาเนาเอกสารและบันทึกทั้งหมด

จะต้องมีการจัดเก็บไว้เป็นเวลา 
5 ปี
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เกณฑ์ 1.2 เกษตรกรรายย่อยมีศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1.2 MS B • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้แผน
การจัดการที่ดิน

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเก็บบันทึก
การผลิตและยอดขายผลผลิตปาล์ม
ทะลายสดโดยสมาชิกทุกคนในกลุ่ม

• เก็บรักษาและรวบรวมข้อมูลการ
ผลิตและยอดขายของกลุ่มอย่างน้อย
เป็นรายไตรมาส

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรายงาน
ยอดขายผลผลิตปาล์มทะลายสด 
และการขายเครดิตของกลุ่มใน
แพลตฟอร์ม RSPO IT

• ใช้แผนการจัดการที่ดินที่ได้รับอนุมัติ
• (ตาม 1.1 MS B) กรอกข้อมูลให้

ครบถ้วนและให้ข้อมูลการผลิตแก่ 
ผู้จัดการกลุ่ม รวมถึงพื้นที่แปลงปลูก
ทั้งหมด ผลผลิตรายเดือน และ
ประมาณการของปริมาณผลผลิต
ประจำาปี

• แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใน
ข้อปฏิบัติที่ตกลงกันไว้ และประเภท
ของการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการกลุ่มและภาระผูกพัน
ที่ต้องปฏิบัติตาม

เกณฑ์ 1.3 เกษตรกรรายย่อยด�าเนินการตามแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
ในพื้นที่ปลูกของตนเอง

1.3 E • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกใน
กลุ่มเข้าใจถึงความจำาเป็นในการใช้
แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
ตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาเกษตรกร
รายย่อย

• แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ดีและ
ความมุ่งมั่นที่จะใช้แนวทางปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี
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เกณฑ์ 1.3 เกษตรกรรายย่อยด�าเนินการตามแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
ในพื้นที่ปลูกของตนเอง

1.3 MS A • ผนวกรวมแนวทางปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี เข้าไปกับแผนการฝึก
อบรมกลุ่มและดำาเนินการให้
ทันเวลา

• ดำาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าแผนงาน
การฝึกอบรมจะถูกดำาเนินการ
ตามแผน

• แจ้งสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับข้อมูลใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีและนำาข้อมูลดงักล่าว
ไปรวมไว้ในแผนการฝึกอบรม

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

• มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
และแสดงให้เห็นถึงความตระหนัก
และความสำาคัญของแนวทางปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี 

• ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องโดยยึดตามข้อมูลใหม่ตาม
แนวทางปฏิบัติทางการเกษตร

1.3 MS B • รับรองได้ว่ากลุ่มมีความเข้าใจและ
มีแนวทางปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี (GAP)

• มีการติดตามและทบทวนประสิทธิ-
ภาพของการอบรม ปรับแผน
แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
ตามที่กำาหนดไว้ เพื่อรักษาการ
มาตรฐานการรับรองและการ
ปรับปรุงผลผลิต

• เก็บบันทึกการซื้อปาล์มทะลายสด
และผลผลิตที่ได้รับการรับรองของ
สมาชิกในกลุ่มทั้งหมด

• มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีในสวนปาล์มและมี
การตอบสนองเพื่อให้เกิดแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ในสวนปาล์ม

• เก็บบันทึกตามที่แนวทางฯ กำาหนด 
และผู้จัดการกลุ่มสามารถพิสูจน์ให้
เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

• เก็บบันทึกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ
รับเงินที่สอดคล้องกับจำานวนของ
ทะลายปาล์สดตามเกณฑ์ขั้นต้น 
หลักเกณฑ์ A และหลักเกณฑ์ B

• เก็บบันทึกผลผลิตปาล์ม 



65RSPO Independent Smallholder Standard
RSPO-STD-T06-024 V1 THA

แนวทางด�าเนินการ

PEOPLE

คน
มีวิถีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ลดความยากจน ปกป้อง เคารพและเยียวยาด้านสิทธิมนุษยชน             

หลักการที่ 2 ความถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธในที่ดิน และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

ด�าเนนิการตามกฎหมายและเคารพสิทธิชมุชน

เกณฑ์ก�าหนด แนวทางส�าหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางส�าหรับสมาชิกกลุ่ม

เกณฑ์ 2.1 เกษตรกรรายย่อยมีสิทธิตามกฎหมายหรือตามจารีตประเพณีในการใช้ที่ดินตามกฎหมาย
โดยเป็นไปตามวิธีปฏิบัติของประเทศและกฎหมายท้องถิ่น

2.1 E • รวบรวมข้อมูลพิกัดตำาแหน่ง แผนที่ 
และ/หรือแนวเขตของแปลงปลูก 
ที่รวมถึงที่อยู่นอกพื้นที่ อำาเภออื่น
หรือภูมิภาคอื่นและที่รวมอยู่ใน
พืน้ทีแ่ต่ยงัไม่มกีารปลูก ของสมาชิก
ในกลุ่มทั้งหมด

• สามารถใช้แอฟพลิเคชั่น HCV-HCS 
ของ RSPO ในการจับพิกัดแนวเขต
แปลงสวนปาล์มของเกษตรกร
รายย่อยได้ หรือจะใช้ระบบ GPS 
อื่นเพื่อทำาการวางพิกัดแปลงก็
ย่อมได้ แต่ต้องมีผลลัพท์ออกมาก
เป็นรูปแปลง (Shapefile) ที่แสดง
แนวเขตของแปลงสมาชิกแต่ละคน

• อบรมสมาชิกให้ใช้แอฟ HCV-HCS 
เพื่อให้สามารถช่วยรวบรวมข้อมูล
จากสมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ 

• ลงนามในปฏิญญาเกษตรกรรายย่อย
และแบ่งปันตำาแหน่งที่ตั้งของแปลง
ทั้งหมดที่เป็นเจ้าของหรือวางแผน
ที่จะปลูกใหม่

• ให้พิกัดแปลงหรือรูปแปลงที่จับพิกัด
แปลงอย่างเป็นทางการแล้ว หรือ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ยอมรับได้

• ให้ข้อมลูแปลงทกุแปลงท่ีเป็นเจ้าของ
และ/หรือที่มีสิทธิการถือครอง
ในการเพาะปลูก ที่รวมถึงนอก
พื้นที่กลุ่ม ที่อยู่ในอำาเภอหรือ
ภูมิภาคอื่น และรวมถึงที่ยังไม่มี
แผนจะปลูก แก่ผู้จัดการกลุ่ม

• แจ้งผู้จัดการกลุ่มเกี่ยวกับแผนการ
ขยายหรือเปิดพื้นที่ใหม่ที่อาจจะไม่
เกี่ยวกับแปลงที่มีการปลูกอยู่แล้ว
แต่เป็นแปลงที่มีความตั้งใจว่าจะ
ปรับเปลี่ยนมาปลูกปาล์มนำ้ามัน

• ร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับแอฟ 
HCY และใช้แอฟเพื่อการจับพิกัด
แผนที่ตามที่กำาหนดไว้
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เกณฑ์ 2.1 เกษตรกรรายย่อยมีสิทธิตามกฎหมายหรือตามจารีตประเพณีในการใช้ที่ดินตามกฎหมาย
โดยเป็นไปตามวิธีปฏิบัติของประเทศและกฎหมายท้องถิ่น

2.1 E • สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่มี
ความสนใจในการเรียนรู้เพื่อทำา
แผนที่และแนวเขตที่ดินของตนเอง 
ในกรณีทีแ่นวเขตมีการทำาแผนท่ีแล้ว 
ต้องมกีารตรวจสอบส่ิงทีด่ำาเนนิการ
ไปแล้วโดยการเปรียบเทียบกับ
แอปพลิเคชั่น HCV- HCS หรือ
วิธีการอื่น ๆ ตามที่ RSPO ยอมรับ

• รวบรวมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิในที่ดิน หรือสิทธิในการ
ใช้ที่ดินนั้น ทั้งในทางกฎหมายหรือ
จารีตประเพณีหรือรูปแบบอื่น ๆ 
ที่เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นนั้น

• สมาชิกของกลุ่มที่เป็นเจ้าของที่ดิน
ต้องมีข้อมูลและแนวเขตที่ดิน
แปลงปลูกปาล์มและที่ดินดังกล่าว
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในหลักฐาน
ประกอบการรับรองกลุ่ม

• จัดหาหลักฐานเกี่ยวกับการถือครอง
ที่ดิน หรือเช่าที่ดินตามกฎหมาย
หรือจารีตประเพณีในที่ดินที่มีการ
เพาะปลูก โดยเอกสารดังกล่าว
จะต้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม
และเป็นที่ยอมรับทั่วไป

• รายงานให้ผู้จัดการกลุ่มทราบทันที 
หากมีข้อพิพาทในเรื่องที่ดิน รวมทั้ง
แสดงหลักฐานการแก้ไขปัญหา
ข้อพิพาทในกรณีดังกล่าว 

2.1 MS A • ดูแลการลงทะเบียนการถือครอง
ที่ดินทั้งหมดของสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มด้วยข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของ
แปลงปลูก

• นำาแนวปฏิบัติท้องถิ่นหรือจารีต
ประเพณีมาใช้เพื่อแสดงถึงกรรม
สิทธิในที่ดินของคนในท้องถิ่น
ดั้งเดิม

• จัดทำาแผนที่เพื่อแสดงขอบเขตทาง
กฎหมาย
- เป็นหลักฐานเพื่ออ้างถึงสิทธิ

ในการใช้ที่ดินตามจารีตประเพณี
หรือแนวปฏิบัติท้องถิ่นของคน
ท้องถิ่นดั้งเดิมในการใช้ที่ดิน หรือ
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เกณฑ์ 2.1 เกษตรกรรายย่อยมีสิทธิตามกฎหมายหรือตามจารีตประเพณีในการใช้ที่ดินตามกฎหมาย
โดยเป็นไปตามวิธีปฏิบัติของประเทศและกฎหมายท้องถิ่น

2.1 MS A - เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ
ในที่ดินตามกฎหมาย

- หากมีเอกสาร ให้มีการเก็บรักษา
เอกสารการถอืครองสิทธิในท่ีดนิ/
โฉนดที่ดิน เอกสารการเช่าที่ดิน 
พร้อมสำาเนา 

- หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการใช้
ที่ดินอยู่ระหว่างการจัดทำา ให้เก็บ
รักษาเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า
ของกระบวนการ

2.1 MS B • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มปลูกปาล์มในขอบเขตพื้นที่
ของตนเเอง และไม่มีการปลูกใหม่/
ขยายการปลูกนอกขอบเขตทีร่ะบไุว้

• สำาหรับแปลงปลูกที่ระบุไว้ใน
ใบรับรองกลุ่ม ต้องแน่ใจว่ามีการ
กำาหนดขอบเขตอย่างชัดเจนและ
สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน

• อาจกำาหนดขอบเขตของพื้นที่
โดยการทาสี/ทำาสัญลักษณ์ที่ต้น
ปาล์มนำ้ามันตามแนวเขตแดน 
หรือจัดทำาแนวหิน/สัญลักษณ์
ขอบเขตหรือรูปแบบการแบ่งเขต
อื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำาการใด ๆ 
ในขอบเขตพื้นที่ของตนเอง 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ทำาการ
ใด ๆ นอกขอบเขตพื้นที่ที่ระบุไว้
ในเอกสารกรรมสิทธิ์
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เกณฑ์ก�าหนด แนวทางส�าหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางส�าหรับสมาชิกกลุ่ม

เกณฑ์ 2.1 เกษตรกรรายย่อยมีสิทธิตามกฎหมายหรือตามจารีตประเพณีในการใช้ที่ดินตามกฎหมาย
โดยเป็นไปตามวิธีปฏิบัติของประเทศและกฎหมายท้องถิ่น

2.1 MS B • การแบ่งเขตอาจรวมถึงการทาสี/ 
ทำาสัญลักษณ์ที่ต้นปาล์มนำ้ามันตาม
แนวเขตแดน หรือจัดทำาแนวหิน/
สัญลักษณ์เขตแดนหรือรูปแบบ
การแบ่งเขตอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ 

เกณฑ์ 2.2 เกษตรกรรายย่อยไม่เข้ายึดครองที่ดินจากชนพื้นเมือง ชุมชนเดิม หรือผู้ใช้ที่ดินคนเดิม 
โดยปราศความยินยอมที่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าโดยสมัครใจ

2.2 E

หลักเกณฑ์ MS A และ 
หลักเกณฑ์ MS B 
เหมือนเกณฑ์ขั้นต้น

• ขอให้สมาชิกกลุ่มส่งข้อมูลหลักฐาน
เกี่ยวกับการซื้อที่ดินตามกฎหมาย  
ตลอดจนข้อมูลการปรึกษาหารือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

• ปรึกษาผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินเพื่อให้แน่ใจว่า
ที่ดินทั้งหมดที่ครอบครองโดย
สมาชิกภายในกลุ่มและ/หรือ
ดำาเนินการกับความยินยอมที่ได้รับ
การแจ้งล่วงหน้าโดยสมัครใจ 
ของชุมชนนั้น ซึ่งกระบวนหารือนั้น
สามารถทำาได้โดย ผู้จัดการกลุ่ม 
หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากผู้จัดการกลุ่ม

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อพิพาท
เกี่ยวกับที่ดิน

• แสดงหลักฐานว่าที่ดินได้มาโดย
ผ่านกระบวนการแสดงความยินยอม
ท่ีได้รับการแจ้งล่วงหน้าโดยสมคัรใจ 
ซึง่อาจอยูใ่นรูปแบบของบันทกึการ
สื่อสารหรือเอกสารข้อตกลงจาก
ชมุชน/ชมุชนโดยรอบ หรือเอกสาร
บันทึกที่เป็นทางการและมีผลทาง
กฎหมาย

• หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้แสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภท
ของข้อพิพาทและให้แน่ใจว่า
ข้อพิพาทไม่ได้เกิดขึ้นจากการขาด
กระบวนการแสดงความยินยอม
ท่ีได้รับการแจ้งล่วงหน้าโดยสมคัรใจ 
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เกณฑ์ 2.2 เกษตรกรรายย่อยไม่เข้ายึดครองที่ดินจากชนพื้นเมือง ชุมชนเดิม หรือผู้ใช้ที่ดินคนเดิม 
โดยปราศความยินยอมที่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าโดยสมัครใจ

2.2 E

หลักเกณฑ์ MS A และ 
หลักเกณฑ์ MS B 
เหมือนเกณฑ์ขั้นต้น

• ผู้มีส่วนได้เสียอาจจะรวมถึงสมาชิก
ในชุมชนท้องถิ่น ชุมชนโดยรอบ
แปลงปลูก เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรธรรมชาติ เจ้าหน้าที่
การเกษตร หน่วยงานองค์กร
พฒันาเอกชน และหน่วยงาน
พิทักษ์สิทธิมนุษยชน

เกณฑ์ 2.3  สทิธใินการใช้พืน้ทีน่ัน้ ๆ ไม่เกดิข้อพิพาทต่อชนพ้ืนเมอืง ชุมชนดัง้เดมิ หรอืผูใ้ช้ท่ีดนิรายเดมิ 

แนวทางทั่วไป
• ข้อตกลงควรจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึง

แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทในการใช้ที่ดิน ซึ่งในข้อตกลงนั้นอาจจะระบุถึง
มาตรการในการใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วย 

• ข้อตกลงดังกล่าวควรจะท�าขึ้นต่อหน้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอ�านาจและก�ากับดูแลปัญหาข้อพิพาท
ในการใช้ที่ดินเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ�้าของข้อพิพาทดังกล่าว 

2.3 E • รวบรวมข้อมูลจากสมาชิกแต่ละ
กลุ่มเกี่ยวกับความขัดแย้งในที่ดิน
ที่มีอยู่และลักษณะของข้อพิพาท

• ตรวจสอบและติดตามการนำาส่ง
ข้อมูลข้อพิพาทเรื่องที่ดินของ
สมาชิกกลุ่มแต่ละคน ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของปฏิญญาเกษตรกร
รายย่อย

• ประกาศให้สมาชิกในกลุ่มทราบถึง
ข้อพิพาทเร่ืองทีด่นิใด ๆ ทีม่อียู่พร้อม
รายละเอียดลักษณะของข้อพิพาท
และกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาท

• ให้ข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
แก่ผู้จัดการกลุ่ม เป็นประจำาและ
สมำ่าเสมอเกี่ยวกับข้อพิพาทเกิดขึ้น 
รวมทั้งความคืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทนั้น

• มีส่วนร่วมในกระบวนการทำาแผนที่
แบบมีส่วนร่วมที่จัดโดยผู้จัดการ
กลุ่มอย่างสมำ่าเสมอ
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2.3 E • จัดเก็บและบันทึกความคืบหน้า
ของกระบวนการแก้ไขปัญหา
ข้อพิพาทและสถานะปัจจุบันของ
ข้อพิพาท

• ตรวจสอบกับสำานักงานที่ดินใน
พื้นที่ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีภาระ
ผูกพัน/หมายแจ้งเตอืนใด ๆ หรอืไม่

• ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่ผู้จัดการ
กลุ่ม เกี่ยวกับข้อตกลงใด ๆ ทั้งหมด
ที่มีกับบุคคลที่สามเกี่ยวกับการใช้
ที่ดินและสิทธิครอบครองที่ดิน

• ยึดมั่นในกลไกการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามคำาแนะนำาของผู้จัดการกลุ่ม

• จัดทำาเอกสารสรุปการค้นหาที่ดิน 
(หรือเอกสารอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน) 
ที่แสดงให้เห็นว่าที่ดินนั้นปราศจาก
ภาระผูกพันใด ๆ

2.3 MS A • ให้คำาแนะนำาแก่สมาชกิกลุ่มเก่ียวกับ
กฎหมายจารีตประเพณีและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ถือครองที่ดินในพื้นที่ที่สมาชิก
ถือครองอยู่ หากจำาเป็นอาจจะต้อง
มีการจัดทำาแผนที่แบบมีส่วนร่วม
กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม

• จัดเก็บรายการ/บันทึกต่าง ๆ ของ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น รวมถึง
กระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง
ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในกลุ่ม

• หาข้อมูลและขอคำาปรึกษาจาก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความ
จำาเป็น เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติความขัดแย้งของที่ดินใน
พื้นที่นั้น ๆ
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เกณฑ์ 2.3  สทิธใินการใช้พืน้ทีน่ัน้ ๆ ไม่เกดิข้อพิพาทต่อชนพ้ืนเมอืง ชุมชนดัง้เดมิ หรอืผูใ้ช้ท่ีดนิรายเดมิ 

2.3 MS A • ประเมินสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับการ
ปฏิบัตติามเงือ่นไขของข้อตกลงใด ๆ 
ทีส่มาชกิทำากบัชมุชนท้องถิน่เกีย่วกบั
สิทธิการใช้ที่ดินและการเข้าถึง 
ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น 
ทำาหน้าที่ให้ข้อมูลต่อเกษตรกร
รายย่อยถึงเครื่องมือ/ทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องเพื่ออำานวยความสะดวก
ในการจดัการและการแก้ไขข้อขดัแย้ง 
โดยการสนบัสนนุจากองค์กรพฒันา
เอกชน และหน่วยงานภาครัฐตาม
ความเหมาะสม

เกณฑ์ 2.4 ทีดิ่นของเกษตรกรรายย่อยอยู่นอกเขตอทุยานแห่งชาต ิหรอืพ้ืนท่ีคุม้ครอง ตามท่ีกฎหมาย
ท้องถ่ินก�าหนด หรอืให้ความหมายไว้

2.4. E

หลักเกณฑ์ MS A และ 
หลักเกณฑ์  MS B 
เหมือนเกณฑ์ขั้นต้น

• ตรวจสอบแผนท่ีแปลงปลูกขนาดเล็ก
ของเกษตรกรรายย่อยเทียบกับ
แผนที่ / ที่ตั้งของพื้นที่คุ้มครอง
โดยใช้แอปพลิเคชั่น HCV-HCS 
หรือตามข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ของ
หน่วยงานราชการท้องถิ่น

• สำาหรับแปลงปลูกที่อยู่ใกล้กับพื้นที่
คุ้มครองหรืออุทยานแห่งชาติต้อง
เข้าไปตรวจสอบสถานที่ตั้งแปลง
ปลูกและตรวจสอบกับองค์กร
พัฒนาเอกชนในท้องถิ่นและ/หรือ
หน่วยงานราชการในท้องถิ่นว่า
พื้นที่ดังกล่าวไม่เป็นพื้นที่คุ้มครอง
หรือเขตกันชน



แนวทางการดำาเนินการของผู้จัดการกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม

72 RSPO Independent Smallholder Standard
RSPO-STD-T06-024 V1 THA

เกณฑ์ก�าหนด แนวทางส�าหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางส�าหรับสมาชิกกลุ่ม

เกณฑ์ 2.5 เกษตรกรรายย่อยในกลุม่มแีผนการปลกูปาล์มน�า้มนัรอบใหม่หรอืไม่? หากไม่มีให้ข้ามไป 
ส�าหรับกรณมีีการปลกูใหม่เกษตรกรรายย่อยจะไม่ตดัท�าลายหรอืหาท่ีดนิใด ๆ โดยไม่ได้รบัความยนิยอม
ทีไ่ด้รับการแจ้งล่วงหน้าโดยสมคัรใจ (FPIC) ของชนพืน้เมอืงและ/หรอืชมุชนดัง้เดิมและ/หรือผูใ้ช้รายอืน่

2.5 E • รวบรวมข้อมูลที่สมาชิกในกลุ่มต้องทำา
ในกรณีปลูกใหม่ และจัดทำาเป็นกฎ
และข้อบังคับของกลุ่ม

• ดำาเนนิการให้แน่ใจว่าสมาชกิในกลุ่ม
ลงนามในปฎิญญาเกษตรกรรายย่อย 
และจัดเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวเป็น
บันทึกของกลุ่ม

• ดำาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกมีการ
ประกาศเจตนาในการเตรียมแปลงปลูก
หรือแผนในการซื้อที่ดินใหม่ให้เป็นที่
รับทราบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี
การดำาเนินการตามกระบวนแสดง
ความยินยอมที่ได้รับการแจ้งล่วงหน้า
โดยสมัครใจ

• องค์ประกอบทั้งหมดของความยินยอม
ที่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าโดยสมัครใจ 
ควรได้รบัการปฏบิตั ิเช่น ความเป็นอสิระ
(= ไม่มีการบีบบังคับ) แจ้งล่วงหน้า 
(= ก่อนการกระทำาใด ๆ ), การแจ้ง
ข้อมูล (= ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในรูปแบบและภาษาที่เหมาะสม) และ
ความยินยอม (= สิทธิในการปฏิเสธ)

• ตระเตรียมข้อมูลที่จะนำาเสนอให้แก่
บุคคลที่สามได้รับทราบถึงความ
พึงพอใจของชุมชนต่อกระบวนการ
แสดงความยินยอมที่ได้รับการแจ้ง
ล่วงหน้าโดยสมัครใจที่ได้ดำาเนินการไป
เพราะเพียงแผนที่ซึ่งจำาเป็น แต่อาจ
ไม่เพียงพอสำาหรับการนำาเสนอดงักล่าว

• อ้างอิงจาก 2.1 E
• ทำาความเข้าใจและดำาเนินการ

กระบวนการแสดงความยินยอม
ท่ีได้รับการแจ้งล่วงหน้าโดยสมคัรใจ 
และเมื่อจะมีเตรียมแปลงปลูกหรือ
ซื้อที่ดินใหม่

• ต้องแจ้งให้ผู้จัดการกลุ่มรับทราบ 
เกีย่วกบัการขยายพ้ืนทีป่ลกู การซ้ือ
พื้นที่ปลูกใหม่หรือแผนที่จะขยาย 
ซื้อพื้นที่ใหม่หรือการเตรียมแปลง
ปลูกใหม่

• นำาปฏิบัติ สนับสนุนและมีส่วนร่วม
ในการใช้วิธีการแสดงความยินยอม
ท่ีได้รับการแจ้งล่วงหน้าโดยสมคัรใจ
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เกณฑ์ 2.5 เกษตรกรรายย่อยในกลุม่มีแผนการปลกูปาล์มน�า้มนัรอบใหม่หรอืไม่? หากไม่มีให้ข้ามไป 
ส�าหรับกรณมีกีารปลกูใหม่เกษตรกรรายย่อยจะไม่ตดัท�าลายหรอืหาท่ีดนิใด ๆ โดยไม่ได้รบัความยนิยอม
ทีไ่ด้รับการแจ้งล่วงหน้าโดยสมคัรใจ (FPIC) ของชนพืน้เมอืงและ/หรอืชุมชนดัง้เดมิและ/หรือผูใ้ช้รายอืน่

2.5 E • ผู้จัดการกลุ่ม ควรจะ:
- เก็บรักษาบันทึกการประชุมและ

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการประชุม
ทั้งหมด

- ขอลายมือชื่อหรือลายนิ้วมือของ
หวัแม่มือเป็นหลักฐานการเข้าร่วม
จากผู้ที่เข้าร่วมการประชุม

- ขออนุญาตก่อนที่จะถ่ายภาพ

2.5 MS A • นำาวิธีการทำาแสดงความยินยอมที่
ได้รับการแจ้งล่วงหน้าโดยสมัครใจ 
ไปรวมไว้ในเนื้อหาในแผนการ
ฝึกอบรมของกลุ่มและดำาเนินการ
สอนหัวข้อดังกล่าวเอง

• สร้างความมั่นใจว่าแผนการ
ฝึกอบรมได้ดำาเนินการตามตาราง
ที่วางไว้สำาหรับสมาชิกทุกคน

• เข้าร่วมการฝึกอบรมครบทกุหลักสตูร
• ดำาเนินกระบวนการแสดงความ

ยินยอมที่ได้รับการแจ้งล่วงหน้า
โดยสมัครใจ ล่วงหน้าก่อนที่จะรับ
ที่ดินหรือเตรียมที่ดินแปลงใหม่ 
และเก็บรักษาหลักฐานของการ
ดำาเนินการไว้

• องค์ประกอบทั้งหมดของการแสดง
ความยินยอมที่ได้รับการแจ้ง
ล่วงหน้าโดยสมัครใจควรได้รับการ
ปฏิบัติเช่น ความอิสระ (= ไม่มีการ
บีบบังคับ) แจ้งล่วงหน้า (= ก่อน
การกระทำาใด ๆ), การแจ้งข้อมูล 
(= ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในรูปแบบและภาษาที่เหมาะสม) 
และความยินยอม (= สิทธิในการ
ปฏิเสธ)



แนวทางการดำาเนินการของผู้จัดการกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม

74 RSPO Independent Smallholder Standard
RSPO-STD-T06-024 V1 THA

เกณฑ์ก�าหนด แนวทางส�าหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางส�าหรับสมาชิกกลุ่ม

เกณฑ์ 2.5 เกษตรกรรายย่อยในกลุม่มแีผนการปลกูปาล์มน�า้มนัรอบใหม่หรอืไม่? หากไม่มีให้ข้ามไป 
ส�าหรับกรณมีีการปลกูใหม่เกษตรกรรายย่อยจะไม่ตดัท�าลายหรอืหาท่ีดนิใด ๆ โดยไม่ได้รบัความยนิยอม
ทีไ่ด้รับการแจ้งล่วงหน้าโดยสมคัรใจ (FPIC) ของชนพืน้เมอืงและ/หรอืชมุชนดัง้เดิมและ/หรือผูใ้ช้รายอืน่

2.5 MS B • สนับสนุนสมาชิกเพื่อให้แน่ใจว่า
สมาชิกได้ดำาเนินการทำาแผนที่
อย่างมีส่วนร่วมในด้านสิทธิในการ
ครอบครอง การเข้าถึงและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติกับชุมชน
ใกล้เคียงที่อ้างสิทธิ

• พัฒนาแผนงานร่วมในการบริหาร
จัดการปลูกปาล์มนำ้ามันใหม่กับ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ

• ดำาเนนิการทำาแผนท่ีอย่างมส่ีวนร่วม
โดยการสนบัสนนุของ ผูจ้ดัการกลุม่ 
ตามรายละเอียดของแสดงความ
ยินยอมที่ได้รับการแจ้งล่วงหน้า
โดยสมัครใจ ที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 
2.5 MS A 

• เข้าร่วมในแผนงานร่วมในการบริหาร
จัดการปลูกปาล์มนำ้ามันใหม่กับ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ
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แนวทางด�าเนินการ

PEOPLE

คน
มีวิถีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ลดความยากจน ปกป้อง เคารพและเยียวยาด้านสิทธิมนุษยชน      

หลักการที่ 3 การเคารพสิทธิและสภาพแวดล้อมของคนงาน

ปกป้องสทิธมินษุยชนและปกป้องสทิธิของลกูจ้างท�าให้ม่ันใจในสภาพการท�างานท่ีปลอดภยัและเหมาะสม

เกณฑ์ก�าหนด แนวทางส�าหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางส�าหรับสมาชิกกลุ่ม

เกณฑ์ 3.1 ไม่มีการใช้แรงงานโดยการบังคับ

3.1 E • บรรจุหวัข้อ การสร้างความตระหนกั
เกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานเข้าไป
ในแผนการฝึกอบรมของกลุ่ม และ
ดำาเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
กรอบเวลาที่กำาหนดไว้

• รับรองว่าสมาชิกทุกคนตระหนัก
ถึงข้อกำาหนดทางกฎหมายและ
ข้อกำาหนดของมาตรฐานเกี่ยวกับ
แรงงานบังคับและนำาไปปรับใช้
ในการดำาเนินงานของตนเอง

• รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งจัดหา
แรงงาน/ตลาดแรงงานสำาหรบัสมาชกิ
ในกลุม่รวมถงึการดำาเนนิการจ้างงาน
หรือบริหารจัดการโดยตรง หรือ
ดำาเนินการผ่านบุคคลที่สาม 
(เช่น ผู้รับเหมา นายหน้า)

• เข้าร่วมในการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานบังคับ

• จัดทำาข้อมูลเกี่ยวกับจำานวนของ
ลูกจ้าง ประเภทของลูกจ้าง และ
ภาระงานของลูกจ้าง (เกี่ยวเก็บ
ผลผลิต กำาจัดวัชพืช ฯลฯ ) ระบุ
จำานวนลูกจ้าง โดยแยกเพศหญิง
และชาย ลูกจ้างที่มีครอบครัว และ
สมาชิกในครอบครัวทำางานหรือไม่

• รายงานข้อมูลการเคลื่อนไหวของ
ลูกจ้างให้ผู้จัดการกลุ่มรับทราบ
เป็นประจำาและสมำ่าเสมอ หรือเมื่อ
ได้รับการร้องขอ และเมื่อมีลูกจ้าง
ลาออกหรือเข้าใหม่

• จดัทำาข้อมูลเกีย่วกับลกัษณะของการ
จ้างงาน เช่น แบบชั่วคราว แบบ
ประจำา แรงงานเหมาช่วง ฯลฯ
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เกณฑ์ 3.1 ไม่มีการใช้แรงงานโดยการบังคับ

3.1 MS A • บรรจุหัวข้อเรื่องการปฏิบัติด้าน
แรงงานที่เป็นธรรม และข้อห้าม
ไว้ในแผนการฝึกอบรมของกลุ่ม 
และดำาเนินการเพื่อเป็นการรับรอง
ว่าการอบรมเป็นไปตามแผนที่
กำาหนดไว้

• ดำาเนินการเพื่อเป็นการรับรองว่า
สมาชิกกลุ่มเข้าใจความหมายของ
แรงงานบังคับเและรูปแบบของ
แรงงานบังคับ

• ดำาเนินการเพื่อเป็นการรับรองว่า
สมาชกิทกุคนในกลุม่ให้การสนบัสนนุ
และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม
เกณฑ์กำาหนดนี้

• เก็บรักษาข้อมูลการจ้างงานในนาม
ของสมาชิกทุกคน ไม่ว่าจะเป็น:
- จ้างงานโดยตรงหรอืผ่านผู้รบัเหมา

/นายหน้า
- การจ้างงานเป็นครั้งคราวหรือ

ประจำา
• การบันทึกจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ:

- วิธีการสรรหาลูกจ้าง หรือวิธี
ที่ผู้รับเหมาสรรหา

- เกณฑ์สำาหรับจ่ายค่าจ้าง-จ่าย
ตามชิ้นงานหรือรายวัน

• ข้อตกลงเกีย่วกับการทำางานล่วงเวลา 
ซึง่ต้องไม่เกินเวลาทำางานท่ีกฎหมาย
กำาหนด

• แสดงให้เหน็ถึงความเข้าใจว่าแรงงาน
บังคับคืออะไร และร่วมลงนาม/
พิมพ์ลายหัวแม่มือเพื่อแสดงความ
มุ่งมั่นที่จะไม่ใช้แรงงานบังคับในการ
ดำาเนินการใด ๆ

• เข้าร่วมในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เป็นธรรม

• เกษตรกรรายย่อยที่จ้างแรงงาน
มีความเข้าใจว่าข้อกำาหนดว่าด้วย
เรื่องแรงงานที่เสรีและเป็นธรรม 
จะรวมถึงคนงานและครอบครัวของ
ลูกจ้างที่อยู่อาศัยด้วยกันในแปลง
ปลูกด้วย บุคคลเหล่านั้นต้อง:
- มอิีสระทีจ่ะเข้าถึงเอกสารประจำาตวั

หรือหนังสือเดินทางของตนเอง
- ไม่จ่ายค่าดำาเนินการใด ๆ ในการ

คัดเลือกเข้าทำางาน 
- เข้าใจรายละเอียดของการจ้างงาน
- มีอิสระที่จะตัดสินใจลาออก
- มีอิสระในการก่อตั้งสมาคมหรือ

เข้าร่วมสมาคมด้านแรงงานที่
จัดตั้งขึ้นแล้ว 

- ไม่ถูกบังคับให้ทำางานต่อ เพราะ
หนี้สินคงค้าง หรือไม่จ่ายค่าจ้าง

- สิทธิในการรับค่าจ้างตรงเวลา

3.1 MS B
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เกณฑ์ 3.1 ไม่มีการใช้แรงงานโดยการบังคับ

3.1 MS A • บนัทึกข้อร้องเรยีนหรือการท่ีสมาชกิ
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและตรวจ
สอบข้อเท็จจริงตามคำาร้องเรียน 

• ผู้จัดการกลุ่มอาจร่างนโยบายกลุ่ม
เกี่ยวกับการใช้แรงงานของสมาชิก
ในกลุ่ม โดยนโยบายนั้นอาจ
ครอบคลุมทุกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน

• ดำาเนินการเพื่อที่จะแสดงให้ความ
มุ่งมั่นของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ในการปฏิบัติตามนโยบายที่ระบุ
ไว้ในข้อ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
และ 3.6 

• ผู้จัดการกลุ่มอาจแบบฟอร์มต่าง ๆ 
มาใช้ในการบันทึกข้อมูลด้านแรงงาน
ตามข้อกำาหนด

• ผู้จัดการกลุ่มควรจะพัฒนากลไก
การร้องทุกข์ที่เรียบง่ายขึ้นเพื่อ
จัดการข้อร้องเรียนตามข้อ 3.4 E 
และ 3.4 MS A

• ในกรณทีีส่มาชิกในกลุม่มกีารจ้างงาน
ผ่านบุคคลทีส่าม เช่น ผูรั้บเหมา
สมาชกิในกลุม่จะต้องตรวจสอบให้
แน่ใจว่าบคุคลทีส่ามดงักล่าวมกีาร
ดำาเนนิการดงัทีก่ล่าวมาในข้างต้น

• มคีวามเข้าใจและนำานโยบายกลุม่
เกีย่วกบัแรงงานไปใช้ในทกุข้ันตอน
ของการดำาเนนิการทัง้กับลกูจ้างและ
ผูรั้บเหมา/นายหน้า

• ให้การรับรองว่าจะนำากลไกการ
ร้องทุกข์ทีร่ะบไุว้ในข้อ 3.4 E และ 
3.4 MS A มาใช้

3.1 MS B
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เกณฑ์ 3.2 ต้องไม่มีการจ้างแรงงานหรือเอาเปรียบแรงงานเด็ก เด็กสามารถที่จะท�างานได้ในแปลงปลูก
ของครอบครัว และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ และไม่รบกวนการเรียนรู้และการศึกษา เด็กจะต้อง
ไม่ท�างานประเภทที่เสี่ยงอันตราย

ค�าแนะน�าทั่วไป
• เด็กจะต้องท�างานที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น และจะต้องเป็นงานที่ไม่เสี่ยงอันตราย
• เด็กสามารถท�างานในแปลงปลูกได้ในช่วงวันหยุด นอกเวลาเรียน เป็นสมาชิกในครอบครัว 

อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่และท�างานที่ไม่เสี่ยงอันตรายเท่านั้น
• ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นมีข้อจ�ากัดที่เข้มงวดมากกว่าข้อก�าหนดในอนุสัญญาขององค์การแรงงาน

สากล (ILO) เกี่ยวกับการจ้างงานบุคคลที่อายุต�่ากว่า 18 ปี ให้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น
• สมาชิกในกลุ่มและผู้จัดการกลุ่มทุกคนควรมีความเข้าใจในสิทธิเด็ก และมีความพยายามในการ

ปฏิบัติตาม และส่งเสริมให้มีการคุ้มครองมากยิ่งขึ้น (ดูค�าแนะน�า RSPO เกี่ยวกับสิทธิเด็ก)

3.2 E • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคน
ตระหนกัถงึข้อกำาหนดของมาตรฐาน
และสามารถตีความ และปรับใช้
ในการดำาเนินงานของตนเอง

• ชี้แจงเงื่อนไขในกรณีที่มีบุคคลอายุ
ตำ่ากว่า 18 ปีทำางานในแปลงปลูก
ของเกษตรกรรายย่อย และเพื่อ
ให้มั่นใจว่าสมาชิกมีความเข้าใจที่
เพียงพอเกี่ยวกับข้อกำาหนดด้าน
อายุทางกฎหมายในท้องถิ่นนั้น ๆ

• ดำาเนินการเพื่อแสดงความมุ่งมั่น
ของสมาชิกทุกคนในกลุ่มในการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์กำาหนดข้อนี้

• ลงนามให้คำามั่นสัญญาที่จะไม่ใช้
แรงงานเด็ก

• หากมีเด็กทำางานในแปลงปลูกของ
สมาชิก ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
- เด็กทำางานอยู่ภายใต้การดูแลของ

ผู้ใหญ่
- เด็กไม่ทำางานที่เสี่ยงอันตราย
- งานที่ทำาไม่รบกวนการเรียน

ของเด็ก
- งานที่ทำาไม่เสี่ยงต่อสุขภาพ และ

อนามัยของเด็ก 
• มีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับเหมา

จ้างแรงงาน มีการปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันเหล่านี้ 

• มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและการ
ปรบัใช้นโยบายตามหวัข้อ 3.1 MS A
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เกณฑ์ 3.2 ต้องไม่มีการจ้างแรงงานหรือเอาเปรียบแรงงานเด็ก เด็กสามารถที่จะท�างานได้ในแปลงปลูก
ของครอบครัว และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ และไม่รบกวนการเรียนรู้และการศึกษา เด็กจะต้อง
ไม่ท�างานประเภทที่เสี่ยงอันตราย

3.2 E • ผู้จัดการกลุ่มอาจรวบรวมแนวทาง 
/คำาแนะนำาเบ้ืองต้นเก่ียวกับรปูแบบ
การทำางานของเด็กที่ยอมรับได้ 
และยอมรับไม่ได้ และบรรจุลงใน
นโยบายด้านแรงงานของกลุ่ม 
ตลอดจนการฝึกอบรมตามที่ระบุ
ไว้ในหัวข้อ 3.1 MS A

3.2 MS A • บรรจุหัวข้อการอบรมเกี่ยวกับ
สิทธิเด็กเข้าในแผนการฝึกอบรม
ของกลุ่ม และดำาเนินการฝึกอบรม
ในหัวข้อดังกล่าวตามแผนและ
ห้วงเวลาที่กำาหนด 

• ตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิก
ในกลุ่มเกี่ยวกับสิ่งที่ยอมรับได้และ
สิ่งที่เป็นข้อห้ามการทำางานของเด็ก
ในพื้นที่ปลูก

• ให้ความสำาคัญสำาหรับการตรวจสอบ
และการประเมินตนเองของสมาชิก
ในกลุ่ม รวมถึงการตรวจสอบว่า
เด็กในครอบครัวของสมาชิกหรือ
ลูกจ้างในพื้นที่แปลงปลูกได้เข้า
โรงเรียนและไปเรียนหนังสือหรือไม่

• เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านแรงงานเด็ก
และสิทธิเด็ก

• แสดงออกถึงความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อกำาหนดด้านอายุขั้นตำ่า และ
เงื่อนไขใดบ้างที่อนุญาตและ
ไม่อนุญาตให้เดก็ทีม่อีายตุำา่กว่าเกณฑ์
ที่กฎหมายกำาหนดสามารถทำางาน
ได้ในแปลงปลกูทัว่ไป และแปลงปลกู
ของครอบครัว 

• ดำาเนินการเพื่อเป็นการรับรองว่าเด็ก
ทีท่ำางานในแปลงปลกูได้รับมอบหมาย
งานประเภทที่ยอมรับได้และ
สิทธิของเด็กได้รับการดูแล

• ดำาเนินการเพื่อเป็นการรับรองว่า
งานที่เด็กทำาในแปลงปลูกของ
ครอบครัวจะไม่รบกวนเวลาในการ
ไปโรงเรียน และไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก 
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เกณฑ์ 3.2 ต้องไม่มีการจ้างแรงงานหรือเอาเปรียบแรงงานเด็ก เด็กสามารถที่จะท�างานได้ในแปลงปลูก
ของครอบครัว และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ และไม่รบกวนการเรียนรู้และการศึกษา เด็กจะต้อง
ไม่ท�างานประเภทที่เสี่ยงอันตราย

3.2 MS B • ดำาเนินการตรวจสอบหลักฐานการ
จ้างงานที่เป็นไปตามข้อกำาหนด
ด้านอายุขั้นตำ่า

• ทำาการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
ทันทีหากมีรายงานการปฏิบัติที่
ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์นี้ และ
ดำาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อ
แก้ไขอย่างทันท่วงทีต่อข้อค้นพบ 

• เก็บรักษาบันทึกการไม่ปฏิบัติตาม
เกณฑ์กำาหนด

• ตรวจสอบอายุของลูกจ้างเพื่อให้
ตรงตามข้อกำาหนดด้านอายุขั้นตำ่า

• มีส่วนร่วมในการแก้ไขและดำาเนิน
การแก้ไขหากพบการไม่ปฏิบัติตาม
เกณฑ์กำาหนด โดยการสนับสนุน
จากผู้จัดการกลุ่ม

เกณฑ์ 3.3 มีลูกจ้างกลุ่มนี้อยู่ในแปลงปลูกหรือไม่? หากไม่มี ให้ข้ามไป 
การจ่ายเงินแก่ลูกจ้างเป็นไปตามข้อก�าหนดขั้นต�่าทางกฎหมาย มาตรฐานอุตสาหกรรมที่บังคับใช้
ตามกฎหมายของประเทศ  หรือการเจรจาต่อรองแบบกลุ่ม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดใดมีความส�าคัญ
ในข้อบังคับท้องถิ่น

3.3 E • รับรองว่าสมาชิกในกลุ่มมีความ
เข้าใจและตระหนักถึงค่าแรงขั้นตำ่า
ตามกฎหมาย

• บรรจุหัวข้อเรื่อง ค่าแรงขั้นตำ่า
ข้อกำาหนดทางกฎหมายและ/หรือ
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่บังคับใช้  
ลงในแผนการฝึกอบรมของกลุ่ม

• สร้างความตระหนักของสมาชิก
ในกลุ่มว่าทุกคนควรเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยค่าแรง
ขั้นตำ่า

• เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อทำาความ
เข้าใจกฎหมายระดับประเทศว่าด้วย
การกำาหนดข้อแตกต่างของ ลูกจ้าง
ชั่วคราว ลูกจ้างตามฤดูกาล และ
ลูกจ้างประจำา 

• สามารถแสดงออกถึงความรู้เกี่ยวกับ
ข้อกำาหนดขั้นตำ่าทางกฎหมายว่า
ด้วยค่าแรงขั้นตำ่าและการจ่ายเงิน
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เกณฑ์ 3.3 มีลูกจ้างกลุ่มนี้อยู่ในแปลงปลูกหรือไม่? หากไม่มี ให้ข้ามไป 
การจ่ายเงินแก่ลูกจ้างเป็นไปตามข้อก�าหนดขั้นต�่าทางกฎหมาย มาตรฐานอุตสาหกรรมที่บังคับใช้
ตามกฎหมายของประเทศ  หรือการเจรจาต่อรองแบบกลุ่ม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดใดมีความส�าคัญ
ในข้อบังคับท้องถิ่น

3.3 E • สร้างความตระหนักระหว่างสมาชิก
ในกลุ่มเกี่ยวกับค่าแรงขั้นตำ่าทาง
กฎหมายต่าง ๆ ในปัจจุบนั ตวัอย่าง
เช่น ในกรณีการจ้างเหมาตาม
ชิ้นงาน หรืองานตามฤดูกาล

3.3 MS A • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคน
ตระหนกัถงึความจำาเป็นในการจัดทำา
เอกสารการจ่ายเงินให้กับลูกจ้าง

• รวบรวมและเก็บรักษาบันทึกใน
รายชื่อของสมาชิกทุกคนเกี่ยวกับ
การใช้แรงงานของสมาชิก ซึ่งจะ
รวมถงึบนัทกึการจ่ายเงนิและเกณฑ์
ในการจ่ายเงนิ เช่น อตัราต่อชิน้งาน
หรืออัตรารายวัน

• บรรจุอัตราการจ่ายเงินค่าจ้างลง
ในบันทึกตามที่ระบุในหัวข้อ 3.1 
MS A

• อ้างองิถงึนโยบายกลุม่และดำาเนนิการ
จัดการฝึกอบรมให้กับสมาชิกกลุ่ม

• นำาใช้กระบวนการตามกลไกรบัเรือ่ง
ร้องทุกข์เมื่อเกิดเหตุ และมีความ
จำาเป็น ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.4 E 
และ 3.4 MS A

• ปฏิบัติตามกฎหมาย / แนวทาง
เกี่ยวกับการจ่ายค่าแรงขั้นตำ่า

• จ่ายค่าแรงตามเกณฑ์ค่าแรงขั้นตำ่า
ที่กฎหมายกำาหนด

• เก็บบันทึกการจ้างงานของลูกจ้าง
แต่ละคน ประเภทงานที่ทำา จำานวน
เงินที่จ่าย ประภทหมวดค่าจ้างที่จ่าย 
และรูปแบบการจ่ายเงิน 

• รับรองว่าจะปฏิบัติตามนโยบาย
ของกลุ่ม และเข้าร่วมการฝึกอบรมที่
ผู้จัดการกลุ่มนำาเสนอ

• รับรองการใช้กลไกการร้องทุกข์
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.4 E และ 
3.4 MS A
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เกณฑ์ 3.3 มีลูกจ้างกลุ่มนี้อยู่ในแปลงปลูกหรือไม่? หากไม่มี ให้ข้ามไป 
การจ่ายเงินแก่ลูกจ้างเป็นไปตามข้อก�าหนดขั้นต�่าทางกฎหมาย มาตรฐานอุตสาหกรรมที่บังคับใช้
ตามกฎหมายของประเทศ  หรือการเจรจาต่อรองแบบกลุ่ม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดใดมีความส�าคัญ
ในข้อบังคับท้องถิ่น

3.3 MS B • รับรองว่าสมาชิกทุกคนตระหนักถึง
ข้อกำาหนดของมาตรฐานในส่วนนี้
และสามารถตีความและปรับใช้
ในการดำาเนินงานของตนเอง

• เก็บรักษาบันทึกตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ 3.1 MS A และ 3.3 MS A

• เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ
การปฏบิตัติามข้อกำาหนดการจ่ายเงนิ
แบบจ้างเหมาเป็นชิ้นงานจะถูก
แปลงเป็นอัตรารายวันเทียบเท่า

• นำาใช้กลไกการร้องทุกข์เมื่อเกิดเหตุ 
และตามความจำาเป็น 
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เกณฑ์ 3.4 มีลูกจ้างกลุ่มนี้อยู่ในแปลงปลูกหรือไม่? หากไม่มี ให้ข้ามไป 
ลูกจ้างมีความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ในการที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อผู้จัดการกลุ่ม
หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง รวมถึง RSPO

3.4 E • ดำาเนินการเพื่อเป็นการรับรองว่า
สมาชิกทุกคนเข้าใจถึงความมุ่งมั่น
ตามเกณฑ์นี้

• มุ่งมั่นปฏิบัติตามเกณฑ์นี้เพื่อเป็น
การเคารพสิทธิของแรงงานในการ
ยื่นเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์

3.4 MS A • บรรจุหัวข้อ สิทธิและกลไกการ
ร้องทุกข์ของแรงงาน ไว้ในแผนการ
ฝึกอบรมกลุ่มและดำาเนินการจัด
ฝึกอบรมตามห้วงเวลาที่กำาหนด

• รับรองว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถเข้าถึงและได้รับการฝึก
อบรมในหัวข้อนี้

• เข้าร่วมตลอดการฝึกอบรม
• อธิบายต่อลูกจ้างทุกคนว่า ลูกจ้าง

สามารถร้องเรียนได้อย่างไร ต่อใคร 
และลูกจ้างสามารถเข้าถึงผู้จัดการ
กลุ่มได้อย่างไรเมื่อมีข้อกังวลใด ๆ 
เกิดขึ้น

• ขยายกระบวนการร้องเรียนและ
กลไกร้องทุกข์ไปยังบุคคลที่สาม
ที่จัดจ้างแรงงาน เช่น ผู้รับเหมา 3.4 MS B • รับรองว่าสมาชิกทุกคนตระหนักถึง 

เกณฑ์นี้ และสามารถตีความสิ่ง
เหล่านี้ และนำาไปใช้ในการปฏิบัติ
งานสำาหรับลูกจ้างของตนเองได้

เกณฑ์ 3.5 สภาพการท�างาน และสภาพแวดล้อมมคีวามปลอดภัย ตรงตามข้อก�าหนดข้ันต�า่ของกฎหมาย 

3.5 E • รับรองว่าสมาชิกมีความเข้าใจถึง
ความมุ่งมั่นตามเกณฑ์นี้

• สนับสนุนให้สมาชิกมีการระบุงาน
ที่เป็นอันตรายและ / หรืองานที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัย

• ปฏิบัติตามข้อเกณฑ์นี้
• ระบุและทำารายการกิจกรรมที่เป็น

อันตรายหรือมีความเสี่ยงสูงต่อ
สุขภาพและความปลอดภัย
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เกณฑ์ 3.5 สภาพการท�างาน และสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย ตรงตามข้อก�าหนดข้ันต�า่ของกฎหมาย 

3.5 MS A • บรรจุหัวข้อสุขภาพและความ
ปลอดภัยและสภาพการทำางาน 
ไว้ในแผนการฝึกอบรมของกลุ่ม

• ระบุความเสี่ยงด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
ก่อนทำาการฝึกอบรม

• บรรจุหวัข้อสุขภาพ ความปลอดภัย
และสภาพการทำางาน ไว้ในนโยบาย
ด้านแรงงานของกลุ่ม

• ดำาเนินการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่า
สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความ
เสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
การทำางานในพื้นที่แปลงปลูกของ
เกษตรกรรายย่อย และมีมาตรการ
ใดบ้างที่จะรับประกันสุขภาพและ
ความปลอดภัยของลูกจ้าง

• การฝึกอบรมจะต้องทำาให้มั่นใจว่า
แรงงานทุกคนมีความคุ้นเคยกับ
ขั้นตอนในการตรวจเช็คสุขภาพ
และความปลอดภัยของกลุ่มตน 
และสามารถเข้าถึงการรักษา
พยาบาลขั้นพื้นฐานได้

• เข้าร่วมตลอดการฝึกอบรม
• สร้างความตระหนักและฝึกอบรม

ให้กับลูกจ้างและครอบครัวที่อาศัย
อยู่ในบริเวณพื้นที่แปลงปลูก 
ให้รับทราบถึงข้อมูลด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย ขั้นตอนในการ
ตรวจเช็คสุขภาพและความปลอดภัย
ของกลุ่ม และการเข้าถึงการรักษา
พยาบาลขั้นพื้นฐาน

• เก็บบันทึกการฝึกอบรมและเสนอต่อ
ผู้จัดการกลุ่ม

• ระบุและทำาเครื่องหมายอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน
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เกณฑ์ 3.5 สภาพการท�างาน และสภาพแวดล้อมมคีวามปลอดภัย ตรงตามข้อก�าหนดข้ันต�า่ของกฎหมาย 

3.5 MS B • บรรจุหวัข้อข้อกำาหนดในการจัดหา
สิ่งอำานวยความสะดวกด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทำางานที่
เพียงพอ ในแผนการฝึกอบรมกลุ่ม 
และรบัรองว่าการอบรมได้ดำาเนนิการ
ตามแผนที่กำาหนด

• สนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มรายงาน
อุบัติเหตุในพื้นที่แปลงปลูกของ
สมาชิกและจัดเก็บบันทึกอุบัติเหตุ
ทั้งหมดที่ได้รับรายงาน

• ทบทวนบันทึกอุบัติเหตุเป็นระยะ ๆ 
และสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มระบุ
และจัดการกับความเสี่ยงสำาคัญ
ที่ค้นพบจากการทบทวน 

• บรรจุข้อกำาหนดในการจัดหา
สิ่งอำานวยความสะดวกด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทำางานที่
เพียงพอ ไว้ในนโยบายด้านแรงงาน
ของกลุ่ม

• กำาหนดขั้นตอนในการดำาเนินการ
ในกรณีที่คนงานได้รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเจ็บป่วยหนัก ซึ่งรวมถึงแพทย์ 
สถานที่หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

• รับรองว่าคนงานสามารถเข้าถึง
สิ่งอำานวยความสะดวกที่เพียงพอได้

• จัดทำารายการประเภทของงานที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัย

• สร้าวความมั่นใจว่าข้อกำาหนด
เกี่ยวกับสิ่งอำานวยความสะดวก
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ในการทำางานทีเ่พียงพอมีการสือ่สาร
และทำาความเข้าใจและปฏิบัติโดย
บุคคลที่สามในการจ้างแรงงาน 
เช่น ผู้รับเหมา



แนวทางการดำาเนินการของผู้จัดการกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม

86 RSPO Independent Smallholder Standard
RSPO-STD-T06-024 V1 THA

เกณฑ์ก�าหนด แนวทางส�าหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางส�าหรับสมาชิกกลุ่ม

เกณฑ์ 3.6 มคีนงานในพืน้ทีแ่ปลงปลูกหรอืไม่? ถ้าไม่มใีห้ข้ามไป ไม่มีการเลอืกปฏบิตัคิกุคาม
หรอืล่วงละเมิดในพืน้ทีแ่ปลงปลกู

3.6 E • อธิบายแนวคิดของการเลือกปฏิบัติ  
การล่วงละเมิดและการละเมิดต่อ
สมาชิกในกลุ่ม และมั่นใจว่าสมาชิก
เข้าใจแนวความคิดดังกล่าว และ
มีความตั้งใจที่จะขจัดสิ่งเหล่านั้น

• การเลือกปฏิบัติ รวมถึงความ
แตกต่าง การแบ่งแยก หรือความ
ชื่นชอบเป็นพิเศษที่ส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อความเท่าเทียมกัน 
ตวัอย่างเช่น เนือ่งจากความชืน่ชอบ
เป็นพิเศษต่อเชื้อชาติ สีผิว เพศ 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง 
ความแตกต่างด้านเชื้อชาติหรือ
ภูมิหลังทางสังคม

• เข้าใจและยอมรับข้อกำาหนดดังกล่าว

3.6 MS A • บรรจุหวัข้อ การสร้างความตระหนกั
ด้านการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด
และการละเมิด ไว้ในแผนการ
ฝึกอบรมกลุ่ม

• อำานวยความสะดวกในการฝึกอบรม
ในหัวข้อดังกล่าว

• ตระหนกัว่ากลุม่ประชากรทีเ่ปราะบาง 
(ผู้หญิง เด็ก และชนพื้นเมือง) 
มีความเสี่ยงที่จะถูกเลือกปฏิบัติ/
การล่วงละเมิด/ละเมิด มากกว่า

• เข้าร่วมตลอดการฝึกอบรม
• รับรองว่าผู้รับเหมาจ้างงานมีความ

เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ในการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด
และการละเมิด 

3.6 MS B
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แนวทางด�าเนินการ

PLANET

โลก
อนุรักษ์ ปกป้องและเสริมสร้างระบบนิเวศให้สมบูรณ์ส�าหรับคนรุ่นต่อไป

หลักการที่ 4 อนุรักษ์ ปกป้อง และเสริมสร้างระบบนิเวศ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างระบบนิเวศและสร้างความมั่นใจว่าจะมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เกณฑ์ก�าหนด แนวทางส�าหรับผู้จัดการกลุ่ม แนวทางส�าหรับสมาชิกกลุ่ม

เกณฑ์ 4.1 การรกัษาสิง่ท่ีมคีณุค่าสูงต่อการอนรุกัษ์ (HCVs) ในพืน้ท่ีของเกษตรกรการรายย่อยหรอืภายใน
พื้นที่ป่าที่มีการกักเก็บคาร์บอนในปริมาณสูง (HCS) ที่ระบุหลังเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยใช้วิธีการ
ประเมิน HCV-HCS แบบบูรณาการ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับการบ�ารุงรักษาและ/หรือปรับปรุง

4.1 E • อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ HCV 
และ HCS และวิธีปฏิบัติในการ
ป้องกันล่วงหน้า

• รับรองว่าสมาชิกมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามเกณฑ์นี้

• ปฏิบัติตามเกณฑ์นี้
• ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.1 E และ 

2.4 E
• มีความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ

พื้นที่ HCV และ HCS

4.1 MS A • บรรจุหัวข้อ การประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ HCV และ 
HCS แบบบูรณาการ เข้าไว้ในแผน
การฝึกอบรมกลุ่ม และรับรองว่า
มีการดำาเนินการฝึกอบรมตามแผน
ที่กำาหนดไว้

• เสนอให้กลุ่มเกษตรกรรายย่อยนำาเอา
วิธีการประเมินการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ HCV และ HCS แบบ
บูรณาการไปปฏิบัติ 

• เข้าร่วมในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
HCVs และ HCV-HCS

• เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อกำาหนดวิธีปฏิบัติในการป้องกัน
ล่วงหน้าและวิธีการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ HCV และ 
HCS รวมไปถึงการการป้องกันพื้นที่ 
HCV พื้นที่จัดการลุ่มนำ้า พื้นที่กันชน
ชายฝั่ง ชนิดพันธ์หายาก ถูกคุกคาม
หรือใกล้สูญพันธุ์ (RTE); ทางเดิน
สัตว์ป่า ตลอดจนวิธีการโต้ตอบเมื่อ
มกีารสมัผัสระหว่างสตัว์ป่าและมนษุย์
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เกณฑ์ 4.1 การรกัษาสิง่ท่ีมคีณุค่าสูงต่อการอนรุกัษ์ (HCVs) ในพืน้ทีข่องเกษตรกรการรายย่อยหรอืภายใน
พื้นที่ป่าที่มีการกักเก็บคาร์บอนในปริมาณสูง (HCS) ที่ระบุหลังเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยใช้วิธีการ
ประเมิน HCV-HCS แบบบูรณาการ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับการบ�ารุงรักษาและ/หรือปรับปรุง

4.1 MS B • จดัฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก
ในระหว่างสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับ
หลักการคุ้มครองผ่านวิธีปฏิบัติใน
การป้องกันล่วงหน้าสำาหรับพืชที่
มีอยู่และปลูกใหม่

• เข้าร่วมในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การใช้แอปพลิเคชั่น HCV-HCS 
และ/หรือจัดฝึกอบรมให้สมาชิก
ในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการใช้

• ทำาความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
สัตว์ป่าและ HCVs

• ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับการฝึกอบรม
หรือความรู้ที่ได้รับมาเกี่ยวกับ 
HCVs และ RTE

• อ้างอิง: เอกสารคำาแนะนำา RSPO 
เกี่ยวกับเครื่องมือสำาหรับเกษตรกร
รายย่อย

• แบ่งเขต HCV และพื้นที่กันชน
ชายฝั่งในพื้นที่แปลงปลูก โดยยึด
ตามการทำาแผนที่อย่างมีส่วนร่วม
และแสดงให้เห็นว่ามีการใช้แนวทาง
วิธีปฏิบัติในการป้องกันล่วงหน้า
อย่างไร

• มีความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
สัตว์ป่า และ HCVs

• ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับการฝึกอบรม
หรือความรู้ที่ได้รับมาเกี่ยวกับ HCVs 
และRTE
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เกณฑ์ 4.2 ในกรณทีีเ่กษตรกรรายย่อยได้ท�าการปลกูและเตรยีมแปลงปลกูหลงัเดอืนพฤศจิกายน 2548 
หรอือยูใ่นพืน้ทีท่ี่ระบวุ่าเป็นป่าไม้ HCS หลงัจากเดอืนพฤศจิกายน 2562 จนถงึระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
จะต้องมีการน�าขัน้ตอนการฟ้ืนฟแูละชดเชย (RaCP) ทีเ่หมาะสมส�าหรบัเกษตรกรรายย่อยมาใช้หากมี
การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้ท่ีดนิ (LUCA) 

4.2 E • เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลจาก
สมาชกิในวันท่ีเปล่ียนแปลง/เริม่ต้น
ของการปลกูปาล์มนำา้มนัของสมาชกิ 
ควรมีการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง

• เก็บรวบรวมและบนัทกึข้อมลูเก่ียวกบั
ทีด่นิแต่ละแปลงทีม่กีารปลกูหลงัจาก
ปี 2548 และสรปุข้อมลูให้แก่สมาชกิ
ทุกคนในกลุ่ม

• ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.1 E
• ให้ข้อมูลการใช้ที่ดินของแปลงปลูก: 

ภูมิทัศน์ก่อนการเตรียมแปลงปลูก 
วันที่เริ่มต้นของการเตรียมแปลง
เพื่อปลูกปาล์ม

4.2 E • บรรจุหวัข้อกระบวนการมีส่วนร่วม 
ไว้ในแผนการฝึกอบรมกลุ่ม และ
ดำาเนินการจัดฝึกอบรม

• สนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มมีความ
เข้าใจในเกณฑ์ข้อนี ้รวมท้ังทำาหน้าที่
ประสานงานในกระบวนการมี
ส่วนร่วมตามคำาแนะนำาจากสำานัก
เลขาธิการ RSPO

• ตรวจสอบว่ามกีารดำาเนนิกระบวนการ
แสดงความยินยอมที่ได้รับการแจ้ง
ล่วงหน้าโดยสมัครใจเพื่อระบุและ
ยืนยันแปลงปลูก

• เข้าร่วมตลอดการฝึกอบรม
• สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทำา

แผนที่กับกลุ่มเพื่อระบุแปลงปลูก
ที่จะต้องได้รับการฟื้นฟู

• รับรองว่ามีการดำาเนินกระบวนการ 
แสดงความยินยอมที่ได้รับการแจ้ง
ล่วงหน้าโดยสมัครใจเพื่อระบุและ
ยืนยันแปลงปลูก
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เกณฑ์ 4.2 ในกรณทีีเ่กษตรกรรายย่อยได้ท�าการปลกูและเตรยีมแปลงปลกูหลังเดอืนพฤศจิกายน 2548 
หรอือยูใ่นพืน้ทีท่ี่ระบวุ่าเป็นป่าไม้ HCS หลงัจากเดอืนพฤศจิกายน 2562 จนถงึระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
จะต้องมีการน�าขัน้ตอนการฟ้ืนฟแูละชดเชย (RaCP) ทีเ่หมาะสมส�าหรบัเกษตรกรรายย่อยมาใช้หากมี
การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้ท่ีดนิ (LUCA) 

4.1 MS A • สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมสำาหรบั
กลุ่ม ในกรณีที่มีมิติการแก้ไข
ปรับปรุงแปลงปลูกและการพัฒนา
แผนการปรับปรุงพื้นที่

• สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนแก้ไขฟื้นฟูและชดเชย

• อ้างอิงถึงขั้นตอน RaCP ในเว็บไซต์ 
RSPO

4.1 MS B • สร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมสำาหรบั
กลุ่ม ในกรณีที่มีมิติการแก้ไข
ปรับปรุงแปลงปลูกและการพัฒนา
แผนการปรับปรุงพื้นที่

• สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนแก้ไขฟื้นฟูและชดเชย

• อ้างอิงถึงขั้นตอน RaCP ในเว็บไซต์ 
RSPO

• สนับสนุนการพัฒนาและดำาเนินการ
ตามแผน
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เกษตรกรรายย่อยในกลุ่มมีแผนการปลูกปาล์มน�้ามันใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีให้ข้ามไป 

เกณฑ์ 4.3 การปลูกปาล์มใหม่ของเกษตรกรรายย่อย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562: 
• ต้องไม่มีการปลูกใหม่ทดแทนในพื้นที่ป่าที่มีลักษณะ HCV ใด ๆ 
• ต้องไม่มีการปลูกใหม่ทดแทนในพื้นที่ป่าที่มีลักษณะ HCS ใด ๆ ตามที่ก�าหนดโดยวิธีการประเมิน

การเปลี่ยนแปลง HCV-HCS 
• ห้ามปลูกบนพื้นที่ลาดชัน (มากกว่า 25 องศาหรือในการตีความในระดับประเทศ)
• ห้ามปลูกในพื้นที่พรุในระดับความลึกใด ๆ ก็ตาม

4.3 E • สร้างความตระหนักเพื่อให้สมาชิก
เข้าใจว่าไม่สามารถปลูกในแปลง
ที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ หากไม่มีการ
ประเมิน HCV/HCS

• นำาขั้นตอนและข้อกำาหนดการปลูก
ปาล์มใหม่รวมเข้าไปในแผนการฝึก
อบรมกลุ่มและดำาเนินการตาม
กรอบระยะเวลาที่กำาหนด

• จัดให้มกีารฝึกอบรมและสร้างความ
ตระหนักแก่สมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับ
ขัน้ตอนการปลกูใหม่และข้อกำาหนด
ในอนาคตสำาหรับการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่มาปลูกปาล์นำ้ามัน

• ลงทะเบียนและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับแปลงปลูกที่สมาชิกกลุ่ม
วางแผนปลูกปาล์มนำ้ามัน

• รวบรวมขอบเขตพื้นที่แปลงปลูก
ที่จะจัดสรรสำาหรับแปลงปลูกใหม่
และเพื่อตอบคำาถามในแอพพิเคชั่น 
HCV-HCS สำาหรับการปลูกใน
แต่ละแปลง

• เข้าร่วมและฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ปลูกและกระบวนการและข้อ
กำาหนดสำาหรับการแปลงปลูกใหม่

• หยุดดำาเนินการตามแผนการปลูก
ใหม่ทั้งหมดจนกว่าจะเป็นไปตาม
ข้อกำาหนด

• ตาม 2.1 E โดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลง
ที่มีแผนจะปลูกในอนาคตและ/หรือ
แปลงสำาหรับการซื้อ
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เกษตรกรรายย่อยในกลุ่มมีแผนการปลูกปาล์มน�้ามันใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีให้ข้ามไป 

เกณฑ์ 4.3 การปลูกปาล์มใหม่ของเกษตรกรรายย่อย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562: 
• ต้องไม่มีการปลูกใหม่ทดแทนในพื้นที่ป่าที่มีลักษณะ HCV ใด ๆ 
• ต้องไม่มีการปลูกใหม่ทดแทนในพื้นที่ป่าที่มีลักษณะ HCS ใด ๆ ตามที่ก�าหนดโดยวิธีการประเมิน

การเปลี่ยนแปลง HCV-HCS 
• ห้ามปลูกบนพื้นที่ลาดชัน (มากกว่า 25 องศาหรือในการตีความในระดับประเทศ)
• ห้ามปลูกในพื้นที่พรุในระดับความลึกใด ๆ ก็ตาม

4.3 E • ประยุกต์ใช้แนวทางวิธีการประเมิน
การเปลี่ยนแปลงร่วมระหว่าง 
HCV-HCS ในการจัดทำารายงาน
และบันทึกระดับความเสี่ยงของ
แปลงปลูกแต่ละพื้น การปกป้อง
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสม การบรหิารจัดการ
และเพื่อกำาหนดว่า:
- HCV สามารถจัดการได้ผ่านการ

ดำาเนินการตามข้อควรระวังเมื่อ
มีความเสี่ยงตำ่าหรือ

- มกีารประเมินแผนงานเตม็รปูแบบ
สำาหรับผู้ประเมิน (ALS) จะต้อง
ได้รับการมอบหมาย

• อ้างอิง: เอกสารคำาแนะนำา RSPO 
สำาหรับเครื่องมือสำาหรับเกษตรกร
รายย่อย

• เข้าร่วมและฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ปลูกปาล์มใหม่และกระบวนการ
และข้อกำาหนดสำาหรับการแปลง
พื้นที่

• หยุดแผนการแปลงทั้งหมดจนกว่า
จะเป็นไปตามข้อกำาหนด

• ตาม 2.1 E โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
แปลงสำาหรับแปลงในอนาคตและ
/หรือแปลงสำาหรับการซื้อ

4.3 MS A • สนับสนุนสมาชิกกลุ่มเล็ก ๆ ในการ
ทำาความเข้าใจเกณฑ์นี้และอำานวย
ความสะดวกให้มีการพัฒนา
แผนการจัดการแบบบูรณาการ

• พัฒนาแผนการจัดการแบบ
บูรณาการผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมตาม 2.5 MS B
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เกษตรกรรายย่อยในกลุ่มมีแผนการปลูกปาล์มน�้ามันใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีให้ข้ามไป 

เกณฑ์ 4.3 การปลูกปาล์มใหม่ของเกษตรกรรายย่อย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562: 
• ต้องไม่มีการปลูกใหม่ทดแทนในพื้นที่ป่าที่มีลักษณะ HCV ใด ๆ 
• ต้องไม่มีการปลูกใหม่ทดแทนในพื้นที่ป่าที่มีลักษณะ HCS ใด ๆ ตามที่ก�าหนดโดยวิธีการประเมิน

การเปลี่ยนแปลง HCV-HCS 
• ห้ามปลูกบนพื้นที่ลาดชัน (มากกว่า 25 องศาหรือในการตีความในระดับประเทศ)
• ห้ามปลูกในพื้นที่พรุในระดับความลึกใด ๆ ก็ตาม

4.3 MS A • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดำาเนิน
กระบวนการแสดงความยินยอมที่
ได้รับการแจ้งล่วงหน้าโดยสมัครใจ
ระหว่างสมาชิกกลุ่มในการพัฒนา
แผนการจัดการแบบบูรณาการ

• จัดฝึกอบรมและให้คำาแนะนำาแก่
สมาชิกกลุ่มในการพัฒนาแผนการ
จัดการแบบบูรณาการสำาหรับ 
HCVs และป่าไม้ HCS

• ติดต่อประสานงานกับ RSPO 
เพื่อขออนุมัติแผน

• อ้างอิง: เอกสารคำาแนะนำา RSPO 
สำาหรับเครื่องมือสำาหรับเกษตรกร
รายย่อย

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดำาเนิน
กระบวนการแสดงความยินยอม
ที่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าโดยสมัครใจ 
ในการพัฒนาแผนการจัดการแบบ
บูรณาการ

4.3 MS B • สนับสนุนสมาชิกในการพัฒนาแผน
ระยะสั้นและระยะกลางสำาหรับ
การปลูกปาล์มใหม่

• ดำาเนินการให้มั่นใจว่าแผนการ
จัดการถูกนำาไปให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
ความตระหนักของคนเหล่านี้

• ใช้แผนการจัดการแบบรวมที่ได้รับ
อนุมัติจาก RSPO
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เกษตรกรรายย่อยในกลุ่มมีที่ดินบนพรุหรือไม่? หากไม่มีให้ข้ามไป 

เกณฑ์ 4.4 ในกรณีที่มีแปลงปลูกขนาดเล็กบนป่าพรุที่มีการทรุดตัว การย่อยสลาย และการเสื่อมโทรม
ของดินพรุจะลดลงโดยใช้แนวทางการจัดการที่ดีที่สุด

4.4 E • ตาม 2.1 E
• รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

รายละเอียดดินของพื้นที่ปลูก
• จดัทำาแผนทีแ่ปลงปลูกให้เป็นข้อมลู

สาธารณะและ/หรือตรวจสอบ
ข้อมูลดินอย่างเป็นทางการได้ 
เช่น แผนที่ดิน

• ตาม 2.1 E
• ให้ข้อมลูเก่ียวกบัดนิ (การเกิดข้ึนของ

พรุและอื่น ๆ ) ในทุกแปลงเพื่อให้มี
ความรู้ที่ดีที่สุด

4.4 MS A • รวบรวมแนวทางปฏิบติัทีท่ีส่ดุสำาหรบั
การจัดการพื้นที่ป่าพรุ ความเสี่ยง
ด้านอัคคีภัยและการจัดการนำ้าไว้
ในแผนการฝึกอบรมของกลุ่ม

• ร่างแผนและขั้นตอนสำาหรับการ
จัดการแปลงปลูกของสมาชิกกลุ่ม
บนดินพรุและให้การสนับสนุน
และสร้างพันธร่วมกันของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มเพื่อทำาตามแผนและ
ขั้นตอน

• ในการพฒันาแผนกลุ่ม ผู้จัดการกลุ่ม 
อาจหมายถึง: แนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดของเกษตรกรรายย่อยของ 
RSPO สำาหรับการปลูกที่มีอยู่บน
พื้นที่พรุ

• ผู้จัดการกลุ่มทำาหน้าที่อำานวยความ
สะดวกในการฝึกอบรม การสร้าง
ความตระหนัก สนับสนุน และ/
หรือให้คำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก

• มุ่งมั่นที่จะดำาเนินการและติดตาม
กิจกรรมตามแผนการจัดการกลุ่ม

• เข้าร่วมในการฝึกอบรมใด ๆ ทีจ่ำาเป็น
สำาหรับการดำาเนินการตามแผน
ปฏิบัติการ

• ดำาเนินการและปฏิบัติตามขั้นตอน
และแผนกลุ่มสำาหรับการจัดการ
ดินพรุ
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เกษตรกรรายย่อยในกลุ่มมีที่ดินบนพรุหรือไม่? หากไม่มีให้ข้ามไป 

เกณฑ์ 4.4 ในกรณีที่มีแปลงปลูกขนาดเล็กบนป่าพรุที่มีการทรุดตัว การย่อยสลาย และการเสื่อมโทรม
ของดินพรุจะลดลงโดยใช้แนวทางการจัดการที่ดีที่สุด

4.4 MS B • ติดตามการดำาเนินงามตามแผนการ
จัดการพรุและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปลูกของสมาชิกกลุ่มแต่ละราย

• พัฒนาแผนปฏิบัติการกับสมาชิก
กลุ่มและรวบรวมข้อมูลที่จำาเป็น
เพื่อการตรวจรับรอง

• ดำาเนินการเพื่อแก้ไขความเบี่ยงเบน
จากแผน

• ใช้การจัดการแบบปรับตัวและ
ขั้นตอนการแก้ไขความเบี่ยงเบน
จากแผนการจัดการ

• ใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการ
ป้องกันดินและพรุซึ่งมีการตกลงกัน
ในแผนปฏิบัติการ

• รวบรวมและให้ข้อมูลเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

• สนับสนุนการดำาเนินการแทรกแซง
ตามที่กำาหนดโดย ผู้จัดการกลุ่ม    
ผ่านการจัดการแบบปรับตัว
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เกณฑ์ 4.5 เกษตรกรรายย่อยในกลุ่มมีแผนที่จะปลูกแปลงที่อยู่บนพรุหรือไม่? ถ้าไม่มีให้ข้ามไป 
แปลงบนพื้นที่พรุจะปลูกซ�้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต�่าต่อการเกิดน�้าท่วมและรุกล�้าของน�้าทะเลโดย
พิจารณาจากการประเมินความเสี่ยง

4.5 E • ตาม 2.1 E
• รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจาก

สมาชกิกลุ่มทีม่แีผนจะปลูกทดแทน
และจากสมาชิกที่ปลูกบนดินพรุ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคน
ตระหนักถึงข้อกำาหนดของการปลูก
ปาล์มทดแทนในพื้นที่ดินพรุ

• ระบุพื้นที่ที่มีดินพรุบนแผนที่แปลง
ของสมาชิกกลุ่มและตรวจสอบ
สถานที่หากเป็นไปได้

• ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำาหนดใน
การปลูกทดแทนในพื้นที่ดินพรุ
ให้กับสมาชิกกลุ่มในเวลาที่เข้า
ร่วมกลุ่ม

• อธิบายถึงปฏิญญาของเกษตรกร
รายย่อยแก่สมาชิกกลุ่ม เช่น การ
ลงนาม/การให้พิมพ์ลายนิ้วมือ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเก็บรักษา
บันทึกคำาปฏิญญาของเกษตรกร
รายย่อยที่ลงนามแล้ว 

• ใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการ
ป้องกันดินและพรุซึ่งมีการตกลงกัน
ในแผนปฏิบัติการ

• รวบรวมและให้ข้อมูลเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

• สนับสนุนการดำาเนินการแทรกแซง
ตามที่กำาหนดโดย ผู้จัดการกลุ่ม    
ผ่านการจัดการแบบปรับตัว
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เกณฑ์ 4.5 เกษตรกรรายย่อยในกลุ่มมีแผนที่จะปลูกแปลงที่อยู่บนพรุหรือไม่? ถ้าไม่มีให้ข้ามไป 
แปลงบนพื้นที่พรุจะปลูกซ�้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต�่าต่อการเกิดน�้าท่วมและรุกล�้าของน�้าทะเลโดย
พิจารณาจากการประเมินความเสี่ยง

4.5 MS A • รวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ใน
แผนการฝึกอบรมของกลุ่ม

• ตาม 4.2 E
• รวมวิธีการประเมินความเสี่ยงไว้ใน

แผนการฝึกอบรมของกลุ่ม
• อำานวยความสะดวกในการประเมิน

ความเสี่ยงสำาหรับแปลงปลูกบน
ดินพรุ

• อำานวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อสนับสนุนสมาชิกที่ต้องการ
พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาที่ดิน
ทางเลือก

• สนับสนุนหรือดำาเนินการฝึกอบรม; 
สนับสนุนสมาชิกที่ต้องการพัฒนา
กลยุทธ์การพัฒนาที่ดินทางเลือก

• พฒันาแผนสำาหรบักลยทุธ์การพฒันา
ที่ดินทางเลือกผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วม

• ตาม 4.2 E และ 4.5 E
• เข้าร่วมตลอดการฝึกอบรม
• ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงตาม

ทีไ่ด้รับการฝึกอบรม โดยดำาเนนิงาน
ร่วมกับ ผู้จัดการกลุ่ม และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่น ๆ และหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้องสำาหรับกลยทุธ์การพัฒนา
ทีด่นิทางเลอืก เช่น ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วม

4.5 MS B
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เกณฑ์ 4.6 ไม่มีการใช้ไฟเผาในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่หรือเพื่อควบคุมศัตรูพืช หรือเพื่อจัดการของเสีย
ในแปลงปลูก

4.6 E • รวมเอาแนวคิด ไม่จุดไฟและไม่เผา
เข้าไปในแผนการฝึกอบรมของกลุ่ม

• รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการเผาของสมาชิกก่อนผ่าน
เกณฑ์ขั้นต้น

• ประเมนิสิทธติามคำาแนะนำาเกีย่วกบั
หลักฐานการเผา

• เป็นไปได้อาจใช้ระบบการแจ้งเตือน
ไฟป่าทั่วโลกเพื่อประเมินและ
ตรวจสอบการปฏิบัติ ในขณะที่มี
ระบบการตรวจสอบภายนอกหรือ
ภายในอื่น ๆ

• ติดตามในระดับพื้นที่เมื่อใดก็ตาม
ทีม่กีารแจ้งเตอืนในบรเิวณใกล้เคยีง
แปลงปลูกของสมาชิกจะต้องเข้าไป
ตรวจสอบว่ามีการละเมิดหลักเกณฑ์
หรือไม่

• ให้ทางเลือกอื่น ๆ เพื่อทดแทนการ
ใช้ไฟเผา โดยให้เห็นผลประกอบ 
ประโยชน์ในด้านอ่ืน เช่น การเตรยีม
ดิน สุขอนามัยสำาหรับการควบคุม
ศัตรูพืช และ/หรือการจัดการ
ของเสีย

• มุ่งมั่นที่จะไม่เผาและไม่ใช้วิธีการ
เผาเพื่อเตรียมดินหรือเพื่อควบคุม
ศัตรูพืชหรือการจัดการของเสีย 
และทำาการตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ลูกจ้างจะมีแนวทางปฏิบัติ
เช่นเดียวกันแม้ว่าจะไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมมา

• ให้ข้อมูลกับผู้จัดการกลุ่ม เกี่ยวกับ
วิธีการเผาในปัจจุบันหรือการใช้ไฟ   
ในปัจจุบันพร้อมเหตุผลประกอบ

• ขอการอนุญาตการจุดไฟเผาจาก
ผู้จัดการกลุ่มในกรณีที่ได้รับการ
ยกเว้นเท่านั้น
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เกณฑ์ 4.6 ไม่มีการใช้ไฟเผาในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่หรือเพื่อควบคุมศัตรูพืช หรือเพื่อจัดการของเสีย
ในแปลงปลูก

4.6 MS A • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกกลุ่ม
ตระหนักถึงข้อเกณฑ์นี้

• รวมการฝึกอบรมที่จำาเป็นในแผน
การฝึกอบรมของกลุ่ม

• อำานวยความสะดวกในการอนุมัติ
และประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสำาหรับการใช้ไฟเผาตาม
ความจำาเป็นในกรณีพิเศษตาม
ที่ระบุไว้

• สมาชิกกลุ่มสนับสนุน:
- ในการสื่อสารข้อกำาหนดนี้ให้กับ

ลูกจ้าง ที่สมาชิกจ้างทำางานใน
แปลงปลูกของตนเอง

- กำาหนดเทคนิคทางเลือกสำาหรับ
การเตรียมแปลงปลูก โดยเฉพาะ
อย่างพื้นที่ปลูกทดแทนที่ซึ่งมี
ศัตรูพืชและความเสี่ยงต่อ
โรคพืชสูง

- กำาหนดและดำาเนินการตาม
วิธีการจัดการของเสียทางเลือก

• มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมหรือ
แผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกัน
ไฟและทางเลือกในการใช้ไฟสำาหรับ
การปลูกทดแทนและการจัดการ
ของเสียในพื้นที่ปลูก

• ไม่ทดลองจุดไฟเผา
• รายงานกรณกีารเผาทีอ่าจเกดิข้ึนใน

แปลงปลกูของตนเองต่อผูจั้ดการกลุ่ม 
• ดำาเนินการแก้ไขหากไม่มีการปฏิบัติ

ตาม
• ขออนุมัติการใช้ไฟเผาในกรณีพิเศษ

กับผู้จัดการกลุ่ม

4.6 MS B
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เกณฑ์ 4.6 ไม่มีการใช้ไฟเผาในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่หรือเพื่อควบคุมศัตรูพืช หรือเพื่อจัดการของเสีย
ในแปลงปลูก

4.6 MS B • เป็นไปได้อาจใช้ระบบการแจ้งเตือน
ไฟป่าทั่วโลกเพื่อประเมินและ
ติดตามการปฏิบัติตาม ในขณะที่
ยังมีระบบการตรวจสอบภายนอก
หรือภายในอื่น ๆ

เกณฑ์ 4.7 เขตกันชนริมน�้าได้รับการป้องกันและจัดการ

4.7 E • ตาม 2.1 E
• รวบรวมข้อมูลจากสมาชิกเมื่อมี

ทางนำ้าเข้าและออกรอบแปลงปลูก
• ใช้วิธีการสอบเทียบความเสี่ยง

ในการทำาแผนที่สมาชิกในแนวนอน
เพื่อระบุเส้นทางนำ้าเข้าและทิศทาง
การไหลรอบ ๆ แปลงปลูก

• ระบุแนวปฏิบัติที่ดีและข้อกำาหนด
เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่กันชน
ชายฝั่งเข้าไปในแผนการฝึกอบรม
ของกลุ่มและมีการดำาเนินการตาม
กรอบเวลาที่กำาหนดไว้

• ตาม 2.1 E
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางนำ้าภายในและ

ทิศทางการไหลรอบ ๆ แปลงปลูก
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เกณฑ์ 4.7 เขตกันชนริมน�้าได้รับการป้องกันและจัดการ

4.7 MS A • สนับสนุนสมาชิกกลุ่มในการพัฒนา
แผนการจัดการแปลงปลูกซึ่ง
ประกอบด้วย:
- นโยบายและวธิกีารในการป้องกนั

และการจัดการแนวกันชนชายฝั่ง
- การสนับสนุนและแสดงความ

มุ่งมั่นของสมาชิกในกลุ่มทุกคน
ที่จะดำาเนินการตามนโยบายและ
ขั้นตอน

- การฝึกอบรมสำาหรับสมาชิกใน
กลุ่มและลูกจ้างของสมาชิกเป็น
สิ่งจำาเป็นที่จะช่วยให้การดำาเนิน
งานตามนโยบายและขั้นตอน

- การตรวจสอบการดำาเนินงาน 
ตามขั้นตอนและการดำาเนินการ
เพ่ือแก้ไขในกรณีไม่ได้มปีฏิบตัติาม

• พัฒนาและดำาเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบสำาหรับการบำารุงรักษา
และเพิม่ประสทิธภิาพของแนวกันชน
ของพื้นที่ชายฝั่ง

• ตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามและ
ดำาเนินการแก้ไขตามที่จำาเป็น

• ทำาความเข้าใจและใช้แนวปฏิบัติที่ดี
ในการปกป้องเขตกันชนชายฝั่ง

• มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและสร้าง
ความมั่นใจว่าลูกจ้างจะมีส่วนร่วม
ในการดำาเนินการ

• นำาการแนวทางการติดตามผล
มาใช้ให้สอดคล้องกับขั้นตอน
ของกลุ่ม

4.7 MS B
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เกณฑ์ 4.8 สารก�าจดัศตัรพูชืถกูน�าไปใช้ในรปูแบบท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของลูกจ้าง ครอบครัว 
ชมุชนหรอืสิง่แวดล้อม 

นโยบายและขั้นตอนของกลุ่มค�าแนะน�าทั่วไปจะต้องรักษาหลักการดังต่อไปนี้

• การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (IPM) เพื่อลดการใช้ยาฆ่าแมลงให้น้อยที่สุด
• ห้ามใช้สารก�าจัดศัตรูพืชยกเว้นในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
• การใช้ยาฆ่าแมลงเฉพาะตามฉลากผลิตภัณฑ์
• การจัดเก็บในที่ปลอดภัยควบคุมได้และไม่มีปัญหาการใช้สารก�าจัดศัตรูพืช
• การจัดการและการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชโดยคนงาน / บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมที่จ�าเป็นเท่านั้น
• การจัดหาและการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย
• ห้ามใช้ยาฆ่าแมลงที่จัดอยู่ในประเภทที่องค์การอนามัยโลกระบุไว้ในระดับ 1A หรือ 1B หรือตามที่

ระบุไว้ในอนุสัญญาสตอกโฮล์มหรือร็อตเตอร์ดัมหรือ พาราควอท ยกเว้นในสถานการณ์ที่ระบุไว้
ในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของประเทศ การใช้สารก�าจัดศัตรูพืชดังกล่าวจะลดลงและถูกก�าจัด
ออกไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนและจะต้องใช้ในกรณีพิเศษเท่านั้น

• ห้ามใช้สารก�าจัดศัตรูพืชโดยหญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร
• การตรวจสุขภาพส�าหรับเกษตรกรรายย่อยและลูกจ้างของสมาชิก 
• รวบรวมข้อเสนอแนะจากแต่ละพื้นที่ปลูกและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

4.8 E • รวมข้อกำาหนดเกี่ยวกับสารกำาจัด
ศัตรูพืชไว้ในแผนการฝึกอบรม
ของกลุ่ม

• รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและข้อมลู
ประเภทของสารกำาจัดศัตรูพืชที่ใช้
และ/หรือซื้อโดยสมาชิกในกลุ่ม

• เก็บรักษาบันทึกของยาฆ่าแมลง
ที่ซื้อและใช้งาน

• ให้คำามั่นที่จะหยุดใช้และยุติการ
เก็บรักษาพาราควอทและยาฆ่า
แมลงอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

• มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

• แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการ
ห้ามใช้สารกำาจัดศัตรูพืช

• หยุดการซื้อยาฆ่าแมลงที่ถูกสั่งห้าม
และทำาให้มั่นใจว่าจะค่อย ๆ ลด
จำานวนยาที่มีอยู่ไว้ในปัจจุบันลงไป
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เกณฑ์ 4.8 สารก�าจดัศัตรพูชืถกูน�าไปใช้ในรปูแบบท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของลูกจ้าง ครอบครัว 
ชมุชนหรอืสิง่แวดล้อม 

4.8 E • อำานวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกสำาหรับการฝึกอบรมตาม
ที่ต้องการ

• ให้คำาแนะนำาของทางเลือกในการ
ค่อย ๆ ลดการใช้สารกำาจัดศัตรูพืช

• เก็บบันทึกและรายการยาฆ่าแมลง
ที่ซื้อและใช้งานอยู่

• แจ้งลูกจ้างว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
พาราควอทและสารกำาจัดศัตรูพืช
อื่น ๆ

• ตรวจสอบการใช้สารกำาจัดศัตรูพืช
ที่ประกาศห้ามใช้ของลูกจ้างและ
รายงานกรณีมีการใช้งานกับ
ผู้จัดการกลุ่ม

4.8 MS A • จัดการฝึกอบรมสำาหรับสมาชิกกลุ่ม
และลูกจ้างตามความจำาเป็นและ
รวมเนื้อหาการจัดการการใช้ยา
ฆ่าแมลงและหลักการพื้นฐานของ
การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ
ไว้ในแผนการฝึกอบรมของกลุ่ม

• อำานวยความสะดวกหรือให้การ
ฝึกอบรมแก่สมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการที่ดีที่สุดสำาหรับ
การใช้ยาฆ่าแมลง

4.8 MS B • ดำาเนินการตรวจสอบเป็นระยะ
เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในกลุ่มกำาลัง
ใช้แนวทางการปฏิบัติที่ได้เรียนรู้
ระหว่างการฝึกอบรม

• นำาเอานโยบายและขั้นตอนการ
จัดการพื้นที่แปลงปลูกไปใช้ในใน
การวางแผนการจัดการศัตรูพืชโรค
วชัพืชและการรุกรานของพชืสายพนัธ์ุ
ต่างถิ่น

• ดำาเนินการให้เป็นการรับประกันว่า
การสนับสนุนและความมุ่งมั่นของ
สมาชกิทกุคนในกลุม่ ในการดำาเนนิ
การตามนโยบายและขั้นตอนนี้

• ใช้นโยบายและขั้นตอนของกลุ่ม
• จดัทำาบนัทึกเกีย่วกบัสารกำาจดัศัตรูพืช

ที่ใช้และให้ข้อมูลกับผู้จัดการกลุ่ม 
โดยข้อมูลประกอบด้วย:
- แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์
- วัตถุประสงค์ในการใช้งาน (เช่น 

กำาจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่ต้องการ
การควบคุม)

- ปริมาณที่ใช้
- วันที่ใช้
- วิธีการและอัตราการใช้
- วิธีการกำาจัดภาชนะบรรจุภัณฑ์

ยาฆ่าแมลง
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เกณฑ์ 4.8 สารก�าจดัศตัรพูชืถกูน�าไปใช้ในรปูแบบท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของลูกจ้าง ครอบครัว 
ชมุชนหรอืสิง่แวดล้อม 

4.8 MS B • เก็บรักษาบันทึกในนามของกลุ่ม
เกี่ยวกับสารกำาจัดศัตรูพืชที่ใช้
ในแปลงปลูกของสมาชิกกลุ่ม 
ประกอบด้วยข้อมูล:
- แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์
- วัตถุประสงค์ในการใช้งาน (เช่น 

กำาจัดวชัพชืและศตัรพูชืทีต้่องการ
การควบคุม)

- ปริมาณที่ใช้
- วันที่ใช้
- วิธีการและอัตราการใช้
- วิธีการกำาจัดภาชนะบรรจุภัณฑ์

ยาฆ่าแมลง
• ติดตามการดำาเนินการตามขั้นตอน

และดำาเนินการเพื่อแก้ไขการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใด ๆ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการลดและ
กำาจัดสารกำาจัดศัตรูพืชที่จัดอยู่
ในประเภทที่องค์การอนามัยโลก
ระบุไว้ในระดับ 1A หรือ 1B หรือ
ตามทีร่ะบไุว้ในอนสุญัญาสตอกโฮล์ม
หรือร็อตเตอร์ดัมหรือพาราควอท
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เกณฑ์ 4.9 เกษตรกรรายย่อยจดัการศตัรูพชืโรควัชพืชและพชืพันธุท่ี์รกุรานโดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสม
โดยไม่จ�ากดัเพยีงเทคนคิการจัดการศตัรพูชืแบบบรูณการ

4.9 MS A • ดู 4.8 MS A • ดู 4.8 MS A

4.9 MS B • ดู 4.8 MS B • ดู 4.8 MS B
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แรงงานเด็ก แรงงานเด็ก เป็นงานที่กีดกันและป้องกันเด็กตาม
ศักยภาพตามวัยวุฒิและศักดิ์ศรี อันจะเป็นอันตราย
ต่อการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของพวกเขา 
คำานี้ใช้กับ:

• เด็กทุกคนที่อายุตำ่ากว่า 18 ปีที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่
ใน “รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก”
(ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 182)

• เด็กทุกคนที่อายุตำ่ากว่า 12 ปีที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ

• เด็กอายุ 12 ถึง 14 ปีทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่
ในการใช้แรงงานที่มากกว่าการทำางานเบา 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กำาหนดไว้ว่า  
งานเบาเป็นงานที่ไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
เด็กหรือการพัฒนาและไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อการ
เข้าเรียนที่โรงเรียนหรือการฝึกอาชีพ

ผู้ที่มีอายุตำ่ากว่า 18 ปีไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในงาน
ที่เป็นอันตรายซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่ทาง
ร่างกายจิตใจหรือศีลธรรมอันเนื่องมาจากธรรมชาติ
หรือสภาพแวดล้อม สำาหรับแรงงานที่อายุน้อยกว่า 
18 ปี แต่ตำ่ากว่า 18 ปีควรมีข้อจำากัด เรื่องชั่วโมงการ
ทำางานและการทำางานล่วงเวลา การทำางานท่ีมีอันตรายสงู 
การทำางานกับเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็น
อันตราย การขนส่งของหนัก การสัมผัสกับสารหรือ
กระบวนการที่เป็นอันตราย และเงื่อนไขที่ยาก เช่น 
การทำางานตอนกลางคืนในเวลากลางคืน

P&C 2018
อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วย
อายุขั้นตำ่า พ.ศ.2516

ค�านิยาม 
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แรงงานขัดหนี้ สถานะหรือเงื่อนไขของการบังคับใช้หนี้ โดยการบังคับ
ใช้แรงงานแทนการชำาระหนี้ เกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างหรือ
แรงงานของบุคคลที่สามภายใต้การควบคุมของนายจ้าง
ถูกเรียกร้องให้แรงงานแทนการชำาระคืนเงินกู้หรือเงิน
ที่ได้รับล่วงหน้า โดยไม่กำาหนดระยะเวลา หรือจำากัด 
ระบุลักษณะการใช้แรงงานเพื่อใช้หนี้ที่ชัดเจน 

P&C 2018

การเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติในที่ทำางาน ที่มีการกีดกันหรือแบ่งแยก 
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง 
พื้นที่ทางสังคมและ/หรือเชื้อชาติ ซึ่งไม่คำานึงถึงความ
เสมอภาค หรือโอกาส ในการจ้างงานหรือการประกอบ
อาชีพ

ILO, Discrimination 
(Employment and 
Occupation) 
Convention, 1958 
(No. 111)

สวนครอบครัว สวนที่ดำาเนินการและครอบครัวเป็นเจ้าของสวนโดย
ส่วนใหญ่ อาจปลูกพืชอื่นรวมอยู่ด้วย โดยสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นแรงงานหลักในการทำาสวน
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แรงงานบังคับ งานหรือบริการทั้งหมดที่เรียกร้องให้บุคคลใดกระทำา
ภายใต้การคุกคาม การลงโทษ ขู่เข็ญโดยที่บุคคล
ดังกล่าวกระทำาด้วยความสมัครใจ คำาจำากัดความนี้
ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ:

1. งานหรือบริการ หมายถึงงานทุกประเภทที่เกิดขึ้น
ในกิจกรรมอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนใด ๆ รวมถึงใน
ระบบเศรษฐกิจนอกระบบ
2. การข่มขู่ว่าด้วยการลงโทษใด ๆ หมายถึงบท
ลงโทษที่หลากหลายที่ใช้บังคับให้บางคนทำางาน
3. ข้อเสนอโดยสมัครใจ หมายถึง การยินยอมอย่าง
อิสระและเป็นข้อมูลเอกสารของลูกจ้างเพื่อออกจาก
งานและเสรีภาพของเขาหรือเธอที่จะออกเมื่อใด
ก็ได้ ตัวอย่างเช่น กรณีเมื่อนายจ้างหรือนายหน้าทำา
สัญญาผิด ๆ เพื่อให้คนงานรับงานที่เขาหรือเธอจะไม่
สามารถปฏิเสธได้

P&C 2018
ILO Forced Labour 
Definition 
ILO, Forced Labour 
Convention, 1930 
(No. 29) 
ILO, Protocol of 2014 
to the Forced Labour 
Convention, 1930 (P029) 
ILO, Abolition of Forced 
Labour Convention, 1957 
(No. 105) 
ILO, Forced Labour 
Recommendation 2014 
(No. 203)

ดินที่มีความ
เปราะบาง

ดินที่ไวต่อการเสื่อมสภาพ (ลดความอุดมสมบูรณ์) 
เมื่อถูกรบกวน ดินที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษหาก
ความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วนำาไปสู่ระดับความอุดม
สมบูรณ์ที่ตำ่าอย่างไม่น่ารับได้หรือหากไม่สามารถ
คืนสภาพได้โดยใช้ปัจจัยการจัดการที่เป็นไปได้ทาง
เศรษฐกิจ

P&C 2018

ผู้จัดการกลุ่ม บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่รับผิดชอบในการ
ปฏบัิตงิานระบบการควบคุมภายใน และการจัดการกลุ่ม 
นี่อาจเป็นโรงสกัด โรงกลั่น องค์กรหรือบุคคล
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งานอันตราย งานที่เป็นอันตราย ดำาเนินการอยู่ในสภาวะอันตราย 
หรือ“ ในภาคที่เป็นอันตรายต่อการประกอบอาชีพมาก
ที่สุด เช่นการเกษตรหรือที่ความสัมพันธ์หรือมีเงื่อนไข
การทำางานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเฉพาะ เช่น สารเคมี
หรือรังสีหรือในเศรษฐกิจนอกระบบ”
(https://www.ilo.org/ safework/areasofwork/
hazardouswork/lang--en/index.htm).

งานอันตรายยังได้รับการนิยามว่าเป็น “งานใด ๆ ที่
อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายจิตใจหรือศีลธรรม
ความปลอดภัยหรือศีลธรรมของเด็ก” และ “ไม่ควร
ทำาโดยบุคคลที่มีอายุตำ่ากว่า 18 ปี” (https://www.
ilo.org/ipec/ facts/WorstFormsofChildLabour/ 
Hazardouschildlabour/lang--en/index.htm).

P&C 2018
Article 3 (d) of ILO 
Convention concerning 
the Prohibition and 
Immediate Action for the 
Elimination of the Worst 
Forms of Child Labour, 
1999 (No. 182)

ป่าที่มีการกัก
เก็บคาร์บอนสูง 
(HCS) 

วิธีการหาปริมาณคาร์บอนในป่าโดยใช้ชุดเครื่องมือ 
HCSA

HCSA website
www.highcarbonstock.
org

พื้นที่ที่มี
คุณค่าสูงด้าน
การอนุรักษ์ 
(HCV) 

พื้นที่ที่จำาเป็นในการรักษาหรือปรับปรุงคุณค่าการ
อนุรักษ์สูง (HCVs) อย่างน้อยหนึ่งค่า:

HCV 1 - ความหลากหลายของชนิดพันธุ์; ความชุกชุม 
ของความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงชนิดพันธุ์
เฉพาะถิ่นและชนิดพันธุ์ที่หายากถูกคุกคามและใกล้
สูญพันธุ์ (RTE) ซึ่งมีความสำาคัญในระดับโลกระดับ
ภูมิภาคหรือระดับประเทศ

High Conservation 
Value Resource Network 
(HCVRN) Common 
Guidance for Identification
of HCVs 2017
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พื้นที่ที่มี
คุณค่าสูงด้าน
การอนุรักษ์ 
(HCV)

HCV 2 – ระบบนิเวศในระดับภูมิทัศน์ ระบบนิเวศแบบ
โมเสกและภูมทิศัน์ของป่าไม้ทีส่มบรูณ์ (IFL) ระบบนเิวศ
ในระดับภูมิทัศน์ขนาดใหญ่ ระบบนิเวศแบบโมเสก
และ IFL ที่มีความสำาคัญในระดับโลกระดับภูมิภาคหรือ
ระดับประเทศซึ่งมีประชากรที่มีศักยภาพของสิ่งมีชีวิต
ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในรูปแบบธรรมชาติ
ของการกระจายและความอุดมสมบูรณ์

HCV 3 – ระบบนิเวศและถิ่นที่อยู่อาศัย ระบบนิเวศที่มี
ชนิดพันธุ์หายาก ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ ถิ่นที่อยู่
อาศัยหรือ Refugia

HCV 4 - บริการระบบนิเวศ บริการระบบนิเวศขั้น
พื้นฐานในสถานการณ์ที่สำาคัญ รวมถึงการป้องกัน
การกักเก็บนำ้าและการควบคุมการชะล้างพังทลาย
ของดินและลาดชัน

HCV 5 – ความต้องการของชุมชน; พื้นที่ ทรัพยากร
พื้นฐานสำาหรับความพึงพอใจที่จำาเป็นพื้นฐานของ
ชุมชนท้องถิ่นหรือชนพื้นเมือง (สำาหรับชีวิต, สุขภาพ, 
โภชนาการ, นำ้า, ฯลฯ ) ที่กำาหนดโดยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนเหล่านี้หรือชนพื้นเมือง

HCV 6 – คุณค่าทางวัฒนธรรม; พื้นที่ ทรัพยากร 
ถิ่นที่อยู่อาศัยและภูมิทัศน์ของวัฒนธรรมโลกหรือชาติ
อย่างมีนัยสำาคัญทางโบราณคดีหรือประวัติศาสตร์
และ/หรอืความสำาคัญทางวัฒนธรรมท่ีสำาคัญระบบนเิวศ
เศรษฐกจิหรือศาสนา/ศักดิสิ์ทธิสำาหรบัวัฒนธรรมดัง้เดมิ
ของชุมชนท้องถิ่นหรือชนพื้นเมือง ที่กำาหนดโดยการ
มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้หรือชนพื้นเมือง

High Conservation Value 
Resource Network (HCVRN) 
Common Guidance for 
Identification of HCVs 
2017
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ชนพื้นเมือง ชนพ้ืนเมอืงเป็นผู้สืบทอดและผู้ปฏิบติังานของวัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและ
สิ่งแวดล้อม พวกเขายังคงลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างจากสังคมที่โดดเด่น
ที่พวกเขาอาศัยอยู่ แม้จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
แต่ชนพืน้เมอืงจากทัว่โลกยงัมปัีญหาร่วมกันทีเ่กีย่วข้องกบั
การคุ้มครองสิทธิของตนในฐานะประชาชนท่ีแตกต่างกนั

เป็นที่รับรู้กันมานานว่าชนพื้นเมืองมีเอกลักษณ์วิถีชีวิต
และสิทธิในดินแดนดั้งเดิม อาณาเขตและทรัพยากร
ธรรมชาติ ถึงกระนั้นก็ตามสิทธิของพวกเขาถูกละเมิด
อยู่ตลอดมาในประวัติศาสตร์ ทุกวันนี้ชนพื้นเมือง
จึงเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสและเปราะบางที่สุดในโลก 
ขณะนี้ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักดีว่าจำาเป็น
ต้องมีมาตรการพิเศษที่จะปกป้องสิทธิและรักษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างของชนพื้นเมือง

P&C 2018
UNDESA, Division 
for Inclusive Social 
Development, 
Indigenous Peoples

การก�าจัด
ศัตรูพืชแบบ
บูรณาการ 
(IPM)

IPM คือการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเทคนิคการ
ควบคุมศัตรูพืชและบูรณาการของมาตรการที่มีอยู่
ทั้งหมดอย่างเหมาะสม โดยป้องกันการแพร่กระจาย
และกำาจัดแมลงศัตรูพืช ตลอดจนการแทรกแซงอื่น ๆ 
การกำาจัดศัตรูพืชแบบบูรณาการนี้มุ่งเน้นให้พืชมี
การเจริญเติบโตของพืชที่มีสุขภาพดี โดยก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศเกษตรน้อยที่สุด และ
สนับสนุนกลไกการควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติ

P&C 2018
FAO 2013 
http://www.fao. org/
agriculture/crops/the-
matic-sitemap/theme/
pests/ipm/en/

ระบบควบคุม
ภายใน (ICS)

ชุดของกฎ นโยบายและขั้นตอนที่หน่วยงานนำาใช้เป็น
แนวทางในการทำางาน  เพิ่มประสิทธิภาพและเสริม
สร้างความเข้มแข็งเชิงนโยบายในการจัดการของกลุ่ม
ต่าง ๆ

Smallholder Interim 
Group (SHIG)
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Annex

1
ภาคผนวก

1
ค�านิยาม 

Term Definition Source

การปลูกใหม่ วางแผนหรือนำาเสนอการปลูกบนที่ดินที่ไม่เคยปลูก
ปาล์มนำ้ามันมาก่อน

New Planting Procedure 
2015

ดินพรุ ดินที่มีชั้นอินทรีย์หนามากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นผิวบน 
ประมาณ 80 ซม. หรือ 100 ซม. จากผิวดิน ที่มี
อินทรียวัตถุ 35% หรือมากกว่า (35% หรือนำ้าหนัก
ที่หายไปจากการเผา) หรือ 18% หรือมากกว่าคาร์บอน
อินทรีย์  

ข้อสังเกต สำาหรับการจัดการพื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบัน
ของมาเลเซียและอินโดนีเซียนั้น ได้มีการใช้คำาจำากัด
ความที่แคบกว่าตามกฎระเบียบภายในของประเทศ: 
กล่าวคือเป็นดินที่มีชั้นอินทรีย์มากกว่า 50% ในระดับ
ชั้นดิน 100 ซม. ที่มีอินทรีย์วัตถุมากกว่า 65%

P&C 2018
PLWG2 July 2018
Derived from FAO and 
USDA definition for 
Histosols (organic soils) 
(FAO 1998, 2006/7; 
USDA 2014)

สารเคมีก�าจัด
ศัตรูพืช

สารเคมีสังเคราะห์ที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกัน 
กำาจดั ขับไล่ หรอืหยดุยัง้การแพร่ขยายพนัธุข์องศตัรพูชื 
สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มใหญ่ตาม
ประเภทของสารเคมี ได้แก่: สารเคมีป้องกันและกำาจัด
วัชพืช สารเคมีป้องกันและกำาจัดเชื้อรา สารเคมีป้องกัน
และกำาจดัแมลง และ สารเคมีป้องกันและกำาจัดแบคทีเรยี

P&C 2018

ชนิดพันธ์ุหายาก           
ถูกคุกคามและ
ใกล้สูญพันธุ์

ชนิดพันธุ์ที่กำาหนดโดยเครือข่ายทรัพยากรที่มีคุณค่า
ด้านการอนุรักษ์สูง (the High Conservation Value 
Resource Network: HCVRN)

HCVRN Common 
Guidance for the 
Identification of HCVs

กลุ่มเกษตรกร
รายย่อย
ชั่วคราว

กลุ่มเกษตรกรรายย่อยชั่วคราวเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นเพื่อ
สนับสนุน RSPO ในการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์
ข้อ 2 ของกลยุทธ์เกษตรกรรายย่อยของ RSPO และ
ได้รับการมอบหมายให้พัฒนาแนวทางการรับรอง
มาตรฐานทีม่ข้ัีนตอนไม่ซับซ้อนสำาหรบัเกษตรกรรายย่อย



113RSPO Independent Smallholder Standard
RSPO-STD-T06-024 V1 THA

Term Definition Source

เกษตรกร
รายย่อย

เกษตรกร
รายย่อย
อิสระ

กลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้รับ
การพิจารณาว่าเกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการ (Scheme Small-
holder) [ดูคำานิยามสำาหรับของ
เกษตรกรรายย่อยตามโครงการ
ด้านล่าง] ซึ่งถือว่ากลุ่มนี้เป็น 
เกษตรกรรายย่อยอิสระ

SHIG

เกษตรกร
รายย่อย 
ตามโครงการ

เกษตรกรรายย่อย เจ้าของที่ดินหรือ
ผู้ได้รับมอบหมายซึ่งไม่มี:

• อำานาจการตดัสินใจเก่ียวกับการใช้
ที่ดินและผลผลิต; และ/หรือ

• อิสระในการเลือกรูปแบบของ
การใช้ที่ดิน พืชพันธุ์ที่ต้องการ
ปลูก ตลอดจนวิธีการจัดการ 
(วิธีการจัดระเบียบ การจัดการ
และกู้ยืม)

SHIG

พื้นที่ปลูกของ
เกษตรกรราย
ย่อย

บุคคลหรือครอบครัว (ขยาย) ปลูกปาล์มนำ้ามันในแปลง
ของเกษตรรายย่อยรายเดียวหรือหลายราย ภายใต้
เกณฑ์ที่ RSPO กำาหนดไว้สำาหรับเกษตรกรรายย่อย

SHIG

แปลงปลูก
เกษตรกรราย
ย่อย

ที่ดินที่เจ้าของเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกปาล์มนำ้ามัน 
หรือได้รับการจัดสรรให้ปลูกปาล์มนำ้ามันเป็นครั้งแรก
หรือปลูกใหม่อีกครั้ง

SHIG

พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ที่มีความชันมากกว่า 25 องศาหรือขึ้นอยู่กับการ
ตีความในระดับประเทศของแต่ละประเทศ

P&C 2018 Annex 1
National Interpretation
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Annex

1
ภาคผนวก

1
ค�านิยาม 

Term Definition Source

หน่วยการ
รับรองส�าหรับ
มาตรฐาน
เกษตรกรราย
ย่อยอิสระ

นิติบุคคลที่เป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานและรักษา
มาตรฐานดังกล่าว หน่วยงานนี้รับผิดชอบในการพัฒนา
และนำาระบบการจัดการภายในของกลุ่มและระบบการ
จัดการสวนของสมาชิกทั้งหมดไปสู่การปฏิบัติ โดยการ
จัดการกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสวนของ
บรรดาสมาชิกได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตั้งไว้

SHIG

กลุ่มเปราะบาง กลุ่มหรือภาคส่วนใดของสังคมที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูก
กีดกันทางสังคมจากการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม หรือความยาก
ลำาบากทางเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มอืน่ ๆ  เช่น ชนพ้ืนเมือง 
ชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพ คนพิการ คนจรจัด ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ลำาพัง ผู้หญิงและเด็ก

P&C 2018

คนงาน ผู้ชายและผู้หญิง แรงงานข้ามชาติ  แรงงานข้ามชาติ
ที่เดินทางผ่าน ลูกจ้างประจำา  ลูกจ้างชั่วคราว และ
ลูกจ้างทุกระดับขององค์กร ในพื้นที่ปลูกและในระบบ
การจัดการภายในที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัว ในกรณีที่
ครอบครัวถูกกำาหนดให้เป็นหนึ่งครัวเรือน

SHIG

เยาวชน แรงงานหนุ่ม-สาวที่อายุ 15 หรือมากกว่าอายุขั้นตำ่า
ของการจ้างงาน แต่ตำ่ากว่า 18 ปี  ซึ่งสำาหรับองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) “แรงงานเหล่านี้ถือว่า
เป็น ‘เด็ก’ แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้สามารถทำางาน
บางอย่างได้”

P&C 2018
ILO minimum Age 
Convention, 1973 
(no. 138)

2018 P&C หมายถึงหลักการและเกณฑ์กำาหนดปัจจุบันของ RSPO 
ในการผลิตนำ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน (2018) ซึ่งได้รับการ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารในพ.ศ. 2561
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A. ข้าพเจ้าตระหนักถึงความส�าคัญของการผลิตที่ยั่งยืน

B. ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรเพื่อขอการรับรองกลุ่มของมาตรฐานการผลิตปาล์มน�้ามัน
อย่างยั่งยืน RSPO ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ และปฏิบัติตามหลักการ เกณฑ์ก�าหนดและ
ตัวชี้วัดของมาตรฐาน

C. ข้าพเจ้าจะให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ผู้จัดการกลุ่ม:
1. พื้นที่ถือครองทั้งหมด
2. ที่ตั้ง (พิกัด) ของแปลงปลูกปาล์มนำ้ามันทั้งหมด
3. ข้อมูลเกี่ยวกับแปลงปลูกปาล์มนำ้ามันทั้งหมด ทั้งที่เลิกปลูกและปลูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 

(โดยใช้แนวทางการประเมิน HCV-HCS อย่างง่าย สำาหรับเกษตรกรรายย่อย)
4. แปลงปาล์มนำ้ามันที่ตั้งอยู่บนที่ลาดชัน
5. แปลงปาล์มนำ้าที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่พรุ
6. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปลูกทดแทนและการขยายปลูกปาล์มนำ้ามัน
7. ข้อพิพาทต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินที่มีอยู่
8. สถานภาพความเป็นเจ้าของและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
9. แหล่งที่มาของแรงงานในแปลงปาล์มนำ้ามัน

D. ข้าพเจ้าให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะท�าสิ่งต่อไปนี้:
1. ดำาเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดในแต่ละขั้นตอน

หลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้
2. เข้าร่วมฝึกอบรมที่สอดคล้องกับข้อกำาหนดตามมาตรฐานอย่างมีส่วนร่วม
3. รับรองว่าไม่มีการใช้แรงงานบังคับในการดำาเนินกิจกรรมและหยุดการใช้แรงงานภาคบังคับ

ในกรณีที่มีอยู่
4. จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราค่าจ้างขั้นตำ่าของประเทศ
5. เคารพสิทธิของแรงงานในการยื่นเรื่องร้องเรียน
6. จัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัย
7. ไม่มีการแบ่งแยก เลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด หรือการกดขี่แรงงาน
8. รับรองว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กในการทำางานในแปลง หยุดการใช้แรงงานเด็กกรณีที่มีอยู่
9. ไม่ทำาการขับไล่ หรือยึดครองที่ดินจากชนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่นหรือผู้ใช้อื่น ๆ โดยปราศจาก

การแจ้งล่วงหน้าและยนิยอมอย่างเป็นอสิระ (FPCI) โดยผ่านแนวทางอย่างง่ายของแจ้งล่วงหน้า
และยินยอมอย่างเป็นอิสระ (FPCI)

10. ในกรณีมีข้อพิพาทจะดำาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จ

ภาคผนวก

2
ปฏิญญาเกษตรกรรายย่อย 

โดยการลงนามในปฏิญญาเกษตรกรรายย่อยฉบับนี้, ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า
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ภาคผนวก

2
ปฏิญญาเกษตรกรรายย่อย 

11. ไม่มีพื้นที่ปลูกใหม่หรือขยายพื้นที่ปลูกไปในพื้นที่ป่าปฐมภูมิ พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ 
(HCV) พืน้ทีป่่าเกบ็กักคาร์บอนสูง (HCS) พืน้ท่ีกันชนรมิตล่ิง หรอื พ้ืนทีล่าดชนั (ทีมี่ความชนั
มากกว่า 25 องศาหรือขึ้นอยู่กับการตีความในระดับประเทศของแต่ละประเทศ)

12. ปกป้องคุ้มครอง พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ (HCVs) และพื้นที่ป่าเก็บกักคาร์บอนสูง 
(HCS) ด้วยแนวทางการป้องกันล่วงหน้า

13. ไม่มีการปลูกปาล์มใหม่ในพื้นที่พรุ และปลูกทดแทนในพื้นที่พรุในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตำ่าต่อ
การเกิดนำ้าท่วมและการรุกของนำ้าเค็มเท่านั้น
14. ใช้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการปาล์มนำ้ามันในพื้นที่พรุ 
15 ไม่มีการใช้ไฟเผาเพื่อเตรียมพื้นที่หรือควบคุมศัตรูพืช
16. ลดและควบคุมการชะล้างพังทลาย

สิ่งที่เกษตรกรรายย่อยจะได้รับ

ด้วยการเห็นด้วยกับการนำาใช้วิธีการทำาการเกษตรแบบยั่งยืนและปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO ISH 

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะมี:

องค์ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
ผลผลิตจากการปฏิบัติตาม
แนวทางการปฏิบัติด้านการ
เกษตรที่ดีและยั่งยืนในสวน
ที่ข้าพเจ้าได้รับการฝึกอบรม

องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ซื้อขายและมีส่วนร่วม

ในตลาดนำ้ามันปาล์มที่ยั่งยืน
และการจัดการสวนอย่าง
มืออาชีพ เพื่อให้เกิดความ

มั่นคงทางการเงิน

โครงสร้างและหน้าที่
ที่จะสามารถดำาเนินการ
ตามแนวทางความยั่งยืน
ในการดำารงชีพสำาหรับ
ครอบครัวและชุมชน

ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า ข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคและการเงิน รวมทั้งการเข้าถึง

ตลาดนำ้ามันปาล์มที่ยั่งยืนจากทาง RSPO และสมาชิกของ RSPO เพื่อให้มั่นใจว่า ข้าพเจ้าจะได้รับ

ประโยชน์ในแนวทางการปฏิบัติของสวนปาล์มอย่างยั่งยืน

ลงชื่อ ....................................................

วันที่ .....................................................





RSPO เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำาไร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกและใช้ผลิตภัณฑ์ปาล์นำ้ามันที่ยั่งยืน

ผ่านมาตรฐานการรับรองระดับสากล โดยการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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