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 ในการจดัการพืน้ทีท่ีม่คีุณคา่สงูต่อการอนุรกัษ์ 

(HCVs) ในสวนปาลม์น ้ามนัทีม่กีารด าเนินการแลว้ 
(เกณฑก์ าหนด 5.2) 
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แนวทางส าหรบัวธิปีฏบิตัเิพือ่ป้องกนัล่วงหน้า (Precautionary Practices) ในเอกสารนี้  รวบรวมรายละเอยีดอย่าง

ง่ายเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัพื้นทีท่ีม่คีุณค่าสงูต่อการอนุรกัษ์ หรอื HCV ทีจ่ าเป็นส าหรบัเกษตรกรรายย่อย ขอ้มลูเหล่าน้ี

เหมาะส าหรบัสวนปาลม์น ้ามนัทีม่กีารด าเนินการแลว้ ตามเกณฑก์ าหนดที ่5.2 ของ RSPO แต่ไม่สามารถน ามาใชส้ าหรบั

พื้นทีป่ลกูใหม่ซึง่มรีายละเอยีดอยู่ในเกณฑก์ าหนดที ่7.3 ของ RSPO    
 

แนวคดิดงักล่าวเกดิจากการท างานเพือ่พฒันาวธิกีารส าหรบั HCV ส าหรบัเกษตรกรรายย่อย โดยความร่วมมอื

ขององคก์รต่างๆ ประกอบดว้ย Conservation International (CI), HCV Resource Network (HCVRN) และ SHARP 

Programme  ในเดอืนกุมภาพนัธ ์ 2558 คณะท างานดา้นความหลากหลายทางชวีภาพและHCV และคณะท างานดา้น

เกษตรกรรายย่อยของ RSPO ร่วมอนุมตักิระบวนการทดลองภาคสนามของการผสมผสานแนวคดิ HCV กบัเทคนิค

วธิกีารของ CI และ HCVRN/CI โดยด าเนินการทดลองร่วมกบัภาคใีนภาคสนาม ภายใตก้ารประสานงานของ SHARP และ 

HCVRN  และไดถู้กด าเนินการใน 4 พื้นที ่ในประเทศกาน่า, ฮอนดรูสั, อนิโดนีเซยี และ แทนซาเนีย นอกจากนี้ RSPO ยงัไดน้ า

วธิกีารเกีย่วกบั HCV ทีพ่ฒันาขึ้นโดย CI มาทดลองร่วมกบัองคก์รภาคใีนประเทศไทย, อนิโดนีเซยี, มาเลเซยี และกาน่า 
 

คณะท างานซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิจากคณะท างานทัง้สองคณะของ RSPO ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นในเดอืนมนีาคม 

2558 เพือ่ร่วมตดิตามกระบวนการพฒันาดงักล่าว   
 

ผลจากการทดลองภาคสนามได้ถูกน ามาแลกเปลีย่นกบัคณะท างานระหว่างการสมัมนาออนไลน์ในช่วงปลาย

เดอืนกรกฎาคม และในระหว่างการประชุมร่วมเพือ่ติดตามผลช่วงสปัดาห์แรกของเดอืนสงิหาคม ทีก่รุงกวัลาลมัเปอร์ 

นอกจากนี้ยงัมกีารรวบรวมค าแนะน าเพิม่เตมิจากสมาชกิสว่นใหญ่ในคณะท างาน   

 
คณะท างานมขีอ้เสนอแนะใหจ้ดัท าขัน้ตอนปฏบิตัเิกีย่วกบั HCV ส าหรบัเกษตรกรรายย่อย เพือ่ใชก้บัสวนปาล์มที ่

มกีารด าเนินการแล้วทีค่ล้ายกบัแนวทางทีก่ าหนดไวส้ าหรบัพื้นทีป่ลูกใหม่ และเสนอแนะกระบวนการเร่งด่วนให้จดัท า

ขัน้ตอนปฏบิตัิดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็โดยเรว็ จากนัน้ขัน้ตอนปฏบิตัิส าหรบัเกษตรกรรายย่อยฉบบัสุดท้ายกไ็ด้ผ่านเขา้ที ่

ประชุมตามเกณฑก์ าหนดที ่5.2 ของ RSPO ทีบ่รรจุในเอกสารนี้กไ็ดร้บัการอนุมตัโิดยคณะท างานดา้นความหลากหลาย

ทางชวีภาพและHCV และคณะท างานดา้นเกษตรกรรายย่อย ในเดอืนพฤศจกิายน 2558   
 

 
 
 

เอกสารน้ีจะมผีลนบัจาก วนัที ่1 มกราคม 2559 
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แนวทำงของ RSPO ส ำหรบัเกษตรกรรำยย่อยอิสระ เพ่ือกำรจดักำรพืน้ท่ีท่ีมีคณุค่ำ

สงูต่อกำรอนุรกัษ์ (HCVs) ในสวนปำลม์น ้ำมนัท่ีมีกำรด ำเนินกำรแล้ว  
(เกณฑก์ ำหนด 5.2) – แนวทำงส ำหรบัผูจ้ดักำรกลุ่ม 

เวอรช์ัน่ 2.4, 9 ธนัวาคม 2558 
 

 
 
 

I. ความเป็นมา 
 
 

ต้นทุนและการบรหิารจดัการเป็นอุปสรรคต่อเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรทัว่ไป ในการขอรบัรองมาตรฐาน

เป็นรายบุคคล เพื่อตอบสนองต่ออุปสรรคเหล่านี้ RSPO ไดพ้ฒันาขัน้ตอนปฏบิตัทิีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบัการรบัรอง

มาตรฐานใหก้บัเกษตรกรรายย่อยทีร่วมตวักนัในรูปของสมาคม, สหกรณ์ หรอื  กลุ่ม โดยสมาชกิกลุ่มอาจจะ

ประกอบดว้ยเกษตรกรรายย่อยอสิระ ทีร่วมตวักนัเอง หรอื รวมตวัภายใต้การสนับสนุนจากองคก์รพฒันาเอกชนหรอื

บุคคลทีส่ามอื่นๆ   
 

เพื่อใหไ้ดร้บัการรบัรอง ผูป้ลูกจะต้องด าเนินการตามหลกัการและเกณฑก์ าหนดของ RSPO ทัง้นี้การด าเนินการ

ตามข้อก าหนดที่เกี่ยวกบัการรกัษาพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ หรอื High Conservation Values (HCVs) เอาไว้ 

นบัเป็นประเดน็ทีม่คีวามทา้ทาย แนวคดิเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัเิพื่อป้องกนัล่วงหน้า หรอื Precautionary Practices ทีก่ล่าวถงึ

ในเอกสารน้ีไดร้วบรวมขัน้ตอนปฏบิตัอิย่างง่ายและครอบคลุม ส าหรบัการจ าแนก, จดัการ และตดิตาม HCV ทีอ่าจไดร้บั

ผลกระทบ เพื่อใหเ้กษตรกรรายย่อยทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานกลุ่มไดน้ าไปปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัเกณฑก์ าหนดที ่5.2 

ของ RSPO: 
 

“สถานภาพของชนิดพนัธุห์ายาก, ถูกคุกคาม และใกลส้ญูพนัธุ ์และถิน่อาศยัทีม่คีุณค่าสงูต่อการอนุรกัษ์อืน่ๆ หากมอียู่ใน

พื้นทีส่วนปาล์มหรืออาจได้รับผลกระทบจากการจดัการสวนปาล์มหรือโรงงาน จะต้องได้รับการจ าแนกและมีการ

ด าเนินการเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าชนิดพนัธุแ์ละพื้นทีเ่หล่าน้ีจะไดร้บัการดแูลป้องกนั และ/หรอื ฟ้ืนฟูขึ้น”  
 

ในการด าเนินการนัน้มสีมมุตฐานว่ามกีลุ่มของเกษตรกรรายย่อยจดัตัง้ขึน้แลว้ หรอืก าลงัเกดิการจดัตัง้กลุ่มตาม

ขอ้ก าหนดของ RSPO เกีย่วกบัการรบัรองมาตรฐานกลุ่มส าหรบัผลผลติปาลม์สด ผูจ้ดัการกลุ่มซึง่มบีทบาทหลกัใน

กระบวนการ, จะต้องมคีุณสมบตัดิงันี้: 

• มศีกัยภาพในการด าเนินงานระบบเพื่อการจดัการและการตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพ 
• ทกัษะในการประสานงานและการสือ่สารกบัสมาชกิกลุ่ม ดว้ยวาจาและเอกสาร รวมทัง้สามารถจดักระบวนการ

ฝึกอบรมทีจ่ าเป็น 
• มศีกัยภาพในการเยีย่มเยยีนสมาชกิกลุ่มและติดตามการด าเนินงานของสมาชกิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ 

RSPO  
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เนื่องจากพืน้ทีท่ีม่คีุณค่าสงูต่อการอนุรกัษ์ หรอื HCV จะพบกระจายอยู่ตามพืน้ทีต่่างๆ ของสมาชกิ ท าใหต้้นทุน

ในการจดัการ (โดยเฉพาะเพื่อหลกีเลีย่งไม่ใหม้กีารท าลายชนิดพนัธุแ์ละพืน้ทีเ่หล่าน้ี) อาจจะเป็นตน้ทุนทีแ่ตกต่างกนัของ

สมาชกิแต่ละราย ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งท างานร่วมกบัสมาชกิในการจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสมาชกิ เกีย่วกบัวธิกีาร

บรหิารจดัการต้นทุนร่วมกนั ที่จะเกดิขึน้จากการจดัการและติดตามดงักล่าว ทัง้นี้กลุ่มเกษตรกรที่จะน าวธิปีฏบิตัิเพื่อ

ป้องกนัล่วงหน้านี้ไปด าเนินการ อาจจะขอรบัการสนบัสนุนจากกองทุนเพื่อพฒันาเกษตรกรรายย่อยของ RSPO    
 

แนวทางปฏบิตัิเพื่อป้องกนัล่วงหน้า ที่บรรจุในเอกสารนี้ เหมาะส าหรบักลุ่มของเกษตรกรรายย่อยอสิระ ส าหรบั

ผูจ้ดัการของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการจะสามารถด าเนินการตามเกณฑก์ าหนดที่ 5.2 ไดโ้ดยใชก้ารประเมนิ 

HCV ขัน้พืน้ฐานตามความรบัผดิชอบของบรษิทั/โรงงาน    

 

II. ภาพรวม 
 

วธิปีฏบิตัิเพื่อป้องกนัล่วงหน้า ในเอกสารนี้ออกแบบไวส้ าหรบัเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในสถานการณ์ที่มคีวาม

เสี่ยงต ่า ซึ่งได้แก่ เกษตรกรรายย่อยที่เริ่มด าเนินการสวนปาล์มแล้วทัง้หมดและไม่มกีารถางพื้นที่ป่าใหม่เพื่อท าสวน

ปาลม์1 ในสถานการณ์นี้ HCV ทีเ่คยมอียู่เดมิน่าจะถูกท าลายไปเรยีบรอ้ยแลว้ จากการเปลีย่นพืน้ทีเ่ดมิมาเป็นสวนปาลม์ 

ขนาดของการด าเนินการกม็กัเป็นขนาดเลก็ตามค าจ ากดัความ และการด าเนินการตามวธิปีฏบิตัเิพื่อป้องกนัล่วงหน้าที่

กล่าวถึงในเอกสารนี้ รวมทัง้ตามขอ้ก าหนดอื่นๆ ตามมาตรฐาน RSPO จะช่วยป้องกนัภยัคุกคามที่จะเกดิกบั HCV ที่

ยงัคงเหลืออยู่ ดงันัน้วิธีปฏิบตัิเพื่อป้องกนัล่วงหน้านี้เหมาะส าหรบัการน าไปใช้โดยไม่ต้องมีการประเมินความเสี่ยง

เพิม่เตมิ2 
 

คลา้ยกบัการประเมนิ HCV อย่างเป็นทางการ วธิปีฏบิตัเิพื่อป้องกนัล่วงหน้านี้เริม่จากการก าหนดขอบเขตและ

จ าแนกพืน้ทีท่ีม่แีนวโน้มว่าจะพบ HCV ทีไ่ดร้บัผลกระทบในปัจจุบนั ความแตกต่างคอืแทนทีจ่ะประเมนิสิง่ทีย่งัคงอยู่หรอื

หายไปในภาคสนามโดยทนัท ีควรเริม่จากการพูดคุยกบัสมาชกิกลุ่มเกี่ยวกบัคุณค่าของพื้นที่ คุณค่าที่ยงัสรุปไม่ได้ว่า

หายไปแลว้หรอืไม่ ใหใ้ชส้มมุตฐิานว่ายงัคงอยู่ซึง่ควรน ามาพจิารณาในกระบวนการก าหนดวธิปีฏบิตัเิพื่อป้องกนัล่วงหน้า 
 

กระบวนการประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน: 
 

1.   การก าหนดขอบเขต (Scoping) โดยผู้จดัการกลุ่มจ าแนกสภาพภูมปิระเทศหรอืพืน้ทีโ่ดยรวมทีม่พีืน้ทีป่ลูกของ

สมาชกิในปัจจุบนัและสมาชกิที่คาดการณ์ในอนาคต และรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัปรมิาณผลผลติ, ศกัยภาพ, และ

เครอืขา่ยในสายการผลติ ของเกษตรกร การก าหนดขอบเขต ยงัหมายถงึการจ าแนกเบือ้งตน้เกีย่วกบับรกิารทางนเิวศ

ทีเ่กีย่วขอ้ง, ชนิดพนัธุท์ีม่แีนวโน้มว่าเป็นชนิดพนัธุส์ าคญัทีพ่บในพืน้ที่, และแนวโน้มของภยัคุกคามต่อคุณค่าเหล่านี้ 

เพื่อเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัการพดูคุยกบัสมาชกิกลุ่ม  

                                                           
1 พืน้ทีป่ลูกใหมต่ัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2548 โดยไมม่กีารประเมนิ HCV ตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนด RSPO เกีย่วกบัการวเิคราะหค์วามเปลีย่นแปลง
การใชท้ีด่นิและขัน้ตอนปฏบิตักิารจา่ยชดเชยและการฟ้ืนฟู  
2 มากกว่าและนอกเหนือจากทีต่อ้งด าเนินการตามขัน้ตอนปฏบิตัใินการรบัรองมาตรฐานกลุ่มของ RSPO เพื่อหาความเขม้ขน้ทีเ่หมาะสมในการตรวจ
ประเมนิ – ดูส่วนที ่4.2 
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2.   การสนทนาหรอือภิปราย (Dialogue) โดยผูจ้ดัการกลุ่มเชญิสมาชกิกลุ่มซึง่เป็นเกษตรกรรายย่อยมาร่วมประชุมเพื่อ

ชีแ้จงเกีย่วกบัการจ าแนก HCVs ดงักล่าว และพดูคุยแลกเปลีย่นเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมส าหรบัการจดัการ

และรกัษา HCVs ใหค้งอยู่. ประเดน็ส าคญัของการสนทนาคอืแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารทางสิง่แวดลอ้มและชนิดพนัธุ์

ทีอ่าจเป็นชนิดพนัธุ์ส าคญัทีพ่บในพืน้ที ่รวมทัง้เพื่อใหส้มาชกิกลุ่มช่วยจ าแนกเพิม่เตมิ และช่วยกนัก าหนดแนวทาง

ร่วมทีต่อ้งถอืปฏบิตัเิพื่อป้องกนัรกัษา HCVs ทีพ่บ  
 

3.  การทวนสอบและติดตาม (Verification & Monitoring) โดยผูจ้ดัการกลุ่มและสมาชกิกลุ่มเหน็ชอบและน าระบบ

การรวบรวมขอ้มลูและตดิตามการด าเนินงานของสมาชกิตามวธิปีฏบิตัเิพื่อป้องกนัล่วงหน้า ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการ

ตดิตามภายในส าหรบักลุ่มทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน  
 

1. กำรก ำหนดขอบเขต (Scoping) 
 

1.1 จ าแนกขอบเขตสภาพภูมปิระเทศของเกษตรกรรายยอ่ย 
 

ขัน้ตอนปฏิบตัิพื้นฐานส าหรบัการรบัรองกลุ่มของ RSPO ก าหนดให้ผู้จดัการกลุ่มต้องจ าแนกขอบเขตทาง

กายภาพทีม่พีืน้ทีข่องสมาชิกกลุ่มตัง้อยู่ รวมทัง้จดัท ารายชื่อ ทีต่ัง้ ขนาดพืน้ทีท่ีถ่อืครอง และแนวโน้มผลผลติปาลม์สด

ของสมาชกิแต่ละราย ซึง่ขอ้มูลเหล่านี้กม็คีวามจ าเป็นส าหรบัการวางแผนจดัการประชุมกบัสมาชกิ และกจิกรรมอื่นๆ ที่

จะช่วยสนับสนุนสมาชกิเกีย่วกบั HCVs รวมทัง้เพื่อการติดตามทีม่ปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ผูจ้ดัการกลุ่มยงัต้องบนัทกึ

ดว้ยว่าสมาชกิทุกคนมเีอกสารสทิธิข์องทีด่นิ และ/หรอื มสีทิธใินการใชท้ีด่นินัน้  
 

การก าหนดชอบเขต จะเป็นประโยชน์ส าหรบัการด าเนินการตามวธิปีฏบิตัิเพื่อป้องกนัล่วงหน้า ทีร่วมถงึการ

จ าแนกชุมชนทีอ่าจจะมสีทิธใินการใชห้รอืสามารถอา้งสทิธใินพืน้ทีซ่ึง่ซอ้นทบักบัพืน้ทีข่องสมาชกิกลุ่ม และผูจ้ดัการกลุ่ม

ยงัควรต้องจ าแนกโรงงานในพืน้ที ่รวมทัง้กลุ่มคนและองคก์รทีม่บีทบาทหน้าทีห่ลกัในการจดัการ HCVs เช่น องค์กร

ปกครองท้องถิ่น, หน่วยงานป่าไม้, เจ้าหน้าที่อุทยานฯ/เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า และองค์กรพฒันาเอกชนหรอืเอ็นจีโอ 

นอกจากนี้ผู้จ ัดการกลุ่มควรต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะเฉพาะของสภาพภูมิประเทศที่

ครอบคลุมพืน้ทีก่วา้งขึน้ ซึง่อาจจะมผีลต่อการคงอยู่ การจดัการ และการดูแลรกัษา HCVs เช่น พืน้ทีคุ่ม้ครอง, ผนืป่าที่

เชื่อมต่อกนั และระบบนิเวศทางธรรมชาตอิื่นๆ    
 

1.2 การจ าแนกบรกิารทางนิเวศและทรพัยากรพืน้ฐาน 
เตรียมข้อมูลพื้นฐานและเอกสาร เพื่อการพูดคุยกบัสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับบริการทางนิเวศและทรัพยากร

พืน้ฐาน (HCV4-6) ทีม่แีนวโน้มว่าจะไดร้บัผลกระทบจากกจิกรรมของเกษตรกร  

ตวัช้ีวดั ไม่ใช่ ใช่ 

a) มแีม่น ้าหรอืทะเลสาบทีส่ าคญัส าหรบั การบรโิภค / การอุปโภค / การท าประมง?   

b) มพีืน้ทีชุ่ม่น ้า หรอื ป่าพรุ ทีย่งัคงสภาพ3?   

                                                           
3 เน้นถงึความส าคญัของพืน้ทีชุ่ม่น ้าในการหมนุเวยีนการไหลเวยีนของน ้า และการลดสภาวะ eutrophication และการตกตะกอน เป็นตน้   
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ตวัช้ีวดั ไม่ใช่ ใช่ 

c) มบีรเิวณทีม่คีวามลาดชนัมาก4?   

d) มพีืน้ทีเ่กษตรทีป่ลกูพชืระยะยาวหรอืหมุนเวยีน ทีม่คีวามส าคญัต่อวถิชีวีติ?   

e) มผีลผลติ5จากป่า / ทุ่งหญา้ / พืน้ทีชุ่ม่น ้า ทีม่คีวามส าคญัต่อวถิชีวีติ?   

f) มสีถานทีห่รอืทรพัยากรทีม่คีวามส าคญัทางวฒันธรรมหรอืจติวญิญาณ?   
 

ใชร้ายการดา้นบนส าหรบัการจ าแนกบรกิารทางนิเวศและทรพัยากรทีม่คีุณค่าส าหรบัเกษตรกร (รวมทัง้ต่อ

ผูค้นทีอ่าศยัอยู่ในสภาพภูมปิระเทศเดยีวกนันี้) เตรยีมประเดน็เพื่อพดูคุย: 

• คุณค่าใดในรายการเหล่านี้ทีม่คีวามส าคญั, 
• ท าไมจงึมคีวามส าคญั, 
• กจิกรรมอะไรบา้งทีเ่ป็นภยัคุกคามต่อคุณค่าเหล่านี้, และ  
• เกษตรกรจะท าอะไรไดบ้า้งเพื่อหลกีเลีย่งหรอืลดผลกระทบจากภยัคุกคามดงักล่าว  

 

1.3 จ าแนกชนิดพนัธุท์ีส่ าคญั  
จ าแนกชนิดพนัธุท์ีเ่ป็นสตัวห์รอืพชืทีค่วรสงวนไวต้ามกฎหมายระดบัประเทศ และชนิดพันธุห์ายาก, ถูก

คุกคาม หรอืใกลสู้ญพนัธุ ์ตามทีร่ะบุใน IUCN Red-listed (มแีนวโน้มเป็น HCVs 1 และ 3) ซึ่งทราบขอ้มูลว่ามอียู่ใน

พืน้ที ่จากนัน้เลอืกชนิดพนัธุด์งักล่าวมาประมาณ 10-15 ชนิด (หรอื กลุ่มของชนิดพนัธุท์ีใ่กลเ้คยีงกนั) ซึง่: 

• อาจจะพบในสวนปาลม์น ้ามนัของเกษตรกร หรอื พบเจอในพืน้ทีซ่ึง่มสีวนปาลม์น ้ามนักระจายสลบักบั

พืน้ทีป่่าธรรมชาต,ิ 

• อาจจะไดร้บัผลกระทบจากกจิกรรมของเกษตรกร, 

• ชนิดพนัธุท์ีเ่กษตรกรคุน้เคยและจ าแนกชนิดได ้ 

ชนิดพนัธุท์ีส่ าคญัอาจจะหมายถงึชนิดทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของพืน้ที,่ สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมทีจ่ าเป็นตอ้งมถีิน่อาศยั

กวา้ง, นกและสตัวเ์ลือ้ยคลานทีต่้องเคลื่อนทีผ่่านหรอืใชส้วนปาลม์เพื่อเป็นถิน่อาศยัดว้ย ชนิดพนัธุเ์หล่านี้อาจจะหมาย

รวมถงึปลาหรอืสตัวน์ ้าอื่นๆ ทีม่คีวามอ่อนไหวต่อการตกตะกอนของล าน ้าหรอืการปนเป้ือนของยาปราบศตัรพูชื   

จากนัน้จ าแนกภยัคุกคามต่อชนิดพนัธุเ์หล่านี้, วธิกีารทีจ่ะหลกีเลีย่งภยัคุกคาม, ลดหรอืบรรเทาผลกระทบ

จากภยัคุกคามดงักล่าว เตรยีมรูปภาพของชนิดพนัธุส์ าคญัพรอ้มชื่อสามญัในภาษาทอ้งถิน่ไวด้ว้ย 
 

ชนิดพนัธุส์ ำคญั / กลุม่ชนิดพนัธุ ์ ภยัคกุคำม 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

                                                           
4 กลา่วอกีนยัคอืการเพิม่ความเสีย่งท าใหเ้กดิการชะลา้งหน้าดนิ และ/หรอื การเกดิโคลนหรอืแผน่ดนิถล่ม หากพชืปกคลมุหายไป  
5 สตัวป่์า, ปลา, เมลด็พชื, พชืสมนุไพร เป็นตน้ 
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2. กำรสนทนำหรืออภิปรำย (Dialogue) 
 

2.1 เชญิสมาชกิกลุ่มเขา้รว่มประชุม 
ก าหนดวนัและเชญิสมาชกิกลุ่มเขา้ร่วมประชุม วตัถุประสงคข์องการประชุม คอื หลงัการประชุมสมาชกิกลุ่ม

จะตอ้งเกดิความตระหนกัเกีย่วกบัชนิดพนัธุห์ายาก, ถูกคุกคาม และใกลส้ญูพนัธุ ์และพืน้ทีท่ีม่คีุณค่าต่อการอนุรกัษ์ หรอื 

HCVs ซึง่พบในพืน้ที ่รวมทัง้ขอ้ตกลงร่วมเกีย่วกับวธิปีฏบิตัเิพื่อป้องกนัล่วงหน้า ส าหรบัการดูแลรกัษาพืน้ที ่HCVs ให้

คงอยู่  จ านวนของผูเ้ขา้ร่วมในการประชมุแต่ละครัง้ไมค่วรเกนิ 20-25 คน เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการมสีว่นร่วมในการประชมุ 

ทัง้นี้ผูจ้ดัการกลุ่มอาจจะตอ้งจดัการประชุมหรอืการประชุมเชงิปฏบิตักิารหลายครัง้กบัเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้

สมาชกิทุกคนไดเ้ขา้ร่วม ในสถานการณ์ทีม่ีสมาชกิมากเกนิกว่าทีผู่จ้ดัการกลุ่มจะพบไดด้ว้ยตวัเอง ผูจ้ดัการกลุ่มอาจจะ

พจิารณาจดัการอบรมใหก้บัผูน้ าเกษตรกร เช่น ตวัแทน 1-2 คนจากหนึ่งหมู่บา้น เพื่อใหผู้น้ าเหล่าน้ีช่วยในการใหข้อ้มลู   
 

2.2การสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัการรบัรองมาตรฐานและพืน้ทีท่ีม่คีุณค่าสงูต่อการอนุรกัษ์6 
ก่อนการพดูคุยแลกเปลีย่นเกีย่วกบั HCVs และวธิกีารในการรกัษาสิง่เหล่าน้ี เกษตรกรจ าเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจ

เกีย่วกบั RSPO และแนวคดิการรบัรองมาตรฐาน หากยงัไม่ไดม้กีารพดูคุยเรื่องนี้มาก่อน เช่น หากการด าเนินการตาม

เกณฑก์ าหนดที ่5.2 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อย เพื่อขอการรบัรองมาตรฐานกลุ่ม 

การชี้แจงเกี่ยวกบัการรบัรองมาตรฐานควรเป็นประเดน็แรกในก าหนดการประชุมกับเกษตรกร  เนื่องจากการรบัรอง

มาตรฐาน RSPO ยงัไม่ค่อยเป็นทีรู่้จกัในหลายภูมภิาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ภูมภิาคอื่นๆ นอกเหนือจากเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต ้ ดงันัน้ผูจ้ดัการกลุ่มตอ้งใหค้วามส าคญักบัการหลกีเลีย่งไม่ใหเ้กดิความคาดหวงัทีไ่ม่เป็นจรงิของการสรา้งรายได้

ทางการตลาด (เกษตรกรอาจจะไม่ไดร้บัราคาทีด่กีว่าราคาตลาด หรอืราคา premium อย่างน้อยในระยะเวลาอนัใกล)้ แต่

ควรเน้นที่ผลประโยชน์จากวธิปีฏบิตัิที่ดซีึ่งเกษตรจะได้รบั รวมทัง้ผลดต่ีอสิง่แวดล้อมในท้องถิ่นที่เกษตรกรต้องพงึพงิ  

RSPO มเีอกสารและสื่อเพื่อน าเสนอซึง่อาจจะช่วยในการอธบิายได ้อย่างไรกด็ผีูจ้ดัการกลุ่มจะต้องช่วยจดัท าขอ้มูลให้

เขา้ใจง่ายขึน้ และน าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิททอ้งถิน่ รวมทัง้แปลเป็นภาษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
เกณฑก์ าหนดที ่5.2 ของ RSPO ระบุว่าผูป้ลกูปาลม์น ้ามนัจะตอ้งดูแลรกัษา HCVs ทีพ่บในทีด่นิของตน รวมทัง้ช่วย

ปกป้องชนิดพนัธุแ์ละพืน้ทีท่ีม่คีุณค่าเหล่านี้ในสภาพภูมปิระเทศโดยรอบ การด าเนินการเช่นนี้จะเกดิขึน้ไดเ้กษตรกรต้องมี

ความเขา้ใจผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากประเดน็เหล่านี้ ดงัค ากล่าวทีว่่าสิง่ทีอ่ยู่ขา้งในส าคญักว่าบรรจุภณัฑ ์และสิง่เหล่านี้

ไม่จ าเป็นต้องท าให้เป็นทางการหรือพยายามค้นหาค าจ ากดัความที่เหมาะสมมากเกินไป เพราะในทางปฏบิตัิ HCVs 

ส าหรบัเกษตรกรรายย่อยอาจจะหมายถงึ: 
 

• สตัวแ์ละพชืทีห่ายากและมคีวามเสีย่งสญูพนัธุ ์และแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของชนิดพนัธุเ์หล่านี้ (HCV1,3); 
• น ้าสะอาด, การรกัษาหน้าดนิ และป้องกนัแผ่นดนิถล่ม (HCV4); 
• อาหารและทรพัยากรพืน้ฐานทีไ่ดจ้ากป่า และระบบนิเวศทางธรรมชาต ิ(HCV5); และ 
• สถานทีแ่ละทรพัยากรทีม่คีวามส าคญัทางวฒันธรรมและศาสนา (HCV6). 

 
 
                                                           
6 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวคดิ HCV ดูรายละเอยีดไดใ้นเวบ็ไซตข์อง HCVRN https://www.hcvnetwork.org/ 

http://www.hcvnetwork.org/
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2.3 การพดูคุยเกีย่วกบับรกิารและทรพัยากรขัน้พืน้ฐานจากระบบนิเวศ และวธิกีารป้องกนัและรกัษา  

 
การพูดคุยและยนืยนัขอ้มลูเกีย่วกบับรกิารและทรพัยากรขัน้พืน้ฐานจากระบบนิเวศ ซึง่ไดม้กีารจ าแนกเบือ้งตน้จาก

ผูจ้ดัการกลุ่มแลว้ (ในหวัขอ้ 1.2) รวมทัง้ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางหรอืวธิกีารป้องกนัและรกัษา ความส าคญัของ HVCs 

5 และ 6 นัน้มีความหลากหลายตามบริบทและระบบของสทิธแิละการถือครอง โดยหลกัการนัน้เกษตรกรอาจจะถูก

คาดหวงัให้ต้องป้องกนัและรกัษา HCVs 5 และ 6 เอาไว้ทัง้คุณค่าและประโยชน์ไม่ให้เกดิการท าลายเพื่อประโยชน์

สว่นตวั หากท าเช่นนี้ไดใ้นกรณีใดกไ็ม่จ าเป็นตอ้งมกีารก าหนดกฎระเบยีบใดใดเพิม่เตมิ  
 

วธิปีฏบิตัเิพื่อป้องกนัล่วงหน้า หรอื Precautionary Practices (PPs) ถูกพฒันาขึน้มาเพื่อป้องกนัรกัษา HCVs 4 เมื่อ

พบในพืน้ที ่โดยมคีวามคลา้ยคลงึกบัขอ้ก าหนดดา้นอื่นๆ ของมาตรฐาน RSPO ค่อนขา้งมาก รวมทัง้คลา้ยกบัวธิปีฏบิตัิ

ทางการเกษตรที่ด ีสิง่ที่ก าหนดขึน้อาจไม่ลงรายละเอยีดมากนัก และผู้เขา้ร่วมการประชุมควรมสี่วนช่วยในการแกไ้ข

ร่วมกนั หรอืเพิม่เตมิหากมคีวามจ าเป็น เพื่อให ้PPs นี้เหมาะสมกบัสถานการณ์เฉพาะของทอ้งถิน่มากทีส่ดุ   
 
PP.1  หา้มใชย้าปราบศตัรพูชืหรอืปุ๋ ยเคม7ี ใกลก้บั (ในระยะน้อยกว่า 20 เมตร จาก) แม่น ้า, บ่อน ้า และทะเลสาบ 

PP.2  หา้มทิง้ของเสยีหรอืน ้าเน่าเสยีลงในแม่น ้า, บ่อน ้า, หรอืทะเลสาบ  

PP.3  รกัษาสภาพป่าหรอืพชืปกคลุมบรเิวณรมิแม่น ้า, บ่อน ้า, และทะเลสาบตลอดเวลา (ไม่เปิดใหเ้หน็หน้าดนิ)  

PP.4  หา้มท าการระบายน ้า8ออกจากพืน้ทีชุ่่มน ้าหรอืป่าพรุตามธรรมชาต ิ

PP.5  รกัษาสภาพป่าหรอืพชืปกคลุมบรเิวณพืน้ทีล่าดชนั 

PP.6  เคารพการใชต้ามจารตีประเพณี/สทิธใินการเขา้ถงึพืน้ทีข่องผูอ้ื่น 
 

ตารางแสดงใหเ้หน็ตวัอย่าง PPs ทีพ่บทัว่ไป ในรปูแบบทีส่ ัน้และกระชบั ตวัอย่างขอ้หา้มเหล่านี้คอืสิง่ทีค่าดหวงั

ว่าจะเป็นผลลพัธ์จากการประชุมกบัเกษตรกรมากกว่าข้อเสนอแนะทัว่ๆไป เป้าประสงค์เบื้องหลงั PPs คือการสร้าง

ผลกระทบทางบวกส าหรบัผูค้นและธรรมชาต ิ  

 

2.4 พดูคุยถงึชนิดพนัธุส์ าคญัทีม่อียูใ่นพืน้ที ่และหาวธิกีารในการป้องกนัรกัษาชนิดพนัธุเ์หล่านี้   
 

พูดคุยเกีย่วกบัชนิดพนัธุส์ าคญัทีพ่บในพืน้ที ่ซึง่ไดม้กีารจ าแนกไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 1.3 และช่วยกนัยนืยนัว่ายงัมี

การพบแต่ละชนิดอยู่ในพืน้ทีจ่รงิหรอืไม่ โดยตัง้ค าถามว่าเกษตรกรเคยพบชนิดพนัธุเ์หล่านี้หรอืมหีลกัฐานการพบชนิด

พนัธุเ์หล่าน้ีทางใดทางหนึ่งหรอืไม?่ ชนิดพนัธุม์สีถานะทีห่ายากหรอืพบทัว่ไป? พบครัง้สดุทา้ยเมือ่ไหร่และทีไ่หน? หรอืมี

ชนิดพนัธุอ์ื่นๆ อกีหรอืไม่ทีค่วรเพิม่เขา้มาในรายชื่อ? ท าไมตอ้งอนุรกัษ์ชนิดพนัธุเ์หล่านี้? ภยัคุกคามหลกัๆของชนิดพนัธุ์

เหล่าน้ีคอือะไร? และเกษตรกรจะท าอะไรไดบ้า้งเพื่อลดภยัคุกคามเหล่านัน้? 
 

                                                           
7 นอกจากหญ้า / สิง่ทีเ่หลอืจากการเกบ็เกีย่ว  
8 ขณะที ่RSPO อนุญาตใหม้กีารถ่ายเทน ้าในพืน้ทีป่่าพรไุดบ้างส่วน แตเ่พื่อป้องกนัล่วงหน้าจงึไมค่วรใหด้ าเนินการโดยเกษตรกร เพราะมกัจะไมม่ี
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและอ านาจในการตดิตามและรกัษาระดบัน ้าในระยะยาว  
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ผูจ้ดัการกลุ่มจะต้องเตรยีมตวัส าหรบัการพดูคุยเรื่องนี้ รวมทัง้เตรยีมตวัส าหรบัการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ที่

จะเกดิขึน้เกีย่วกบัการป้องกนัและอนุรกัษ์ชนิดพนัธุเ์หล่าน้ีดว้ย เน่ืองจากชนิดพนัธุบ์างชนิดนัน้มปีระโยชน์ (ทางตรงหรอื

ทางอ้อม) ส าหรบัมนุษย์ เช่นการช่วยผสมเกสรพชืไร่ หรือ ช่วยก าจดัหนูและศตัรูพืชอื่นๆ ท าให้คนอาจจะต้องการ

อนุรกัษ์ไว้ ส่วนชนิดพนัธุอ์ื่นๆ ที่อาจจะไม่ค่อยอยากเลอืก แต่จรงิๆ แล้วอาจจะมหีน้าทีส่ าคญัในระบบนิเวศ ทั ้งนี้การ

ถกเถยีงนี้อาจจะเกดิขึน้หากมกีรณีทีเ่ด่นชดัจรงิๆ การใช้เหตุผลกว้างๆ ว่า “ระบบนิเวศจะเสื่อมสลายคล้ายกบับ้าน

กระดาษที่พงัลงหากมชีนิดพนัธุ์บางชนิดหายไป” นัน้ไม่เป็นจรงินัก (จากขอ้เทจ็จรงิที่ว่า ชนิดพนัธุ์ที่หายากมกัจะ

เป็นชนิดที่มบีทบาทส าคญัในระบบนิเวศ) แต่อาจช่วยได้มากกว่าหากใช้เหตุผลเฉพาะกรณีไปเช่น ชี้ให้เหน็ถึง

หน้าที่ตามกฎหมาย, ความส าคญัต่อเศรษฐกจิการท่องเที่ยว, หรอืหากไม่มเีหตุผลเฉพาะอาจจะกล่าวถึงเป้าหมาย

ร่วมกนัในการคงรกัษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชวีภาพของชาติ กรณีที่ยากที่สุดอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็เกี่ยวกบัชนิดพนัธุ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการลดลงของสตัว์เลี้ยง หรอืแม้แต่เป็นอนัตรายต่อคน แต่ชนิดพนัธุ์เหล่านี้

กม็สีทิธทิี่จะคงอยู่ การถกเถียงในกรณีนี้อาจไม่ได้ขอ้สรุปนอกจากจะเกดิแนวทางที่จะช่วยลดหรอืบรรเทาความ

ขดัแย้งระหว่างมนุษย์และสตัว์ป่าขึน้มาก่อน    
 

ความคาดหวงัจากการประชุมเพื่อพูดคุยในประเดน็นี้คอื การช่วยกนัเสนอแนะสิง่ทีเ่ป็นภยัคุกคามต่อการคง

อยู่ของชนิดพนัธุแ์ละช่วยกนัเสนอแนะและเหน็ชอบแนวทางหรอืวธิกีารทีส่ามารถท าไดเ้พื่อลดหรอืบรรเทาผลกระทบ

จากภยัคุกคามดงักล่าว โดยอาจจะใชก้ารเปรยีบเทยีบขอ้เสนอแนะทีเ่กดิขึน้กบัตวัอย่าง PPs ดา้นล่าง จากนัน้กแ็กไ้ข

หรอืเพิม่เตมิตามทีจ่ าเป็น  
 

PP.7  หา้มการล่าหรอืฆา่ชนิดพนัธุส์ตัวท์ีส่ าคญั 

PP.8  หา้มซือ้, มไีวค้รอบครอง หรอื บรโิภคชนิดพนัธุส์ตัวท์ีส่ าคญั  

PP.9  หา้มหาหรอืวางกบัดกัชนดิพนัธุส์ตัวท์ีส่ าคญัหรอืใชส้ารพษิทีอ่าจสง่ผลกระทบกบัชนิดพนัธุเ์หล่าน้ี  

PP.10 ใชแ้นวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหว่างมนุษยแ์ละสตัวป่์า ตามทีเ่หน็ชอบร่วมกบัผูจ้ดัการกลุ่ม  

PP.11 หา้มสกดักัน้การเขา้ถงึ9หรอืการเคลื่อนยา้ยของสตัวป่์า (นอกพืน้ทีจ่ าเป็นหรอืคอกทีท่ าไวส้ าหรบัสตัวเ์ลีย้ง)  

PP.12 หา้มการถางพืน้ทีส่ าหรบัปลกูใหม่ ก่อนไดร้บัความเหน็ชอบจากผูจ้ดัการกลุ่ม10 
 
 

2.5 ใหค้วามเหน็ชอบในรายการวธิปีฏบิตัเิพือ่ป้องกนัลว่งหน้าทีส่มบรูณ์แลว้  
 

ทบทวน, ปรบัปรุงแก้ไข และเหน็ชอบในผลลัพธ์ของการประชุม, ซึ่งรวมถึงรายการสุดท้ายของชนิดพนัธุ์ที่

ส าคญั บรกิารทางนิเวศ และวธิปีฏบิตัิเพื่อป้องกนัล่วงหน้า ที่ช่วยกนัก าหนดขึน้ และเพื่อให้สิง่ที่ก าหนดน าไปสู่การ

ปฏบิตัิอย่างแท้จรงิ (เช่นเดยีวกบัวธิปีฏบิตัิที่ดีอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรบัการรบัรองมาตรฐาน) เกษตรกรรายย่อยทุกคน

                                                           
9 นอกเหนือจากขอ้ตกลงเพื่อลดความขดัแยง้ระหว่างมนุษยแ์ละสตัวป่์า   
10 การถางพืน้ทีด่งักลา่วมกี าหนดแนวทางในเกณฑก์ าหนดที ่7.3 ของ RSPO และอยู่นอกเหนือขอบเขตของเอกสารนี้ แมโ้ดยหลกัการจะดูซ ้าซอ้นก็
ตาม แต่ PP.12 ทีบ่รรจไุวก้เ็พื่อใหแ้น่ใจวา่เกษตรกรจะยงัคงตระหนกัถงึขอ้หา้มนี้    
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จะตอ้งรูว้่าตนตอ้งท าอะไร เมือ่ไหร่ และท าไม ดงันัน้ตอ้งมกีารพดูคุยและเหน็ร่วมในระบบการตรวจสอบและตดิตามดว้ย

ตนเอง เพื่อใหส้มาชกิกลุ่มทุกคนด าเนินการตามกฏขอ้ตกลงทีก่ าหนดขึน้ (ดรูายละเอยีดดา้นล่าง)  

ขณะที่บทบาทของผู้จดัการกลุ่มจ ากดัอยู่ที่การไปพบและสนับสนุนผู้ได้รบัการรบัรองมาตรฐานกลุ่ม แต่การ

รบัรองกลุ่มและการเหน็ชอบกบัวธิปีฏบิตัเิพื่อป้องกนัล่วงหน้าควรต้องสื่อสารถงึบุคคลอื่นหรอืเกษตรกรอื่นๆ ทีไ่ม่ไดเ้ป็น

สมาชิกกลุ่มด้วยหากเป็นไปได้ เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกนัและส่งเสรมิแนวทางปฏิบตัิที่ดีขึน้ในระดบัสภาพภูมิ

ประเทศ รวมทัง้ช่วยลดแรงเสยีดทานระหว่างเกษตรกรที่เป็นสมาชกิกลุ่มและเกษตรกรทีไ่ม่ได้เป็น ซึ่งการส่งเสรมิใน

ระดบัทีก่วา้งขึน้น้ีอาจช่วยกระตุน้ใหม้เีกษตรกรเขา้ร่วมเป็นสมาชกิกลุ่มมากขึน้   
 
3. การตรวจสอบและตดิตาม (Verification and Monitoring) 
 
 

ในการด าเนินการตามวธิปีฏบิตัเิพื่อป้องกนัล่วงหน้า จะต้องท าการประเมนิโดยผสมผสานระหว่างการ

ตรวจสอบอย่างง่ายๆ ดว้ยตวัเกษตรกรเอง, การตรวจประเมนิเกีย่วกบัการด าเนินการตามขอ้ตกลงโดยผูจ้ดัการกลุ่ม 

และการตรวจประเมนิโดยผูต้รวจสอบเพื่อการรบัรองมาตรฐาน    
 

3.1 การประเมนิตนเองของเกษตรกรรายยอ่ย  
องคป์ระกอบพืน้ฐานในการประเมนิตนเองคอืเกษตรกรท าเครื่องหมายเพื่อเชค็ว่าไดด้ าเนินการตาม PP แต่ละขอ้

ทีเ่หน็ชอบร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ (เช่น ทุกเดอืน หรอื ทุกไตรมาส) ในรายการทีผู่จ้ดัการกลุ่มจดัเตรยีมให ้(รายการอาจ

เป็นรูปภาพหรอืสญัลกัษณ์ในกรณีทีม่รีะดบัการศกึษาต ่า) รายการยงัควรประกอบดว้ยรูปแบบหรอืแบบฟอรม์อย่างง่าย

ส าหรบัรายงานการสงัเกตพบชนิดพนัธุ์ส าคญั และส าหรบับนัทกึภยัคุกคามที่เกดิขึน้กบัชนิดพนัธุ์ส าคญัและบรกิารทาง

นิเวศ 
 

3.2 การตรวจสอบโดยผูจ้ดัการกลุ่ม  
ผูจ้ดัการกลุ่มมคีวามรบัผดิชอบในการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารการประเมนิตนเองทีเ่กษตรกรจดัท า

ขึน้ โดยการตดิตามสวน การตรวจสอบนี้ควรเป็นสว่นหนึ่งของระบบการตดิตามภายในซึง่จ าเป็นต่อการรบัรองมาตรฐาน

ของ RSPO และเป็นบนัทกึที่เป็นทางการในการตรวจประเมนิการด าเนินการตามวธิปีฏบิตัิเพื่อป้องกนัล่วงหน้าของ

เกษตร  
 

ผูจ้ดัการกลุ่มจะต้องประเมนิเบือ้งต้นว่าการตรวจประเมนิจะมคีวามเขม้ขน้ขนาดไหน ตามเกณฑก์ารประเมนิ

ความเสีย่งที่อยู่ในขัน้ตอนปฏบิตัิการรบัรองกลุ่มของ RSPO ตวัชี้วดัว่ามคีวามเสีย่งสูงซึ่งน าไปสู่การตรวจสอบอย่าง

เขม้ขน้ประกอบด้วยการมีสดัส่วนของสมาชกิใหม่ๆ มาก, สมาชกิกลุ่มมคีวามหลากหลายสูง, การมสีดัส่วนของคนที่

ไม่ไดเ้ป็นสมาชกิอยู่จ านวนมากในสภาพภูมปิระเทศเดยีวกนั, การแขง่ขนัเกีย่วกบัการขายผลผลติใหก้บัโรงงานทีไ่มผ่่าน

การรบัรอง, และการมพีืน้ทีป่่าธรรมชาตเิหลอือยู่ในสภาพภูมปิระเทศค่อนขา้งมาก หากพบตวัชีว้ดัความเสีย่งเหล่านี้ท า

ให้ต้องเขม้งวดส าหรบัการบนัทกึและการตดิตามด้วยว่าเกษตรกรจะไม่สามารถส่งผลผลติปาล์มสดมากกว่าศกัยภาพ

ของพื้นที่และก าลงัผลิตของสวน (เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีผลผลิตมาจากการขยายพื้นที่โดยไม่ได้รบัอนุญาตหรือจาก

เกษตรกรทีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิกลุ่ม)   
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ผูจ้ดัการกลุ่มควรเริม่การตรวจประเมนิทนัททีี่เกษตรกรเริม่บนัทกึในแบบประเมนิตนเอง เพื่อจะไดท้ราบกรณี

เกิดการไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเพื่อสามารถแก้ไขได้ตัง้แต่ช่วงเริ่มต้น อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงนัน้เป็น

กระบวนการ และพฤตกิรรมใหม่ๆ ไม่สามารถเกดิขึน้ไดช้ัว่ขา้มคนื ดงันัน้การตรวจประเมนิในช่วงแรกอาจจะเป็นโอกาส

ในการรณรงคแ์ละใหก้ารอบรมเกษตรกรทีไ่ม่ด าเนินการตามขอ้ตกลงไปพรอ้มๆ กบัการควบคุมความเขม้ขน้ในการตรวจ

ประเมนิ (ความถี่ในการสุ่มตวัอย่าง) และจุดเน้นในการตรวจตดิตามนัน้ควรต้องปรบัเป็นระยะ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระดบั

ของการด าเนินการตามขอ้ตกลงตามทีพ่บ หากมกีารฝ่าฝืนขอ้ตกลงในจ านวนทีเ่ด่นชดั ควรจดัการประชุมหลงัจากนัน้เพื่อ

อธบิายและทบทวนกบัสมาชกิถึงสิง่ที่ไดต้กลงร่วมกนัและผลทีจ่ะตามมาหากยงัมกีารฝ่าฝืนขอ้ตกลงนี้ต่อไป นอกจากนี้

หากการตรวจประเมนิโดยผูจ้ดัการกลุ่มก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทีส่่งผลต่อความสมัพนัธห์รอืการประสานงานดา้นอื่นๆ กบั

สมาชกิกลุ่ม อาจจะมอบหมายใหบุ้คคลอื่นทีม่คีวามช านาญท าการตรวจประเมนิแทน โดยทีค่วามรบัผดิชอบทัง้หมดกย็งั

เป็นของผูจ้ดัการกลุ่ม   
 

3.3 ประเมนิผลของการตดิตามและการด าเนินการ ตามทีจ่ าเป็น  
ผลลพัธ์ที่จ าเป็นจากการตรวจตดิตามคอื บนัทกึผลการตรวจประเมนิทีม่คีุณภาพ ซึ่งจะช่วยแสดงถงึความมี

ประสทิธิภาพของการด าเนินงานต่อผู้ตรวจรบัรองมาตรฐานด้วยเช่นกนั อย่างไรก็ดีการตรวจสอบและติดตามจะมี

ประโยชน์กต่็อเมื่อมกีารน าผลมาประเมนิการด าเนินงานอยู่เสมอและมกีารตดัสนิใจด าเนินการบางอย่างเพื่อแกไ้ขปัญหา

ทีพ่บ และสญัญาณของความส าเรจ็ในการแกไ้ขปัญหาคอืการตรวจสอบและตดิตามครัง้ต่อๆไป พบผลทีด่ขี ึน้   


