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 RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป็นมาตรฐาน
การผลิตน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน�้ามันและน�้ามันที่ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติมากที่สุดขณะนี้ อย่างไรก็ตามมาตรฐาน RSPO มี
หลักการ เกณฑ์ก�าหนด ตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติค่อนข้างมากและซับซ้อนซึ่งอาจท�าให้
เกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพเข้าใจเนื้อหาและน�าไปสู่การปฏิบัติได้ยาก 
 ทางโครงการฯ จึงเล็งเห็นว่าควรจัดท�าสื่อด้วยภาพวาดและเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
และกะทัดรัดเพื่อการเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ามัน รวมทั้งบุคคลทั่วไป
ในทุกเพศ ทุกวัย อย่างไรก็ตามหากท่านผู้อ่านสนใจในรายละเอียดของเนื้อหาเพิม
เติม ท่านสามารถศึกษาได้จากฉบับเต็มตามการตีความของคณะท�างานเฉพาะกิจ
ส�าหรับเกษตรกรรายย่อย (Thailand’s Task Force for Smallholder, TH-TSF) 
 เนื่องในโอกาสนี้ทางโครงการฯ ขอขอบคุณคณะท�างานตีความหลักการและ
เกณฑ์ก�าหนดของ RSPO ประเทศไทยที่ได้มีจิตอาสา ทุ่มเททั้งเวลา แรงกายและ
แรงใจจนท�าให้มีมาตรฐาน RSPO ของประเทศไทย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ เกษตรกร 
อาสาสมัคร ผู้วาดภาพและทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดเตรียมเอกสารฉบับนี้
จนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

         ดร. ยศวิน  กู่แก้วเกษม
       ผู้จัดการโครงการฯ
           2554

ค�ำน�ำ



คืออะไร?RSPO
 อาร์ เอส พี โอ เป็นค�าย่อมาจากภาษา
อังกฤษ “Roundtable on Sustainable 
Palm Oil” หมายถึง การผลิตปาล์มน�้ามัน
อย่างยั่งยืน โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับ
ผิดชอบต่อชุมชนซึ่งริเริ่มมาจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลายภาคส่วน 
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RSPO
ท�ำไมต้องมี?

 ในปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการบริโภคน�้ามันปาล์มและไบโอดีเซล
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง และมีผลเสียต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น 
 แรงกดดันของผู้บริโภคท�าให้อุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม เกิดแนวคิด
ริเริ่มในการผลิตอย่างยั่งยืนขึ้นโดยมีการก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสร้างความ
มั่นใจในการผลิตปาล์มน�้ามันอย่างยั่งยืนขึ้น
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กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปำล์มน�้ำมัน
ต้องท�ำอย่ำงไรถึงจะได้รับกำรรับรอง?

   เกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่ม1
มีระบบการควบคุมภายในกลุ่ม2
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เกษตรกรต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ก�าหนด RSPO3

กลุ่มต้องผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐาน RSPO4



กำรปลูกปำล์มตำมมำตรฐำนของ 
RSPO เป็นอย่ำงไร?

 เป็นการปลูกปาล์มน�้ามันโดยมีการก�ากับดูแลในเรื่องการจัดการสวน การดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อม และ การอยู่ร่วมกันภายในชุมชน

มาตรฐาน RSPO มี 8 หลักการ คือ

1. ความโปร่งใส

2. ท�าตามกฎหมาย และ ระเบียบ

3. สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาว

4. ท�าตามวิธีการดูแลรักษาปาล์มน�้ามันที่ดี

5. ดูแล รักษา สิ่งแวดล้อม 

6. รับผิดชอบต่อลูกจ้าง และชุมชน

7. ปลูกปาล์มใหม่อย่างมีความรับผิดชอบ

8. พัฒนาสวนปาล์มน�้ามันอย่างต่อเนื่อง
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เกษตรกรต้องปฏิบัติอย่ำงไรถึงจะได้รับ
กำรรับรองตำมมำตฐำน RSPO?

หลักกำรข้อที่ 1: ควำมโปร่งใส

บันทึกข้อมูลการร้องขอและการตอบสนองด้านต่างๆ ต่อค�าขอของสมาชิกกลุ่มและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเก็บรักษาบันทึก

มีเอกสารการบริหารจัดการของกลุ่มเกี่ยวกับกฎหมาย สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่
พร้อมเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ได้แก่

- เอกสารสิทธิที่ดิน/การใช้ที่ดิน หรือสิทธิในการใช้ที่ดิน โดยไม่มีการคัดค้าน
จากชุมชน และผู้เสียสิทธิในที่ดิน
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เอกสารของกลุ่มเรา
จะเก็บไว้ในตู้ด้านหน้านี้นะ

ครับ!!

- ข้อตกลงระหว่างสมาชิกกลุ่มและ
ผู้จัดการกลุ่ม (ต้องส�าเนาให้สมาชิก
หรือประกาศไว้ที่ส�านักงานกลุ่มด้วย)



หลักกำรข้อที่ 2: ท�ำตำมกฎหมำย และ ระเบียบ
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มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความรู้เรื่องมาตรฐานแก่สมาชิก
เอกสารการบริหารจัดการกลุ่มพร้อมเปิดเผยแก่สมาชิกกลุ่ม

มีหลักฐานการท�าตามกฎหมายของสมาชิก พร้อมมีการติดตามจากผู้จัดการกลุ่ม
มีรายชื่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน�้ามันที่มีความส�าคัญ และทันสมัย
สมาชิกมีหลักฐานที่แสดงถึงสิทธิการถือครองที่ดิน การใช้ที่ดิน และต้องไม่ถูก
คัดค้านสิทธิ์



หลักกำรข้อที่ 3:สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจในระยะยำว

กรณีที่มีการปลูกทดแทน ต้องมีแผนการปลูกทดแทนประจ�าปีที่เหมาะสม
สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนบริหารจัดการงบประมาณประจ�าปี 
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นี่ไงครับ 
แผนที่แปลงของผม

ถ้ามีปัญหาการใช้หรือครอบครองที่ดิน ต้องมีการแก้ปัญหาหรือความก้าวหน้าของการ
แก้ปัญหา
มีผังแปลงของสมาชิกแต่ละราย และท�าเป็นผังแปลงรวมของกลุ่มอย่างมีส่วนร่วม



ขั้นตอนการท�างาน
- มีเอกสารขั้นตอนการท�างานในกิจกรรมหลักตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส�าหรับปาล์มน�้ามัน พร้อมมีการติดตามจากการท�าตามนโยบายของสมาชิกโดยผู้จัดการ
กลุ่ม
- มีการฝึกอบรม
เพื่อทบทวนและเพิ่ม
ความรู้แก่สมาชิก
เรื่องกิจกรรมหลัก
ส�าหรับการท�าสวน
ปาล์มน�้ามัน 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
- สมาชิกบันทึกข้อมูลการจัดการสวน (เช่น การใส่ปุ๋ย) และการให้ผลผลิต 
พร้อมมีการติดตามจากผู้จัดการกลุ่ม

หลักกำรข้อที่ 4:ท�ำตำมวิธีกำรดูแลรักษำปำล์มน�้ำมันที่ดี

ไม่เคยรู้มาก่อนนะนี่ ว่าผลผลิต
จะดีขนาดนี้ ถ้าไม่จดบันทึกไว้
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วันนี้ อ.ธีระพงศ์
จะมาอบรมเรื่อง

การจัดการสวนนะครับ

ดีเหมือนกัน
พวกเราจะได้จัดการ

ได้ถูกซะที



ความเสื่อมโทรมและพังทลายของดิน
- หลักฐานการลดและป้องกันการพังทลาย และการเสื่อมโทรมของดิน
- ถ้าอยู่ระหว่างหรือก่อนปลูกทดแทนในพื้นที่ลาดชัน ต้องหาวิธีการเพื่อลดการ
  พังทลาย เช่น ท�าแนวลดหลั่น
- ติดตามการท�างานของสมาชิก และเทคนิคที่น�าไปใช้
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่สมาชิกกลุ่ม เรื่องวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน
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การจัดวางทางใบคลุมพื้นที่
ของสวน สามารถช่วยรักษา
ความชื้นของดินได้ดีครับ

พื้นที่ที่มีความลาดชัน จะต้อง
ท�าขั้นบันไดเพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินด้วยครับ



การบริหารจัดการน�้า
- หลักฐานการลดการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน�้า
- ให้ค�าแนะน�าหรือความรู้เพื่อรักษาระดับและคุณภาพน�้าแก่สมาชิก
- ถ้าปลูกทดแทนริมตลิ่ง ควรปลูกพืชรักษาแนวตลิ่ง
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- ดูแลและฟื้นฟูเกี่ยวกับสภาพน�้าและริมตลิ่ง เช่น ปลูกหญ้า



การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
- ให้ความรู้แก่สมาชิกเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
- เก็บเอกสารทางวิชาการหรือแผนการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่กลุ่ม
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เลี้ยงผมไว้ในสวน
รับรองไม่มีหนู และงูรบกวน
พวงชมพู หรือบานเช้าก็ไล่

ศัตรูพืชได้นะครับ

- มีหลักฐานการน�าการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานไปใช้
- ติดตามการน�าการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของสมาชิก

มีโรค มีแมลงศัตรูพืช
บ้างไม๊นี่??

ต้องตรวจดูซะหน่อยแล้ว



สารเคมี
- บันทึกการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช และใช้เฉพาะสารเคมีที่มีการขึ้นทะเบียนใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
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จัดให้เป็นระเบียบ
และเป็นหมวดหมู่
ง่ายๆ แค่นี้เอง

- เก็บสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชอย่างเหมาะสม และปลอดภัย
- ให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะการใช้ให้
ถูกต้องเหมาะสม



อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มีนโยบายของกลุ่มด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน พร้อม
ติดตามการท�าตามนโยบายของสมาชิก

- มีขั้นตอนปฏิบัติส�าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหลัก
- ให้ความรู้กิจกรรมที่มีความเสี่ยงหลักส�าหรับสมาชิก
- จดบันทึกอุบัติเหตุจากการท�างาน 
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การฝึกอบรม
- จัดการอบรมตามเรื่องที่สมาชิกต้องการ
- มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก
- เรื่องที่ต้องจัดการอบรม ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก, มาตรฐาน
RSPO, การท�าตามกฎหมาย, การบริหารจัดการน�้า, การจัดการศัตรูพืชแบบผสม
ผสาน, การใช้สารเคมี, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการใช้ไฟเผาและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หลักกำรข้อที่ 5: ดูแล รักษำ สิ่งแวดล้อม

มีเอกสารหรือแผนที่ที่ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการปลูกทดแทน 
หรือขยายพื้นที่ปลูก แผนที่แปลงกลุ่มเกษตรกร

แผนที่แปลงก
ลุ่มเกษตรกร
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ในกรณีพบพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์หายากควรมีมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม

ผมเห็นเจ้านี่ ผ่านมาใกล้สวน
ช่วยแนะน�าหน่อยครับว่าต้อง
ท�ายังไงดี ท่านเจ้าหน้าที่
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ภาชนะบรรจุสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชควรก�าจัด หรือ ท�าตามค�าแนะน�าที่อยู่บนฉลาก 
เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในแหล่งน�้า หรือมีผลต่อสุขภาพ



ห้ามใช้ไฟเผาในการเตรียมดินเพื่อปลูกทดแทน

หลักกำรข้อที่ 6: รับผิดชอบต่อลูกจ้ำง และชุมชน

มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบด้านสังคมและจดบันทึก
มีช่องทางและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียน

อย่าเผาในแปลงนะครับ
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เด็กสามารถท�างานได้ในกรณีที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่และควรเป็นหลังเลิก
เรียน วันหยุด หรือปิดเทอม
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ปิดเทอมนี้ผมมาช่วยพ่อแม่
เก็บลูกปาล์มร่วงนะครับ

นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน



หลักกำรข้อที่ 7: ปลูกปำล์มใหม่อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

เก็บประวัติการใช้ที่ดินที่จะขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ามัน  
ปรึกษาหารือร่วมกันในสมาชิกกลุ่มและชุมชนใกล้เคียงอย่างมีส่วนร่วม เพื่อระบุชี้ถึงผล
กระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายพื้นที่ปลูก
มีการใช้ข้อมูลส�ารวจดินและสภาพภูมิประเทศมาวางแผนในการปลูกในพื้นที่ใหม่

ห้ามปลูกปาล์มน�้ามันในป่าปฐมภูมิ หรือเขตที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ เช่น วัด 
สถานที่หรือสิ่งที่ชุมชนสักการะนับถือ หรือต้นน�้า เป็นต้น

ป่าปฐมภูมินะครับ
ห้าม! บุกรุกปลูกปาล์มนะครับ
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ห้ามใช้ไฟเผาในการเตรียมพื้นที่ ควรใช้แรงงานจักรกลหรือแรงงานคน

21

แปลงปลูกปาล์มผม
มีโฉนดพร้อมนะครับ

หลีกเลี่ยงการปลูกบนพื้นที่สูงชันหรือสภาพดินที่ด้อยคุณภาพ และดินที่เสี่ยงต่อการ
ชะล้างพังทลายสูง 
ต้องมีหลักฐานการถือครองพื้นที่อย่างชัดเจน



หลักกำรข้อที่ 8:พัฒนำสวนปำล์มน�้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง

มีการวางแผนการปรับปรุงกิจกรรมหลักอย่างต่อเนื่อง
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คณะผู้จัดท�ำ
คณะท�างานจัดท�าตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติของประเทศไทย
ปราการ วีรกุล       นักวิชาการอิสระ               ประธาน
จุลดิษฐ์ ชื่นก�าไร     สมาคมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มประเทศไทย   รองประธาน
ศาณินทร์ ตริยานนท์   บ.น�้ามันพืชปทุม จ�ากัด                    เลขานุการ
ธนาทิพย์ พูนสิน    บ.น�้ามันพืชปทุม จ�ากัด               คณะท�างาน
พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์  บ.ล�่าสูง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)       คณะท�างาน      
สว่าง เลิศถิรสุนทร   บ.สหอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)   คณะท�างาน

ผู้ประสานงาน
พรรณี  สินสุพรรณ์  องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

ออกแบบรูปเล่ม/เนื้อหา/ภาพ
ธิตินัย  พงศ์พิริยะกิจ  องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

ผู้วาดภาพ
วิวัธ จิโรจน์กุล

ที่ปรึกษา
ดร.ยศวิน  กู่แก้วเกษม  องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)



RSPO
RSPO

Practical Guideline for Smallholders

RSPO
จัดท�าโดย

โครงการผลิตปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน
Sustainable Palm Oil Production for BioEnergy

http://www.giz.de/sustainablepalmoil


