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ปาล์มนํา้ มันและนํา้ มันปาล์มเป็ นสินค้ าเกษตรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในผู้ผลิตหลัก
ของโลก คณะกรรมการมาตรฐานสินค้ าเกษตร ได้ มีการประกาศมาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง ทะลายปาล์มนํา้ มัน
(มกษ. 5702) การปฏิบั ติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับปาล์มนํ้ามัน (มกษ. 5904) และการปฏิบัติท่ีดีสาํ หรับ
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เนื่องจากการผลิตนํา้ มันปาล์มเพื่อใช้ เป็ นสินค้ าอุปโภคบริโภคและพลังงานทดแทน รวมถึงใช้ ในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องด้ านโอลิโอเคมิคอลมากขึ้น ทําให้ เกิดการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มนํา้ มัน ดังนั้น คณะกรรมการมาตรฐาน
สินค้ าเกษตร จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง หลักการผลิตปาล์มนํา้ มันและนํา้ มันปาล์ม
อย่างยั่งยืน เพื่อให้ มีแนวทางการจัดการผลิตอย่างยั่งยืน เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน รวมถึงสร้ างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ แก่อุตสาหกรรมปาล์มนํา้ มันทั้งระบบ รวมถึงมีแนวทาง
ในการพั ฒนาการผลิตและการตรวจประเมินสร้ างการยอมรับทางการค้ าระหว่ างประเทศตามยุ ทธศาสตร์
การปฏิรปู ปาล์มนํา้ มันและนํา้ มันปาล์มทั้งระบบ พ.ศ. 2561-2580
มาตรฐานนี้กาํ หนดขึ้นโดยใช้ เอกสารต่อไปนี้เป็ นแนวทาง
คณะทํางานการจัดทําตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติของประเทศไทยเพื่อการผลิตนํา้ มันปาล์มอย่างยั่งยืนภายใต้
กรอบ RSPO. 2558. การผลิ ต นํ้ามั น ปาล์ มอย่ างยั่ งยื น ตามกรอบ RSPO: หลั ก การและเกณฑ์ กาํ หนด
ของประเทศไทย (TH-NI).
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มาตรฐานสินค้าเกษตร
หลักการผลิตปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น
1.

ขอบข่าย

1.1

มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ ครอบคลุมหลักการและเกณฑ์กาํ หนดในการบริหารจัดการเพื่อให้
การผลิตปาล์มนํา้ มันและนํ้ามันปาล์มของประเทศไทยมีความยั่งยืน โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ด้ านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม

1.2

มาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรนี้ ใช้ กั บ สวนปาล์ ม ที่ มี พ้ ื นที่ป ลู ก ปาล์ ม นํ้า มั น ไม่ ต่ ํา กว่ า 312.5 ไร่
(50 เฮกตาร์) หรือสวนปาล์มของผู้ประกอบการโรงสกัด

นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ ในมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1

สิง่ ที่มีคุณค่าสูงในการอนุ รกั ษ์ (High Conservation Value; HCV) หมายถึง สิ่งที่มีความจําเป็ น
ที่ต้องรักษาหรือส่งเสริมตามลักษณะหนึ่งหรือมากกว่าโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
1) ความหลากหลายทางชี วภาพความเข้ มข้ นของความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ประจํา
ท้ องถิ่น และสัตว์หายากถูกคุกคาม หรือใกล้ สญ
ู พันธุ์ ซึ่งมีความสําคัญในระดับโลก ภูมิภาค
และประเทศ
2) พื้นที่ระบบนิเวศและพื้นที่ถ่ินที่อาศัยแบบโมเสก พื้นที่ขนาดใหญ่ในระบบนิเวศ และพื้นที่
ถิ่นที่อาศัยแบบโมเสก ซึ่งมีความสําคัญในระดับโลก ภูมภิ าค และประเทศ โดยประกอบด้ วย
ประชากรที่หลากหลายของสิ่ งมี ชี วิ ตที่มาจากรู ปแบบทางธรรมชาติ ท่ีมี การกระจายตั ว
และถูกละทิ้ง
3) ระบบนิเวศและที่อยู่อาศัย และสถานที่หลบภัย ซึ่งหายาก ถูกคุกคาม หรือใกล้ สญ
ู พันธุ์
4) การบริการในระบบนิเวศวิกฤต การบริการในระบบนิเวศขั้นพื้นฐานในสถานการณ์วิกฤต
รวมถึงการป้ องกันในการเก็บกักนํา้ การชะล้ างพังทลายของดิน และความลาดชันที่เปราะบาง
5) ความต้ องการของชุมชน สถานที่ และทรัพยากรขั้นพื้นฐานที่เป็ นความต้ องการขั้นพื้นฐาน
ของชุมชนท้ องถิ่น หรือชนพื้นเมือง (สําหรับการอาศัย สุขภาพ โภชนาการนํา้ ฯลฯ) โดยมีการระบุ
ในข้ อตกลงกับชุมชนท้องถิ่น หรือชนพื้นเมือง
6) ค่านิยมทางวัฒนธรรม สถานที่ ทรัพยากร หรือพื้นที่ทางวัฒนธรรมของโลกหรือประเทศ
โบราณคดี หรือมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และ/หรือจําเป็ นต่อวัฒนธรรม ระบบนิเวศ
เศรษฐกิจ ศาสนา/สถานที่สกั การะบูชาที่สาํ คัญต่อประเพณีวัฒนธรรม หรือชุมชนท้องถิ่น
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2.2

วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร (pesticide) หมายถึง สารที่มีจุดมุ่งหมายใช้ เพื่อป้ องกัน ทําลาย
ดึงดูด ขับไล่ หรือควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ หรือพืชและสัตว์ท่ไี ม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้
ระหว่ างการเพาะปลูก การเก็บรักษา การขนส่ง การจําหน่าย หรือระหว่ างกระบวนการผลิต
สินค้ าเกษตร อาหาร หรืออาหารสัตว์ หรือเป็ นสารที่อาจใช้ กับสัตว์เพื่อควบคุมปรสิตภายนอก
(ectoparasites) และให้ หมายความรวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทําให้ ใบร่วง
สารทําให้ ผลร่วง สารยับยั้ง การแตกยอดอ่อน และสารที่ใช้ กบั พืชผลก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อป้ องกันการเสื่อมเสียระหว่ างการเก็บรักษาและการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงปุ๋ ย สารอาหารของ
พืชและสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุท่เี ติมในอาหารสัตว์ (feed additive) และยาสําหรับสัตว์

2.3

แผน (plan) หมายถึง แผนการ โปรแกรม หรือวิธีการ ที่มีการกําหนดระยะเวลาเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์และผลที่ต้องการ มีเป้ าหมายที่ชัดเจนมีระยะเวลาสําหรับการส่งมอบ ดําเนินการ
และขั้นตอนการตรวจสอบการดําเนินงาน ปรับแผนในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลง และรายงานแผน
รวมถึงการระบุเจาะจงถึงชื่อบุคคลและตําแหน่งที่รับผิดชอบสําหรับการส่งมอบตามแผน โดยต้ องมี
หลักฐานว่ า มีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการดําเนินการตามแผน และแผนได้ รับการดําเนินการ
อย่างครบถ้ วน

2.4

พื้ นที่เพาะปลูก (plantation) หมายถึง ที่ดินที่ประกอบด้ วยแปลงปลูกปาล์มนํา้ มัน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน
ในแต่ละแปลง เช่น โครงสร้ างพื้นที่ฐาน (ถนน) อาณาเขตชายฝั่ง และพื้นที่แยกไว้ เพื่อการอนุรักษ์

2.5

แรงงาน (workforce) หมายถึง จํานวนลูกจ้ างที่ถูกว่าจ้ างโดยหน่วยบริหารไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้ อม
ซึ่งรวมถึงลูกจ้ างชั่วคราวที่ปรึกษา คนต่างด้ าว และแรงงานย้ ายถิ่น
1) คนต่ างด้ าว หมายถึง บุ คคลที่มีการย้ ายจากประเทศหนึ่งมายังอีกประเทศหนึ่ งโดยมุ่ งหวั ง
เพื่ อการถู กว่ าจ้ างด้ วยค่ าใช้ จ่ ายของตนเอง และบุ คคลที่ได้ รั บการยอมรั บให้ เคลื่ อนย้ าย
เพื่อการว่าจ้ าง แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่มกี ารเคลื่อนย้ ายในประเทศเพื่อการว่าจ้ าง
2) แรงงานย้ ายถิ่ น หมายถึง บุ คคลที่มี การย้ ายจากส่ วนหนึ่ งของประเทศมายั งอีกพื้ นที่หนึ่ ง
โดยมุ่งหวังเพื่อการถูกว่าจ้ างด้ วยค่าใช้ จ่ายของตนเอง

3. ข้อกําหนด
3.1

หลักการข้อ 1 ความมุ่งมันให้
่ เกิดความโปร่งใส

3.1.1

ผู้ปลูกปาล์มนํา้ มันและผู้ประกอบการโรงสกัดจัดเตรียมข้ อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์กาํ หนดของมาตรฐาน
ในด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และกฎหมายอย่ างเพี ยงพอให้ กับผู้ ท่ีมีส่วนได้ ส่ วนเสี ย
เพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
มีนโยบายในด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และกฎหมาย สําหรับการปฏิบัติตามเกณฑ์กาํ หนด
โดยรวมถึงการจัดการสวนปาล์มที่ต่อเนื่อง
เก็บรักษาบันทึกการร้ องขอข้ อมูลและการตอบสนองของผู้ท่มี สี ่วนได้ ส่วนเสีย

3.1.1.1
3.1.1.2

3
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3.1.2

มีเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่พร้ อมเปิ ดเผยต่อสาธารณะ แต่ไม่รวมถึงเอกสารที่เป็ นความลับ
ทางการค้ าหรือเอกสารที่หากเปิ ดเผยแล้ วอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้ อมหรือสังคม
อย่างน้ อย ดังต่อไปนี้
1) เอกสารสิทธิท่ดี นิ หรือสิทธิในการใช้ ท่ดี ิน (พิจารณาข้ อกําหนด 3.2.2)
2) แผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (พิจารณาข้ อกําหนด 3.4.7)
3) แผนและรายงานการประเมินผลกระทบด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม (พิจารณาข้ อกําหนด
3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.7.8)
4) เอกสารเกี่ยวกับสิ่งที่มคี ุณค่าสูงในการอนุรักษ์ (พิจารณาข้ อกําหนด 3.5.2 และ 3.7.3)
5) แผนการป้ องกันและการลดมลภาวะ (พิจารณาข้ อกําหนด 3.5.6)
6) ข้ อมูลเกี่ยวกับการร้ องเรียน (พิจารณาข้ อกําหนด 3.6.3)
7) กระบวนการเจรจาต่อรอง (พิจารณาข้ อกําหนด 3.6.4)
8) แผนงานปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (พิจารณาข้ อกําหนด 3.8.1)
9) รายงานสรุปการประเมินผลการรับรองที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
10) นโยบายสิทธิมนุษยชน (พิจารณาข้ อกําหนด 3.6.13)

3.1.3

ผู้ปลูกปาล์มนํา้ มันและผู้ประกอบการโรงสกัดมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจและธุรกรรมอย่างมีจริยธรรม
โดยมีนโยบายด้ านจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ในการดําเนินงานรวมทั้งธุรกรรมต่างๆ มีการจัดทํา
เป็ นเอกสาร และสื่อสารไปยังพนักงานและลูกจ้ างทุกระดับ

3.2

หลักการข้อ 2 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ

3.2.1

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆทั้งในระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศ รวมถึงกฎหมาย
และกฎระเบียบระหว่างประเทศที่ได้ มีการให้ สตั ยาบันแล้ ว
มีหลักฐานการปฏิบัติตามเกณฑ์กาํ หนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
มีระบบเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับเกณฑ์กาํ หนดของกฎหมาย
มีกลไกที่ยืนยันถึงการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
มีระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของกฎหมายซึ่งเหมาะสมตามขนาดองค์กร

3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

มีหลักฐานแสดงสิทธิในการใช้ ท่ดี ินและไม่ถูกคัดค้ านสิทธิโดยชุมชนท้ องถิ่นที่แสดงสิทธิในการใช้
ที่ดนิ นั้น
มีเอกสารแสดงสิทธิความเป็ นเจ้ าของที่ดินตามกฎหมาย หรือสัญญาเช่ าที่ดิน หรือประวัติ
การครอบครองและการใช้ ท่ดี ิน
มีหลักฐานที่แสดงถึงอาณาเขตของที่ดินอย่างชัดเจน
กรณีท่ีมีหรื อ ยั ง มีข้อ พิ พาทเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ ท่ีดิ น ให้ จัดหาข้ อพิ สูจน์ การแก้ ปั ญหา
หรือความก้ าวหน้ าของการแก้ ปัญหาตามกระบวนการแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง (พิจารณาข้ อกําหนด
3.6.3 และ 3.6.4) ซึ่ ง คู่ ก รณี ต้ อ งได้ รั บ ข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอล่ ว งหน้ า ก่ อ นการยิ น ยอม
โดยสมัครใจ (Free, prior and informed consent; FPIC)
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3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.2.6

3.2.3
3.2.3.1

3.2.3.2

3.2.3.3
3.2.3.4
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ต้ องไม่มีปัญหาข้ อขัดแย้ งในเรื่องที่ดิน เว้ นแต่มีการดําเนินการตามเกณฑ์กาํ หนดของกระบวนการ
แก้ ไขข้ อขัดแย้ ง (พิจารณาข้ อกําหนด 3.6.3 และ 3.6.4) ซึ่งเป็ นที่ยอมรับจากคู่กรณีท่เี กี่ยวข้ อง
กรณีพ้ ืนที่ยังมีปัญหาข้ อขัดแย้ งหรือข้ อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ให้ จัดทําแผนที่อย่างมีส่วนร่ วม
จากผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบทุกฝ่ าย (รวมถึงชุมชนข้ างเคียง ตามแต่กรณี)
ต้ องไม่พบหลักฐานการก่อให้ เกิดความรุนแรงที่เกิดจากการผลิตปาล์มนํา้ มันและนํา้ มันปาล์ม
ทั้งในปั จ จุ บั น และแผนการดํา เนิ นงานที่ก ํา หนดไว้ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการขยายความขั ดแย้ ง
เกี่ยวกับที่ดินและเพื่อเป็ นการรักษาความสงบเรียบร้ อย
การใช้ ท่ดี ินเพื่อปลูกปาล์มนํา้ มันต้ องไม่ลิดรอนสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิตามจารีตประเพณี
ของผู้อ่นื และชุมชน โดยต้ องได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอล่วงหน้ าก่อนการยินยอมโดยสมัครใจ
มี แผนที่ในมาตราส่ วนที่เหมาะสมและแสดงถึ งขอบเขตสิทธิตามกฎหมายสิ ทธิตามจารี ต
ประเพณี หรื อสิทธิในการใช้ ท่ีดิน (พิจารณาข้ อกําหนด 3.2.2, 3.7.5 และ 3.7.6) โดยผู้ท่ี
ได้ รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการจัดทํา
มีสาํ เนาหลั กฐานข้ อตกลงการเจรจาที่แสดงรายละเอียดของการได้ รับข้ อมู ลอย่ างเพี ยงพอ
ล่วงหน้ าก่อนการยินยอมโดยสมัครใจ (พิจารณาข้ อกําหนด 3.2.2, 3.7.5 และ 3.7.6) รวมถึง
1) หลักฐานการปรึกษาหารือกับกลุ่มและชุมชนที่ได้ รับผลกระทบ
2) หนังสือยินยอมจากกลุ่มและชุมชนที่ได้ รับผลกระทบ
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดต้ องอยู่ในรูปแบบและภาษาที่เหมาะสม
มีหลักฐานที่แสดงว่ าผู้แทนของชุมชนต้ องได้ รับการคัดเลือกจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นผู้แทน
ที่เป็ นสถาบันหรือบุคคล รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย

3.3

หลักการข้อ 3 ความมุ่งมัน่ ในการทําให้เกิดความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและการเงิน
ในระยะยาว

3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2

มีแผนการบริหารจัดการที่มีเป้ าหมายเพื่อให้ เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาว
มีเอกสารแผนงบประมาณธุรกิจประจําปี ที่รวมการคาดการณ์อย่างน้ อย 2 ปี
มีแผนการปลูกทดแทนประจําปี โดยคาดการณ์อย่างน้ อย 3 ปี และมีการทบทวนประจําปี

3.4

หลักการข้อ 4 การใช้วิธีปฏิบตั ิทีด่ ีของผูป้ ลูกปาล์มนํ้ามันและผูป้ ระกอบการโรงสกัด

3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.4.1.4

จัดทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม นําไปปฏิบัตใิ ห้ สอดคล้ อง และตรวจติดตาม
มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับสวนปาล์มและโรงสกัด
มีกลไกการตรวจสอบความสอดคล้ องของการปฏิบัตติ ามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มีบันทึกการตรวจติดตามและการปฏิบัติแก้ ไข รวมถึงเก็บรักษาไว้ ตามความเหมาะสม
โรงสกัดต้ องมีบันทึกการรับทะลายปาล์มสด (Fresh Fruit Buch; FFB) จากบุคคลที่สาม

3.4.2

มีการปฏิบัติเพื่ อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือถ้ าหากเป็ นไปได้ ควรมีการปรั บปรุง
สภาพดินให้ มคี วามอุดมสมบูรณ์ให้ อยู่ในระดับที่ให้ ได้ ผลผลิตที่ดีและยั่งยืน
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3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3
3.4.2.4
3.4.3
3.4.3.1
3.4.3.2
3.4.3.3
3.4.3.4
3.4.3.5
3.4.3.6
3.4.4
3.4.4.1
3.4.4.2
3.4.4.3

3.4.4.4
3.4.5
3.4.5.1
3.4.5.2
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มีหลักฐานว่ามีการดําเนินการตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีท่รี ะบุไว้ ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อจัดการสภาพดินให้ มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับที่ได้ ผลผลิตที่ดีและยั่งยืน เท่าที่จะเป็ นไปได้
มีบันทึกการใช้ ปุ๋ยและปริมาณผลผลิต
มีหลักฐานการวิเคราะห์ดิน และวิเคราะห์ธาตุอาหารจากใบ
มีกลยุทธ์การหมุนเวียนธาตุอาหาร
มีการปฏิบัตเิ พื่อลดและควบคุมการชะล้ างพังทลายของดินและการเสื่อมโทรมของดิน
มีแผนที่แสดงบริเวณพื้นที่ท่มี ีความเปราะบางด้ านสิ่งแวดล้ อม เช่น พื้นที่อนุรักษ์แหล่งต้ นนํา้ ชั้น 1
พื้นที่ท่มี คี วามลาดชันสูง
มีกลยุทธ์การบริหารจัดการการปลูกปาล์มนํา้ มันในพื้นที่ลาดชัน โดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะ
ของสภาพดินและภูมอิ ากาศ
มีแผนงานในการซ่อมบํารุงถนนในสวนปาล์ม
กรณีท่ปี ลูกปาล์มนํา้ มันในพื้นที่ดินพรุ ต้ องมีแผนการบริหารจัดการนํา้ และพื้นผิวดิน เพื่อให้
ดินพรุเกิดการทรุดตัวน้ อยที่สดุ และมีการติดตาม
ก่อนการปลูกทดแทนในพื้นที่ดินพรุ ควรประเมินความสามารถการระบายนํา้ เพื่อพิจารณา
ความจําเป็ นของการระบายนํา้ ในระยะยาวสําหรับการเจริญเติบโตของต้ นปาล์มนํา้ มัน
มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การดิ น ที่ มี ปั ญ หา เช่ น ดิ น ทราย ดิ น ที่มี อิ น ทรี ย วั ต ถุ ต่ ํา ดิ น ที่ มี
ความเป็ นกรดสูง ดินที่นาํ้ ท่วมถึง ดินพรุ
ปฏิบัตเิ พื่อรักษาคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมของนํา้ ผิวดินและนํา้ ใต้ ดิน
มีแผนการบริหารจัดการนํา้
ก่อนหรือช่วงการปลูกทดแทน ต้ องมีการป้ องกันเส้ นทางนํา้ และพื้นที่ชุ่มนํา้ รวมถึงการดูแลรักษา
และฟื้ นฟูบริเวณกันชนริมตลิ่งที่เหมาะสม และแนวกันชนอื่นๆ
โรงสกัดต้ อ งบํา บั ด นํ้า เสีย อย่ า งเหมาะสม และติด ตามคุ ณ ภาพของนํ้า ทิ้ง จากบ่ อ สุด ท้ า ย
อย่ างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะค่าปริมาณความต้ องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์
(Biochemical Oxygen Demand; BOD) ต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
(พิจารณาข้ อกําหนด 3.2.1 และ 3.5.6)
มีการติดตามและบันทึกการใช้ นาํ้ ต่อนํา้ หนักทะลายปาล์มสดในโรงสกัด (พิจารณาข้ อกําหนด 3.5.6)
บริหารจัดการศัตรูพืชและสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่นาํ เข้ ามาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ การจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management; IPM)
ติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
มีหลักฐานว่าผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับการนําการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานไปใช้ ผ่านการฝึ กอบรม
หรือแสดงให้ เห็นว่ามีความรู้และเข้ าใจในการปฏิบัติตามการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

มกษ. 5909-2563

6

ใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรในลักษณะที่ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้ อม
ต้ องแสดงเหตุผลการใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งนี้ การเลือกใช้ วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรต้ องให้ ตรงตามชนิดของศัตรูพืช วัชพืช หรือโรคพืช โดยให้ มผี ลกระทบน้ อยที่สดุ
ต่อพันธุพ์ ืชหรือพันธุส์ ตั ว์ท่ไี ม่ใช่เป้ าหมาย
3.4.6.2 มีบันทึกการใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรทุกชนิด ได้ แก่ ประเภท ปริมาณ พื้นที่ และจํานวน
ครั้งที่ใช้
3.4.6.3 ในแผนการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ต้ องไม่มีการใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรในลักษณะ
การป้ องกัน ยกเว้ นมี การระบุ ไว้ เป็ นสถานการณ์เฉพาะในแนวปฏิบั ติ ท่ีดี (Best Practice)
ของอุตสาหกรรมหรือแนวปฏิบัติของบริษัท
3.4.6.4 ใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ข้ นึ ทะเบียนภายใต้ พระราชบัญญัตวิ ัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
3.4.6.5 ผู้ท่ดี ูแล ผู้ใช้ หรือฉีดพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้ องได้ รับการฝึ กอบรมที่จาํ เป็ น และต้ อง
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลาก รวมทั้งต้ องจัดให้ มีอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุ คคลที่เหมาะสม
และมีการนําไปใช้ ทั้งนี้ คนงานต้ องสังเกตคําเตือนของผลิ ตภัณฑ์ เข้ าใจและปฏิบั ติต าม
อย่างถูกต้ อง
3.4.6.6 การจัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกชนิดต้ องเป็ นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่ อง คู่ มื อการเก็บรั กษาสารเคมี และวั ตถุ อั นตราย พ.ศ. 2550 และต้ องกําจั ดบรรจุ ภั ณฑ์
วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรอย่างเหมาะสม
3.4.6.7 การใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรต้ องเป็ นวิธีท่เี หมาะสมในการลดความเสี่ยงและผลกระทบ
ให้ เหลือน้ อยที่สดุ
3.4.6.8 การใช้ วัตถุ อันตรายทางการเกษตรฉีดพ่ นทางอากาศให้ ใช้ ได้ เมื่อมีเอกสารระบุให้ กระทําได้
เท่านั้น ชุมชนจะต้ องได้ ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการฉีดพ่ นวัตถุอันตรายทางการเกษตรดังกล่ าว
ด้ วยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนการใช้
3.4.6.9 ต้ องแสดงให้ เห็นว่า มีการกํากับดูแลให้ พนักงานและคนงานของผู้รับจ้ างมีความรู้ ความเข้ าใจ
และทักษะในการจัดการวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร รวมถึงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุอนั ตราย
ทางการเกษตรที่เหมาะสม หรือเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย (MaterialSafety Data Sheet;
MSDS) (พิจารณาข้ อกําหนด 3.4.8)
3.4.6.10 คนงานและผู้ รับ ผิด ชอบต้ อ งเข้ าใจและปฏิบั ติต ามขั้ น ตอนการกํา จัด เศษวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ไ ด้
อย่างถูกต้ อง (พิจารณาข้ อกําหนด 3.5.3)
3.4.6.11 มีการตรวจสุขภาพประจําปี สําหรับเจ้ าหน้ าที่ท่ปี ฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
และมีเอกสารการดําเนินการการรักษาตามผลของการตรวจสุขภาพ
3.4.6.12 ห้ ามสตรีมคี รรภ์หรือสตรีท่อี ยู่ในช่วงให้ นมบุตรทํางานที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
3.4.6
3.4.6.1

7
3.4.7
3.4.7.1

3.4.7.2
3.4.7.3
3.4.7.4

3.4.7.5

3.4.7.6

3.4.7.7
3.4.8
3.4.8.1
3.4.8.2
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มีแผนงานด้ านอาชี วอนามัยและความปลอดภัยที่จัดทําเป็ นเอกสาร มีการสื่อสาร และนําไป
ปฏิบัตอิ ย่างมีประสิทธิภาพ
มีนโยบายว่าด้ วยเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการด้ านอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย รวมถึ งกิจกรรมต่ างๆ ต้ องจั ดทําเป็ นเอกสาร นําไปปฏิบั ติ และติดตาม
ประสิทธิผลของแผน
ประเมินความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่มีประเด็นด้ านสุขภาพและความปลอดภัย
รวมถึงจัดทําเป็ นเอกสาร และนําไปปฏิบัตติ ามประเด็นความเสี่ยงนั้นๆ
คนงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต้ องได้ รับการฝึ กอบรมที่เพียงพอ
ในการปฏิบัตงิ านอย่างปลอดภัย (พิจารณาข้ อกําหนด 3.4.8)
กําหนดผู้รับผิดชอบด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจัดให้ มีการประชุ มระหว่ าง
ผู้รับผิดชอบและคนงาน รวมทั้งบันทึกผลการประชุมอย่ างสมํ่าเสมอในประเด็นการหารือ
ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิการและอื่นๆ
มีคู่มอื ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีท่เี กิดอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินในภาษาที่เหมาะสม และเป็ น
ที่เข้ าใจสําหรั บคนงานทุ กคน โรงสกัดและสวนปาล์มควรมีผ้ ู ได้ รั บการฝึ กอบรมเกี่ย วกับ
การปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น รวมทั้ง ต้ อ งมี อุป กรณ์ป ฐมพยาบาลเบื้ องต้ น และเก็บ บั น ทึก
อุบัตเิ หตุต่างๆ ตลอดจนทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็ นระยะๆ
พนักงานและลูกจ้ างทุกคนได้ รับการดูแลรักษาพยาบาล โดยครอบคลุมถึงกรณีบาดเจ็บจาก
อุบั ติเหตุตามพระราชบัญญั ติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบั ญญั ติเงิน ทดแทน
พ.ศ. 2537
มีบันทึกการบาดเจ็บจากการทํางาน โดยใช้ อตั ราการหยุดงานเนื่องจากอุบัตเิ หตุ
พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาทุกคนได้ รับการฝึ กอบรมที่เหมาะสม
มีแผนการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ องกับรายการและข้ อกําหนดของ มกษ. นี้ในทุกด้ าน ซึ่งรวมถึง
ประเมินความต้ องการของการฝึ กอบรมอย่างสมํ่าเสมอ โดยแผนมีการจัดทําเป็ นเอกสาร
เก็บรักษาบันทึกการฝึ กอบรมของพนักงานแต่ละคน

3.5

หลักการข้อ 5 ความรับผิดชอบด้านสิง่ แวดล้อม และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

3.5.1

ระบุ ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึ้นจากการบริ หารจัดการสวนปาล์ มและโรงสกัด
รวมถึงการปลูกทดแทน และมีแผนการลดผลกระทบเชิงลบและแผนส่งเสริมที่เอื้อประโยชน์
ต่อสิ่งแวดล้ อม รวมถึงมีการดําเนินงานและตรวจติดตามเพื่อแสดงว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมและจัดทําเป็ นเอกสาร
เมื่อมีการบ่งชี้ของผลกระทบที่ทาํ ให้ ต้องเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติไปจากปั จจุบัน ต้ องจัดทํา
ตารางเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติภายในแผนปฏิบัติการให้ ครบถ้ วน เพื่อลด
ผลกระทบเชิงลบนั้น โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวต้ องระบุผ้ ูรับผิดชอบไว้

3.5.1.1
3.5.1.2
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3.5.1.3

ต้ อ งมีข้ั น ตอนการติ ด ตามและการปรั บ เปลี่ ย นไปตามแนวปฏิบั ติ ก ารทํา งานที่เ ปลี่ ย นไป
และการปฏิบัติเพื่อติดตามประสิทธิผลของมาตรการการลดผลกระทบในแผนปฏิบัติก าร
ข้ างต้ นด้ วย รวมทั้งต้ อ งมีการทบทวนอย่ างน้ อยทุก 3 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาทบทวนสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้ เร็วขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เป็ นผลของการติดตาม และผลของการปรับเปลี่ยน
แนวปฏิบัติการทํางาน ซึ่งอาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

3.5.2

ระบุสถานภาพของพันธุพ์ ืชหรือพันธุส์ ตั ว์หายาก หรือถูกคุกคาม หรือใกล้ สญ
ู พันธุ์ และสิ่งที่มี
คุ ณ ค่ า สูง ในการอนุ รั กษ์ รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์ หากมี อ ยู่ ใ นพื้ นที่ส วนปาล์ ม หรื อ อาจได้ รับ
ผลกระทบจากการบริหารจัดการสวนปาล์มหรือโรงสกัด และนํามาพิจารณาไว้ ในแผนบริหารจัดการ
และการดําเนินงาน
ต้ องนําข้ อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกและภูมิทศั น์ในภาพกว้ าง เช่น เส้ นทางเดินของสัตว์ป่า มาพิจารณา
เทียบเคียงในการประเมินสิ่งที่มีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์
ในกรณีท่มี ีพันธุพ์ ืชหรือพันธุส์ ตั ว์หายาก หรือถูกคุกคาม หรือใกล้ สญ
ู พันธุ์ หรือสิ่งที่มีคุณค่าสูง
ในการอนุรักษ์ หรือได้ รับผลกระทบจากการดําเนินการของสวนปาล์มและโรงสกัด ต้ องนํา
มาตรการที่เหมาะสมมาปฏิบัติเพื่อรักษาให้ คงอยู่ และ/หรือส่งเสริมให้ ดีข้ ึนตามแผนปฏิบัติงาน
ที่กาํ หนด
มีแผนในการให้ ความรู้แก่คนงานอย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกับสถานะของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์
หายาก หรือถูกคุกคาม หรือใกล้ สูญพันธุ์ และเกณฑ์กาํ หนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องว่ าด้ วย
การอนุรักษ์พันธุพ์ ืช พันธุส์ ตั ว์ และถิ่นที่อยู่อาศัย
เมื่อมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ต้ องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
1) จั ดทําบั นทึก และรายงานสถานะของสิ่ง ที่มี คุ ณค่ าสูง ในการอนุ รัก ษ์ และพั นธุ์พื ช หรื อ
พันธุ์สัตว์หายาก หรือถูกคุกคาม หรือใกล้ สูญพันธุ์ ที่ได้ รับผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของสวนปาล์มหรือโรงสกัด
2) ผลลัพธ์จากการติดตามต้ องมีการนํากลับมาพิจารณาในแผนปฏิบัติงาน
เมื่อมีส่ิงที่มีคุณค่ าสูงในการอนุ รักษ์ ซึ่งเป็ นสิทธิของชุ มชนท้ องถิ่นที่มีการสงวนไว้ ต้ องมี
หลักฐานแสดงถึงข้ อตกลงที่ผ่านการเจรจาแล้ วว่ าสิ่งที่มีคุณค่ าสูงในการอนุ รักษ์ และสิทธิ
อันชอบธรรมนั้นๆ ได้ รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมที่สดุ

3.5.2.1
3.5.2.2

3.5.2.3

3.5.2.4

3.5.2.5

3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.2
3.5.3.3
3.5.4

มีการลดของเสีย การหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ ใหม่ การนําของเสียกลับมาใช้ ซาํ้ และการกําจัด
ของเสียที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม
มีเอกสารระบุถงึ ของเสียทุกชนิดที่เกิดขึ้นและแหล่งที่มาของมลภาวะ
มีการกําจัดสารเคมีอนั ตรายทุกชนิดและบรรจุภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ
มีแผนการบริหารจัดการและการกําจัดของเสียที่จัดทําเป็ นเอกสาร และนําไปปฏิบัตเิ พื่อหลีกเลี่ยง
หรือลดการก่อให้ เกิดมลภาวะ
มีการใช้ เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้ พลังงานหมุนเวียนอย่างเหมาะสม
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3.5.4.1

มีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ เชื้อเพลิงฟอสซิล และมีการใช้ พลังงานหมุนเวียน
ให้ เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติงานตามแผน

3.5.5

หลีกเลี่ยงการใช้ ไฟเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกหรือปลูกทดแทน ยกเว้ นมีการระบุเป็ นสถานการณ์
เฉพาะไว้ ในแนวทางปฏิบัติของอาเซียน (ASEAN guidelines) หรือการปฏิบัตทิ ่ดี ขี องภูมภิ าคอื่นๆ
ไม่มีการเตรียมพื้นที่โดยวิธีการเผา ยกเว้ นมีการระบุเป็ นสถานการณ์เฉพาะไว้ ใน Guidelines
for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning, 2003 หรือการปฏิบัติ
ที่ดีของภูมภิ าคอื่นๆ
ในกรณีท่มี ีการใช้ วิธกี ารเผาเพื่อเตรียมที่ดินสําหรับการปลูกทดแทน ต้ องมีหลักฐานที่แสดงถึง
การอนุญาตล่วงหน้ าในการควบคุมการเผาตามที่ระบุไว้ ใน Guidelines for the Implementation
of the ASEAN Policy on Zero Burning, 2003 หรือการปฏิบัตทิ ่ดี ขี องภูมภิ าคอื่นๆ

3.5.5.1

3.5.5.2

3.5.6
3.5.6.1
3.5.6.2

มีแผนการลดมลพิ ษ การปล่ อยมลพิ ษ และก๊า ซเรื อ นกระจก และมีการนํา แผนไปปฏิบั ติ
และติดตามผล เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มีการประเมินทุกกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดมลภาวะ รวมถึงการปล่อยก๊าซ ฝุ่ นละออง เขม่า และนํา้ ทิ้ง
(พิจารณาข้ อกําหนด 3.4.4)
มี ก ารระบุ ส ารก่ อ มลพิ ษ และการปล่ อ ยก๊า ซเรื อ นกระจกที่มีนั ยสํา คั ญ และมี แ ผนเพื่ อ ลด
การปล่อยสารดังกล่าว หรือปล่อยให้ น้อยที่สดุ และนําไปปฏิบัติ

3.6

หลักการข้อ 6 ความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน ลู กจ้าง บุคคล ชุมชนที่ได้รบั
ผลกระทบจากผูป้ ลูกปาล์มนํ้ามันและผูป้ ระกอบการโรงสกัด

3.6.1

ระบุผลกระทบด้ านสังคมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากการบริหารจัดการสวนปาล์มและโรงสกัด
และการปลู กทดแทน รวมถึงมีแผนการลดผลกระทบเชิงลบและแผนส่ งเสริ มที่เอื้อประโยชน์
ต่อสังคม นําไปปฎิบัติและตรวจติดตามเพื่อแสดงว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ประเมินผลกระทบด้ านสังคมและบันทึกการประชุมต้ องจัดทําเป็ นเอกสาร
มีหลักฐานที่แสดงว่าการประเมินได้ ดาํ เนินการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบ
มีแผนในการหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบเชิงลบและส่งเสริมผลกระทบเชิงบวก ที่ได้ จาก
การปรึ ก ษาหารื อ กับ ผู้ ท่ีไ ด้ รั บ ผลกระทบและจั ด ทํา เป็ นเอกสาร ตารางเวลา รวมถึง ระบุ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัตติ ามแผน
ทบทวนแผนอย่ างน้ อยทุก 3 ปี และปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุ บันตามความจําเป็ น โดยเฉพาะ
ในประเด็น ที่ผ ลการทบทวนมี ข้ อ สรุ ป ว่ า ควรเปลี่ ย นแปลงการปฏิบั ติ ก ารทบทวนต้ อ งมี
หลักฐานแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ได้ รับผลกระทบ

3.6.1.1
3.6.1.2
3.6.1.3

3.6.1.4

3.6.2

3.6.2.1

มีกระบวนการสื่อสารและการปรึกษาหารืออย่างเปิ ดกว้ างและโปร่ งใสระหว่างผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน
และ/หรื อผู้ ประกอบการโรงสกัด ชุ มชนท้ องถิ่ น และกลุ่ มที่ได้ รั บผลกระทบ หรื อกลุ่ มอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการปรึกษาหารือและการสื่อสาร
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3.6.2.2
3.6.2.3

มีการแต่งตั้งเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบด้ านการปรึกษาหารือและการสื่อสารอย่างเป็ นทางการ
มีบัญชีรายชื่อของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและบันทึกข้ อมูลที่มีการติดต่อสื่อสารทั้งหมด รวมถึง
การยืนยันถึงการได้ รับข้ อมูลและความพยายามที่จะสร้ างความเข้ าใจให้ แก่ผ้ ูได้ รับผลกระทบ
และจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับการดําเนินการที่ตอบสนองต่อข้ อเสนอของผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสีย

3.6.3

มีระบบการจัดการข้ อร้ องเรียนและข้ อร้ องทุกข์ท่ตี กลงร่วมกันและจัดทําเป็ นเอกสาร ซึ่งนําไป
ปฏิบัตแิ ละเป็ นที่ยอมรับจากทุกฝ่ าย
มีระบบการจัดการข้ อร้ องเรียนและข้ อร้ องทุกข์ท่เี ปิ ดกว้ างให้ แก่ผ้ ูท่ไี ด้ รับผลกระทบต้ องมีการแก้ ไข
ข้ อขัดแย้ งอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเหมาะสม โดยมั่นใจว่ามีการปกปิ ดรายชื่อผู้ร้องเรียน
และผู้แจ้ งเบาะแส (complainants and whistleblowers) เมื่อมีการร้ องขอ
มีเอกสารแสดงถึงกระบวนการแก้ ไขข้ อขัดแย้ งและผลลัพธ์

3.6.3.1

3.6.3.2
3.6.4

3.6.4.1

3.6.4.2

3.6.4.3
3.6.5
3.6.5.1
3.6.5.2

3.6.5.3

การเจรจาตกลงใดๆ ที่เ กี่ย วกับ การชดเชยต่ อ ความสูญ เสีย สิทธิต ามกฎหมาย สิท ธิต าม
จารี ต ประเพณี หรื อ สิทธิก ารใช้ ป ระโยชน์ ต้ อ งมี ระบบการบั นทึก ที่เ ป็ นเอกสารที่ช นเผ่ า
พื้นเมือง ชุมชนท้ องถิ่น และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านผู้แทน
องค์กรของตนได้
มี เ อกสารขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง านในการระบุ สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ตามกฎหมาย สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ตาม
จารีตประเพณี หรื อสิทธิการใช้ ประโยชน์ รวมถึงมีเอกสารขั้นตอนปฎิบัติงานในการระบุ
บุคคลที่มสี ทิ ธิได้ รับการชดเชย
มี ก ารจั ด ทํา เอกสารขั้ น ตอนการปฏิบั ติ ใ นการคํา นวณและการจ่ า ยค่ า ชดเชยที่เ ป็ นธรรม
(เป็ นตัวเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ) และนําไปปฏิบัติ ติดตาม และประเมิน โดยการมีส่วนร่วม
และการดําเนินการแก้ ไขซึ่งเป็ นผลจากการประเมิน
มีการบั นทึกกระบวนการและผลลั พธ์ของข้ อตกลงที่ผ่านการเจรจาแล้ ว รวมทั้งค่ าชดเชย
โดยมีหลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมของผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบ และเปิ ดเผยต่อสาธารณะได้
ค่าจ้ าง และเงื่อนไขการจ้ างงานของพนักงานและคนงานรับเหมา อย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตามกฎหมาย
และพอเพียงต่อการดํารงชีวิต
มีเอกสารการจ่ายค่าจ้ างและเงื่อนไขการจ้ าง
มีกฎหมายแรงงาน หรือข้ อตกลงของสหภาพแรงงาน หรือสัญญาการจ้ างงานโดยตรง ซึ่งมีรายละเอียด
การจ่ายเงินและเงื่อนไขการจ้ างงาน (เช่ น ชั่วโมงการทํางาน การหักเงินค่าจ้ าง การทํางานล่ วงเวลา
การลาป่ วย การลาหยุดพักผ่อน การลาคลอด เหตุผลการเลิกจ้ าง ระยะเวลา แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ก่อนการเลิกจ้ าง) ในรูปแบบภาษาที่คนงานเข้ าใจได้ หรือได้ รับการอธิบายอย่างถี่ถ้วนจากเจ้ าหน้ าที่
ที่ได้ รับมอบหมายจากฝ่ ายบริหาร
ในกรณีท่ไี ม่มีหรือไม่สามารถเข้ าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกด้ านสาธารณูปโภคของรัฐ ผู้ปลูก
ปาล์ มนํ้ามัน และผู้ ป ระกอบการโรงสกัด ต้ อ งจั ดหาสิ่งอํา นวยความสะดวกอย่ า งเพี ย งพอ
เกี่ยวกับที่พัก นํา้ ใช้ การรักษาพยาบาล และสวัสดิการตามกฎหมายของประเทศ
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3.6.5.4

ผู้ ป ลู ก ปาล์ ม นํ้ า มั น และผู้ ป ระกอบการโรงสกั ด ต้ องแสดงความพยายามเพื่ อ ติ ด ตาม
และปรับปรุง ให้ คนงานสามารถเข้ าถึงอาหารได้ อย่างเพียงพอและมีอาหารพอเพียง

3.6.6

นายจ้ างต้ องเคารพสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างในการจัดตั้งและเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกสหภาพ
แรงงานที่พนักงานและลูกจ้ างเลือกเองเพื่อการเจรจาต่ อรองในกรณีสิทธิและเสรีภาพของ
องค์กรและการเจรจาต่อรองร่วมกันถูกจํากัดสิทธิโดยกฎหมายนายจ้ างควรอํานวยความสะดวก
ให้ มชี ่องทางของการรวมกลุ่มได้ อย่างอิสระ เพื่อการเจรจาต่อรอง
มีเอกสารที่ระบุถงึ การยอมรับเสรีภาพในการรวมตัวของพนักงานและลูกจ้ าง
มีเอกสารบันทึกการประชุมระหว่างนายจ้ างกับตัวแทนสหภาพแรงงานหรือตัวแทนพนักงาน

3.6.6.1
3.6.6.2
3.6.7
3.6.7.1

การใช้ แรงงานเด็กให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
มีหลักฐานแสดงการปฏิบัติตามเกณฑ์กาํ หนดอายุข้นั ตํ่าในการจ้ างงานของลูกจ้ างตามกฎหมายไทย
อย่ างไรก็ตาม เด็กสามารถทํางานในครั วเรื อนเกษตรของตนได้ โดยมี ผ้ ู ใหญ่ ควบคุ มดู แล
การทํางานของเด็กต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาเด็กจะต้ องไม่ทาํ งานที่เสี่ยงต่ออันตราย

3.6.8

ไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ บนพื้นฐานของความแตกต่างด้ านเชื้อชาติ วรรณะถิ่นกําเนิด ศาสนา
ความพิการ เพศสภาพการแสดงออกทางเพศ สมาชิกสหภาพแรงงาน การสังกัดกลุ่มการเมือง
มีเอกสารว่าด้ วยนโยบายความเสมอภาค รวมถึงการระบุช้ ีถึงกลุ่มผู้ท่เี กี่ยวข้ อง หรือได้ รับผลกระทบ
ตามสภาพแวดล้ อมของท้องถิ่น
มีหลักฐานแสดงว่ า ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้ าง และกลุ่มต่างๆ ซึ่งรวมถึงชุมชนท้ องถิ่น
สตรี และคนงานต่างด้ าว
ต้ องแสดงให้ เห็นว่า การคัดเลือกผู้สมัครงาน การจ้ าง และการเลื่อนตําแหน่งอยู่บนพื้นฐาน
ของทักษะ ความสามารถ คุณสมบัติ และสุขภาพที่จาํ เป็ นต่อตําแหน่งงานนั้นๆ

3.6.8.1
3.6.8.2
3.6.8.3
3.6.9
3.6.9.1
3.6.9.2
3.6.9.3

ไม่มกี ารคุกคามทางเพศหรือการปฏิบัติท่ไี ม่เหมาะสมในสถานที่ปฎิบัติงานและมีการคุ้มครอง
สิทธิในการมีครอบครัวและดูแลบุตร
มีนโยบายในการป้ องกันการคุกคามทางเพศและการคุกคามในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการใช้
ความรุนแรง และต้ องนํานโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ และสื่อสารไปยังผู้ปฎิบัตงิ านทุกระดับ
มีนโยบายในการคุ้ มครองสิทธิของทุกคนโดยเฉพาะสตรี ในการมีครอบครัว และดูแลบุตร
และต้ องนําไปปฏิบัติ และสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัตงิ านทุกระดับ
มีกลไกการรับเรื่องร้ องทุกข์เป็ นการเฉพาะและปกป้ องผู้ร้องเรียนเมื่อมีการร้ องขอโดยให้
ความสําคัญกับผู้ร้องที่ไม่ประสงค์ออกนามด้ วยและต้ องนําไปปฏิบัติและสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับ

ผู้ปลูกปาล์มนํา้ มันและผู้ประกอบการโรงสกัด มีการดําเนินธุรกิจที่เป็ นธรรมและโปร่ งใสกับ
เกษตรกรรายย่อย และธุรกิจอื่นๆ ในท้องถิ่น
3.6.10.1 มีประกาศราคารับซื้อทะลายปาล์มสดหน้ าโรงงาน และมีบันทึกราคารับซื้อในอดีต ที่พร้ อมเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ

3.6.10
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3.6.10.2 มีหลั กฐานที่แสดงว่ าผู้ ปลู กปาล์มนํ้ามัน/ผู้ ประกอบการโรงสกัดได้ อธิบายการกําหนดราคา
ทะลายปาล์ มสด มีกลไกการกําหนดราคาทะลายปาล์ มสด และปั จจัยการผลิ ต/การบริ การ
(ในกรณีท่อี ยู่ภายใต้ การควบคุมของโรงสกัดหรือสวนปาล์ม) ที่ทาํ เป็ นเอกสาร
3.6.10.3 มีหลักฐานแสดงว่าทุกฝ่ ายมีความเข้ าใจตามสัญญาข้ อตกลง และสัญญาดังกล่าวมีความเป็ นธรรม
ถูกต้ องตามกฎหมาย และโปร่งใส
3.6.10.4 มีการชําระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงไว้
3.6.11

ผู้ปลูกปาล์มนํา้ มันและผู้ประกอบการโรงสกัดมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ตามความเหมาะสม
3.6.11.1 ต้ องแสดงให้ เห็นว่าการสนับสนุ นการพัฒนาท้ องถิ่นอยู่บนพื้นฐานของผลการปรึกษาหารือ
กับชุมชนท้องถิ่น
3.6.11.2 กรณีท่มี ีเกษตรกรรายย่อยภายใต้ โครงการของโรงสกัด ต้ องมีหลักฐานว่าโรงสกัดมีความพยายาม
และ/หรือ จัดสรรทรัพยากรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อย

3.6.12
ไม่มกี ารใช้ แรงงานในลักษณะการบังคับ หรือการค้ ามนุษย์
3.6.12.1 มีหลักฐานว่าไม่มีการใช้ แรงงานในลักษณะการบังคับ หรือการค้ ามนุษย์
3.6.12.2 เมื่ อ มี ก ารตกลงทํา สั ญ ญาจ้ า งแล้ ว ต้ อ งแสดงให้ เ ห็น ว่ า ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาจ้ า ง
(contract substitution) ที่ไม่เป็ นธรรม
3.6.12.3 เมื่อมีการจ้ างแรงงานชั่วคราวหรือคนงานต่างด้ าว ต้ องมีการจัดทํานโยบายแรงงาน และขั้นตอน
การดําเนินงานเป็ นกรณีเฉพาะ และนําไปปฏิบัติ
3.6.13
ผู้ปลูกปาล์มนํา้ มันและผู้ประกอบการโรงสกัดต้ องเคารพสิทธิมนุษยชน
3.6.13.1 มีเอกสารนโยบายว่าด้ วยเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และสื่อสารไปทุกระดับชั้นของแรงงาน
และการปฏิบัตงิ าน (พิจารณาข้ อกําหนด 3.1.2 และ 3.2.1)

3.7

หลักการข้อ 7 การพัฒนาการปลูกปาล์มนํ้ามันในพื้ นทีใ่ หม่อย่างมีความรับผิดชอบ

3.7.1

ก่อนการปลูกปาล์มนํา้ มันในพื้นที่ใหม่หรือก่อนการดําเนินการ หรือก่อนการขยายพื้นที่ปลูก
ที่มีอยู่เดิม ต้ องมีการประเมินผลกระทบด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างครบถ้ วน มีส่วนร่วม
และเป็ นอิสระ และนําผลการประเมินมาวางแผน บริหารจัดการ และดําเนินการ
มีการจัดทําเอกสารการประเมินผลกระทบด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นอิสระที่ดาํ เนินการ
ตามระเบียบวิธกี ารมีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่ได้ รับผลกระทบ
จั ด ทํา แผนการบริ ห ารจั ด การและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่เ หมาะสม และนํา ไปปฏิ บั ติ
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นตามที่ได้ ระบุไว้
ในการพั ฒ นาการปลู ก ปาล์ ม นํ้า มัน ในพื้ นที่ใ หม่ อ ย่ า งมี ค วามรั บ ผิด ชอบที่ร วมเกษตรกร
ภายนอก โรงสกัดต้ องใส่ใจเป็ นพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบและวิธีการบริหารจัดการที่อาจจะ
เกิดขึ้นของเกษตรกรภายนอกนั้น

3.7.1.1
3.7.1.2
3.7.1.3
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นําข้ อ มู ล สํา รวจดิ น และข้ อ มู ล สภาพภูมิป ระเทศมาใช้ ใ นการวางแผนที่ต้ั ง พื้ นที่ป ลู ก ใหม่
และนํามาประกอบไว้ ในแผนและการปฏิบัติงาน
มีแผนที่แสดงความเหมาะสมของดิน หรือมีการสํารวจดินที่เพียงพอในการจัดทําความหมาะสม
ของพื้นที่ในระยะยาวสําหรับการปลูกปาล์มนํ้ามัน และมีการนําข้ อมูลดังกล่ าวไปพิ จารณา
ประกอบในการวางแผนและการปฏิบัติงาน
มีข้อมูลแสดงสภาพภูมิประเทศที่เพียงพอเพื่อช่วยในการวางแผนระบบระบายนํา้ และชลประทาน
ถนน และโครงสร้ างพื้นฐานอื่นๆ และมีการนําข้ อมูลดังกล่าวไปพิจารณาประกอบในการวางแผน
และการปฏิบัตงิ าน
ไม่ให้ มีการปลูกปาล์มนํา้ มันใหม่ในป่ าปฐมภูมิ หรือในเขตพื้นที่ใดๆ ที่ต้องคงรักษาไว้ หรือ
ส่งเสริม และเป็ นพื้นที่ท่เี ข้ าข่ายสิ่งที่มคี ุณค่าสูงในการอนุรักษ์
มีหลักฐานแสดงว่า ไม่มีการปลูกปาล์มนํา้ มันใหม่ในป่ าปฐมภูมิ หรือในเขตพื้นที่ใดๆ ที่ต้อง
คงรักษาไว้ หรือส่งเสริม หากเป็ นพื้นที่ท่เี ข้ าข่ายสิ่งที่มีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ต้องมีการวางแผน
และจั ด การพื้ นที่ป ลู ก ใหม่ เ พื่ อ ให้ ม่ั น ใจว่ า สิ่ ง ที่มี คุ ณ ค่ า สู ง ในการอนุ รั ก ษ์ ที่ร ะบุ ไ ว้ ไ ด้ รั บ
การดูแลรักษา และ/หรือส่งเสริม (พิจารณาข้ อกําหนด 5.2)
ก่ อนการเปลี่ ยนสภาพพื้ นที่ห รื อ การปลู ก ใหม่ ใ ดๆ ต้ อ งมีก ารประเมิ นสิ่ง ที่มีคุ ณ ค่ า สู ง ใน
การอนุรักษ์ อย่างครอบคลุม รวมถึงการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การประเมินนี้
ต้ องรวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ ท่ดี ินเพื่อประกอบการตัดสินใจเปลี่ยนพืชพันธุ์
โดยการวิเคราะห์ น้ ีต้องใช้ ตัวแทนหรื อตัวแปร (proxies) ร่ วมด้ วยเพื่อบ่ งชี้การเปลี่ ยนแปลง
สถานภาพของสิ่งที่มีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์
บันทึกวันที่เตรียมพื้นที่และเริ่มปลูกปาล์มใหม่
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ใช้ ผลที่ได้ จากการประเมินสิ่งที่มีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ ซึ่งอ้ างอิง
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ องของผู้ปลูกปาล์มนํา้ มัน (พิจารณาข้ อกําหนด 5.2)
มีการระบุพ้ ืนที่ท่เี ป็ นที่ต้องการของชุมชนที่ได้ รับผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการ
ขั้นพื้นฐาน โดยคํานึงถึงโอกาสการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตทั้งเชิงบวกและเชิงลบอันเกิดจาก
การกําหนดการดําเนินงาน โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน และผนวกไว้ ในการประเมิน
สิ่งที่มคี ุณค่าสูงในการอนุรักษ์ และแผนการจัดการ (พิจารณาข้ อกําหนด 5.2)
หลีกเลี่ยงการปลูกปาล์มนํา้ มันเป็ นบริเวณกว้ างบนพื้นที่สงู ชัน พื้นที่ดินด้ อยคุณภาพ ดินที่เปราะบาง
ต่อการถูกชะล้ าง และดินพรุ
มีแผนที่แสดงเขตพื้นที่ดินด้ อยคุณภาพ ดินที่เปราะบางต่อการถูกชะล้ าง ดินพรุ รวมถึงพื้นที่
ลาดชัน และนําไปใช้ เพื่อระบุพ้ ืนที่ท่จี ะหลีกเลี่ยง
เมื่อพื้ นที่ปลูกใหม่ ถูกจํากัด ด้ วยสภาพของดินเปราะบางและด้ อยคุณภาพ รวมถึงดินพรุ
จะต้ องมีการจัดทําแผนและนําไปปฏิบัติเพื่อป้ องกันไม่ ให้ สภาพดินเหล่ านั้นเกิดผลกระทบ
ด้ านลบ
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ไม่ ให้ ป ลู กปาล์ มนํ้ามันใหม่ บ นที่ดินของคนท้ อ งถิ่น ที่มีสิท ธิต ามกฎหมาย จารี ตประเพณี
หรื อสิทธิของผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ การปลู ก ปาล์มนํ้ามัน ในพื้ นที่ใหม่ ต้อ งดํา เนินการผ่ านระบบ
เอกสารที่เปิ ดโอกาสให้ ชุมชนท้องถิ่นและผู้ท่มี ีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็น
ผ่านผู้แทนองค์กรของตนได้
มี ห ลั ก ฐานที่แ สดงว่ า คนท้ อ งถิ่ น ที่ไ ด้ รั บ ผลกระทบเข้ า ใจถึ ง สิ ท ธิ ข องตนที่จ ะปฏิ เ สธต่ อ
การดํา เนิ น งานที่มี ก ารวางแผนไว้ ใ นที่ดิ น ของตน ก่ อ นและระหว่ า งการหารื อ ในขั้ น ต้ น
ช่วงการรวบรวมข้ อมูลและการปรึกษาหารือ ระหว่างการเจรจา การจัดทําข้ อตกลงกับผู้ปลูก
ปาล์มนํา้ มัน/ผู้ประกอบการ โรงสกัดจนกว่าจะมีการลงนามข้ อตกลงและยืนยันโดยคนท้ องถิ่น
เหล่านั้น (พิจารณาข้ อกําหนด 3.2.2, 3.2.3, 3.6.2, 3.6.4 และ 3.7.6)
ในกรณีท่ีคนท้ องถิ่นมี สิทธิถูกต้ องตามกฎหมาย สิทธิตามจารี ตประเพณีหรื อสิทธิของผู้ ใช้
ประโยชน์ คนท้ องถิ่นต้ องได้ รับการชดเชยสําหรับการได้ มาซึ่งที่ดนิ และการโอนสิทธิในที่ทาํ กิน
มีเอกสารที่มีการระบุและการประเมินสิทธิตามกฎหมายสิทธิตามจารีตประเพณี และสิทธิ
ของผู้ใช้ ประโยชน์
มีการจัดทําระบบสําหรับการระบุบุคคลที่มีสทิ ธิในการได้ รับการชดเชย
มีวิธกี ารคํานวณและการชดเชยที่เป็ นธรรมในรูปตัวเงินหรืออื่นๆ
มีเอกสารบันทึกถึงกระบวนการและผลลัพธ์ของการเรียกร้ องค่าชดเชยที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะได้
ชุมชนที่สญ
ู เสียสิทธิการเข้ าออกและสิทธิการใช้ ประโยชน์ต่างๆ ในที่ดินที่เกิดจากการขยายพื้นที่
สวนปาล์มหรือการก่อสร้ างโรงสกัด ต้ องมีโอกาสที่จะได้ รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นๆ
มีหลักฐานแสดงว่า ชุมชนที่ได้ รับผลกระทบและผู้มีสทิ ธิ ต้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูล และคําแนะนํา
ที่เป็ นอิสระจากผู้เสนอโครงการ ในประเด็นข้ อกฎหมาย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม และสังคม
ของข้ อเสนอการดําเนินงานตามโครงการในพื้นที่ของตน
ไม่ให้ มีการใช้ ไฟเผาเพื่อเตรี ยมพื้ นที่ปลูกใหม่ ยกเว้ นมีการระบุไว้ เป็ นสถานการณ์เ ฉพาะ
ในแนวทางปฏิบัติของอาเซียน (ASEAN guidelines) หรือการปฏิบัตทิ ่ดี ขี องภูมภิ าคอื่นๆ
ไม่มีการเตรียมพื้นที่โดยวิธีการเผา ยกเว้ นมีการระบุไว้ เป็ นสถานการณ์เฉพาะใน Guidelines
for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning, 2003 หรือการปฏิบัติท่ดี ี
ของภูมภิ าคอื่นๆ
กรณีท่มี ีการใช้ วิธีการเผาเพื่อเตรียมที่ดินสําหรับการปลูก ต้ องมีหลักฐานที่แสดงถึงการอนุ ญาต
ล่วงหน้ าในการควบคุมการเผาตามที่ระบุไว้ ใน Guidelines for the Implementation of the
ASEAN Policy on Zero Burning, 2003 หรือการปฏิบัตทิ ่ดี ขี องภูมภิ าคอื่นๆ
การพัฒนาสวนปาล์มในพื้นที่ใหม่ต้องมีการออกแบบเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
ให้ เหลือน้ อยที่สดุ
มีการระบุและประมาณการ การกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ใหม่ท่จี ะปลูกปาล์มและแหล่งหลัก
ที่มโี อกาสปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอาจเกิดผลโดยตรงจากการพัฒนาการปลูกปาล์มในพื้นที่ใหม่
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3.7.8.2

มีแผนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้ เหลือน้ อยที่สุดซึ่งคํานึงถึงการหลีกเลี่ยง
พื้นที่ท่มี กี ารกักเก็บคาร์บอนสูง และ/หรือมีการสะสมคาร์บอน

3.8

หลักการข้อ 8 ความมุ่งมันในการปรั
่
บปรุงกิจกรรมหลักอย่างต่อเนือ่ ง

3.8.1

ผู้ปลูกปาล์มนํา้ มันและผู้ประกอบการโรงสกัด ติดตามและทบทวนกิจกรรมต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
จัดทําแผนปฏิบั ติงานและนําไปปฎิบัติ เพื่ อแสดงให้ เห็นถึ งการปรั บปรุงการดําเนิ นงานหลั ก
อย่างต่อเนื่อง
ต้ องมีแผนปฏิบัติงานสําหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนําไปปฏิบัติ โดยแผนดังกล่ าว
ต้ องอยู่ บนพื้นฐานของการพิ จารณาผลกระทบหลักทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม และโอกาส
ของผู้ปลูกปาล์มนํา้ มัน/ผู้ประกอบการโรงสกัด อย่างน้ อย ดังต่อไปนี้
1) การลดการใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร (พิจารณาข้ อกําหนด 3.4.6)
2) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม (พิจารณาข้ อกําหนด 3.4.3, 3.5.1 และ 3.5.2)
3) การลดของเสีย (พิจารณาข้ อกําหนด 3.5.3)
4) มลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (พิจารณาข้ อกําหนด 3.5.6 และ 3.7.8)
5) ผลกระทบทางสังคม (พิจารณาข้ อกําหนด 3.6.1)
6) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพของทะลายปาล์มสด

3.8.1.1

