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1. บทน า 

1.1. องค์กรศึกษาเร่ืองยางระหว่างประเทศ (IRSG) 

องค์กรศึกษาเรื่องยางระหวํางประเทศ  (IRSG)  คือ องค์กรระหวํางรัฐบาลที่ประกอบด๎วยผู๎ถือผลประโยชน์ในการ
ผลิตและการบริโภคยาง IRSG   กํอต้ังขึ้นในปี 1944  ต้ังอยูํในประเทศสิงคโปร์  กํอต้ังขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การติดตํอระหวํางกลุํมอุตสาหกรรมและสมาคมซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรที่เกี่ยวข๎องในอุตสาหกรรมยาง    ปัจจุบัน 
IRSG มีสมาชิก 36 ประเทศ และ สมาชิกจากภาคอุตสาหกรรม 120 ราย  การริเริ่มยางธรรมชาติที่ยั่งยืน (SNR) ได๎ถูก
พัฒนาขึ้นภายใต๎กรอบการท างานของ IRSG ในฐานะการริเริ่มทางอุตสาหกรรมด๎วยความสมัครใจและความรํวมมือ
เพื่อสร๎างความม่ันใจวําอุตสาหกรรมยาง  มีแบบอยําง   ระเบียบปฏิบัติ   และการสื่อสารที่ดี  ตลอดจนคุณคําของยาง
ธรรมชาติวํายางธรรมชาติคือยางที่ยั่งยืน 

 

1.2. กรอบการท างานส าหรับการริเร่ิมโครงการผลิตยางที่ยั่งยืน 

การริเริ่มของโครงการ "ผลิตยางที่ยั่งยืน"  ได๎ให๎ความส าคัญและการแนะน าโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาอุตสาหกรรม 
(IAP) ขององค์กรเพื่อการวิจัยและพัฒนายางระหวํางประเทศ  (IRSG)ระหวํางรัฐบาล    ในเดือนกุมภาพันธ์ 2012  
เลขาธิการ IRSG   ได๎ด าเนินการวัดประสิทธิภาพของสิ่งที่กลุํมโภคภัณฑ์ระหวํางประเทศได๎บรรลุในเรื่องของความ
ยั่งยืน ; "บทเรียนที่ได๎เรียนรู๎ " จากการริเริ่มด๎านความยั่งยืนอื่นๆที่ได๎รับการประเมินในการประชุม IAP ในเดือน
พฤษภาคม 2012    IRSGได๎รับเชิญให๎เข๎ารํวมการประชุมกลุํมท างาน  UNCTAD  วําด๎วยยางธรรมชาติ  ที่กรุงเทพฯ 
ในเดือนกรกฎาคม 2012  และการประชุมครั้งที่สองท่ี  UNCTAD และ IRSG รํวมกันจั ดขึ้นในสิงคโปร์ในเดือน
กันยายน 2012  เหลําตัวแทนในการประชุมทั้งสองครั้งแสดงถึงความสนใจในการน าการริเริ่มเกี่ยวกับยางขององค์กร
ของพวกเขามารวมกันเพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแนวคิด /การท างานของโครงการ  เม่ือดูถึงความซับซ๎อน
ของการริเริ่มยางที่ยั่งยืนและความต๎องการส าหรับความเช่ียวชาญและการสนับสนุนของคณะกรรมการ กลุํมท างาน
ยางธรรมชาติที่ยั่งยืน (SNWG)1 ได๎ถูกจัดต้ังขึ้น ซี่งประกอบไปด๎วยผู๎เช่ียวชาญจากทั้งหํวงโซํมูลคําของยางธรรมชาติ , 
ตัวแทนจากกลุํมระหวํางรัฐบาลที่มีผลประโยชน์รํวม เชํน IRSG, ASEAN, สมาคมประเทศผู๎ผลิตยางธรรมชาติ 

                                                             
1  การหารือกลํุมท างานยางธรรมชาติที่ยั่งยืนเริ่มต๎นด๎วยมุมมองที่จะก าหนดมาตรฐานความยั่งยืนด๎วยความสมัครใจส าหรับกลํุมอุตสาหกรรมยางที่กว๎างข้ึน 

ประกอบด๎วยทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  อยํางไรก็ตาม การจัดล าดับความส าคัญของความต๎องการและประโยชน์ที่เป็นไปได๎ของการริเริ่มยางที่ยั่งยืน โดย

ยังไมํกลําวถึงความยุํงยากของการด าเนินการการริเริ่มด๎านความยั่งยืนในหลายประเทศที่มีผู๎ผลิตและลักษณะทางเศรษฐกิจที่ตํางกัน น า SNWG ไปสํูการมํุงเน๎นที่

หํวงโซํมูลคําของยางธรรมชาติเป็นอยํางแรก 
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(ANRPC) และ UNCTAD รวมไปถึงกลุํมอุตสาหกรรมระดับชาติ/ระดับภูมิภาคท่ีเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของกลุํม
อุตสาหกรรมยางในจีน, ยุโรป, อินเดียและญ่ีปุ่น2   

 

1.3. ระยะที่ 1: แผนการท างานผลิตยางธรรมชาติที่ยั่งยืน 

แผนการท างาน SNR ไดท๎ดลองใช๎เป็นครั้งแรกโดย SNRWG เพื่ออธิบายปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการริเริ่มด๎านความ
ยั่งยืนนี้และเพื่อรวบรวมข๎อเสนอส าหรับการออกแบบและการน าไปปฏิบัติ  SNRWG ได๎พัฒนาแผนการท างาน     
ผํานการหารือในการประชุมกลุํมท างานหลายครั้งที่จัดขึ้นระหวํางเดือนธันวาคม 2012 และเดือนพฤษภาคม 2013 
(ทั้งการประชุมสัมมนาทางไกลและการประชุมโดยตรง ) แผนการท างานได๎รับการรํางหลักการและวัตถุประสงค์
ทั่วไป; การวัดคําส าคัญส าหรับการน าไปปฏิบัติ ; ปัญหาทางด๎านรากฐานและการจัดการ ; ตัวเลือกทางการเงินและ
แผนกลยุทธ์ส าหรับการปฏิบัติแผนการท างาน วัตถุประสงค์หลักของแผนการท างาน SNR คือเพื่อสํงเสริมการเติบโต
และการใช๎ยางธรรมชาติที่ยั่งยืนผํานความมํุงม่ันและการมีสํวนรํวมของผู๎ถือผลประโยชน์รํวมหลายฝ่าย                     
ในประการแรกเพื่อเปิดทางให๎กับกระบวนการและวิธีการในการวิเคราะห์และท าให๎เกิดข๎อตกลงกว๎างๆเกี่ยวกับชุด
มาตรฐานความยั่งยืนด๎วยความสมัครใจ (VSS) และโครงการเคลื่อนก าลังซึ่งการท างานที่กว๎างและ มีประสิทธิภาพ
อาจชํวยรับประกันเศรษฐกิจยางธรรมชาติที่ยั่งยืนระดับสากลที่จะท าให๎เกิดประโยชน์กับทั้งหํวงโซํมูลคําของยาง
ธรรมชาติ  

การริเริ่ม SNR: ครอบคลุมสมาชิกหํวงโซํอุปทานของยางธรรมชาติทั้งหมด 

                                                             
2  กลํุมท างานยางธรรมชาติที่ยั่งยืนรวมตัวแทนจากองค์กรระหวํางประเทศ สมาคมอุตสาหกรรมระดับชาติ /ระดับภูมิภาค รัฐบาลสมาชิก และตัวแทนของ

อุตสาหกรรมยางรถยนต์/ที่ไมํใชํยางรถยนต์ดังตํอไปน้ี: สมาคมประเทศผู๎ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC); องค์กรเพ่ือการวิจัยและพัฒนายางระหวํางประเทศ (IRSG); 

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนายางระหวํางประเทศ (IRRDB); การประชุมรํวมสหประชาชาติวําด๎วยการค๎าและการพัฒนา (UNCTAD); สมาคมอุตสาหกรรมยาง

อินเดีย (AIRIA); สมาคมผู๎ผลิตยางรถยนต์ (ATMA); สมาคมอุตสาหกรรมยางจีน (CRIA); สมาคมผู๎ผลิตยางและยางรถยนต์ยุโรป (ETRMA); GAPKINDO; 

สมาคมผู๎ผลิตยางรถยนต์ญี่ปุ่น (JATMA); สมาคมผู๎ผลิตยางรถยนต์เกาหลี (KOTMA); คณะกรรมการยางมาเลเซีย ; สมาคมผู๎ผลิตยาง (RMA); ตัวแทนรัฐบาล

สมาชิกจากอินเดีย ศรีลังกา คาเมรูนและไอวอรี่โคสต์; บริดจสโตน; คอนติเนนทอล; กู๏ดเยียร์; สวนยางพารามาลานคารา; มิชลิน; พีเรลลี; Tong Teik; วงศ์บัณฑิต; 
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แผนการท างานได๎เสนอชุดของหลักเกณฑ์หํวงโซํมูลคําห๎าประการ  ส าหรับระบบการยืนยันด๎วยความสมัครใจ
ส าหรับการมีสํวนรํวมของผู๎ถือผลประโยชน์   หลักเกณฑ์เหลํานี้ที่ พัฒนามา รจากการประชุม SRWG                         
มีความมํุงหมายที่จะเป็นจุดมํุงเน๎นหลักของการปรึกษาหารือกับผู๎ถือผลประโยชน์ที่ตามมา    เพื่อจุดประสงค์ในการ
นิยามและปรับปรุงหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดประสิทธิภาพตํอไป   ในระยะที่ 2  การมํุงเน๎นการน าไปปฏิบัติที่เป็นสํวน
ส าคัญคือเพื่อสํงเสริมการพัฒนาของของระเบียบปฏิบัติด๎านความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติทั่วโลก  
โดยค านึงถึงผู๎ถือผลประโยชน์ในประเทศผู๎ผลิตและผู๎บริโภคท่ีมีผลประโยชน์รํวมทั้งหมด  การปรึกษาหารือเริ่มแรก
ไดจ๎ัดขึ้นเพื่อให๎เกิดการสนับสนุนการหลักการและปัจจัยพื้นฐานของผู๎ถือผลประโยชน์  แผนกลยุทธ์ส าหรับการ
ปฏิบัติแผนการท างานได๎ประกาศโดย  IRSG  ในระหวํางการประชุมสุดยอดยางโลก  (WRS)  ในเดือน  พฤษภาคม 
2013 ที่ประเทศสิงคโปร์ แผนกลยุทธ์นี้มํุงเน๎นที่การประชุมเชิงปรึกษากับ ANRPC/IRRDB/UNCTAD  เพื่อปรับปรุง
หลักเกณฑ์ SNR  และกลไกที่มีศักยภาพส าหรับการน าไปปฏิบัติเพื่อเปิด  'หน๎าตําง '  ส าหรับความมํุงม่ันจากผู๎ถือ
ผลประโยชน์  

1.4. จุดประสงค์ของการริเร่ิมผลิตยางธรรมชาติที่ยั่งยืน 

ในชํวงเวลาหลายปีได๎มีการแสดงให๎เห็นแล๎ววําอุตสาหกรรมยางธรรมชาติคือหนึ่งในอุตสาหกรรมเพียงไมํกี่ประเภท
ที่สามารถอ๎างได๎วํามีความยั่งยืนด๎ านผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อมและสังคมในเชิงบวก โดยการปฏิบัติของระเบียบ
ปฏิบัติที่ดีที่สุด ความสามารถในการผลิตและคุณภาพของยางธรรมชาติที่ดีกวําส าเร็จได๎ ซึ่งจะน าไปสูํผลตอบแทนที่
สูงขึ้นส าหรับผู๎ผลิต สภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในท๎องถิ่น และการสร๎างก าลังของผู๎ผลิตท่ีมีแนวโน๎มจะบริการจัดการ
สวนยางธรรมชาติและผลิตยางธรรมชาติที่มีคุณภาพตํอไปในอนาคต 

การวิจัยส าคัญโดย UNCTAD ได๎แสดงให๎เห็นวํา  ยางธรรมชาติเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนและแข็งแกรํงส าหรับการริเริ่ม
ด๎านความยั่งยืนที่ประสบความส าเร็จ  "ในฐานะผลพลอยได๎จากผลผลิต ของต๎นยาง    ยางธรรมชาติมีศักยภาพที่จะ
สร๎างประโยชน์เชิงบวกหลายประการให๎กับสภาพแวดล๎อม ... ที่เดํนชัดที่สุดคือข๎อเท็จจริงท่ีวํายางธรรมชาติเป็น
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ทรัพยากรหมุนเวียน... ลักษณะการหมุนเวียนของยางธรรมชาติ  โดยบทนิยาม  ท าให๎เป็นไปได๎ทางกายภาพที่จะท า
การผลิตยางธรรมชาติตํอเนื่องได๎ไมํมีสิ้นสุด.... นอกจากลักษณะพื้นฐานนี้ ต๎นยางยังมีศักยภาพที่จะให๎ประโยชน์ใน
แหลํงรวมความหลากหลายทางชีวภาพเขตร๎อน   ที่ชํวยรักษาและสร๎างการสะสมคาร์บอนและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  โดยการปกป้องการเปลี่ยนแปลงของพื้นดินไปสูํระบบการผลิตท่ีมีมวลชีวภาพต่ า...ลักษณะพื้นฐานเหลํานี้ท า
ให๎ยางธรรมชาติมีศักยภาพที่จะเป็นแหลํงผลิตท่ียั่งยืนของก าลังการผลิตทางเศรษฐกิจ" 3 

"ในชํวงกลางของยุค 1990s  ในฐานะสํวนหนึ่งในการสํงเสริมการผนึกความรู๎ของต๎นทุนทางสิ่งแวดล๎อม UNCTAD 
ได๎ตรวจสอบโภคภัณฑ์ 30 รายการ  ด๎วยมุมมองท่ีต๎องการแสวงหาโอกาสและความท๎าทายส าหรับการรวบรวมความรู๎
ของต๎นทุนทางสิ่งแวดล๎อมเพียงฝ่ายเดียวในประเทศที่ท าการผลิต   ยางธรรมชาติกลับกลายเป็นเพียงอยํางเดียวในโภค
ภัณฑ์เหลํานี้ที่มีโอกาสในการรวบรวมความรู๎ที่ดูมีความหวังและปฏิบัติได๎จริง    เนื่องจากลักษณะทาง การตลาดสาม
ประการ : (i) มีความเป็นไปได๎ต่ ามากที่ยางรถยนต์จะถูกทดแทนด๎วยผลิตภัณฑ์อื่นและการขาดสิ่งที่ใช๎แทนยาง
ธรรมชาติได๎จริงในการผลิตยางรถยนต์เม่ือราคายางธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ;  (ii) ความยืดหยุํนของอุปสงค์ตํอราคา
โดยรวมที่ต่ าส าหรับยาง และ ; (iii) ก าลังการผลิตท่ีสูงเพียงสามประเทศในภูมิภาคเดียว "4 "ในฐานะทรัพยากร
หมุนเวียนที่มีความยืดหยุํนของอุปสงค์ตํอราคาต่ า    ทั้งนโยบายภาครัฐและการริเริ่มของภาคเอกชนต้ังเป้าที่จะ      
บูรณาการระเบียบปฏิบัติของผลิตภัณฑ์ (ยางธรรมชาติ) ที่ยั่งยืนเพื่อเผชิญกับการก๎าวกระโดดที่ลดลงเพื่อความส าเร็จ 

สิ่งที่ขับเคลื่อนการลงมือปฏิบัติการริเริ่ม SNR: 

                                                             
3 อูลริช ฮอฟฟ์แมน และ เจสอน พิตต์ Natural Rubber in a Changing Market: The Opportunity for a Global Sustainability Framework, Entwined Issue Brief 10, 

2011/09/01, p. 4. (หลังจากน้ีจะเรียกวํา "ฮอฟฟ์แมน") 

4  ฮอฟฟ์แมน หน๎า 5 

ส าหรับสมาชิกสํวนโซํ
มูลคํา:  

เชิงเศรษฐกิจ:  • ผลผลิต/รายได๎ที่เพ่ิมขึ้น  
• ต๎นทุนการผลิตที่ลดลง   
• ลดการสิ้นเปลือง  
• ลดการสูญเสียการเก็บรักษา  
• โครงสร๎างองค์กรที่ดีขึ้น   
• การเข๎าถึงการสนับสนุนที่เช่ือถือได๎ที่ดีขึ้น  
• การเข๎าถึงตลาด/หํวงโซํอุปทานที่ดีขึ้น  
• ความสัมพัน์เชิงพานิชย์ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น  

  เชิงสิ่งแวดล๎อม:  • ระเบียบปฏิบัติทางการเกษตรที่ดจีะน าไปสูํการผลิตที่เพ่ิมขึน  
• ต๎นยางที่แข็งแรงขึ้น  
• การบริหารจัดการของเสียที่ดีขึ้น  
• คาร์บอนเครดิต 

  เชิงสังคม:  • เคารพตํอสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน  
• ความสัมพันธ์ของชุมชนและคนงานที่ดีขึ้น  
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วัตถุประสงค์ของการริเริ่ม SNR คือเพื่อท าให๎เกิดเศรษฐกิจของยางธรรมชาติที่ยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ให๎กับท้ังหํวงโซํ
มูลคํายางธรรมชาติ ผําน: 

- การสํงเสริมการพัฒนาระเบียบปฏิบัติที่ยั่งยืนใหดี๎ที่สุดในภาคธุรกิจยางธรรมชาติทั่วโลก 
- การสนับสนุนการปรับปรุงความสามารถในการผลิตของสวนยางธรรมชาติ 
- การเพิ่มคุณภาพของยางธรรมชาติ  
- การสนับสนุนความยั่งยืนของป่าผํานการปกป้อง/การอนุรักษ์พื้นที่ค๎ุมครอง 
- การสาธิตให๎เห็นการบริหารจัดการน้ าที่เหมาะสม 
- การสาธิตให๎เห็นการเคารพอยํางสูงสุดตํอสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน และ 
- การท าให๎แนํใจถึงความพึงพอใจของผู๎บริโภคท่ัวโลก  

2. เอกสารส าหรับกระบวนการเปิดตัวของผู้ถือผลประโยชน ์

จุดมํุงหมายของเอกสารนี้คือ การให๎การสรุปยํอของกระบวนการที่ท าตามเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ ตัวช้ีวัดและ KPI ของ SNR 
ที่ได๎รับการเสนอและเพื่อให๎กรอบการท างานในการลงมือปฏิบัติที่องค์กรเกียํวกับยางธรรมชาติอาจต๎องการท าตามเพื่อ
ปฏิบัติตามแนวทางด๎านอุตสาหกรรมด๎วยความสมัครใจของ SNR IRSG นี ้

 

ส าหรับสมาชิกสํวนโซํ
มูลคํา:   

 • ลดการสูญเสียการเก็บรักษา  
• ต๎นทุนการตรวจตราที่ลดลง  
• การเปลี่ยนสภาพของผลิตภัณฑ์  
• รับประกันอุปทานในแงํคุณภาพ  
• ความโปรํงใสที่สูงขึ้นตลอดทั้งหํวงโซํ  
• ประสิทธิภาพทางตลาดที่เพ่ิมขึ้น  
• ความรับผิดชอบตํอสังคมของบริษัท (CSR)  

ส าหรับรัฐบาลของประเทศ
ที่ผลิตโภคภัณฑ์:  

 • ความตื่นตัวตํอความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และสังคมที่สูงขึ้น  
• การลดต๎นทุนการตรวจตรา 

• ความดึงดูดตํอโครงการสนับสนุนและการลงทุนในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข๎องที่เพ่ิมขึ้น   
• แสดงออกถึงความมุํงมั่นตํอการลงมือท าซึ่งมุํงไปยังอนาคตในระยะยาว  

ส าหรับรัฐบาลของประเทศ
ที่บริโภคโภคภัณฑ์:   

 • การได๎มาซึ่งอุปทานของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน  
• แสดงออกถึงความมุํงมั่นตํอการลงมือท าซึ่งมุํงไปยังอนาคตในระยะยาว  
• กลยุทธ์การสนับสนุนทางเศรษฐดิจที่ได๎รับความรํวมมือกันส าหรับ  
  ประเทศผู๎ผลิตและผลประโยชน์ในการจัดหาสินค๎าเพ่ือขาย   
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3. หลักเกณฑ์ของยางธรรมชาติแบบยั่งยืนและตัวชี้วัด 

3.1. กระบวนการพัฒนาหลักเกณฑ์ SNR และตัวชี้วัด 
หลักเกณฑ์ ตัวช้ีวัดและ KPI ของ SNR  ได๎รับการพัฒนาขึ้นผําน SNRWG และเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการปรึกษาผู๎ถือ
ผลประโยชน์ที่กว๎างขวางและครอบคลุมเพื่อให๎ได๎ฉันทามติและประโยชน์ตํอการน าไปใช๎ของกรอบการท างาน      
การยืนยันความถูกต๎อง SNR ที่ได๎รับการน าเสนอที่กว๎าง ในการประชุม SNRWG ในเดือนมกราคม 2013 ชุดของ
หลักเกณฑ์ความยั่งยืนทั่วไปห๎าประการที่อาจน าไปประยุกต์กับ  หํวงโซํมูลคํายางธรรมชาติได๎รับการระบุยืนยัน 
ดังตํอไปนี้: 

- หลักเกณฑ์ที่ 1: สนับสนุนการปรับปรุงความสามารถในการผลิต 
- หลักเกณฑ์ที่ 2: เพิ่มคุณภาพของยางธรรมชาติ 
- หลักเกณฑ์ที่ 3: สนับสนุนความยั่งยืนของป่า 
- หลักเกณฑ์ที่ 4: การจัดการน้ า 
- หลักเกณฑ์ที่ 5: เคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน 

จากเดือนกันยายน  2556 ถึงเดือนเมษายน 2557 ทาง SNRWG  ได๎ผลักดันกรอบการท างานด๎านความยั่งยืนตํอไปสูํ
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพที่ปฏิบัติได๎จริงและกระบวนการลงมือปฏิบัติที่ชัดเจน  ในขณะที่ด าเนินกระบวนการปรึกษาผู๎ถือ
ผลประโยชน์ที่กว๎างขวาง การทดสอบภาคสนามของหลักเกณฑ์ ตัวช้ีวัดและ KPI ของ SNR ที่ได๎รับการเสนออยําง
เหมาะสม  และท าการรับประกันฉันทามติของอุตสาหกรรมและการยอมรับกรอบการท างานการยืนยันความถูกต๎อง 
SNR ที่ได๎รับการน าเสนอ 

ระยะที่สองนี้ได๎รับการออกแบบให๎เข๎าถึงกลุํมผู๎มีผลประโยชน์ที่หลากหลายในหํวงโซํมูลคํายางธรรมชาติ  และรวมถึง
กิจกรรมตํางๆที่ตามมาเพื่อให๎ม่ันใจวําสมาชิกทางอุตสาหกรรมที่มีผลประโยชน์และเจ๎าหน๎าที่ระดับประเทศที่
เกี่ยวข๎องได๎รับข๎อมูลอยํางเต็มที่เกี่ยวกับและอาจเข๎ามีสํวนรํวมอยํางมํุงม่ันและสนับสนุนการริเริ่ม SNR 

-  ในเดือนตุลาคม 2556 การประชุมกับ ANRPC ได๎จัดขึ้นโดย IRSG เพื่อน าเสนอการริเริ่ม SNR แกํตัวแทน
ของเจ๎าหน๎าที่ระดับประเทศที่เกี่ยวข๎อง แม๎วํา ANRPC ไมํได๎ตัดสินใจมีสํวนรํวมโดยตรงในการริเริ่ม SNR 
แตํก็สํงเสริมให๎สมาชิกที่ตัดสินใจเข๎ามีสํวนรํวมโดยตรงกับการริเริ่ม SNR ตามแตํสมาชิกแตํละราย 

- ในเดือนพฤศจิกายน   2556  การประชุมกลุํมการท างาน SNR ได๎จัดขึ้น   ซึ่งในระหวํางนั้นภารกิจของการ
ริเริ่ม SNR  คือเพื่อช้ีแจงเรื่องตํอไปนี้: "เพื่อสร๎างความยั่งยืนของหํวงโซํมูลคํายางธรรมชาติ " ในระหวํางการ

ประชุมนี้ กระบวนการเพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดและ KPI ของ SNR ได๎รับการตกลงพร๎อมกันกับกระบวนการ
ทดสอบภาคสนามใน  3 ประเทศเพื่อพิจารณาถึงบริบทท๎องถิ่นที่แตกตํางกัน; อินเดีย,อินโดนีเซียและคาเมรูน 

- ในเดือนธันวาคม 2556 ตัวช้ีวัดและ KPI ของ SNR ชุดแรกได๎ถูกเสนอให๎กับกลุํมการท างาน SNR เพื่อท าการ
หารือและการลงนามรับรอง หลักการหารืออยํางมํุงม่ัน ได๎มีฉันทามติเกี่ยวกับชุดตัวช้ีวัดและ KPI ของ SNR 
ที่ได๎รับการยอมรับไปใช๎โดยกลุํมการท างาน SNR 
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- การทดสอบภาคสนามของหลักเกณฑ์  ตัวช้ีวัดและ KPI ของ SNR ที่ได๎รับการเสนอ ได๎ด าเนินการเยี่ยมชม
ภาคสนามสี่ครั้ง  ใน 3 ประเทศที่กลําวไปข๎างต๎นในระหวํางเดือนธันวาคม 2013 และกุมภาพันธ์ 2014       
การเยี่ยมชมภาคสนามรวมถึงกระบวนการปรึกษาผู๎ถือผลประโยชน์ที่ครอบคลุม  ได๎รับการยืนยันวํา       
กรอบการท างาน SNR ที่ได๎เสนอได๎รับการปรับแปลงอยํางเหมาะสมกับบริบทท๎องถิ่นและสถานการณ์
ภาคสนามที่ตํางกัน  ไมํมีกลุํมใดที่ได๎รับการปรึกษาในระหวํางการเยี่ยมชมภาคสนามปฏิเสธข๎อเสนอ และใน
หลายครั้ง โอกาสในการรวมตัวช้ีวัดใหมํได๎ถูกน ามาหารือ  มีข๎อเสนอมากมายเกิดข้ึนโดยได๎รับการค านึงถึง
และสํงผลให๎เกิดหลักเกณฑ์ ตัวช้ีวัดและ KPI ของ SNR รุํนใหมํ 

- รุํนสุดท๎ายของหลักเกณฑ์ ตัวช้ีวัดและ KPI ของ SNR  ที่ได๎รับการเสนอได๎ถูกน าเสนอที่การประชุม         
กลุํมการท างาน SNR ในเดือนกุมภาพันธ์  2557  ความเหมาะสมของแตํละตัวช้ีวัดและ KPI ที่ได๎รับการเสนอ
ในระหวํางการเยี่ยมชมภาคสนามได๎ถูกน ามาหารือ การแก๎ไขใหมํและการปรับปรุง  และได๎รับการเสนอ
เพื่อให๎ได๎ข๎อตกลงท่ีกว๎างเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ตัวช้ีวัดและ KPI ของ SNR สุดท๎าย อยํางไรก็ตาม ในะหวํางการ
ประชุมนี้ ยังตกลงกันด๎วยวําในระยะเริ่มแรก เป็นไปไมํได๎ท่ีจะรวมข๎อเสนอทั้งหมดที่ได๎รับเพื่อรักษาความ
เหมาะสมของกรอบการท างาน SNR ที่ได๎รับการเสนอ เรื่องนี้ได๎รับการตกลงในระหวํางการประชุมนี้วํา
ข๎อเสนอใหมํเหลํานี้จะถูกทบทวนในภายหลัง ในระหวํางการทบทวนอยํางเป็นทางการครั้งแรกของ
หลักเกณฑ์ ตัวช้ีวัดและ KPI ของ SNR 

กระบวนการที่อธิบายไว๎ข๎างต๎นท าการรับประกันความเหมาะสมของกรอบการท างาน   การยืนยันความถูกต๎อง SNR 
และท าให๎เกิดฉันทามติกันระหวํางสมาชิกทางอุตสาหกรรมที่มีสํวนรํวมอยํางมํุงม่ันในกระบวนการนี้และให๎การ
สนับสนุนการริเริ่ม SNR IRSG อยํางเข๎มแข็ง  

ผลลัพธ์ที่ส าคัญอีกอยํางของกระบวนการนี้คือ   การตัดสินใจที่ชัดเจนโดยสมาชิกทั้งหมดของกลุํมการท างาน SNR วํา
หลักเกณฑ์ ตัวช้ีวัดและ KPI ของ SNR ควรถือวําเป็นแนวทางด๎านอุตสาหกรรมด๎วยความสมัครใจเทํานั้นที่ถูกท าให๎
เข๎าถึงได๎โดยสาธารณะโดย IRSG เพื่อ  ให๎กรอบการท างานความยั่งยืน SNR ที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช๎ได๎ด๎วย
ความสมัครใจ   โดยองค์กรที่อยูํตลอดหํวงอุปทานของยางธรรมชาติ    เพื่อแสดงให๎เห็นแหลํงผลิตท่ียั่งยืนของยาง
ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมา 

ระยะถัดไปของกระบวนการที่ได๎รับการเสนอโดย IRSG จะตอบรับกับการลงมือปฏิบัติด๎วยความสมัครใจของ
แนวทางด๎านอุตสาหกรรมด๎วยความสมัครใจนี้    โดยบริษัทท่ีมํุงหวังจะท าตามตลอดทั้งหํวงมูลคํายางธรรมชาติ IRSG 
และ SNRWG จะสนับสนุนกระบวนการนี้โดยตรวจสอบให๎แนํใจวําหลักเกณฑ์  ตัวช้ีวัดและ KPI   ของ SNR เข๎าถึงได๎
โดยสาธารณะและได๎รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะ   เพื่อให๎แนํใจวําแนวทางด๎านอุตสาหกรรมนี้ยังคงตรง
ประเด็น ทันสมัยและถูกปรับแปลงให๎เข๎ากับความต๎องการที่เปลี่ยนไปของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในขณะที่
รับประกันความยั่งยืนของหํวงมูลคํายางธรรมชาติ 

3.2. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR 

หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดยางธรรมชาติที่ยั่งยืน (SNR) ซึ่งได๎รับการพัฒนาภายใต๎การน าของกลุํมการท างาน SNR คือ: 
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 หลักเกณฑ์ที่ 1: สนับสนุนการปรับปรุงความสามารถในการผลิต  

  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 1.1: การปรับความเหมะสมของการปลูกสายพันธุ์ที่ได๎รับการแนะน า 
  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 1.2: การปรับความหนาแนํนในการปลูกให๎เหมาะสมที่สุด 

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 1.3: ท าการปรับการใช๎ปุ๋ยและสารเคมีให๎เหมาะสมที่สุด 

หลักเกณฑ์ที่ 2: เพิ่มคุณภาพของยางธรรมชาติ  

  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 2.1: ความมํุงม่ันตํอคุณภาพมาตรฐานของยางธรรมชาติ  
  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 2.2: การปฏิบัติตามด๎วยการทดสอบและจัดเกรด 

หลักเกณฑ์ที่ 3: สนับสนุนความย่ังยืนของป่า  

  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 3.1: การปฏิบัติตามข๎อก าหนดแหํงกฎหมายท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง  
  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 3.2: การคุ๎มครอง/การอนุรักษ์พื้นที่ค๎ุมครอง 

หลักเกณฑ์ที่ 4: การจัดการน้ า 

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ  4.1: การปฏิบัติตามข๎อก าหนดแหํงกฎหมายท๎องถิ่นและสิทธิการใช๎น้ าตามจารีต
ประเพณีท๎องถิ่น  

  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 4.2: การบ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรม 

หลักเกณฑ์ที่ 5: เคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน  

  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 5.1: แรงงานเด็กและอายุขั้นต่ าส าหรับคนงาน 
  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 5.2: แรงงานบังคับ 

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 5.3: เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคมและการตํอรองเป็นหมํูคณะ 

หลักเกณฑ์ ตัวช้ีวัดและ KPI ของ SNR ที่สมบูรณ์รํวมกับการอ๎างอิงและบทนิยามที่เกี่ยวข๎องสามารถเข๎าถึงได๎เป็น
เอกสารแยกตํางหาก 

4. SNR ในฐานะแนวทางด้านอุตสาหกรรมด้วยความสมัครใจ 

4.1. การก ากับดูแลกิจการ 

ในฐานะแนวทางด๎านอุตสาหกรรมด๎วยความสมัครใจ หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดยางธรรมชาติที่ยั่งยืนสุดท๎ายที่ได๎รับการอนุมัติ
โดยกลุํมการท างาน  SNR  จะถูกตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของ IRSG เพื่อให๎เอกสารสามารถเข๎าถึงได๎โดยสาธารณะแบบไมํมี
คําใช๎จํายแกํบุคลลที่มีความสนใจ 

IRSG  และกลุํมการท างาน  SNR  จะท าหน๎าที่เป็นผู๎ก ากับดูแลการริเริ่ม   SNR  และจะรับผิดชอบการเผยแพรํหลักเกณฑ์
และตัวช้ีวัดของ  SNR  ที่เสร็จสมบูรณ์  การสํงเสริมการริเริ่ม SNR  และท าการทบทวน รักษาความทันสมัยและการพัฒนา
หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดยางธรรมชาติที่ยั่งยืนสุดท๎ายตามที่จ าเป็น 
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IRSG  และกลุํมการท างาน  SNR  จะพบปะกันอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดยางธรรมชาติที่
ยั่งยืนและกระบวนการที่เกี่ยวข๎อง  ในระหวํางการประชุมประจ าปีนี้  IRSG  และกลุํมการท างาน  SNR  จะทบทวน         
การพัฒนาการริเริ่ม  SNR   เสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันวําจะไปถึงวัตถุประสงค์ระยะยาวที่น าเสนอไว๎ใน
เอกสารนี้   และเสนอการแก๎ไขที่จ าเป็นเพื่อรักษาหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดยางธรรมชาติที่ยั่งยืนและกระบวนการที่เกี่ยวข๎อง
ให๎ทันสมัย  ในระหวํางการประชุมประจ าปีนี้  การตัดสินใจจะอ๎างอิงจากฉันทามติระหวํางผู๎เข๎ารํวมทั้งหมดที่มาด๎วยตนเอง 

หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดยางธรรมชาติที่ยั่งยืนและกระบวนการที่เกี่ยวข๎อง   จะเข๎าถึงได๎อยํางเสรีแกํผู๎มีผลประโยชน์         
ตลอดทั้งหํวงโซํอุปทานของยางธรรมชาติที่มํุงหวังจะยืนยันความสอดคล๎องของการด าเนินงานของตนหรือผู๎จัดจ าหนําย
ของตนตํอหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR และข๎อก าหนดที่เกี่ยวข๎อง  

 

โครงการการก ากับดูแลที่เสนอโดยการริเริ่ม SNR  

5. การน าไปปฏิบัต ิ

5.1. กระบวนการน าไปปฏิบัต ิ

เม่ือใดก็ตามที่องค์กรซึ่งอยูํภายในหํวงโซํมูลคํายางธรรมชาติ   หวังที่จะยืนยันความสอดคล๎องตํอหลักเกณฑ์และ
ตัวช้ีวัด SNR องค์กรนั้น  สามารถปฏิบัติตามกระบวนการยืนยันความถูกต๎อง SNR ตํอไปนี้เพื่อแสดงให๎เห็นแหลํงผลิต
ที่ยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ: 

- พัฒนาและลงมือปฏิบัติในฐานะสํวนหนึ่งของระบบกระบวนการการจัดการคุณภาพ  ที่ได๎รับการจัดท า
เอกสารเพื่อยืนยันความสอดคล๎องของตนเองและความสอดคล๎องของผู๎จัดจ าหนํายของตนกับหลักเกณฑ์
และตัวช้ีวัด SNR กระบวนการที่ได๎รับการจัดท าเอกสารดังกลําวจะต๎องครอบคลุมแงํมุมตํอไปนี้: 
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 การจัดหา  SNR  รวมถึงค าอธิบายที่ชัดเจนของกระบวนการที่บริษัทปฏิบัติตามเพื่อให๎แนํใจวํายาง
ธรรมชาติที่ระบุแหลํงผลิตเป็น   SNR  นั้นมาจากแหลํงผลิตท่ียั่งยืน   ซึ่งได๎รับการยืนยัน วํา
สอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด   SNR  การจัดหา   SNR  สามารถตรวจสอบให๎แนํใจได๎ผําน
การประกาศตนเอง  SNR  ที่ได๎รับการลงนามโดยผู๎จัดจ าหนําย5  หรือผํานการทบทวนเอกสารและ
บันทึก  การเยี่ยมชมภาคสนาม และ/หรือการตรวจสอบผู๎จัดจ าหนํายเพื่อยืนยันความสอดคล๎องกับ
หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR 

 กระบวนการแปรรูป SNR ต้ังแตํการรับวัตถุดิบไปจนถึงการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ SNR ส าเร็จ 
กระบวนการจะต๎องครอบคลุมแงํมุมทั้งหมดของกิจกรรมการแปรรูป   เพื่อแสดงให๎เห็นวําวัสดุ 
SNR  ได๎รับการจัดการอยํางไรและรับประกัน    เม่ือใดก็ตามที่มีความเกี่ยวเนื่อง การแบํงแยก
ระหวําง SNR ที่ได๎รับการยืนยันและยางธรรมชาติที่ไมํได๎รับการยืนยัน 

 การแบํงแยกระหวําง SNR  ที่ได๎รับการยืนยันและยางธรรมชาติที่ไมํได๎รับการยืนยันสามารถส าเร็จ
ได๎ผํานการแยกทางกายภาพหรือผํานการปฏิบัติระบบเครดิต (เรียกอีกอยํางวําระบบสมดุลมวล
สาร )6 เพื่อให๎สัดสํวนของยางธรรมชาติที่ผลิตออกขาย   เป็นผลิตภัณ ฑ์ที่ ได๎รับการยืนยัน                    
SNR  สัมพันธ์กับปริมาณของ SNR ที่ได๎รับการยืนยันขาเข๎า 

 การขาย  SNR  เพื่อให๎แนํใจวําค าแถลงเชิงพานิชย์   เกี่ยวกับแหลํงผลิตท่ียั่งยืนของยางธรรมชาติ
สามารถแสดงให๎เห็น   กระบวนการจะต๎องอธิบายวําบริษัทรับประกันวํามีเพียงยางธรรมชาติที่
ได๎รับการยืนยันวําสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด   SNR  เทํานั้นที่ขายในฐานะ   SNR      
เม่ือใดก็ตามที่ระบบเครดิตถูกน ามาใช๎   ค าแถลงเชิงพานิชย์เรื่อง SNR จะต๎องช้ี % ของ SNR ที่ถูก
ใช๎ในผลิตภัณฑ์ SNR 
 

- ท าให๎แนํใจวําบุคคลที่เกี่ยวข๎องในการตรวจสอบยืนยันความสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR 
ได๎รับข๎อมูลอยํางเพียงพอและ /หรือได๎รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ข๎อก าหนดและเจตนาของ
หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด  SNR  

- ตรวจตราความสอดคล๎องของผู๎จัดจ าหนําย  SNR  ของตนกับหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR  องค์กรควรเลือก
กระบวนการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตรวจตราและยืนยันความสอดคล๎องตํอข๎อก าหนด SNR เชํน อิงจากการ
ประกาศตนเอง SNR   เม่ือใดก็ตามที่ มีความเสี่ยง ของความไมํสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด   SNR 
ไมํใชํเรื่องส าคัญ  และผํานการทบทวนเอกสารและบันทึก การเยี่ยมชมภาคสนาม และ /หรือการตรวจสอบผู๎

                                                             
5 ประกาศตนเอง SNR จะต๎องครอบลคุมข๎อก าหนด SNR ทั้งหมด ประกาศตนเองแมํแบบ SNR มีพร๎อมให๎สามารถน าไปแปลได๎อยํางอิสระในภาษาท๎องถ่ืนที่

เหมาะสม  

6 ระบบเครดิต/ระบบสมดุลมวลสารสามารถประยุกต์ใช๎กับระดับไซต์กายภาพ (การแปรรูป การจัดเก็บ การจ าหนําย การผลิต เป็นต๎น ) เด่ียวเทําน้ัน เครดิต SNR 

สามารถโอนย๎ายจากไซต์หน่ึงไปยังอีกไซต์หน่ึงหากมีความเก่ียวเน่ืองกับธุรกรรมทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ SNR ที่เก่ียวข๎องเทําน้ัน   
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จัดจ าหนํายเม่ือใดก็ตามที่มีความเสี่ยงท่ีเป็นไปได๎ของความไมํสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR 
ได๎รับการระบุยืนยันโดยองค์กร  

- เก็บรักษาบันทึกของมาตรการที่ใช๎ปฏิบัติเพื่อยืนยันและตรวจตราความสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด 
SNR  

- ท าการแถลงเชิงพานิชย์เรื่อง SNR เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มาจากแหลํงผลิตท่ียั่งยืนและสามารถ
แสดงให๎เห็นถึงความสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR ได๎เทํานั้น   

- ดูแลรายการของผู๎จัดจ าหนําย SNR, ลูกค๎า SNR และปริมาณของ SNR ที่ได๎รับ แปรรูปและ /หรือขายโดยใช๎
แมํแบบรายการ SNR รายการดังกลําวจะต๎องถูกสํงให๎กับ IRSG เป็นรายปีเพื่อให๎สามารถรักษาสถิติเกี่ยวกับ
ยางธรรมชาติที่ยั่งยืนได๎ 

 

5.2. กระบวนการกลุ่ม SNR 

ในฐานนะแนวทางด๎านอุตสาหกรรมที่ได๎รับการพัฒนาโดย IRSG และกลุํมการท างาน SNR หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด 
SNR สามารถน าไปปฏิบัติได๎ด๎วยความสมัครใจโดยนิติบุคคลใดๆตลอดทั้งหํวงโซํมูลคํายางธรรมชาติเพื่อแสดงให๎
เห็นถึงแหลํงผลิตท่ียั่งยืนของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ 

อยํางไรก็ตาม ความเป็นจริงของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในปัจจุบันไมํเอืออ านวยส าหรับผู๎ปลูกยางธรรมชาติรายเล็ก
ที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR กลุํมการท างาน SNR จึงเสนอวํากระบวนการกลุํม SNR ควรถูกท าให๎
เข๎าถึงได๎เพื่อให๎นิติบุคคลใดๆที่หวังจะจัดต้ังกลุํม SNR ของผู๎ปลูกยางธรรมชาติเพื่อยืนยันและแสดงให๎เห็นถึงแหลํง
ผลิตท่ียั่งยืนของยางธรรมชาติ 

นิติบุคคลกลุํม SNR สามารถถูกจัดต้ังได๎โดยนิติบุคคลใดๆที่จัดหา ขายและ /หรือแปรรูปยางธรรมชาติจากผู๎ปลูกยาง
ธรรมชาติรายเล็กและที่หวังจะยืนยันและแสดงให๎เห็นถึงแหลํงผลิตท่ียั่งยืนของยางธรรมชาติ นิติบุคคลกลุํม SNR 
สามารถถูกจัดต้ังได๎โดยประเภทขององค์กรตํอไปนี้: 

- ผู๎ปลูก SNR  
- ตัวแทนจ าหนํายยางดิบ SNR 
- บริษัทแปรรูปหรือศูนย์แปรรูป SNR 
- ผู๎ค๎า SNR 
- ผู๎ใช๎ปลายสาย SNR 
- ชุมชนผู๎ผลิต SNR  
- สหกรณ์ผู๎ปลูก SNR 
- องค์กรรัฐเกี่ยวกับ SNR 
- นิติบุคคลเกี่ยวกับ SNR ที่คล๎ายคลึงกัน   

กระบวนการกลุํม  SNR  นี้สร๎างความแตกตํางที่ชัดเจน   ระหวํางบทบาทและความรับผิดชอบของผู๎เข๎ารํวมที่ตํางกัน
สองประเภทในแบบแผนกลุํม SNR:  
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- นิติบุคคลกลุํม SNR 
- สมาชิกกลุํม SNR 

ความแตกตํางของความรับผิดชอบระหวํางระดับนิติบุคคลกลุํม SNR และระดับสมาชิกกลุํม SNR ได๎รับการนิยาม
ดังตํอไปนี้: 

- นิติบุคคลกลุํม  SNR  คือ  นิติบุคคลที่จัดต้ังกลุํม SNR นิติบุคคลกลุํม SNR รับผิดชอบยืนยันและท าให๎แนํใจ
วําหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR ได๎รับการลงมือปฏิบัติโดยสมาชิกกลุํมทั้งหมด นิติบุคคลกลุํม SNR 
รับผิดชอบส าหรับ: 

i. การลงมือปฏิบัติข๎อก าหนดการจัดการกลุํม SNR ตามที่อธิบายไว๎ด๎านลําง; 
ii. การพัฒนาและการลงมือปฏิบัติกระบวนการเพื่อเลือกและยอมรับสมาชิกกลุํมหลังจากได๎ท าการ

ยืนยันความสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR; 
iii. ท าการสื่อสารกับสมาชิกกลุํมทั้งหมดเพื่อให๎แนํใจวําหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR ได๎รับความเข๎าใจ

เป็นอยํางดี; 
iv. ท าการตรวจสอบให๎แนํใจวํา  ผํานการประกาศตนเองท่ีได๎รับการจัดท าเอกสาร สมาชิกกลุํม SNR 

แตํละราย  ได๎ยอมรับอยํางเป็นทางการที่จะปฏิบัติตามข๎อก าหนดของหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR;  
v. ท าการรักษารายการสมาชิกกลุํม SNR ที่ทันสมัย 

vi. ท าการให๎ระเบียบปฏิบัติที่ดีที่สุดแกํสมาชิกกลุํมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ สวนยางธรรมชาติ       
ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับความสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR;   

vii. การลงมือปฏิบัติกระบวนการตรวจตราในระดับกลุํมเพื่อรับประกันวําความสอดคล๎องกับ
หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR ได๎รับการคงรักษาไว๎   การตรวจตราควรได๎รับการด าเนินการผํานการ
ตรวจตรา  ตัวอยํางสมาชิกกลุํมทุกๆปี   ตัวอยํางสมาชิกกลุํมตํอไปนี้ควรได๎รับการตรวจตราผําน
การเยี่ยมชมภาคสนามเป็นรายปี: ; 

viii. แก๎ไขเรื่องร๎องเรียนที่ได๎รับจากสมาชิกกลุํม ลูกค๎าหรือผู๎ถือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ   
 

- สมาชิกกลุํม SNR คือ  ผู๎ปลูกยางธรรมชาติที่เข๎ารํวมกลุํม SNR ที่ถูกจัดต้ังโดยนิติบุคคลกลุํม SNR สมาชิก
กลุํมมีความรับผิดชอบส าหรับ: 

i. ท าการยอมรับอยํางเป็นทางการที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR ผํานการประกาศ
ตนเองท่ีได๎รับการจัดท าเอกสาร; 

ii. การปฏิบัติตามข๎อก าหนดด๎านการบริการและการจัดการกลุํมที่เกี่ยวข๎องตามที่ได๎รับการนิยามโดย
นิติบุคคลกลุํม SNR รวมไปถึงข๎อก าหนดด๎านการตรวจตรา; 

iii. การปฏิบัติตามข๎อก าหนดของหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด SNR 
ส าหรับนิติบุคคลกลุํม SNR ที่เป็นองค์กรสมาชิกภาพ   สมาชิกภาพตํอองค์กรอาจไมํมีความจ าเป็นเพื่อการเข๎ารํวมกลุํม 
SNR และผู๎ที่ไมํใชํสมาชิกอาจได๎รับอนุญาตให๎เข๎ารํวมกลุํม SNR   ได๎ตามดุลยพินิจของนิติบุคคลกลุํม   นอกจากนี้ 
บุคคลหรือองค์กรอาจเป็นสมาชิกขององค์กรสมาชิกภาพดังกลําวโดยไมํจ าเป็นต๎องเข๎ารํวมกลุํม  SNR  เพื่อเข๎ารํวม
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กลุํม SNR สมาชิกกลุํม SNR แตํละรายควรท าการยอมรับอยํางเป็นทางการเพื่อเข๎ารํวมกลุํม SNR โดยลงนามในการ
ประกาศตนเองท่ีเหมาะสมและอยูํภายใต๎การตรวจตราเป็นระยะโดยนิติบุคคลกลุํม SNR 

 

5.3. แนวทางส าหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ SNR 
 

หลักเกณฑ์ที่ 1: สนับสนุนการปรับปรุงความสามารถในการผลิต  
  

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 1.1: การปรับความเหมาะสมของการปลูกสายพันธุ์ที่ได๎รับการแนะน า 

แนวทาง: องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําเฉพาะสายพันธุ์ที่ได๎รับการแนะน าโดยเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง หรือ
สายพันธุ์ที่ได๎รับการแนะน าโดยสถาบันวิจัยหรือพัฒนา   เทํานั้นที่จะน ามาปลูกหลังการเตรียมสวนยางพารา
หรือรื้อสวนยางพาราที่มีอยูํแล๎วใหมํ   การรับเอาระเบียบปฏิบัติที่ดีที่สุดนี้มาใช๎จะสนับสนุนการปรับปรุงใน
สํวนความสามารถในการผลิตอยํางเข๎มแข็ง  เนื่องจากสายพันธุ์ที่ได๎รับเลือกและได๎รับการแนะน ามีแนวโน๎ม
ที่จะสํงผลให๎เกิดความสามารถในการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นตลอดการหมุนเวียนของสวนยางธรรมชาติ  

 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 1.2: การปรับความหนาแนํนในการปลูกให๎เหมาะสมที่สุด 

แนวทาง: องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวํา  ได๎ปฏิบัติตามค าแนะน าเกี่ยวกับความหนาแนํนในการปลูกโดย
เจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง (โดยทั่วไประหวําง 420 ถึง 600 ต๎นตํอเฮกตาร์ ) และต๎นอํอน /ต๎นยาง /ต๎นกล๎าที่ไมํรอด
ภายในเวลา 12 เดือนหลังการปลูกได๎รับการปลูกทดแทนด๎วยต๎นยางใหมํให๎เร็วที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎เพื่อ
เป็นการรับประกันวําเม่ือโตเต็มที่  สวนยางพารา จะมีลักษณะสม่ าเสมอและสามารถให๎ผลผลิตท่ีเหมาะสม
ที่สุดได๎ ข๎อก าหนดนี้จะท าให๎แนํใจวํา เม่ือเติบโตเต็มที่ ความสามารถในการผลิตของ สวนยางพารา              
จะเหมาะสมที่สุดได๎เม่ือพิจารณาถึงบริบทและสถานที่นั้นๆ (ภายใต๎สภาพภูมิอากาศปกติ) 

 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 1.3: ปรับการใช๎ปุ๋ยและสารเคมีให๎เหมาะสมที่สุด 

แนวทาง : องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวํามีการปรับการใช๎ปุ๋ยธรรมชาติได๎เหมาะสมที่สุด   และมีการ
ควบคุมศัตรูพืชและโรคทางชีวภาพโดยการใช๎สารเคมีให๎น๎อยที่สุด วัตถุประสงค์ของข๎อก าหนดนี้คือเพื่อ
รับประกันการใช๎สารเคมีอยํางเหมาะสมเพื่อให๎แนํใจวําการเติบโตและความสามารถในการผลิตของ สวน
ยางพาราถูกปรับให๎เหมาะสมที่สุด  ในขณะที่รับประกันวําศัตรูพืชและโรคจะได๎รับการควบคุม ในขณะที่ท า
การป้องกันหรือลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมที่เป็นไปได๎ให๎น๎อยที่สุด 
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หลักเกณฑ์ที่ 2: เพิ่มคุณภาพของยางธรรมชาติ 

 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 2.1: ความมํุงม่ันตํอคุณภาพมาตรฐานของยางธรรมชาติ 

แนวทาง : องค์กรควรสร๎างความม่ันใจโดยมีลงมือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเพื่อแสดงความมํุงม่ันและ
โปรํงใสที่จะผลิตและเพิ่มคุณภาพของยางธรรมชาติที่ยั่งยืน  คุณภาพคือกุญแจส าคัญเพื่อท าการรับประกันวํา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น   สามารถส าเร็จโดยผู๎ปลูกในท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการปรับปรุงเศรษฐกิจของท๎องถิ่น 
และท าให๎เกิดการสร๎างก าลังของผู๎ผลิตท่ีมีแนวโน๎มจะบริหารจัดการ สวนยางธรรมชาติ และผลิตยาง
ธรรมชาติที่มีคุณภาพในอีกหลายปีข๎างหน๎า   ความมํุงม่ันที่เป็นทางการคือวิธีการซึ่งปฏิบัติได๎จริงท่ีดีที่สุด
เพื่อให๎แนํใจวําสมาชิกทางอุตสาหกรรมทั้งหมดตลอดหํวงโซํอุปทาน SNR ก าลังให๎ความรํวมมือเพื่อให๎ได๎
ยางธรรมชาติคุณภาพสูง   

 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 2.2: การปฏิบัติการทดสอบและการคัด 

แนวทาง: องค์กรควรตรวจสอบการคัดและการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎อง (เชํน หนังสือดัชนี 
และ /หรือมาตรฐานระดับชาติที่คล๎ายคลึงกัน ) และควรตรวจสอบ โดยการทดสอบและการคัดท่ีเหมาะสม
กํอนการจัดสํง   การทดสอบและการปฏิบัติตามมาตรฐานด๎านคุณภาพที่เหมาะสมอยํางเป็นระบบ    ตลอดทั้ง
หํวงโซํมูลคํายางธรรมชาติจะรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางส าเร็จ    ในขณะที่ท าให๎แนํใจวําผู๎ปลูกใน
ท๎องถิ่นยังสามารถท าก าไรผํานผลตอบแทนที่สูงขึ้นซึ่งเช่ือมโยงกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยาง
ธรรมชาติที่ยั่งยืนได๎ด๎วย 

หลักเกณฑ์ที่ 3: สนับสนุนความย่ังยืนของป่า 

 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 3.1: การปฏิบัติตามข๎อก าหนดแหํงกฎหมายท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง  

แนวทาง: องค์กรควรปฏิบัติตามข๎อก าหนดแหํงกฎหมายท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องและตรวจสอบวํา สวนยางพารา
ต้ังอยูํบนพื้นที่ซึ่งได๎รับการอนุญาตให๎ใช๎ส าหรับการท าสวนยางพาราหรือจุดประสงค์ทางการเกษตรเทํานั้น 
องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวํา    พื้นที่ค๎ุมครองตามกฎหมายและที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ได๎รับความ
คุ๎มครองได๎ความเอาใจใสํ   ข๎อก าหนดนี้จะรับประกันวําการจัดต้ังสวนยางพารา ใหมํจะไมํสํงผลกระทบเชิง
ลบตํอสิ่งแวดล๎อมหรือชุมชน  และสวนยางพาราใหมํจะถูกจัดต้ังเฉพาะบนพื้นที่ซึ่งได๎รับการอนุญาตให๎ใช๎
ส าหรับการจัดต้ังสวนยางธรรมชาติเทํานั้น 

 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 3.2: การคุ๎มครอง/การอนุรักษ์พื้นที่ค๎ุมครอง 

แนวทาง : องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวํา สวนยาง ธรรมชาติใหมํไมํได๎ถูกต้ังขึ้นภายในพื้นที่ค๎ุมครอง 
องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวํา  เขตกันชนที่เหมาะสมได๎ถูกจัดต้ังและได๎รับการดูแลรอบพื้นที่เหลํานี้เพื่อ
ท าให๎แนํใจวําพื้นที่ดังกลําวไมํถูกรบกวนโดยกิจกรรมการบริหารจัดการซึ่งเกิดข้ึนภายใน สวนยางพารา  
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ข๎อก าหนดนี้จะรับประกันวํา   สวนยางธรรมชาติที่ยั่งยืนจะไมํสํงผลกระทบตํอพื้นที่ค๎ุมครอง   ดังนั้นจะไมํ
สํงผลให๎เกิดผลกระทบเชิงลบกับสิ่งแวดล๎อมเนื่องจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการปลํอย 
CO2 ในช้ันบรรยากาศที่อาจเป็นผลจากการเสื่อมโทรมหรือการแปลงสภาพของพื้นที่ค๎ุมครอง    รัฐอาจใช๎
ศัพท์ทางกฎหมายที่แตกตํางกันเพื่อต้ังช่ือและนิยามพื้นที่ค๎ุมครองที่ได๎รับความครอบคลุมภายใต๎ข๎อก าหนด
แหํงกฎหมายระดับชาติที่เกี่ยวข๎อง    และพื้นที่ค๎ุมครองอาจหมายรวมถึงระบบนิเวศประเภทตํางๆอิงตาม
กฎหมายระดับชาติที่เกี่ยวข๎อง   เชํนเดียวกับข๎อตกลงระหวํางประเทศที่มีผลผูกพัน รวมไปถึงแตํไมํจ ากัดวํา
ต๎องเป็น ป่าดิบ สิ่งมีชีวิตที่ได๎รับความคุ๎มครองและที่อาศัยที่เกี่ยวเนื่องกัน พื้นที่ซึ่งมีคุณคําด๎านการอนุรักษ์
สูง พื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง พื้นที่ความสนใจวัฒนธรรมพิเศษ เป็นต๎น 

 

หลักเกณฑ์ที่ 4: การจัดการน้ า 

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 4.1: การปฏิบัติตามข๎อก าหนดแหํงกฎหมายท๎องถิ่นและสิทธิการใช๎น้ าตามข๎อปฏิบัติของท๎องถิ่น  

แนวทาง: องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําได๎ปฏิบัติตามข๎อก าหนดแหํงกฎหมายท๎องถิ่นและสิทธิ ภาพการ
ใช๎น้ าตามข๎อปฏิบัติของท๎องถิ่น   องค์กรควรตรวจสอบวําน้ าเสียจากอุตสาหกรรมไมํถูกปลํอยสูํสิ่งแวดล๎อม
โดยไมํมีการปฏิบัติตามข๎อก าหนดแหํงกฎหมายท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด    การจัดการน้ าและการป้องกัน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อมที่เป็นไปได๎   ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการปลํอยน้ าเสียมีความจ าเป็น   เพื่อท าให๎แนํใจวํา    
อุตสากรรมยางสามารถแสดงให๎เห็นถึงความสอดคล๎องอยํางเต็มที่กับข๎อก าหนดแหํงกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
และหลีกเลี่ยงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและชุมชนที่เป็นไปได๎  

 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 4.2: การบ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรม 

แนวทาง: องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําน้ าเสียจากอุตสาหกรรมได๎รับการบ าบัดโดยสอดคล๎องอยํางเต็มที่
กับข๎อก าหนดด๎านการบริหารและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด (และเม่ือใดก็ตามที่เป็นไปได๎ที่จะได๎รับการ    
รีไซเคิล) ข๎อก าหนดนี้มีความจ าเพาะเจาะจงขึ้นตํออุตสาหกรรมยางธรรมชาติ   รวมไปถึงโรงงานแปรรูปยาง
ธรรมชาติและโรงงานผลิต ข๎อก าหนดนี้จะรับประกันวําโรงงานแปรรูปและผลิต SNR ทั้งหมดได๎ท าการ
บริหารจัดการน้ าเสียจากอุตสาหกรรมอยํางเพียงพอและและเม่ือใดก็ตามที่เป็นไปได๎ ได๎พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานที่เหมาะสมส าหรับการรีไซเคิลน้ าเสีย 
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หลักเกณฑ์ที่ 5: เคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน 

 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 5.1: แรงงานเด็กและอายุขั้นต่ าของคนงาน 

แนวทาง: องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําไมํมีการจ๎างแรงงานเด็กอายุต่ ากวํา 15 ไมํวําจะเป็นการถาวร เป็น
ฤดูกาล หรือเป็นครั้งคราว หากกฎหมายท๎องถิ่นได๎ก าหนดอายุขั้นต่ าไว๎สูงกวําอายุ 15 ปี ข๎อก าหนดแหํง
กฎหมายควรได๎รับการปฏิบัติตาม องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําผู๎เยาว์ (อายุต่ ากวํา 18 ปี) ไมํได๎ท างานที่
เป็นอันตรายหรืองานใดๆที่อาจมีความเสี่ยงตํอสวัสดิภาพทางกาย ทางจิตใจหรือทางศีลธรรมของพวกเขา 
พวกเขาไมํควรท างานในสถานที่อันตราย ในสถานการณ์ที่ไมํดีตํอสุขภาพ เวลากลางคืน หรือกับวัตถุหรือ
เครื่องมือที่อันตราย และไมํควรให๎พวกเขาแบกของหนัก พวกเขาไมํควรเผชิญกับการทารุณไมํวําในรูปแบบ
ใดๆ ข๎อก าหนดนี้อิงจากหนึ่งในสนธิสัญญาส าคัญของ ILO และรับประกันวํายางธรรมชาติที่ยั่งยืนจะไมํมี
สํวนเกี่ยวพันกับทางใดๆกับแรงงานเด็ก 

 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 5.2: แรงงานบังคับ 

แนวทาง: องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําไมํมีแรงงานบังคับหรือแรงงานที่มีสัญญาผูกมัดอยูํในขั้นตอน
ใดๆของการผลิต   รวมไปถึงการบริหารจัดการ สวนยางพารา   กิจกรรมการแปรรูปและ /หรือผลิตทาง
อุตสาหกรรม  ข๎อก าหนดนี้อิงจากหนึ่งในสนธิสัญญาส าคัญของ ILO และรับประกันวํายางธรรมชาติที่ยั่งยืน
จะไมํมีสํวนเกี่ยวพันกับทางใดๆกับแรงงานบังคับ 

 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 5.3:  เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคมและการตํอรองเป็นหมํูคณะ 

แนวทาง : องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําคนงานทั้งหมดที่เกี่ยวพันในการบริหารจัดการ สวนยางพารา  
กิจกรรมการแปรรูปและ/หรือผลิตทางอุตสาหกรรม  มีสิทธิในการกํอตั้งและ /หรือเข๎ารํวมองค์กรที่พวกเขา
เลือก    องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําสหภาพแรงงานหรือองค์กรที่คล๎ายคลึงกัน   ไมํได๎อยูํภายใต๎แรง
กดดันที่ไมํเหมาะสมและผู๎แทนขององค์กรดังกลําวไมํได๎ถูกเลือกปฏิบัติ  และเข๎าถึงสมาชิกทั้งหมดของพวก
เขาในสถานที่ท างานได๎   องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําคนงานทั้งหมดมีสิทธิในการตํอรองเป็นหมํูคณะ 
ข๎อก าหนดนี้อิงจากหนึ่งในสนธิสัญญาส าคัญของ   ILO  และรับประกันวํายางธรรมชาติที่ยั่งยืนนั้นให๎การ
สนับสนุนอยํางชัดเจนตํอเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม   และสิทธิการตํอรองเป็นหมํูคณะของคนงาน
เม่ือใดก็ความที่มีความเกี่ยวเนื่อง 

 

 
 


