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AIRIA: สมาคมอุตสาหกรรมยางอินเดีย
ANRPC: สมาคมประเทศผู๎ผลิตยางธรรมชาติ
ATMA: สมาคมผู๎ผลิตยางรถยนต์
CRIA: สมาคมอุตสาหกรรมยางจีน
ETRMA: สมาคมผู๎ผลิตยางและยางรถยนต์ยุโรป
GAPKINDO: สมาคมยางแหํงอินโดนีเซีย
IAP: คณะกรรมการที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
IRRDB: คณะกรรมการวิจัยและพัฒนายางระหวํางประเทศ
IRSG: องค์กรเพื่อการวิจัยและพัฒนายางระหวํางประเทศ
JATMA: สมาคมผู๎ผลิตยางรถยนต์ญี่ปุ่น
KOTMA: สมาคมผู๎ผลิตยางรถยนต์เกาหลี
KPI: ตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก
RMA: สมาคมผู๎ผลิตยาง
SNR: ยางธรรมชาติที่ยั่งยืน
SNRWG: กลุํมทางานยางธรรมชาติที่ยั่งยืน
UNCTAD: การประชุมรํวมสหประชาชาติวําด๎วยการค๎าและการพัฒนา
VSS: มาตรฐานความยั่งยืนด๎วยความสมัครใจ
WRS: การประชุมสุดยอดยางโลก
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1. บทนา
1.1. องค์กรศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ (IRSG)
องค์กรศึกษาเรื่องยางระหวํางประเทศ (IRSG) คือ องค์กรระหวํางรัฐบาลที่ประกอบด๎วยผู๎ถือผลประโยชน์ในการ
ผลิตและการบริโภคยาง IRSG กํอตั้งขึ้นในปี 1944 ตั้งอยูํในประเทศสิงคโปร์ กํอตั้งขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกใน
การติดตํอระหวํางกลุํมอุตสาหกรรมและสมาคมซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรที่เกี่ยวข๎องในอุตสาหกรรมยาง ปัจจุบัน
IRSG มีสมาชิก 36 ประเทศ และ สมาชิกจากภาคอุตสาหกรรม 120 ราย การริเริ่มยางธรรมชาติที่ยั่งยืน (SNR) ได๎ถูก
พัฒนาขึ้นภายใต๎กรอบการทางานของ IRSG ในฐานะการริเริ่มทางอุตสาหกรรมด๎วยความสมัครใจและความรํวมมือ
เพื่อสร๎างความมั่นใจวําอุตสาหกรรมยาง มี แบบอยําง ระเบียบปฏิบัติ และการสื่อสารที่ดี ตลอดจนคุณ คําของยาง
ธรรมชาติวํายางธรรมชาติคือยางที่ยั่งยืน

1.2. กรอบการทางานสาหรับการริเริ่มโครงการผลิตยางที่ยั่งยืน
การริเริ่มของโครงการ "ผลิตยางที่ยั่งยืน" ได๎ให๎ความสาคัญและการแนะนาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
(IAP) ขององค์กรเพื่อการวิจัยและพัฒนายางระหวํางประเทศ (IRSG)ระหวํางรัฐบาล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2012
เลขาธิการ IRSG ได๎ดาเนินการวัดประสิทธิภาพของสิ่งที่กลุํมโภคภัณฑ์ระหวํางประเทศได๎บรรลุในเรื่องของความ
ยั่งยืน ; "บทเรียนที่ได๎เรียนรู๎ " จากการริเริ่มด๎านความยั่งยืนอื่นๆที่ได๎รับการประเมินในการประชุม IAP ในเดือน
พฤษภาคม 2012 IRSGได๎รับเชิญให๎เข๎ารํวมการประชุมกลุํมทางาน UNCTAD วําด๎วยยางธรรมชาติ ที่ กรุงเทพฯ
ในเดือนกรกฎาคม 2012 และการประชุมครั้งที่สองที่ UNCTAD และ IRSG รํวมกันจั ดขึ้นในสิงคโปร์ในเดือน
กันยายน 2012 เหลําตัวแทนในการประชุมทั้งสองครั้งแสดงถึงความสนใจในการนาการริเริ่มเกี่ยวกับยางขององค์กร
ของพวกเขามารวมกันเพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแนวคิด /การทางานของโครงการ เมื่อดูถึงความซับซ๎อน
ของการริเริ่มยางที่ยั่งยืนและความต๎องการสาหรับความเชี่ยวชาญและการสนับสนุนของคณะกรรมการ กลุํมทางาน
ยางธรรมชาติที่ยั่งยืน (SNWG)1 ได๎ถูกจัดตั้งขึ้น ซี่งประกอบไปด๎วยผู๎เชี่ยวชาญจากทั้งหํวงโซํมูลคําของยางธรรมชาติ ,
ตัวแทนจากกลุํมระหวํางรัฐบาลที่มีผลประโยชน์รํวม เชํน IRSG, ASEAN, สมาคมประเทศผู๎ผลิตยางธรรมชาติ

1

การหารือกลุํมทางานยางธรรมชาติที่ยั่งยืนเริ่มต๎นด๎วยมุมมองที่จะกาหนดมาตรฐานความยั่งยืนด๎วยความสมัครใจสาหรับกลุํมอุตสาหกรรมยางที่กว๎างขึ้น

ประกอบด๎วยทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ อยํางไรก็ตาม การจัดลาดับความสาคัญของความต๎องการและประโยชน์ที่เป็นไปได๎ของการริเริ่มยางที่ยั่งยืน โดย
ยังไมํกลําวถึงความยุํงยากของการดาเนินการการริเริ่มด๎านความยั่งยืนในหลายประเทศที่มีผู๎ผลิตและลักษณะทางเศรษฐกิจที่ตํางกัน นา
หํวงโซํมูลคําของยางธรรมชาติเป็นอยํางแรก
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SNWG ไปสูํการมุํงเน๎นที่

(ANRPC) และ UNCTAD รวมไปถึงกลุํมอุตสาหกรรมระดับชาติ/ระดับภูมิภาคที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของกลุํม
อุตสาหกรรมยางในจีน, ยุโรป, อินเดียและญี่ปุ่น2

1.3. ระยะที่ 1: แผนการทางานผลิตยางธรรมชาติที่ยั่งยืน
แผนการทางาน SNR ได๎ทดลองใช๎เป็นครั้งแรกโดย SNRWG เพื่ออธิบายปัจจัยที่จาเป็นสาหรับการริเริ่มด๎านความ
ยั่งยืนนี้และเพื่อรวบรวมข๎อเสนอสาหรับการออกแบบและการนาไปปฏิบัติ SNRWG ได๎พัฒนาแผนการทางาน
ผํานการหารือในการประชุมกลุํมทางานหลายครั้งที่จัดขึ้นระหวํางเดือนธันวาคม 2012 และเดือนพฤษภาคม 2013
(ทั้งการประชุมสัมมนาทางไกลและการประชุมโดยตรง ) แผนการทางานได๎รับการรํางหลักการและวัตถุประสงค์
ทั่วไป; การวัดคําสาคัญสาหรับการนาไปปฏิบัติ ; ปัญหาทางด๎านรากฐานและการจัดการ ; ตัวเลือกทางการเงินและ
แผนกลยุทธ์สาหรับการปฏิบัติแผนการทางาน วัตถุประสงค์หลักของแผนการทางาน SNR คือเพื่อสํงเสริมการเติบโต
และการใช๎ยางธรรมชาติที่ยั่งยืนผํานความมุํงมั่นและการมีสํวนรํวมของผู๎ถือผลประโยชน์รํวมหลายฝ่าย
ในประการแรกเพื่อเปิดทางให๎กับกระบวนการและวิธีการในการวิเคราะห์และทาให๎เกิดข๎อตกลงกว๎างๆเกี่ยวกับชุด
มาตรฐานความยั่งยืนด๎วยความสมัครใจ (VSS) และโครงการเคลื่อนกาลังซึ่งการทางานที่กว๎างและ มีประสิทธิภาพ
อาจชํวยรับประกันเศรษฐกิจยางธรรมชาติที่ยั่งยืนระดับสากลที่จะทาให๎เกิดประโยชน์กับทั้งหํวงโซํมูลคําของยาง
ธรรมชาติ
การริเริ่ม SNR: ครอบคลุมสมาชิกหํวงโซํอุปทานของยางธรรมชาติทั้งหมด

2

กลุํมทางานยางธรรมชาติที่ยั่งยืนรวมตัวแทนจากองค์กรระหวํางประเทศ สมาคมอุตสาหกรรมระดับชาติ

/ระดับภูมิภาค รัฐบาลสมาชิก และตัวแทนของ

อุตสาหกรรมยางรถยนต์/ที่ไมํใชํยางรถยนต์ดังตํอไปนี้: สมาคมประเทศผู๎ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC); องค์กรเพื่อการวิจัยและพัฒนายางระหวํางประเทศ (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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แผนการทางานได๎เสนอชุดของหลักเกณฑ์หํวงโซํมูลคําห๎าประการ สาหรับระบบการยืนยันด๎วยความสมัครใจ
สาหรับการมีสํวนรํวมของผู๎ถือผลประโยชน์
หลักเกณฑ์เหลํานี้ที่ พัฒนามา รจากการประชุม SRWG
มีความมุํงหมายที่จะเป็นจุดมุํงเน๎นหลักของการปรึกษาหารือกับผู๎ถือผลประโยชน์ที่ตามมา เพื่อจุดประสงค์ในการ
นิยามและปรับปรุงหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพตํอไป ในระยะที่ 2 การมุํงเน๎นการนาไปปฏิบัติที่เป็นสํวน
สาคัญคือเพื่อสํงเสริมการพัฒนาของของระเบียบปฏิบัติด๎านความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติทั่วโลก
โดยคานึงถึงผู๎ถือผลประโยชน์ในประเทศผู๎ผลิตและผู๎บริโภคที่มีผลประโยชน์รํวมทั้งหมด การปรึกษาหารือเริ่มแรก
ได๎จัดขึ้นเพื่อให๎เกิดการสนับสนุนการหลักการและปัจจัยพื้นฐานของผู๎ถือผลประโยชน์ แผนกลยุทธ์สาหรับการ
ปฏิบัติแผนการทางานได๎ประกาศโดย IRSG ในระหวํางการประชุมสุดยอดยางโลก (WRS) ในเดือน พฤษภาคม
2013 ที่ประเทศสิงคโปร์ แผนกลยุทธ์นี้มุํงเน๎นที่การประชุมเชิงปรึกษากับ ANRPC/IRRDB/UNCTAD เพื่อปรับปรุง
หลักเกณฑ์ SNR และกลไกที่มีศักยภาพสาหรับการนาไปปฏิบัติเพื่อเปิด 'หน๎าตําง ' สาหรับความมุํงมั่นจากผู๎ถือ
ผลประโยชน์

1.4. จุดประสงค์ของการริเริ่มผลิตยางธรรมชาติที่ยั่งยืน
ในชํวงเวลาหลายปีได๎มีการแสดงให๎เห็นแล๎ววําอุตสาหกรรมยางธรรมชาติคือหนึ่งในอุตสาหกรรมเพียงไมํกี่ประเภท
ที่สามารถอ๎างได๎วํามีความยั่งยืนด๎ านผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อมและสังคมในเชิงบวก โดยการปฏิบัติของระเบียบ
ปฏิบัติที่ดีที่สุด ความสามารถในการผลิตและคุณภาพของยางธรรมชาติที่ดีกวําสาเร็จได๎ ซึ่งจะนาไปสูํผลตอบแทนที่
สูงขึ้นสาหรับผู๎ผลิต สภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในท๎องถิ่น และการสร๎างกาลังของผู๎ผลิตที่มีแนวโน๎มจะบริการจัดการ
สวนยางธรรมชาติและผลิตยางธรรมชาติที่มีคุณภาพตํอไปในอนาคต
การวิจัยสาคัญโดย UNCTAD ได๎แสดงให๎เห็นวํา ยางธรรมชาติเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนและแข็งแกรํงสาหรับการริเริ่ม
ด๎านความยั่งยืนที่ประสบความสาเร็จ "ในฐานะ ผลพลอยได๎จากผลผลิต ของต๎นยาง ยางธรรมชาติมีศักยภาพที่จะ
สร๎างประโยชน์เชิงบวกหลายประการให๎กับสภาพแวดล๎อม ... ที่เดํนชัดที่สุดคือข๎อเท็จจริงที่วํายางธรรมชาติเป็น
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ทรัพยากรหมุนเวียน... ลักษณะการหมุนเวียนของยางธรรมชาติ โดยบทนิยาม ทาให๎เป็นไปได๎ทางกายภาพที่จะทา
การผลิตยางธรรมชาติตํอเนื่องได๎ไมํมีสิ้นสุด.... นอกจากลักษณะพื้นฐานนี้ ต๎นยางยังมีศักยภาพที่จะให๎ประโยชน์ใน
แหลํงรวมความหลากหลายทางชีวภาพเขตร๎อน ที่ชํวยรักษาและสร๎างการสะสมคาร์บอนและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยการปกป้องการเปลี่ยนแปลงของพื้นดินไปสูํระบบการผลิตที่มีมวลชีวภาพต่า...ลักษณะพื้นฐานเหลํานี้ทา
ให๎ยางธรรมชาติมีศักยภาพที่จะเป็นแหลํงผลิตที่ยั่งยืนของกาลังการผลิตทางเศรษฐกิจ " 3
"ในชํวงกลางของยุค 1990s ในฐานะสํวนหนึ่งในการสํงเสริมการผนึกความรู๎ของต๎นทุนทางสิ่งแวดล๎อม UNCTAD
ได๎ตรวจสอบโภคภัณฑ์ 30 รายการ ด๎วยมุมมองที่ต๎องการแสวงหาโอกาสและความท๎าทายสาหรับการรวบรวม ความรู๎
ของต๎นทุนทางสิ่งแวดล๎อมเพียงฝ่ายเดียวในประเทศที่ทาการผลิต ยางธรรมชาติกลับกลายเป็นเพียงอยํางเดียวในโภค
ภัณฑ์เหลํานี้ที่มีโอกาสในการรวบรวมความรู๎ที่ดูมีความหวังและปฏิบัติได๎จริง เนื่องจากลักษณะทาง การตลาดสาม
ประการ : (i) มีความเป็นไปได๎ต่ามากที่ยางรถยนต์จะถูกทดแทนด๎วยผลิตภัณฑ์อื่นและการขาดสิ่งที่ใช๎แทนยาง
ธรรมชาติได๎จริงในการผลิตยางรถยนต์เมื่อราคายางธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ; (ii) ความยืดหยุํนของอุปสงค์ตํอราคา
โดยรวมที่ต่าสาหรับยาง และ ; (iii) กาลังการผลิตที่สูงเพียงสามประเทศในภูมิภาคเดียว "4 "ในฐานะทรัพยากร
หมุนเวียนที่มีความยืดหยุํนของอุปสงค์ตํอราคาต่า
ทั้งนโยบายภาครัฐและการริเริ่มของภาคเอกชนตั้งเป้าที่จะ
บูรณาการระเบียบปฏิบัติของผลิตภัณฑ์ (ยางธรรมชาติ) ที่ยั่งยืนเพื่อเผชิญกับการก๎าวกระโดดที่ลดลงเพื่อความสาเร็จ
สิ่งที่ขับเคลื่อนการลงมือปฏิบัติการริเริ่ม SNR:
สาหรับสมาชิกสํวนโซํ
มูลคํา:

เชิงเศรษฐกิจ:

• ผลผลิต/รายได๎ที่เพิ่มขึ้น
• ต๎นทุนการผลิตที่ลดลง
• ลดการสิ้นเปลือง
• ลดการสูญเสียการเก็บรักษา
• โครงสร๎างองค์กรที่ดีขึ้น
• การเข๎าถึงการสนับสนุนที่เชื่อถือได๎ที่ดีขึ้น
• การเข๎าถึงตลาด/หํวงโซํอุปทานที่ดีขึ้น
• ความสัมพัน์เชิงพานิชย์ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

เชิงสิ่งแวดล๎อม:

• ระเบียบปฏิบัติทางการเกษตรที่ดจี ะนาไปสูํการผลิตที่เพิ่มขึน
• ต๎นยางที่แข็งแรงขึ้น
• การบริหารจัดการของเสียที่ดีขึ้น
• คาร์บอนเครดิต

เชิงสังคม:

• เคารพตํอสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
• ความสัมพันธ์ของชุมชนและคนงานที่ดีขึ้น

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. (หลังจากนี้จะเรียกวํา "ฮอฟฟ์แมน")
4 ฮอฟฟ์แมน หน๎า 5
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สาหรับสมาชิกสํวนโซํ
มูลคํา:

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

สาหรับรัฐบาลของประเทศ
ที่ผลิตโภคภัณฑ์:

• ความตื่นตัวตํอความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และสังคมที่สูงขึ้น
• การลดต๎นทุนการตรวจตรา
• ความดึงดูดตํอโครงการสนับสนุนและการลงทุนในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข๎องที่เพิ่มขึ้น
• แสดงออกถึงความมุํงมั่นตํอการลงมือทาซึ่งมุํงไปยังอนาคตในระยะยาว

สาหรับรัฐบาลของประเทศ
ที่บริโภคโภคภัณฑ์:

• การได๎มาซึ่งอุปทานของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
• แสดงออกถึงความมุํงมั่นตํอการลงมือทาซึ่งมุํงไปยังอนาคตในระยะยาว
• กลยุทธ์การสนับสนุนทางเศรษฐดิจที่ได๎รับความรํวมมือกันสาหรับ

ประเทศผู๎ผลิตและผลประโยชน์ในการจัดหาสินค๎าเพื่อขาย

วัตถุประสงค์ของการริเริ่ม SNR คือเพื่อทาให๎เกิดเศรษฐกิจของยางธรรมชาติที่ยั่งยืนซึ่ง เป็นประโยชน์ให๎กับทั้งหํวงโซํ
มูลคํายางธรรมชาติ ผําน:
-

การสํงเสริมการพัฒนาระเบียบปฏิบัติที่ยั่งยืนให๎ดีที่สุดในภาคธุรกิจยางธรรมชาติทั่วโลก
การสนับสนุนการปรับปรุงความสามารถในการผลิตของสวนยางธรรมชาติ
การเพิ่มคุณภาพของยางธรรมชาติ
การสนับสนุนความยั่งยืนของป่าผํานการปกป้อง/การอนุรักษ์พื้นที่คุ๎มครอง
การสาธิตให๎เห็นการบริหารจัดการน้าที่เหมาะสม
การสาธิตให๎เห็นการเคารพอยํางสูงสุดตํอสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน และ
การทาให๎แนํใจถึงความพึงพอใจของผู๎บริโภคทั่วโลก

2. เอกสารสาหรับกระบวนการเปิดตัวของผู้ถือผลประโยชน์
จุดมุํงหมายของเอกสารนี้คือ การให๎การสรุปยํอของกระบวนการที่ทาตามเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและ KPI ของ SNR
ที่ได๎รับการเสนอและเพื่อให๎กรอบการทางานในการลงมือปฏิบัติที่องค์กรเกียํวกับยางธรรมชาติอาจต๎องการทาตามเพื่อ
ปฏิบัติตามแนวทางด๎านอุตสาหกรรมด๎วยความสมัครใจของ SNR IRSG นี้
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3. หลักเกณฑ์ของยางธรรมชาติแบบยั่งยืนและตัวชี้วัด
3.1. กระบวนการพัฒนาหลักเกณฑ์ SNR และตัวชี้วัด
หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและ KPI ของ SNR ได๎รับการพัฒนาขึ้นผําน SNRWG และเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการปรึกษาผู๎ถือ
ผลประโยชน์ที่กว๎างขวางและครอบคลุมเพื่อให๎ได๎ฉันทามติและประโยชน์ตํอการนาไปใช๎ของกรอบการทางาน
การยืนยันความถูกต๎อง SNR ที่ได๎รับการนาเสนอที่กว๎าง ในการประชุม SNRWG ในเดือนมกราคม 2013 ชุดของ
หลักเกณฑ์ความยั่งยืนทั่วไปห๎าประการที่อาจนาไปประยุกต์กับ หํวงโซํมูลคํายางธรรมชาติได๎รับการระบุยืนยัน
ดังตํอไปนี้:
-

หลักเกณฑ์ที่ 1: สนับสนุนการปรับปรุงความสามารถในการผลิต
หลักเกณฑ์ที่ 2: เพิ่มคุณภาพของยางธรรมชาติ
หลักเกณฑ์ที่ 3: สนับสนุนความยั่งยืนของป่า
หลักเกณฑ์ที่ 4: การจัดการน้า
หลักเกณฑ์ที่ 5: เคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

จากเดือนกันยายน 2556 ถึงเดือนเมษายน 2557 ทาง SNRWG ได๎ผลักดันกรอบการทางานด๎านความยั่งยืนตํอไปสูํ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ปฏิบัติได๎จริงและกระบวนการลงมือปฏิบัติที่ชัดเจน ในขณะที่ดาเนินกระบวนการปรึกษาผู๎ถือ
ผลประโยชน์ที่กว๎างขวาง การทดสอบภาคสนามของหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและ KPI ของ SNR ที่ได๎รับการเสนออยําง
เหมาะสม และทาการรับประกันฉันทามติของอุตสาหกรรมและการยอมรับกรอบการทางานการยืนยันความถูกต๎อง
SNR ที่ได๎รับการนาเสนอ
ระยะที่สองนี้ได๎รับการออกแบบให๎เข๎าถึงกลุํมผู๎มีผลประโยชน์ที่หลากหลายในหํวงโซํมูลคํายางธรรมชาติ และรวมถึง
กิจกรรมตํางๆที่ตามมาเพื่อให๎มั่นใจวําสมาชิกทางอุตสาหกรรมที่มีผลประโยชน์และเจ๎าหน๎าที่ระดับประเทศที่
เกี่ยวข๎องได๎รับข๎อมูลอยํางเต็มที่เกี่ยวกับและอาจเข๎ามีสํวนรํวมอยํางมุํงมั่นและสนับสนุนการริเริ่ม SNR
- ในเดือนตุลาคม 2556 การประชุมกับ ANRPC ได๎จัดขึ้นโดย IRSG เพื่อนาเสนอการริเริ่ม SNR แกํตัวแทน
ของเจ๎าหน๎าที่ระดับประเทศที่เกี่ยวข๎อง แม๎วํา ANRPC ไมํได๎ตัดสินใจมีสํวนรํวมโดยตรงในการริเริ่ม SNR
แตํก็สํงเสริมให๎สมาชิกที่ตัดสินใจเข๎ามีสํวนรํวมโดยตรงกับการริเริ่ม SNR ตามแตํสมาชิกแตํละราย
- ในเดือนพฤศจิกายน 2556 การประชุมกลุํมการทางาน SNR ได๎ จัดขึ้น ซึ่งในระหวํางนั้นภารกิจของการ
ริเริ่ม SNR คือเพื่อชี้แจงเรื่องตํอไปนี้: "เพื่อสร๎างความยั่งยืนของหํวงโซํมูลคํายางธรรมชาติ " ในระหวํางการ
ประชุมนี้ กระบวนการเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและ KPI ของ SNR ได๎รับ การตกลงพร๎อมกันกับกระบวนการ
ทดสอบภาคสนามใน 3 ประเทศเพื่อพิจารณาถึงบริบทท๎องถิ่นที่แตกตํางกัน; อินเดีย,อินโดนีเซียและคาเมรูน
- ในเดือนธันวาคม 2556 ตัวชี้วัดและ KPI ของ SNR ชุดแรกได๎ถูกเสนอให๎กับกลุํมการทางาน SNR เพื่อทาการ
หารือและการลงนามรับรอง หลักการหารืออยํางมุํงมั่น ได๎มีฉันทามติเกี่ยวกับชุดตัวชี้วัดและ KPI ของ SNR
ที่ได๎รับการยอมรับไปใช๎โดยกลุํมการทางาน SNR
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- การทดสอบภาคสนามของหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและ KPI ของ SNR ที่ได๎รับการเสนอ ได๎ ดาเนินการเยี่ยมชม
ภาคสนามสี่ครั้ง ใน 3 ประเทศที่กลําวไปข๎างต๎นในระหวํางเดือนธันวาคม 2013 และกุมภาพันธ์ 2014
การเยี่ยมชมภาคสนามรวมถึงกระบวนการปรึกษาผู๎ถือผลประโยชน์ที่ครอบคลุม
ได๎รับการยืนยันวํา
กรอบการทางาน SNR ที่ได๎เสนอได๎รับการปรับแปลงอยํางเหมาะสมกับบริบทท๎องถิ่นและสถานการณ์
ภาคสนามที่ตํางกัน ไมํมกี ลุํมใดที่ได๎รับการปรึกษาในระหวํางการเยี่ยมชมภาคสนามปฏิเสธข๎อเสนอ และใน
หลายครั้ง โอกาสในการรวมตัวชี้วัดใหมํได๎ถูกนามาหารือ มีข๎อเสนอมากมายเกิดขึ้นโดยได๎รับการคานึงถึง
และสํงผลให๎เกิดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและ KPI ของ SNR รุํนใหมํ
- รุํนสุดท๎ายของหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและ KPI ของ SNR ที่ได๎รับการเสนอได๎ถูกนาเสนอที่การประชุม
กลุํมการทางาน SNR ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ความเหมาะสมของแตํละตัวชี้วัดและ KPI ที่ได๎รับการเสนอ
ในระหวํางการเยี่ยมชมภาคสนามได๎ถูกนามาหารือ การแก๎ไขใหมํและการปรับปรุง และได๎รับการเสนอ
เพื่อให๎ได๎ข๎อตกลงที่กว๎างเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและ KPI ของ SNR สุดท๎าย อยํางไรก็ตาม ในะหวํางการ
ประชุมนี้ ยังตกลงกันด๎วยวําในระยะเริ่มแรก เป็นไปไมํได๎ที่จะรวมข๎อเสนอทั้งหมดที่ได๎รับเพื่อรักษาความ
เหมาะสมของกรอบการทางาน SNR ที่ได๎รับการเสนอ เรื่องนี้ได๎รับการตกลงในระหวํางการประชุมนี้วํา
ข๎อเสนอใหมํเหลํานี้จะถูกทบทวนในภายหลัง ในระหวํางการทบทวนอยํางเป็นทางการครั้งแรกของ
หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและ KPI ของ SNR
กระบวนการที่อธิบายไว๎ข๎างต๎นทาการรับประกันความเหมาะสมของกรอบการทางาน การยืนยันความถูกต๎อง SNR
และทาให๎เกิดฉันทามติกันระหวํางสมาชิกทางอุตสาหกรรมที่มีสํวนรํวมอยํางมุํงมั่นในกระบวนการนี้และให๎การ
สนับสนุนการริเริ่ม SNR IRSG อยํางเข๎มแข็ง
ผลลัพธ์ที่สาคัญอีกอยํางของกระบวนการนี้คือ การตัดสินใจที่ชัดเจนโดยสมาชิกทั้งหมดของกลุํมการทางาน SNR วํา
หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและ KPI ของ SNR ควรถือวําเป็นแนวทางด๎านอุตสาหกรรมด๎วยความสมัครใจเทํานั้นที่ถูกทาให๎
เข๎าถึงได๎โดยสาธารณะโดย IRSG เพื่อ ให๎กรอบการทางานความยั่งยืน SNR ที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช๎ได๎ด๎วย
ความสมัครใจ โดยองค์กรที่อยูํตลอดหํวงอุปทานของยางธรรมชาติ เพื่อแสดงให๎เห็นแหลํงผลิตที่ยั่งยืนของยาง
ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมา
ระยะถัดไปของกระบวนการที่ได๎รับการเสนอโดย IRSG จะตอบรับกับการลงมือปฏิบัติด๎วยความสมัครใจของ
แนวทางด๎านอุตสาหกรรมด๎วยความสมัครใจนี้ โดยบริษัทที่มุํงหวังจะทาตามตลอดทั้งหํวงมูลคํายางธรรมชาติ IRSG
และ SNRWG จะสนับสนุนกระบวนการนี้โดยตรวจสอบให๎แนํใจวําหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและ KPI ของ SNR เข๎าถึงได๎
โดยสาธารณะและได๎รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะ เพื่อให๎แนํใจวําแนวทางด๎านอุตสาหกรรมนี้ยังคงตรง
ประเด็น ทันสมัยและถูกปรับแปลงให๎เข๎ากับความต๎องการที่เปลี่ยนไปของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในขณะที่
รับประกันความยั่งยืนของหํวงมูลคํายางธรรมชาติ

3.2. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดยางธรรมชาติที่ยั่งยืน (SNR) ซึ่งได๎รับการพัฒนาภายใต๎การนาของกลุํมการทางาน SNR คือ:
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หลักเกณฑ์ที่ 1: สนับสนุนการปรับปรุงความสามารถในการผลิต
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 1.1: การปรับความเหมะสมของการปลูกสายพันธุ์ที่ได๎รับการแนะนา
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 1.2: การปรับความหนาแนํนในการปลูกให๎เหมาะสมที่สุด
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 1.3: ทาการปรับการใช๎ปุ๋ยและสารเคมีให๎เหมาะสมที่สุด
หลักเกณฑ์ที่ 2: เพิ่มคุณภาพของยางธรรมชาติ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 2.1: ความมุํงมั่นตํอคุณภาพมาตรฐานของยางธรรมชาติ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 2.2: การปฏิบัติตามด๎วยการทดสอบและจัดเกรด
หลักเกณฑ์ที่ 3: สนับสนุนความยั่งยืนของป่า
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 3.1: การปฏิบัติตามข๎อกาหนดแหํงกฎหมายท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 3.2: การคุ๎มครอง/การอนุรักษ์พื้นที่คุ๎มครอง
หลักเกณฑ์ที่ 4: การจัดการน้า
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 4.1: การปฏิบัติตามข๎อกาหนดแหํงกฎหมายท๎องถิ่นและสิทธิการใช๎น้าตามจารีต
ประเพณีท๎องถิ่น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 4.2: การบาบัดน้าเสียจากอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ที่ 5: เคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 5.1: แรงงานเด็กและอายุขั้นต่าสาหรับคนงาน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 5.2: แรงงานบังคับ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 5.3: เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคมและการตํอรองเป็นหมูํคณะ
หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและ KPI ของ SNR ที่สมบูรณ์รํวมกับการอ๎างอิงและบทนิยามที่เกี่ยวข๎องสามารถเข๎าถึงได๎เป็น
เอกสารแยกตํางหาก

4. SNR ในฐานะแนวทางด้านอุตสาหกรรมด้วยความสมัครใจ
4.1. การกากับดูแลกิจการ
ในฐานะแนวทางด๎านอุตสาหกรรมด๎วยความสมัครใจ หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดยางธรรมชาติที่ยั่งยืนสุดท๎ายที่ได๎รับการอนุมัติ
โดยกลุํมการทางาน SNR จะถูกตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของ IRSG เพื่อให๎เอกสารสามารถเข๎าถึงได๎โดยสาธารณะแบบไมํมี
คําใช๎จํายแกํบุคลลที่มีความสนใจ
IRSG และกลุํมการทางาน SNR จะทาหน๎าที่เป็นผู๎กากับดูแลการริเริ่ม SNR และจะรับผิดชอบการเผยแพรํหลักเกณฑ์
และตัวชี้วัดของ SNR ที่เสร็จสมบูรณ์ การสํงเสริมการริเริ่ม SNR และทาการทบทวน รักษาความทันสมัยและการพัฒนา
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดยางธรรมชาติที่ยั่งยืนสุดท๎ายตามที่จาเป็น
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IRSG และกลุํมการทางาน SNR จะพบปะกันอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดยางธรรมชาติที่
ยั่งยืนและกระบวนการที่เกี่ยวข๎อง ในระหวํางการประชุมประจาปีนี้ IRSG และกลุํมการทางาน SNR จะทบทวน
การพัฒนาการริเริ่ม SNR เสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันวําจะไปถึงวัตถุประสงค์ระยะยาวที่นาเสนอไว๎ใน
เอกสารนี้ และเสนอการแก๎ไขที่จาเป็นเพื่อรักษาหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดยางธรรมชาติที่ยั่งยืนและกระบวนการที่เกี่ยวข๎อง
ให๎ทันสมัย ในระหวํางการประชุมประจาปีนี้ การตัดสินใจจะอ๎างอิงจากฉันทามติระหวํางผู๎เข๎ารํวมทั้งหมดที่มาด๎วยตนเอง
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดยางธรรมชาติที่ยั่งยืนและกระบวนการที่เกี่ยวข๎อง
จะเข๎าถึงได๎อยํางเสรีแกํผู๎มีผลประโยชน์
ตลอดทั้งหํวงโซํอุปทานของยางธรรมชาติที่มุํงหวังจะยืนยันความสอดคล๎องของการดาเนินงานของตนหรือผู๎จัดจาหนําย
ของตนตํอหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR และข๎อกาหนดที่เกี่ยวข๎อง

โครงการการกากับดูแลที่เสนอโดยการริเริ่ม SNR

5. การนาไปปฏิบัติ
5.1. กระบวนการนาไปปฏิบัติ
เมื่อใดก็ตามที่องค์กรซึ่งอยูํภายในหํวงโซํมูลคํายางธรรมชาติ
หวังที่จะยืนยันความสอดคล๎องตํอหลักเกณฑ์และ
ตัวชี้วัด SNR องค์กรนั้น สามารถปฏิบัติตามกระบวนการยืนยันความถูกต๎อง SNR ตํอไปนี้เพื่อแสดงให๎เห็นแหลํงผลิต
ที่ยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ:
- พัฒนาและลงมือปฏิบัติในฐานะสํวนหนึ่งของระบบกระบวนการการจัดการคุณภาพ
ที่ได๎รับการจัดทา
เอกสารเพื่อยืนยันความสอดคล๎องของตนเองและความสอดคล๎องของผู๎จัดจาหนํายของตนกับหลักเกณฑ์
และตัวชี้วัด SNR กระบวนการที่ได๎รับการจัดทาเอกสารดังกลําวจะต๎องครอบคลุมแงํมุมตํอไปนี้:
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 การจัดหา SNR รวมถึงคาอธิบายที่ชัดเจนของกระบวนการที่บริษัทปฏิบัติตามเพื่อให๎แนํใจวํายาง
ธรรมชาติที่ระบุแหลํงผลิตเป็น SNR นั้นมาจากแหลํงผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งได๎รับการยืนยัน วํา
สอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR การจัดหา SNR สามารถตรวจสอบให๎แนํใจได๎ผําน
การประกาศตนเอง SNR ที่ได๎รับการลงนามโดยผู๎จัดจาหนําย5 หรือผํานการทบทวนเอกสารและ
บันทึก การเยี่ยมชมภาคสนาม และ/หรือการตรวจสอบผู๎จัดจาหนํายเพื่อยืนยันความสอดคล๎องกับ
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR
 กระบวนการแปรรูป SNR ตั้งแตํการรับวัตถุดิบไปจนถึงการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ SNR สาเร็จ
กระบวนการจะต๎องครอบคลุมแงํมุมทั้งหมดของกิจกรรมการแปรรูป เพื่อแสดงให๎เห็นวําวัสดุ
SNR ได๎รับการจัดการอยํางไรและรับประกัน เมื่อใดก็ตามที่มีความเกี่ยวเนื่อง การแบํงแยก
ระหวําง SNR ที่ได๎รับการยืนยันและยางธรรมชาติที่ไมํได๎รับการยืนยัน
 การแบํงแยกระหวําง SNR ที่ได๎รับการยืนยันและยางธรรมชาติที่ไมํได๎รับการยืนยันสามารถสาเร็จ
ได๎ผํานการแยกทางกายภาพหรือผํานการปฏิบัติระบบเครดิต (เรียกอีกอยํางวําระบบสมดุลมวล
สาร )6 เพื่อให๎สัดสํวนของยางธรรมชาติที่ผลิตออกขาย
เป็นผลิตภัณ ฑ์ที่ ได๎รับการยืนยัน
SNR สัมพันธ์กับปริมาณของ SNR ที่ได๎รับการยืนยันขาเข๎า
 การขาย SNR เพื่อให๎แนํใจวําคาแถลงเชิงพานิชย์ เกี่ยวกับแหลํงผลิตที่ยั่งยืนของยางธรรมชาติ
สามารถแสดงให๎เห็น กระบวนการจะต๎องอธิบายวําบริษัทรับประกันวํามีเพียงยางธรรมชาติที่
ได๎รับการยืนยันวําสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
SNR เทํานั้นที่ขายในฐานะ SNR
เมื่อใดก็ตามที่ระบบเครดิตถูกนามาใช๎ คาแถลงเชิงพานิชย์เรื่อง SNR จะต๎องชี้ % ของ SNR ที่ถูก
ใช๎ในผลิตภัณฑ์ SNR
ทาให๎แนํใจวําบุคคลที่เกี่ยวข๎องในการตรวจสอบยืนยันความสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
SNR
ได๎รับข๎อมูลอยํางเพียงพอและ /หรือได๎รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ข๎อกาหนดและเจตนาของ
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR
- ตรวจตราความสอดคล๎องของผู๎จัดจาหนําย SNR ของตนกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR องค์กรควรเลือก
กระบวนการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตรวจตราและยืนยันความสอดคล๎องตํอข๎อกาหนด SNR เชํน อิงจากการ
ประกาศตนเอง SNR เมื่อใดก็ตามที่ มีความเสี่ยง ของความไมํสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR
ไมํใชํเรื่องสาคัญ และผํานการทบทวนเอกสารและบันทึก การเยี่ยมชมภาคสนาม และ /หรือการตรวจสอบผู๎
-

5

ประกาศตนเอง SNR จะต๎องครอบลคุมข๎อกาหนด SNR ทั้งหมด ประกาศตนเองแมํแบบ SNR มีพร๎อมให๎สามารถนาไปแปลได๎อยํางอิสระในภาษาท๎องถื่นที่

เหมาะสม
6

ระบบเครดิต/ระบบสมดุลมวลสารสามารถประยุกต์ใช๎กับระดับไซต์กายภาพ (การแปรรูป การจัดเก็บ การจาหนําย การผลิต เป็นต๎น ) เดี่ยวเทํานั้น เครดิต SNR

สามารถโอนย๎ายจากไซต์หนึ่งไปยังอีกไซต์หนึ่งหากมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ SNR ที่เกี่ยวข๎องเทํานั้น
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จัดจาหนํายเมื่อใดก็ตามที่มีความเสี่ยงที่เป็นไปได๎ของความไมํสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR
ได๎รับการระบุยืนยันโดยองค์กร
- เก็บรักษาบันทึกของมาตรการที่ใช๎ปฏิบัติเพื่อยืนยันและตรวจตราความสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
SNR
- ทาการแถลงเชิงพานิชย์เรื่อง SNR เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มาจากแหลํงผลิตที่ยั่งยืนและสามารถ
แสดงให๎เห็นถึงความสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR ได๎เทํานั้น
- ดูแลรายการของผู๎จัดจาหนําย SNR, ลูกค๎า SNR และปริมาณของ SNR ที่ได๎รับ แปรรูปและ /หรือขายโดยใช๎
แมํแบบรายการ SNR รายการดังกลําวจะต๎องถูกสํงให๎กับ IRSG เป็นรายปีเพื่อให๎สามารถรักษาสถิติเกี่ยวกับ
ยางธรรมชาติที่ยั่งยืนได๎

5.2. กระบวนการกลุ่ม SNR
ในฐานนะแนวทางด๎านอุตสาหกรรมที่ได๎รับการพัฒนาโดย IRSG และกลุํมการทางาน SNR หลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
SNR สามารถนาไปปฏิบัติได๎ด๎วยความสมัครใจโดยนิติบุคคลใดๆตลอดทั้งหํวงโซํมูลคํายางธรรมชาติเพื่อแสดงให๎
เห็นถึงแหลํงผลิตที่ยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
อยํางไรก็ตาม ความเป็นจริงของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในปัจจุบันไมํเอืออานวยสาหรับผู๎ปลูกยางธรรมชาติรายเล็ก
ที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR กลุํมการทางาน SNR จึงเสนอวํากระบวนการกลุํม SNR ควรถูกทาให๎
เข๎าถึงได๎เพื่อให๎นิติบุคคลใดๆที่หวังจะจัดตั้งกลุํม SNR ของผู๎ปลูกยางธรรมชาติเพื่อยืนยันและแสดงให๎เห็นถึงแหลํง
ผลิตที่ยั่งยืนของยางธรรมชาติ
นิติบุคคลกลุํม SNR สามารถถูกจัดตั้งได๎โดยนิติบุคคลใดๆที่จัดหา ขายและ /หรือแปรรูปยางธรรมชาติจากผู๎ปลูกยาง
ธรรมชาติรายเล็กและที่หวังจะยืนยันและแสดงให๎เห็นถึงแหลํงผลิตที่ยั่งยืนของยางธรรมชาติ นิติบุคคลกลุํม
SNR
สามารถถูกจัดตั้งได๎โดยประเภทขององค์กรตํอไปนี้:
-ผู๎ปลูก SNR
-ตัวแทนจาหนํายยางดิบ 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 นิติบุคคลที่จัดตั้งกลุํม SNR นิติบุคคลกลุํม SNR รับผิดชอบยืนยันและทาให๎แนํใจ
วําหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR ได๎รับการลงมือปฏิบัติโดยสมาชิกกลุํมทั้งหมด นิติบุคคลกลุํม SNR
รับผิดชอบสาหรับ:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

การลงมือปฏิบัติข๎อกาหนดการจัดการกลุํม SNR ตามที่อธิบายไว๎ด๎านลําง;
การพัฒนาและการลงมือปฏิบัติกระบวนการเพื่อเลือกและยอมรับสมาชิกกลุํมหลังจากได๎ทาการ
ยืนยันความสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR;
ทาการสื่อสารกับสมาชิกกลุํมทั้งหมดเพื่อให๎แนํใจวําหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR ได๎รับความเข๎าใจ
เป็นอยํางดี;
ทาการตรวจสอบให๎แนํใจวํา ผํานการประกาศตนเองที่ได๎รับการจัดทาเอกสาร สมาชิกกลุํม SNR
แตํละราย ได๎ยอมรับอยํางเป็นทางการที่จะปฏิบัติตามข๎อกาหนดของหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR;
ทาการรักษารายการสมาชิกกลุํม SNR ที่ทันสมัย
ทาการให๎ระเบียบปฏิบัติที่ดีที่สุดแกํสมาชิกกลุํมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ สวนยางธรรมชาติ
ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับความสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR;
การลงมือปฏิบัติกระบวนการตรวจตราในระดับกลุํมเพื่อรับประกันวําความสอดคล๎องกับ
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR ได๎รับการคงรักษาไว๎ การตรวจตราควรได๎รับการดาเนินการผํานการ
ตรวจตรา ตัวอยํางสมาชิกกลุํมทุกๆปี ตัวอยํางสมาชิกกลุํมตํอไปนี้ควรได๎รับการตรวจตราผําน
การเยี่ยมชมภาคสนามเป็นรายปี:
;
แก๎ไขเรื่องร๎องเรียนที่ได๎รับจากสมาชิกกลุํม ลูกค๎าหรือผู๎ถือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ

-สมาชิกกลุํม SNR คือ ผู๎ปลูกยางธรรมชาติที่เข๎ารํวมกลุํม SNR ที่ถูกจัดตั้งโดยนิติบุคคลกลุํม SNR สมาชิก
กลุํมมีความรับผิดชอบสาหรับ:
i.

ทาการยอมรับอยํางเป็นทางการที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR ผํานการประกาศ
ตนเองที่ได๎รับการจัดทาเอกสาร;
ii. การปฏิบัติตามข๎อกาหนดด๎านการบริการและการจัดการกลุํมที่เกี่ยวข๎องตามที่ได๎รับการนิยามโดย
นิติบุคคลกลุํม SNR รวมไปถึงข๎อกาหนดด๎านการตรวจตรา;
iii. การปฏิบัติตามข๎อกาหนดของหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด SNR
สาหรับนิติบุคคลกลุํม SNR ที่เป็นองค์กรสมาชิกภาพ สมาชิกภาพตํอองค์กรอาจไมํมีความจาเป็นเพื่อการเข๎ารํวมกลุํม
SNR และผู๎ที่ไมํใชํสมาชิกอาจได๎รับอนุญาตให๎เข๎ารํวมกลุํม SNR ได๎ตามดุลยพินิจของนิติบุคคลกลุํม นอกจากนี้
บุคคลหรือองค์กรอาจเป็นสมาชิกขององค์กรสมาชิกภาพดังกลําวโดยไมํจาเป็นต๎องเข๎ารํวมกลุํม SNR เพื่อเข๎ารํวม
15
อนุมัติโดย HoD
องค์กรศึกษาเรื่องยางระหวํางประเทศ

กลุํม SNR สมาชิกกลุํม SNR แตํละรายควรทาการยอมรับอยํางเป็นทางการเพื่อเข๎ารํวมกลุํม SNR โดยลงนามในการ
ประกาศตนเองที่เหมาะสมและอยูํภายใต๎การตรวจตราเป็นระยะโดยนิติบุคคลกลุํม SNR

5.3. แนวทางสาหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ SNR
หลักเกณฑ์ที่ 1: สนับสนุนการปรับปรุงความสามารถในการผลิต
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 1.1: การปรับความเหมาะสมของการปลูกสายพันธุ์ที่ได๎รับการแนะนา
แนวทาง: องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําเฉพาะสายพันธุ์ที่ได๎รับการแนะนาโดยเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง หรือ
สายพันธุ์ที่ได๎รับการแนะนาโดยสถาบันวิจัยหรือพัฒนา เทํานั้นที่จะนามาปลูกหลังการเตรียมสวนยางพารา
หรือรื้อสวนยางพาราที่มีอยูํแล๎วใหมํ การรับเอาระเบียบปฏิบัติที่ดีที่สุดนี้มาใช๎จะสนับสนุนการปรับปรุงใน
สํวนความสามารถในการผลิตอยํางเข๎มแข็ง เนื่องจากสายพันธุ์ที่ได๎รับเลือกและได๎รับการแนะนามีแนวโน๎ม
ที่จะสํงผลให๎เกิดความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นตลอดการหมุนเวียนของสวนยางธรรมชาติ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 1.2: การปรับความหนาแนํนในการปลูกให๎เหมาะสมที่สุด
แนวทาง: องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวํา ได๎ปฏิบัติตามคาแนะนาเกี่ยวกับความหนาแนํนในการปลูกโดย
เจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง (โดยทั่วไประหวําง 420 ถึง 600 ต๎นตํอเฮกตาร์ ) และต๎นอํอน /ต๎นยาง/ต๎นกล๎าที่ไมํรอด
ภายในเวลา 12 เดือนหลังการปลูกได๎รับการปลูกทดแทนด๎วยต๎นยางใหมํให๎เร็วที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎เพื่อ
เป็นการรับประกันวําเมื่อโตเต็มที่ สวนยางพารา จะมีลักษณะสม่าเสมอและสามารถให๎ผลผลิตที่เหมาะสม
ที่สุดได๎ ข๎อกาหนดนี้จะทาให๎แนํใจวํา เมื่อเติบโตเต็มที่ ความสามารถในการผลิตของ
สวนยางพารา
จะเหมาะสมที่สุดได๎เมื่อพิจารณาถึงบริบทและสถานที่นั้นๆ (ภายใต๎สภาพภูมิอากาศปกติ)
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 1.3: ปรับการใช๎ปุ๋ยและสารเคมีให๎เหมาะสมที่สุด
แนวทาง : องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวํามีการปรับการใช๎ปุ๋ยธรรมชาติได๎เหมาะสมที่สุด
และมีการ
ควบคุมศัตรูพืชและโรคทางชีวภาพโดยการใช๎สารเคมีให๎น๎อยที่สุด วัตถุประสงค์ของข๎อกาหนดนี้คือเพื่อ
รับประกันการใช๎สารเคมีอยํางเหมาะสมเพื่อให๎แนํใจวําการเติบโตและความสามารถในการผลิตของ สวน
ยางพาราถูกปรับให๎เหมาะสมที่สุด ในขณะที่รับประกันวําศัตรูพืชและโรคจะได๎รับการควบคุม ในขณะที่ทา
การป้องกันหรือลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมที่เป็นไปได๎ให๎น๎อยที่สุด
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หลักเกณฑ์ที่ 2: เพิ่มคุณภาพของยางธรรมชาติ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 2.1: ความมุํงมั่นตํอคุณภาพมาตรฐานของยางธรรมชาติ
แนวทาง: องค์กรควรสร๎างความมั่นใจโดยมีลงมือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเพื่อแสดงความมุํงมั่นและ
โปรํงใสที่จะผลิตและเพิ่มคุณภาพของยางธรรมชาติที่ยั่งยืน คุณภาพคือกุญแจสาคัญเพื่อทาการรับประกันวํา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น สามารถสาเร็จโดยผู๎ปลูกในท๎องถิ่นที่จะนาไปสูํการปรับปรุงเศรษฐกิจของท๎องถิ่น
และทาให๎เกิดการสร๎างกาลังของผู๎ผลิตที่มีแนวโน๎มจะบริหารจัดการ
สวนยางธรรมชาติ และผลิตยาง
ธรรมชาติที่มีคุณภาพในอีกหลายปีข๎างหน๎า ความมุํงมั่นที่เป็นทางการคือวิธีการซึ่งปฏิบัติได๎จริงที่ดีที่สุด
เพื่อให๎แนํใจวําสมาชิกทางอุตสาหกรรมทั้งหมดตลอดหํวงโซํอุปทาน SNR กาลังให๎ความรํวมมือเพื่อให๎ได๎
ยางธรรมชาติคุณภาพสูง
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 2.2: การปฏิบัติการทดสอบและการคัด
แนวทาง: องค์กรควรตรวจสอบการคัดและการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎อง (เชํน หนังสือดัชนี
และ/หรือมาตรฐานระดับชาติที่คล๎ายคลึงกัน ) และควรตรวจสอบ โดยการทดสอบและการคัดที่เหมาะสม
กํอนการจัดสํง การทดสอบและการปฏิบัติตามมาตรฐานด๎านคุณภาพที่เหมาะสมอยํางเป็นระบบ ตลอดทั้ง
หํวงโซํมูลคํายางธรรมชาติจะรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางสาเร็จ ในขณะที่ทาให๎แนํใจวําผู๎ปลูกใน
ท๎องถิ่นยังสามารถทากาไรผํานผลตอบแทนที่สูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทาจากยาง
ธรรมชาติที่ยั่งยืนได๎ด๎วย
หลักเกณฑ์ที่ 3: สนับสนุนความยั่งยืนของป่า
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 3.1: การปฏิบัติตามข๎อกาหนดแหํงกฎหมายท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง
แนวทาง: องค์กรควรปฏิบัติตามข๎อกาหนดแหํงกฎหมายท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องและตรวจสอบวํา สวนยางพารา
ตั้งอยูํบนพื้นที่ซึ่งได๎รับการอนุญาตให๎ใช๎สาหรับการทาสวนยางพาราหรือจุดประสงค์ทางการเกษตรเทํานั้น
องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวํา พื้นที่คุ๎มครองตามกฎหมายและที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ได๎รับความ
คุ๎มครองได๎ความเอาใจใสํ ข๎อกาหนดนี้จะรับประกันวําการจัดตั้งสวนยางพารา ใหมํจะไมํสํงผลกระทบเชิง
ลบตํอสิ่งแวดล๎อมหรือชุมชน และสวนยางพาราใหมํจะถูกจัดตั้งเฉพาะบนพื้นที่ซึ่งได๎รับการอนุญาตให๎ใช๎
สาหรับการจัดตั้งสวนยางธรรมชาติเทํานั้น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 3.2: การคุ๎มครอง/การอนุรักษ์พื้นที่คุ๎มครอง
แนวทาง : องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวํา สวนยาง ธรรมชาติใหมํไมํได๎ถูกตั้งขึ้นภายในพื้นที่คุ๎มครอง
องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวํา เขตกันชนที่เหมาะสมได๎ถูกจัดตั้งและได๎รับการดูแลรอบพื้นที่เหลํานี้เพื่อ
ทาให๎แนํใจวําพื้นที่ดังกลําวไมํถูกรบกวนโดยกิจกรรมการบริหารจัดการซึ่งเกิดขึ้นภายใน สวนยางพารา
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ข๎อกาหนดนี้จะรับประกันวํา สวนยาง ธรรมชาติที่ยั่งยืนจะไมํสํงผลกระทบตํอพื้นที่คุ๎มครอง ดังนั้นจะไมํ
สํงผลให๎เกิดผลกระทบเชิงลบกับสิ่งแวดล๎อมเนื่องจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการปลํอย
CO2 ในชั้นบรรยากาศที่อาจเป็นผลจากการเสื่อมโทรมหรือการแปลงสภาพของพื้นที่คุ๎มครอง รัฐอาจใช๎
ศัพท์ทางกฎหมายที่แตกตํางกันเพื่อตั้งชื่อและนิยามพื้นที่คุ๎มครองที่ได๎รับความครอบคลุมภายใต๎ข๎อกาหนด
แหํงกฎหมายระดับชาติที่เกี่ยวข๎อง และพื้นที่คุ๎มครองอาจหมายรวมถึงระบบนิเวศประเภทตํางๆอิงตาม
กฎหมายระดับชาติที่เกี่ยวข๎อง เชํนเดียวกับข๎อตกลงระหวํางประเทศที่มีผลผูกพัน รวมไปถึงแตํไมํจากัดวํา
ต๎องเป็น ป่าดิบ สิ่งมีชีวิตที่ได๎รับความคุ๎มครองและที่อาศัยที่เกี่ยวเนื่องกัน พื้นที่ซึ่งมีคุณคําด๎านการอนุรักษ์
สูง พื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง พื้นที่ความสนใจวัฒนธรรมพิเศษ เป็นต๎น

หลักเกณฑ์ที่ 4: การจัดการน้า
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 4.1: การปฏิบัติตามข๎อกาหนดแหํงกฎหมายท๎องถิ่นและสิทธิการใช๎น้าตามข๎อปฏิบัติของท๎องถิ่น
แนวทาง: องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําได๎ปฏิบัติตามข๎อกาหนดแหํงกฎหมายท๎องถิ่นและสิทธิ ภาพการ
ใช๎น้าตามข๎อปฏิบัติของท๎องถิ่น องค์กรควรตรวจสอบวําน้าเสียจากอุตสาหกรรมไมํถูกปลํอยสูํสิ่งแวดล๎อม
โดยไมํมีการปฏิบัติตามข๎อกาหนดแหํงกฎหมายท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด การจัดการน้าและการป้องกัน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อมที่เป็นไปได๎ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการปลํอยน้าเสียมีความจาเป็น เพื่อทาให๎แนํใจวํา
อุตสากรรมยางสามารถแสดงให๎เห็นถึงความสอดคล๎องอยํางเต็มที่กับข๎อกาหนดแหํงกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
และหลีกเลี่ยงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและชุมชนที่เป็นไปได๎
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 4.2: การบาบัดน้าเสียจากอุตสาหกรรม
แนวทาง: องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําน้าเสียจากอุตสาหกรรมได๎รับการบาบัดโดยสอดคล๎องอยํางเต็มที่
กับข๎อกาหนดด๎านการบริหารและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด (และเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได๎ที่จะได๎รับการ
รีไซเคิล) ข๎อกาหนดนี้มีความจาเพาะเจาะจงขึ้นตํออุตสาหกรรมยางธรรมชาติ รวมไปถึงโรงงานแปรรูปยาง
ธรรมชาติและโรงงานผลิต ข๎อกาหนดนี้จะรับประกันวําโรงงานแปรรูปและผลิต SNR ทั้งหมดได๎ทาการ
บริหารจัดการน้าเสียจากอุตสาหกรรมอยํางเพียงพอและและเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได๎ ได๎พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานที่เหมาะสมสาหรับการรีไซเคิลน้าเสีย
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หลักเกณฑ์ที่ 5: เคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 5.1: แรงงานเด็กและอายุขั้นต่าของคนงาน
แนวทาง: องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําไมํมีการจ๎างแรงงานเด็กอายุต่ากวํา 15 ไมํวําจะเป็นการถาวร เป็น
ฤดูกาล หรือเป็นครั้งคราว หากกฎหมายท๎องถิ่นได๎กาหนดอายุขั้นต่าไว๎สูงกวําอายุ 15 ปี ข๎อกาหนดแหํง
กฎหมายควรได๎รับการปฏิบัติตาม องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําผู๎เยาว์ (อายุต่ากวํา 18 ปี) ไมํได๎ทางานที่
เป็นอันตรายหรืองานใดๆที่อาจมีความเสี่ยงตํอสวัสดิภาพทางกาย ทางจิตใจหรือทางศีลธรรมของพวกเขา
พวกเขาไมํควรทางานในสถานที่อันตราย ในสถานการณ์ที่ไมํดีตํอสุขภาพ เวลากลางคืน หรือกับวัตถุหรือ
เครื่องมือที่อันตราย และไมํควรให๎พวกเขาแบกของหนัก พวกเขาไมํควรเผชิญกับการทารุณไมํวําในรูปแบบ
ใดๆ ข๎อกาหนดนี้อิงจากหนึ่งในสนธิสัญญาสาคัญของ ILO และรับประกันวํายางธรรมชาติที่ยั่งยืนจะไมํมี
สํวนเกี่ยวพันกับทางใดๆกับแรงงานเด็ก
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 5.2: แรงงานบังคับ
แนวทาง: องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําไมํมีแรงงานบังคับหรือแรงงานที่มีสัญญาผูกมัดอยูํในขั้นตอน
ใดๆของการผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการ สวนยางพารา กิจกรรมการแปรรูปและ /หรือผลิตทาง
อุตสาหกรรม ข๎อกาหนดนี้อิงจากหนึ่งในสนธิสัญญาสาคัญของ ILO และรับประกันวํายางธรรมชาติที่ยั่งยืน
จะไมํมีสํวนเกี่ยวพันกับทางใดๆกับแรงงานบังคับ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 5.3: เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคมและการตํอรองเป็นหมูํคณะ
แนวทาง : องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําคนงานทั้งหมดที่เกี่ยวพันในการบริหารจัดการ สวนยางพารา
กิจกรรมการแปรรูปและ/หรือผลิตทางอุตสาหกรรม มีสิทธิในการกํอตั้งและ /หรือเข๎ารํวมองค์กรที่พวกเขา
เลือก องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําสหภาพแรงงานหรือองค์กรที่คล๎ายคลึงกัน ไมํได๎อยูํภายใต๎แรง
กดดันที่ไมํเหมาะสมและผู๎แทนขององค์กรดังกลําวไมํได๎ถูกเลือกปฏิบัติ และเข๎าถึงสมาชิกทั้งหมดของพวก
เขาในสถานที่ทางานได๎ องค์กรควรตรวจสอบให๎แนํใจวําคนงานทั้งหมดมีสิทธิในการตํอรองเป็นหมูํคณะ
ข๎อกาหนดนี้อิงจากหนึ่งในสนธิสัญญาสาคัญของ ILO และรับประกันวํายางธรรมชาติที่ยั่งยืนนั้นให๎การ
สนับสนุนอยํางชัดเจนตํอเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม และสิทธิการตํอรองเป็นหมูํคณะของคนงาน
เมื่อใดก็ความที่มีความเกี่ยวเนื่อง
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