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การควบคุมเวอรช์นั ภาษาทีใ่ช ้และขอ้ความสงวนลขิสทิธิ ์

 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นกรรมสทิธิข์อง Aquaculture Stewardship Council (ASC) 

หากมคีวามคดิเห็นหรอืค าถามเกีย่วกบัเนือ้หาของเอกสารฉบบันี ้โปรดตดิต่อ Standards and Science Team 

ของ ASC ไดท้ี ่standards@asc-aqua.org  

 

 

การควบคุมเวอรช์นั 

ประวตัเิวอรช์นัของเอกสาร 

 

เวอรช์นั วนัทีอ่นุมตั ิ วนัทีเ่ร ิม่มใีชง้าน: หมายเหตุ/การเปลีย่นแปลง: 

v1.0 19 สงิหาคม 2020 1 กนัยายน 2022  

 

ถอืเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้ชเ้อกสารทีต่อ้งใชเ้อกสารเวอรช์นัล่าสุดตามทีเ่ผยแพรบ่นเว็บไซตข์อง ASC 

 

 

ภาษาทีใ่ช ้

เอกสารนีม้เีผยแพรใ่นภาษาต่อไปนี ้

 

เวอรช์นั ภาษาทีใ่ช ้

v1.0 ภาษาองักฤษ (ภาษาทางการ) 

 

ในกรณีทีม่คีวามผดิพลาดและ/หรอืความขดัแยง้ระหว่างค าแปลและเอกสารฉบบัภาษาองักฤษ 

ใหย้ดึฉบบัภาษาองักฤษ (รูปแบบ pdf) เป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอ้ความสงวนลขิสทิธิ ์

© 2021 Stichting Aquaculture Stewardship Council Foundation  

 

เนือ้หาทีเ่ป็นเสยีง ภาพ และขอ้ความทัง้หมดบนไซตนี์ ้(รวมถงึชือ่ ขอ้มูล มาตรฐาน รูปภาพ เครือ่งหมายการคา้ 

และโลโกท้ัง้หมด) อยู่ภายใตก้ารค ุ้ ุ มครองของเครือ่งหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์และทรพัยส์นิทางปัญญาอืน่ๆ ของ 

Stichting Aquaculture Stewardship Council Foundation หรอืหน่วยงานในเครอื ผูใ้หส้ทิธิ ์ผูไ้ดร้บัสทิธิ ์

คู่คา้ และบญัช ี  

mailto:standards@asc-aqua.org
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เกีย่วกบั Aquaculture Stewardship Council (ASC) 

Aquaculture Stewardship Council (ASC) เป็นองคก์รอสิระทีไ่ม่แสวงหาก าไร 

ใหบ้รกิารรบัรองและตดิฉลากใหก้บับุคคลทีส่ามเป็นอสิระโดยความสมคัรใจ 

องิตามมาตรฐานทางวทิยาศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

มาตรฐานก าหนดเกณฑท์ีจ่ะชว่ยเปลีย่น1ภาค2การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าไปสู่ความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้มและความรบัผดิ

ชอบต่อสงัคม ตามพนัธกจิของ ASC 

 

 

วสิยัทศันข์อง ASC 

โลกทีก่ารเพาะเลีย้งสตัวน์ ้ามบีทบาทส าคญัในการจดัหาอาหารและผลประโยชนท์างสงัคมใหแ้กม่นุษยชาต ิ

และลดผลกระทบเชงิลบต่อสภาพแวดลอ้มในเวลาเดยีวกนั 

 

 

พนัธกจิของ ASC 

เพือ่เปลีย่นการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้สู่ความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้มและความรบัผดิชอบตอ่สงัคมโดยใชก้ลไกการตลาดที่

มปีระสทิธภิาพเพือ่สรา้งคุณค่าตลอดห่วงโซ ่

 

 

ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงของ ASC 

ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง (ToC) เป็นค าพูด ค าอธบิาย 

และการท าแผนผงัความคดิขององคป์ระกอบทีจ่ าเป็นเพือ่บรรลุวสิยัทศันข์ององคก์ร  

 

ASC ไดก้ าหนด ToC ไวเ้พือ่อธบิายวธิกีารทีโ่ปรแกรมรบัรองและตดิฉลากของ ASC 

ส่งเสรมิและใหร้างวลัการเลีย้งปลาอย่างมคีวามรบัผดิชอบดว้ยการส่งเสรมิการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาหารทะเลอย่างไร  

 

ดูทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงของ ASC ไดท้ี ่เว็บไซตข์อง ASC  

 
1การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า: ดูรายการค าจ ากดัความ 
2ภาคการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า: ดูรายการค าจ ากดัความ 

https://www.asc-aqua.org/what-we-do/how-we-make-a-difference/theory-of-change/
https://www.asc-aqua.org/what-we-do/how-we-make-a-difference/theory-of-change/
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เอกสารและระบบการรบัรองของ ASC  

ASC เป็นสมาชกิถาวรของ ISEAL Alliance และน าระบบการรบัรองบุคคลทีส่ามแบบอสิระและสมคัรใจมาใช ้3 

ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบอสิระ 3 ส่วน  

 

I. เจา้ของรูปแบบการรบัรอง  ไดแ้ก ่Aquaculture Stewardship Council  

II. หน่วยงานรบัรองระบบมาตรฐาน  ไดแ้ก ่Assurance Services International (ASI) 

III. หน่วยตรวจสอบและรบัรอง ไดแ้ก ่CAB ทีผ่่านการรบัรอง 

 

 

เจา้ของรูปแบบการรบัรอง 

ASC ในฐานะเจา้ของรูปแบบการรบัรอง 

 

– ก าหนดและรกัษาไวซ้ ึง่มาตรฐานตาม ASC Standard Setting Protocol ซึง่เป็นไปตาม “ISEAL 

Code of Good Practice - การก าหนดมาตรฐานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม” 

มาตรฐานนีเ้ป็นเอกสารเชงิบรรทดัฐาน 

 

– ก าหนดและรกัษาไวซ้ ึง่แนวทางการน าไปใช ้ ซึง่ระบุแนวทางใหห้น่วยทีข่อการรบัรอง (UoC) 

ทราบถงึวธิตีคีวามและน าตวัชีว้ดัไปใชไ้ดด้ทีีส่ดุภายในมาตรฐาน  

 

– ก าหนดและรกัษาไวซ้ ึง่แนวทางผูต้รวจสอบ 

ซึง่ระบุแนวทางใหผู้ต้รวจสอบทราบถงึวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการประเมนิหน่วยทีข่อการรบัรองโดยเทยีบกบัตวัชีว้ดั

ภายในมาตรฐาน  

 

– ก าหนดและรกัษาไวซ้ ึง่ขอ้ก าหนดในการรบัรองและแตง่ตัง้ (CAR) ซึง่เป็นไปตามความตอ้งการขัน้ต ่าของ 

“ISEAL Code of Good Practice - 

เพือ่ใหค้วามมัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม” CAR 

อธบิายความตอ้งการดา้นการรบัรอง การประเมนิ และการรบัรอง CAR เป็นเอกสารเชงิบรรทดัฐาน 

 

เอกสารขา้งตน้นีเ้ผยแพรแ่กส่าธารณะบนเว็บไซตข์อง ASC  

 

 

หน่วยงานรบัรองระบบมาตรฐาน 

การรบัรองคอืการไดร้บัการยอมรบัอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานอสิระซึง่เป็นทีรู่จ้กัโดยทั่วไปว่าเป็นหน่วยงานรบัร

องระบบมาตรฐาน (AB) ทีด่ าเนินการโดยหน่วยตรวจสอบและรบัรอง (CAB) ตามมาตรฐานสากล หน่วยงาน AB ที ่

ASC แต่งตัง้คอื Assurance Services International GmbH (ASI) ซึง่ใช ้ CAR 

เป็นเอกสารเชงิบรรทดัฐานส าหรบักระบวนการรบัรอง  

 

ดูผลการประเมนิของผูต้รวจสอบทีผ่่านการรบัรองจาก ASI และภาพรวมของ CAB 

ทีผ่่านการรบัรองในปัจจบุนัไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง ASI (www.asi-assurance.org)  

  

 
3ระบบการรบัรองบุคคลทีส่าม: ดูรายการค าจ ากดัความ 

http://www.asi-assurance.org/
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หนา้ 7 

หน่วยตรวจสอบและรบัรอง 

UoC ไดว้า่จา้งหน่วยตรวจสอบและรบัรอง (CAB) ซึง่ใหผู้ต้รวจสอบท าการประเมนิการรบัรอง (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกว่า 

‘การตรวจสอบ’) ของ UoC เทยีบกบัมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้ก าหนดดา้นการจดัการส าหรบั CAB 

และขอ้ก าหนดดา้นความสามารถของผูต้รวจสอบมอีธบิายไวใ้น CAR และรบัประกนัผ่านการรบัรองของ ASI 

 

 

กระบวนการตรวจสอบและรบัรองของ ASC 

ASC ด าเนินการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของกระบวนการอย่างเครง่ครดั ดูรายละเอยีดขอ้ก าหนดเหล่านีไ้ดใ้น 

CAR เฉพาะ CAB ทีผ่่านรบัรองจาก ASI เท่าน้ันทีจ่ะตรวจสอบและรบัรอง UoC ตามมาตรฐานของ ASC ได ้

ในฐานะเจา้ของรูปแบบการรบัรอง ASC 

เองจะไม่และไม่อาจมสี่วนเกีย่วขอ้งในการตรวจสอบหรอืการตดัสนิใจรบัรองของหน่วยทีข่อการรบัรอง (UoC) 

การรบัรองทีอ่อกใหเ้ป็นทรพัยส์นิของ CAB ASC ไมไ่ดจ้ดัการความถกูตอ้งของใบรบัรอง 

 

ผลการตรวจสอบทัง้หมดของ ASC ซึง่รวมถงึใบรบัรองทีอ่อกให ้ จะเผยแพรต่่อสาธารณะบนเว็บไซตข์อง ASC 

รวมถงึผลการตรวจสอบทีไ่ม่ไดร้บัการรบัรอง 

 

หมายเหต:ุ นอกเหนือจากมาตรฐานแลว้ ยงัมขีอ้ก าหนดในการรบัรองทีใ่ชไ้ดก้บั UoC ทีต่อ้งการการรบัรอง 

ดูรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้ก าหนดเหล่านีไ้ดใ้นขอ้ก าหนดส าหรบัหน่วยทีข่อการรบัรอง (RUoC) 

 

 

การใชโ้ลโกข้อง ASC 

องคก์รที ่ ASC ใหก้ารรบัรองจะใชโ้ลโกแ้ละเครือ่งหมายการคา้ของ ASC 

ไดเ้มือ่ไดร้บัอนุญาตผ่านขอ้ตกลงการอนุญาตโลโกท้ีล่งลายมอืชือ่แลว้เท่าน้ัน  

 

หา้มแสดงโลโกห้รอืใชเ้ครือ่งหมายการคา้โดยไม่ไดร้บัอนุญาต มฉิะน้ันจะถอืว่าเป็นการละเมดิเครือ่งหมายการคา้   
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หนา้ 8 

โครงสรา้งของมาตรฐานของ ASC 

 

มาตรฐาน4 คอื “เอกสารทีร่ะบุหลกัเกณฑ ์ แนวทาง หรอืคุณลกัษณะผลติภณัฑห์รอืกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 

และวธิกีารผลติ ทีไ่มไ่ดบ้งัคบัใหป้ฏบิตัติาม เพือ่การใชง้านโดยทั่วไปและซ า้ๆ”  

 

มาตรฐานของ ASC ถูกออกแบบมาดงัต่อไปนี ้

 

– มาตรฐานของ ASC ประกอบดว้ยหลกัการหลายประการ – 

หลกัการคอืชดุของเกณฑป์ระเภทเดยีวกนัเพือ่บรรลุผลลพัธใ์นวงกวา้งกวา่เดมิตามทีก่ าหนดไวใ้นชือ่ของ

หลกัการ 

 

– หลกัการแต่ละประการประกอบดว้ยเกณฑห์ลายเกณฑ ์

ซึง่แต่ละเกณฑจ์ะก าหนดผลลพัธเ์พือ่บรรลุผลลพัธข์องหลกัการ 

 

– เกณฑแ์ต่ละเกณฑป์ระกอบดว้ยตวัชีว้ดัหลายตวั 

ซึง่แต่ละตวัจะก าหนดสถานะทีต่รวจสอบไดเ้พือ่บรรลุผลลพัธข์องเกณฑ ์ 

 

ทัง้หลกัการและเกณฑต์่างมแีถลงการณเ์หตุผล ซึง่กลา่วถงึเหตุผลของความจ าเป็นทีต่อ้งมหีลกัการหรอืเกณฑน้ั์นๆ 

 

 

ภาษาทีใ่ช ้ค าย่อ และค าจ ากดัความ 

ใหเ้ขยีนหลกัการ เกณฑ ์และตวัชีว้ดัในรูปทีป่ระธานเป็นผูก้ระท า โดยม ี“UoC” เป็นประธาน  

 

ใหใ้ชค้ าเฉพาะเจาะจงในเอกสาร ASC ทัง้ฉบบัเพือ่ระบุ 

 

– ขอ้ก าหนด5   ไดแ้ก ่ตอ้ง 

– ขอ้เสนอแนะ6   ไดแ้ก ่ควร 

– ‘และ’ ใชร้ะบุการนับรวมตวัเลอืก 

– ‘หรอื’ ใชร้ะบุการไม่นับรวมตวัเลอืก 

 

ดูรายการค ายอ่และรายการค าจ ากดัความไดใ้นภาคผนวก 1 

  

 
4มาตรฐาน: ดูรายการค าจ ากดัความ 
5ขอ้ก าหนด: ดูรายการค าจ ากดัความ 
6ขอ้เสนอแนะ: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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ขอบเขตและหน่วยทีข่อการรบัรอง  

 

ขอบเขตของมาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC (ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “มาตรฐาน”) 

ระบุถงึผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมเชงิลบหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์

(การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า)7 องคก์ร (UoC) ทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC 

มสี่วนชว่ยลดหรอืขจดัผลกระทบเชงิลบเหล่านี ้

 

ขอบเขตของมาตรฐานแบ่งออกเป็น 5 หลกัการ 

 

หลกัการที ่1 - UoC มรีะบบจดัการเพือ่น ามาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC มาใช ้

รวมถงึการด าเนินการอย่างถูกกฎหมาย 

และในลกัษณะทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

 

หลกัการที ่2 - UoC จดัหาสว่นประกอบอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

 

หลกัการที ่3 - UoC อธบิายอนิพุตของส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑแ์ละเอาทพุ์ตทีเ่ป็นอาหารสตัวไ์ด ้

 

หลกัการที ่4 - UoC จดัหาสว่นประกอบจากแหลง่ทะเลอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

 

หลกัการที ่5 - UoC จดัหาสว่นประกอบจากพชือย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

 

 

หน่วยทีข่อการรบัรอง  

หน่วยทีข่อการรบัรอง (UoC) คอืผูผ้ลติอาหารสตัว ์8 (ดคู าจ ากดัความเพิม่เตมิในเอกสาร CAR 

และขอ้ก าหนดส าหรบัหน่วยทีข่อการรบัรอง (RUoC)) มาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC 

ไม่จ าแนกความแตกต่างระหว่างผูผ้ลติอาหารสตัวน์ ้าทีผ่ลติอาหารสตัวแ์บบอดัเม็ดหรอืแบบอดัรดี 

ตราบใดทีผู่ผ้ลติอาหารสตัวแ์ละส่วนประกอบของอาหารสตัว ์9 เป็นไปตามตวัชีว้ดัของมาตรฐานนี ้

 

ส าหรบัผูผ้ลติอาหารสตัวท์ีผ่ลติทัง้อาหารสตัวน์ ้าและอาหารส าหรบัปศุสตัวแ์ละสตัวปี์กอืน่ๆ10 

ใหใ้ชม้าตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC กบัทัง้โรงงานส าหรบัหลกัการที ่ 1 และใหใ้ชห้ลกัการที ่ 2-5 

กบัส่วนประกอบทีใ่ชส้ าหรบัการผลติอาหารสตัวน์ ้าเท่าน้ัน 

 

ขอ้ก าหนดส าหรบักระบวนการการรบัรองมอีธบิายไวใ้น CAR 

 

ขอบเขตของมาตรฐาน 

ในแต่ละเกณฑ ์จะใหค้ าจ ากดัความการน าไปใชไ้วใ้นหวัขอ้ขอบเขต 

– หลกัการที ่1 – ใชไ้ดก้บั UoC ทุกแห่งไม่ใชเ่ฉพาะอาหารสตัวน์ ้า 

– หลกัการที ่2 และ 3 – สว่นประกอบทัง้หมดทีม่สีดัส่วน >1% ของน า้หนักของส่วนประกอบตอ่ปี (ปรมิาณ) 

ทัง้หมดที ่ UoC ไดร้บัเพือ่ใชใ้นอาหารสตัว ์ ในกรณีที ่ UoC ผลติอาหารส าหรบัปศุสตัวด์ว้ย 

 
7อาหารส าหรบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า: ดูรายการค าจ ากดัความ 
8 ผูผ้ลติอาหารสตัว:์ ดูรายการค าจ ากดัความ 
9 ส่วนประกอบของอาหารสตัว:์ ดูรายการค าจ ากดัความ 
10 อาหารสตัว:์ ดูรายการค าจ ากดัความ 
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ปรมิาณทีไ่ดร้บัจะตอ้งองิกบัปรมิาณส่วนประกอบทีจ่ะใชใ้นอาหารสตัวน์ ้า ไม่รวมสารเสรมิในอาหารสตัว ์

(โดยไมค่ านึงถงึขอ้จ ากดัปรมิาณ) สารผสมล่วงหนา้11 วติามนิ แรธ่าตุ แรธ่าตุรอง12 และสผีสมอาหาร  

– หลกัการที ่4 – สว่นประกอบจากแหล่งทะเลที ่UoC ใชใ้นอาหารสตัวน์ ้า 

– หลกัการที ่5 – สว่นประกอบจากพชืที ่UoC ใชใ้นอาหารสตัวน์ ้า 

 

มาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC ระบุองคป์ระกอบตอ่ไปนีใ้นห่วงโซอุ่ปทานของส่วนประกอบ 

– ผูผ้ลติอาหารสตัว ์(UoC) 

– ผูผ้ลติส่วนประกอบ13   

o ไม่ถอืวา่บรษิทัซือ้ขาย14 และขนส่ง15สนิคา้โภคภณัฑเ์ป็นผูผ้ลติสว่นประกอบ 

– การผลติวตัถดุบิปฐมภูมิ16 

  

 
11สารผสมลว่งหน้า: ดูรายการค าจ ากดัความ 
12แรธ่าตุรอง: ดูรายการค าจ ากดัความ 
13ผูผ้ลติส่วนประกอบ: ดูรายการค าจ ากดัความ 
14การซือ้ขายสนิคา้โภคภณัฑ:์ ดูรายการค าจ ากดัความ  
15บรษิทัขนส่ง: ดูรายการค าจ ากดัความ 
16การผลติวตัถุดบิปฐมภูม:ิ ดูรายการค าจ ากดัความ  
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หลกัการที ่1 -  UoC มรีะบบจดัการเพือ่น ามาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC 

มาใช ้รวมถงึการด าเนินการอย่างถูกกฎหมาย 

และในลกัษณะทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อส ัง่คมและสิง่แวดลอ้ม  

 

เกณฑ ์1.1 - UoC มใีบอนุญาตและการอนุญาตตามกฎหมายทัง้หมดทีจ่ าเป็น 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.1 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – ภาคการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าก าลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็ ซึง่อาจกลายเป็นความทา้ทายในการก ากบัดูแล 

ผลก็คอื มคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ทีอ่ตุสาหกรรมนีจ้ะไม่ไดร้บัการก ากบัดูแล ในประเทศส่วนใหญ่ 

การด าเนินธรุกจิโดยไมม่ใีบอนุญาตและการอนุญาตทีจ่ าเป็นน้ันเป็นเร ือ่งผดิกฎหมาย17 UoC 

จงึจ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตเหล่านีเ้ป็นอย่างนอ้ย 

 

ในมาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC ตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบตามหลกัการที ่ 1 

ทุกประการโดยมุง่เนน้เร ือ่งการอนุญาตและใบอนุญาตภายใตเ้กณฑ ์ 1.1 กฎหมายแรงงานภายใตเ้กณฑ ์ 1.3 

และกฎหมายสิง่แวดลอ้มภายใตเ้กณฑ ์1.17 

 

ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั 1.1.1 UoC ตอ้งมใีบอนุญาตและการอนุญาตตามกฎหมายทัง้หมดทีจ่ าเป็น 

  

 
17FAO 2018 The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. 
http://www.fao.org/3/i9540en/I9540EN.pdf  

http://www.fao.org/3/i9540en/I9540EN.pdf
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เกณฑ ์ 1.2 - UoC น าระบบการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพมาใชเ้พือ่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ 

ASC 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.2 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล - ระบบการจดัการเป็นวธิกีารทีอ่งคก์รหน่ึงๆ ใชจ้ดัการส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกนัของธรุกจิเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ระดบัความซบัซอ้นของระบบจะขึน้อยู่กบับรบิท ขนาด ขอบเขต และความเสีย่งของกจิกรรมของแตล่ะองคก์ร 

ระบบการจดัการประกอบดว้ยนโยบาย ขัน้ตอน และกระบวนการ 

เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ ASC 

อกีนัยหน่ึงก็คอื การน าระบบการจดัการมาใชก้บัเกณฑท์ัง้หมดในมาตรฐานนี ้

 

ตวัชีว้ดัในเกณฑนี์อ้งิกบัวธิกีารจดัการการควบคมุคุณภาพแบบทั่วไปทีป่รบัไดท้ีน่ ามาซึง่ตามวธิ ี Do-Check-Act 

(PDCA) หรอื (วางแผน-ปฏบิตั-ิตรวจสอบ-ปรบัปรุง)18,19  

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 1.2.1 UoC ตอ้งมรีะบบการจดัการ20ทีค่รอบคลมุทัง้ UoC 

ทีฝ่่ายบรหิารทีร่บัผดิชอบอนุมตัเิพือ่ใหน้ าขอ้ก าหนดของ ASC ทัง้หมดมาใช ้21อย่างต่อเน่ือง 

มาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC และขอ้ก าหนดของ ASC ส าหรบัหน่วยทีข่อการรบัรอง 

(RUoC)  

ตวัชีว้ดั 1.2.2 UoC ตอ้งมรีะบบป้องกนัการทุจรติ การกรรโชก การยกัยอก หรอืการตดิสนิบน 

ตวัชีว้ดั 1.2.3 UoC ตอ้งมรีะบบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารปลอมแปลงบนัทกึและไม่มกีารบดิเบอืนขอ้มลู 

ตวัชีว้ดั 1.2.4 UoC 

ตอ้งก าหนดสมาชกิระดบับรหิารอย่างนอ้ยหน่ึงคนเพือ่รบัผดิชอบในการน าขอ้ก าหนดของ 

ASC มาใช ้  

ตวัชีว้ดั 1.2.5 UoC 

ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง22มคีวามสามารถทีจ่ าเป็นในการน าขอ้ก าหนด

ของ ASC มาใช ้ 

ตวัชีว้ดั 1.2.6 UoC ตอ้งตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ ASC 

ผ่านการตรวจสอบภายในประจ าปีและการน ามาตรการการแกไ้ขมาใชเ้มือ่จ าเป็นอย่างนอ้ย 

ตวัชีว้ดั 1.2.7 UoC ตอ้งแสดงใหผู้ต้รวจสอบของ ASC เจา้ของรูปแบบการรบัรอง ASC 

และหน่วยงานรบัรองระบบมาตรฐานของ ASC เห็นไดว้า่ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ ASC 

ตวัชีว้ดั 1.2.8 UoC ตอ้งตรวจสอบระบบการจดัการเมือ่จ าเป็นและอย่างนอ้ยปีละ 1 

คร ัง้และจดัการปัญหาทีพ่บภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

  

 
18 Peter J. Koiesar. (1994) What Deming Told the Japanese in 1950, Quality Management Journal, 2:1, 9-24.  
19 M. Sokovic, D. Pavletic, K. Kern Pipan, Quality Improvement Methodologies – PDCA Cycle, RADAR Matrix, 
DMAIC and DFSS, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 43/1 (2010) 476-483. 
http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol43_1/43155.pdf  
20ระบบการจดัการ: ดูรายการค าจ ากดัความ 
21รวมถงึนโยบายที ่UoC เห็นว่าจ าเป็น เชน่ นโยบายทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรว่าดว้ยสทิธมินุษยชน 
22พนกังาน: ดูรายการค าจ ากดัความ 

http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol43_1/43155.pdf
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เกณฑ ์1.3 - UoC ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.3 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – เมือ่รวมกบัตวัชีว้ดัภายใตเ้กณฑ ์ 1.1 

การปฏบิตัติามขอ้บงัคบัดา้นแรงงานถอืเป็นหลกัการพืน้ฐานในการพฒันาภาคอุตสาหกรรมอาหารสตัวท์ีม่คีวามรบั

ผดิชอบตอ่สงัคม 

 

ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั 1.3.1 UoC ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นแรงงานทีเ่กีย่วขอ้งทุกฉบบั 

และตอ้งมรีะบบเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเหลา่น้ัน 

ตวัชีว้ดั 1.3.2 UoC ตอ้งใหพ้นักงานทุกคนคุน้เคยกบัสทิธดิา้นแรงงานของตน รวมถงึขอ้ก าหนดของ ASC 

ว่าดว้ยสทิธดิา้นแรงงาน แมจ้ะกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งจะไม่ครอบคลมุกต็าม    
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เกณฑ ์ 1.4 - UoC ไม่มส่ีวนรว่มหรอืสนบัสนุนแรงงานบงัคบั แรงงานขดัหนี ้แรงงานเกณฑ ์

หรอืการคา้มนุษย ์ 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.4 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน (UDHR)ของสหประชาชาต ิ (UN)ระบุว่าแรงงานบงัคบั 

แรงานขดัหนี ้ แรงงานเกณฑ ์23 และการคา้มนุษย ์24เป็นปัญหาทีม่มีายาวนานในหลายอตุสาหกรรม25 

และภูมภิาคของโลก26 รวมไปถงึอุตสาหกรรมประมงและการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ดว้ย27,28  

 

ประมาณการเมือ่ไมน่านมานี2้9ระบุว่ามปีระชากรราว 40.3 ลา้นคนทัว่โลกตกเป็นเหยือ่ของความเป็นทาสสมยัใหม่ 

ในจ านวนนีร้าว 25 ลา้นคนเป็นเหยือ่ของแรงงานบงัคบั แรงงานขดัหนี ้ หรอืแรงงานเกณฑ ์ รวมถงึการคา้มนุษย ์

แรงงานขดัหนี ้ (การใชแ้รงงานเพือ่จา่ยหนี)้ 

และแรงงานบงัคบัซอ่นเรน้รูปแบบอืน่ทีบ่งัคบัใหพ้นักงานตอ้งท างานโดยไมส่มคัรใจผ่านการข่มขู่รูปแบบอืน่ 

เชน่เดยีวกบัแรงงานเด็ก ความยากจนคอืตวัขบัเคลือ่นหลกัของแรงงานบงัคบั อยา่งไรกต็าม 

ปรากฎการณนี์ไ้ม่จ ากดัอยู่เฉพาะประเทศทีม่รีายไดต้ ่าเท่าน้ัน 

ในบางอุตสาหกรรมและบางภูมภิาคของประเทศทีม่รีายไดส้งู แรงงาน (ยา้ยถิน่) 

อาจเป็นเหยือ่ของแรงงานบงัคบัเชน่เดยีวกนั  

 

เอกสารอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

I. อนุสญัญาว่าดว้ยแรงงานบงัคบัของ ILO ค.ศ. 1930 (ฉบบัที ่29) 

II. อนุสญัญาว่าดว้ยการเลกิแรงงานบงัคบัของ ILO ค.ศ. 1957 (ฉบบัที ่105) 

III. อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองค่าจา้งของ ILO ค.ศ. 1949 (ฉบบัที ่95) 

IV. อนุสญัญาว่าดว้ยส านักจดัหางานภาคเอกชนของ ILO ค.ศ. 1997 (ฉบบัที ่181) 

 

ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั 1.4.1 UoC ตอ้งไมม่สี่วนรว่มหรอืสนับสนุนแรงงานบงัคบั แรงงานขดัหนี ้แรงงานเกณฑ ์30 

หรอืการคา้มนุษย ์31 รวมถงึ 

- งานทีเ่รยีกรอ้งจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยการการอา้งเหตุเพือ่การลงโทษ32  

- งานทีบุ่คคลไมไ่ดเ้สนอตวัท าดว้ยความสมคัรใจ33 

- การใชก้ารหลอกลวงหรอืการบงัคบัรูปแบบอืน่เพือ่หาประโยชนจ์ากคน 

 
23แรงงานบงัคบั แรงงานขดัหนี้ แรงงานเกณฑ:์ ดูรายการค าจ ากดัความ 
24การคา้มนุษย:์ ดูรายการค าจ ากดัความ 
25Oxfam. 2018 Ripe for change – Ending human suffering in supermarket supply chains. https://policy-
practice.oxfam.org.uk/publications/ripe-for-change-ending-human-suffering-in-supermarket-supply-chains-
620418  
26 Global Slavery Index. 2018. https://www.globalslaveryindex.org/resources/downloads/  
27 Human Rights Watch. 2018 Hidden chains - Rights abuses and forced labor in Thailand’s Fishing Industry. 
28 https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/importing-risk/fishing/  
29 https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/  
30แรงงานบงัคบั แรงงานขดัหนี้ แรงงานเกณฑ:์ ดูรายการค าจ ากดัความ 
31การคา้มนุษย:์ ดูรายการค าจ ากดัความ 
32ในขณะทีก่ารลงโทษนั้นอาจเห็นไดช้ดักว่า แต่การอา้งเหตุเพือ่การลงโทษนั้นอาจมาในรูปแบบทีซ่อ่นเรน้ 

และมองไดว่้าน าไปสู่รูปแบบหน่ึงของแรงงานบงัคบัเหมอืนกนั ตวัอย่างของการอา้งเหตุเพือ่การลงโทษ เชน่ ความกลวัจากการกดขีส่ทิธ ิ

และการข่มขู่แกแ้คน้ ซึง่อาจมไีดห้ลายรูปแบบ เชน่ ทางกาย ทางใจ และทางสงัคม 
33ดว้ยความสมคัรใจ: ดูรายการค าจ ากดัความ 

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ripe-for-change-ending-human-suffering-in-supermarket-supply-chains-620418
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ripe-for-change-ending-human-suffering-in-supermarket-supply-chains-620418
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ripe-for-change-ending-human-suffering-in-supermarket-supply-chains-620418
https://www.globalslaveryindex.org/resources/downloads/
https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/importing-risk/fishing/
https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/
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ตวัชีว้ดั 1.4.2 ถา้พบแรงงานบงัคบั แรงงานขดัหนี ้แรงงานเกณฑ ์หรอืการคา้มนุษย ์UoC 

ตอ้งน ากระบวนการแกไ้ขทีม่ปีระสทิธภิาพมาใชเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตาม 1.4.1 

ทีใ่หค้วามส าคญัสูงสุดตอ่ผลประโยชนข์องบุคคล เชน่ 

การแกปั้ญหาหนีห้รอืการขดัหนีรู้ปแบบอืน่ 

เชน่เดยีวกบัการชว่ยใหม้กีารตรวจสอบสภาพของพนักงานหรอืการสง่กลบัประเทศ 

บนัทกึและตรวจสอบการด าเนินการแกไ้ขเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ใหแ้น่ใจถงึประสทิธผิล   

ตวัชีว้ดั 1.4.3 ถา้พบแรงงานบงัคบั แรงงานขดัหนี ้แรงงานเกณฑ ์หรอืการคา้มนุษย ์UoC 

ตอ้งน าการด าเนินการแกไ้ขอย่างมปีระสทิธภิาพมาใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิขึน้ซ า้ 

บนัทกึและตรวจสอบการด าเนินการแกไ้ขเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ใหแ้น่ใจถงึประสทิธผิล   

ตวัชีว้ดั 1.4.4 UoC 

ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดก้ลัน่กรองและตรวจสอบส านักจดัหา/สรรหางานทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ใ

หแ้น่ใจว่า  

– ไดร้บัอนุญาตหรอืผ่านการรบัรองโดยหน่วยงานระดบัชาตทิีร่บัผดิชอบ  

– เป็นไปตามเกณฑ ์1.1 

ตวัชีว้ดั 1.4.5 UoC 

หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาลูกจา้งตอ้งไมถ่อืครอง34เอกสารระบุตวัตนตวัจรงิใด

ๆ เชน่ บตัรประจ าตวั วซีา่ หนังสอืเดนิทาง ซึง่หากไมม่เีอกสารเหล่านี ้

พนักงานไมอ่าจยตุกิารจา้งงาน เดนิทาง หรอืออกนอกประเทศไดอ้ยา่งอสิระ 

ตวัชีว้ดั 1.4.6 UoC 

หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาลูกจา้งตอ้งไม่ยดึสว่นใดส่วนหน่ึงของเงนิเดอืน 

ทรพัยส์นิ หรอืสทิธปิระโยชนข์องพนักงาน แมข้อ้บงัคบัทอ้งถิน่จะอนุญาตใหท้ าไดก้็ตาม 

UoC จะมสีทิธยิดึไดก้็ตอ่เมือ่กฎหมายก าหนดเท่าน้ัน 

ตวัชีว้ดั 1.4.7 UoC 

หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาลูกจา้งตอ้งไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากพนักงานใ

นการรบัสมคัร35 หรอืระหว่างการจา้งงาน 

รวมถงึค่าใชจ้า่ยหรอืเงนิมดัจ าทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการขอเอกสารทางการ 

รวมถงึวซีา่การท างาน ส าหรบัแรงงานยา้ยถิน่36 

น่ีรวมถงึค่าใชจ้่ายหรอืเงนิมดัจ าทีเ่กีย่วกบัการเดนิทางและการส่งกลบัประเทศ 

ตวัชีว้ดั 1.4.8 UoC 

ตอ้งอนุญาตใหแ้รงงานเคลือ่นทีไ่ดอ้ย่างอสิระในสถานทีท่ างานเพือ่ใชส้ิง่อ านวยความสะดว

กดา้นสุขอนามยัและเขา้ถงึน ้าดืม่ไดร้ะหว่างกะงาน 

ตวัชีว้ดั 1.4.9 UoC ตอ้งไมก่กัตวัพนักงานไว ้ณ สถานประกอบการโดยไมส่มคัรใจนอกเวลากะงาน 

ตวัชีว้ดั 1.4.10 UoC ตอ้งใหบ้รกิารรบัส่งพนักงานทีเ่หมาะสมและปลอดภยัออกจากสถานประกอบการ 

เมือ่สถานทีท่ างานไมอ่าจเขา้ถงึไดส้ะดวกและไมม่บีรกิารขนสง่สาธารณะ 

เพือ่ใหพ้นักงานออกจากสถานประกอบการหลงัหมดกะงานแลว้  

 
34หาก UoC เก็บรกัษาเอกสารให ้UoC ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการเก็บรกัษาเอกสารเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 

และพนักงานยงัมสีทิธเิขา้ถงึเอกสารไดโ้ดยอสิระ 
35ส าหรบัแรงงานยา้ยถิน่ หลกัฐานเหล่านีร้วมถงึค่าธรรมเนียมการรบัสมคัร/การจา้งงานที ่UoC ช าระ 

สรุปค่าใชจ่้ายเป็นรายปีและรายประเทศตามประเทศทีม่าของแรงงานยา้ยถิน่ 
36แรงงานยา้ยถิน่: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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ตวัชีว้ดั 1.4.11 UoC 

ตอ้งไมก่ าหนดเป็นเงือ่นไขในการจา้งงานว่าใหพ้นักงานพกัอาศยัอยู่ในทีพ่กัของนายจา้ง 

ส าหรบัการท างานทีไ่ม่ใชร่ะยะไกล และเขา้ถงึไดส้ะดวก 

ตวัชีว้ดั 1.4.12 UoC 

หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาแรงงานตอ้งไมม่สี่วนรว่มในการใชแ้รงงานนักโทษ 
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เกณฑ ์1.5 - UoC คุม้ครองเด็กและแรงงานเด็ก 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.5 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – เด็ก37และแรงงานเด็ก38มคีวามเสีย่งตอ่การถกูเอาเปรยีบทางเศรษฐกจิ 

เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นอายุในการพฒันาทางรา่งกาย ความรู ้ การขาดอสิรภาพ และประสบการณ ์

ความเสีย่งนีอ้าจน าไปสู่รูปแบบการใชแ้รงงานเด็กทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุ ซึง่ควรเรง่ก าจดัโดยเรว็ 

มกีารจา้งงานและการแสวงหาประโยชนจ์ากเด็กและแรงงานเด็กทั่วโลก และในหลากหลายอุตสาหกรรม 

(หรอือาจจะทัง้หมด)39 รวมถงึในภาคการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า40 

 

อย่างไรก็ตาม ไม่ใชทุ่กงานทีเ่ด็กท าจะเป็นสิง่ทีค่วรก าจดั 

การทีเ่ด็กมสี่วนรว่มในงานทีไ่มส่่งผลลบตอ่สุขภาพและพฒันาการของเด็กเอง หรอืรบกวนการเรยีน 

โดยทั่วไปถอืว่าเป็นประโยชน ์ รวมถงึกจิกรรมต่างๆ เชน่ การชว่ยงานบา้น การชว่ยธรุกจิของครอบครวั (ท านา) 

หรอืการหารายไดเ้สรมิหลงัเลกิเรยีนและชว่งวนัหยุด 

การมสีว่นในการท างานในรูปแบบทีไ่ม่เป็นอนัตรายนีจ้ะชว่ยเร ือ่งพฒันาการของเด็ก และในบางบรบิท 

ยงัชว่ยสง่เสรมิความเป็นอยู่ของครอบครวั ซึง่ชว่ยเสรมิสรา้งทกัษะและประสบการณ ์

และเตรยีมความพรอ้มในการเป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพของสงัคมในภายภาคหนา้41 

 

เอกสารอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

I. อนุสญัญาว่าดว้ยอายุขัน้ต า่ของ ILO ค.ศ. 1973 (ฉบบัที ่138) 

II. อนุสญัญาว่าดว้ยรูปแบบการใชแ้รงงานเด็กทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดของ ILPO ค.ศ. 1999 (ฉบบัที ่182) 

III. อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธขิองเด็ก42 ของ OHCHR  

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 1.5.1 UoC ตอ้งไมม่สี่วนรว่มในแรงงานเด็ก43 รวมถงึงานที:่ 

– เป็นอนัตรายทัง้ตอ่จติใจ รา่งกาย สงัคม หรอืศลีธรรม และเป็นอนัตรายตอ่เด็ก44 หรอื 

– รบกวนตอ่การเรยีนของเด็ก45  

ตวัชีว้ดั 1.5.2 ถา้พบการใชแ้รงงานเด็ก UoC ตอ้งน ากระบวนการแกปั้ญหาทีม่ปีระสทิธภิาพมาใช ้

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม 1.5.1 ทีเ่ห็นแกผ่ลประโยชนข์องเด็กเป็นสงูสดุ เชน่ 

 
37เด็ก: ดูรายการค าจ ากดัความ 
38แรงงานเด็ก: ดูรายการค าจ ากดัความ 
39 https://www.ilo.org/ipec/areas/Agriculture/WCMS_172348/lang--en/index.htm  
40องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 2017. ประมาณการแรงงานเด็กทั่วโลก: Results and trends, 2012-2016. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf 
41 https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm 
42 https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf 
43แรงงานเด็ก: ดูรายการค าจ ากดัความ 
44 อนัตรายต่อจติใจและต่อสงัคมอาจรวมถงึการท างานอย่างโดดเดีย่ว การท างานในสภาพแวดลอ้มทีใ่ชภ้าษาไม่สุภาพ 

อนัตรายต่อรา่งกายอาจรวมถงึการยกของหนักและการตอ้งอยู่ใกลเ้ครือ่งจกัรทีเ่คลือ่นที ่

การท างานในสถานทีท่ีม่เีสยีงดงัหรอืมีฝุ่ นหรอืมอีุณหภูมสูิงหรอืต ่ามาก 

อนัตรายต่อศลีธรรมรวมถงึการท างานในสภาพแวดลอ้มทีม่ผีูใ้ชส้ารเสพตดิหรอืเล่นพนัน 

ดูค าจ ากดัความส าหรบัรูปแบบการใชแ้รงงานเด็กทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด 
45ตามค าจ ากดัความของ ILO  น่ีรวมถงึ ตวัอย่างเชน่ การขดัขวางโอกาสในการไปโรงเรยีน 

ท าใหต้อ้งออกจากระบบโรงเรยีนกอ่นเวลาอนัควร หรอืการบงัคบัใหเ้ด็กตอ้งเรยีนและท างานหนักและนานไปพรอ้มกนั 

https://www.ilo.org/ipec/areas/Agriculture/WCMS_172348/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf
https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
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การใหเ้ด็กไดเ้รยีนจนส าเรจ็การศกึษาภาคบงัคบั 

บนัทกึและตรวจสอบการด าเนินการแกไ้ขเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ใหแ้น่ใจถงึประสทิธผิล 

ตวัชีว้ดั 1.5.3 ถา้พบการใชแ้รงงานเด็ก UoC 

ตอ้งด าเนินการแกไ้ขอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิขึน้ซ า้ 

บนัทกึและตรวจสอบการด าเนินการแกไ้ขเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ใหแ้น่ใจถงึประสทิธผิล 

ตวัชีว้ดั 1.5.4 UoC อาจ46จา้งเด็กทีม่อีายุ 1547 ปีขึน้ไป 

หรอืมอีายุมากกว่าอายุทีส่ าเรจ็การศกึษาภาคบงัคบั48 (แลว้แต่ว่าอายุใดจะสูงกวา่) 

ใหท้ างานทีไ่ม่เป็นอนัตราย49,50 

ตวัชีว้ดั 1.5.5 UoC อาจจา้งเด็กอายุ 13 ปี51,52 เพือ่ท างานเบา53 ถา้ 

– เด็กไดร้บัการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมกอ่นเริม่ท างาน 

– เด็กไดร้บัการดูแลทีเ่หมาะสม 

ตวัชีว้ดั 1.5.6 UoC ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเด็กคนใดกต็าม54 รวมถงึแรงงานเด็ก55ทีท่ างาน 

จะท างานทีไ่ม่เป็นอนัตราย (1.5.4) หรอืงานเบา (1.5.5) เท่าน้ันตามการประเมนิความเสีย่ง 

การประเมนิความเสีย่งตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของกรอบการบรหิารความเสีย่งทั่วไป (ดูภาพที ่ 4 

ภาคผนวก 7) 

ตวัชีว้ดั 1.5.7 UoC 

ตอ้งส่งเสรมิและไม่ขดัขวางบุตรหลานของพนักงานทีอ่าศยัในสถานประกอบการจากการเขา้เ

รยีนภาคบงัคบั 

  

 
46อาจ: ดูรายการค าจ ากดัความของค าว่า “ขอ้ก าหนด” 
47อนุสญัญาฉบบัที ่138 ของ ILO อนุญาตใหเ้ยาวชนอายุ 14 ปีเป็นขอ้ยกเวน้ในประเทศก าลงัพฒันาบางประเทศ ASC 

ปฏบิตัติามอนุสญัญา ILO ฉบบัที ่138 และอนุญาตใหม้กีารจา้งงานตัง้แต่อายุ 14 ปีในประเทศเหล่านีเ้ชน่กนั 
48 กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของประเทศอาจอนุญาตใหจ้า้งงานหรอืการท างานของผูท้ีม่อีายุอย่างนอ้ย 15 

ปีแต่ยงัไม่ถงึอายุทีส่ าเรจ็การศกึษาภาคบงัคบั เพือ่ท างานทีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดนีไ้ด ้ 

– แต่ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรอืพฒันาการ และ 

– ไม่กระทบต่อการเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีน 

การมส่ีวนรว่มในโครงการฝึกหดัหรอืความถนัดทางอาชพีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืความสามารถทีจ่ะไดร้บัประโยชน์

จากค าสั่งทีไ่ดร้บั 
49งานทีเ่ป็นอนัตราย: ดูรายการค าจ ากดัความ 
50 ดูตารางที ่4 และ 5 ในภาคผนวก 7  
51อนุสญัญาฉบบัที ่138 ของ ILO อนุญาตใหเ้ด็กอายุ 12 ปีเป็นขอ้ยกเวน้ในประเทศก าลงัพฒันาบางประเทศ ASC 

ปฏบิตัติามอนุสญัญาฉบบัที ่138 ของ ILO และอนุญาตใหจ้า้งเด็กทีม่ตี ัง้แต่อายุ 12 ปีในประเทศเหล่านีเ้ชน่กนั 
52ไม่อาจใชต้วัชีว้ดัและขอบเขตนีข้องมาตรฐานกบัเด็กทีช่ว่ยงานบา้นและมส่ีวนรว่มในการท างาน เชน่ ชว่ยงานบา้น 

หารายไดเ้สรมิหลงัเลกิเรยีนและชว่งวนัหยุด ชว่ยกจิการของครอบครวั หรอืมส่ีวนรว่มในกจิกรรมอืน่ๆ 

ซึง่ไม่เนน้การสรา้งผลก าไรใหธุ้รกจิเป็นหลกั 
53งานเบา: ดูรายการค าจ ากดัความ 
54เด็ก: ดูรายการค าจ ากดัความ  
55พนกังานเด็ก: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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เกณฑ ์1.6 - UoC ไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอพนกังาน 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.6 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – การเลอืกปฏบิตัิ56 ยงัเป็นปัญหาทีพ่บไดท้ั่วไปในสถานทีท่ างาน 

แมรู้ปแบบการเลอืกปฏบิตัทิีโ่จง่แจง้อาจลดนอ้ยลง แตก่็ยงัคงมอียู่มากหรอืเปลีย่นเป็นรูปแบบอืน่ทีช่ดัเจนนอ้ยลง 

ซึง่อาจน าไปสู่ความยากจน ยบัยัง้การพฒันา ประสทิธภิาพการท างานและความสามารถในการแข่งขนั 

และอาจจดุชนวนใหก้ารเมอืงไรเ้สถยีรภาพ57 

 

ความสมัพนัธใ์นทีท่ างานควรองิกบัความรู ้ทกัษะ และความสามารถ  

 

เอกสารอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

I. อนุสญัญาว่าดว้ยคา่ตอบแทนทีเ่ท่าเทยีมกนัของ ILO ค.ศ. 1951 (ฉบบัที ่100) 

II. อนุสญัญาว่าดว้ยการเลอืกปฏบิตั ิ(การจา้งงานและอาชพี) ของ ILO ค.ศ. 1958 (ฉบบัที ่111) 

III. อนุสญัญาว่าดว้ยพนักงานกบัความรบัผดิชอบดา้นครอบครวัของ ILO ค.ศ. 1981 (ฉบบัที ่156) 

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 1.6.1 UoC ตอ้งปฏบิตัติ่อผูส้มคัรงานและพนักงานทุกคนอยา่งเท่าเทยีมกนัในทุกกรณี 

รวมถงึกระบวนการและเงือ่นไขการสรรหาลูกจา้ง คา่จา้งและสทิธปิระโยชน ์ สภาพการท างาน 

การมอบหมายงาน การฝึกอบรม การเลือ่นต าแหน่ง และโอกาสทางอาชพีอืน่ๆ 

หลกัปฏบิตัทิางระเบยีบวนัิย การเลกิจา้ง การเกษียณอาย ุ โดยไม่ค านึงถงึเพศ 

สถานะทางกฎหมาย สญัชาต ิชนช ัน้ เชือ่ชาต ิสผีวิ อาย ุรสนิยมทางเพศ ชาตพินัธุ ์ความพกิาร 

การตัง้ครรภ ์ สถานภาพทางบดิามารดา สถานภาพสมรส ศาสนา ความชืน่ชอบ 

ความคดิเห็นทางการเมอืง สภาพการจา้งงาน การมสีว่นรว่มในสหภาพแรงงาน  

ตวัชีว้ดั 1.6.2 UoC หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการสรรหาลูกจา้ง 

ตอ้งไมต่รวจการตัง้ครรภห์รอืเยือ่พรหมจาร ีและไม่ปฏบิตัหิรอืส่งเสรมิการบงัคบัใหคุ้มก าเนิด 

ตวัชีว้ดั 1.6.3 UoC หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการสรรหาลกูจา้งจะท าการตรวจทางการแพทยเ์มือ่จ าเป็น 

ดว้ยเหตุผลดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ตามการประเมนิความเสีย่ง 

การประเมนิความเสีย่งตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของกรอบการบรหิารความเสีย่งทั่วไป (ดูภาพที ่ 4 

ภาคผนวก 7) 

ตวัชีว้ดั 1.6.4 เมือ่ UoC หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการสรรหาลูกจา้งท าการตรวจทางการแพทย ์

จะตอ้งคุม้ครองขอ้มลูของพนักงาน และพนักงานมสีทิธริบัทราบผลการตรวจ 

ตวัชีว้ดั 1.6.5 เมือ่ UoC 

หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการสรรหาลูกจา้งเห็นวา่จ าเป็นตอ้งท าการทดสอบทางการแพทยต์

ามการประเมนิความเสีย่ง พนักงานมสีทิธทิีจ่ะใชแ้พทยภ์ายนอก ถา้ตอ้งการ 

 
56การเลอืกปฏบิตั:ิ ดูรายการค าจ ากดัความ 
57องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 2011 Equality at work: the continuing challenge. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_166583.pdf   

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_166583.pdf
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ตวัชีว้ดั 1.6.6 UoC ตอ้งมกีารสือ่สาร58 กระบวนการ และการตดิตามตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะไม่มพีฤตกิรรมการคมุคาม59 การเหยยีดหยาม 

หรอืเป็นอนัตรายในสถานทีท่ างาน 

  

 
58รวมถงึการใหข้อ้มูลตดิต่อขององคก์รทีเ่ป็นกระบอกเสยีงแทนพนักงานทีม่ส่ีวนในสทิธดิา้นกบัแรงงานทีด่ าเนินการในภูมภิาคนั้นแกพ่นักงา

น 
59การคุกคาม: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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เกณฑ ์1.7 - UoC จดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ  

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.7 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – ILO ก าหนดผ่านทางอนุสญัญาหลายฉบบั (ดูดา้นล่าง) 

หลกัการทีว่่าพนักงานควรไดร้บัการค ุ้ ุ มครองจากการเจ็บป่วย โรคภยัไขเ้จ็บ 

และการบาดเจ็บทีเ่กดิจากการจา้งงานอนัเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐาน 

แต่ยงัมพีนักงานอกีหลายลา้นคนทีไ่ม่มสีทิธขิัน้พืน้ฐานนี ้ ILO ประมาณการ60ว่าแต่ละปีมพีนักงานราว 2.78 

ลา้นคนเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุและโรคภยัไขเ้จ็บทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการท างาน และอกีราว 374 

ลา้นคนทีไ่ดร้บับาดเจ็บหรอืเจ็บไขไ้ดป่้วยทีไ่ม่ถงึขัน้เสยีชวีติจากการท างาน 

จนจ านวนมากตอ้งหยุดงานเป็นเวลานาน 

ความสูญเสยีจากการเจ็บป่วยและอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วกบัการประกอบอาชพีคดิเป็นประมาณ 3.94% 

ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ต่อปีของทัง้โลก  

 

รายงานขององคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ (FAO) 

ระบุว่าสุขภาพและความปลอดภยัในอตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทัว่โลก รวมถงึการแปรรูป 

ยงัถูกมองขา้มเป็นอย่างมาก61  แรงงานดา้นการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทัว่โลกราว 19 

ลา้นคนตอ้งท างานอยู่ในสภาพทีเ่ป็นอนัตรายเป็นประจ า62 บา้งไดร้บัการฝึกฝนขัน้สงูและท างานในต าแหน่งทีม่ ัน่คง 

อย่างไรก็ตาม 

ทั่วโลกมแีรงงานดา้นการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าจ านวนมากตอ้งท างานในสภาพทีไ่ม่ปลอดภยัและมกัมาจากประชากรกลุ่

มเปราะบาง รวมถงึสตร ีชนพืน้เมอืง เด็ก แรงงานตามฤดกูาล แรงงานยา้ยถิน่ คนงานในชนบท และคนงานระยะไกล 

ความเสีย่งเหลา่นีจ้ านวนมากถกูละเลยหรอืไม่ไดร้บัการจดัการ เพราะขาดความรู ้

การวเิคราะหก์ารป้องกนัจากหน่วยงานอสิระทีจ่ ากดั และการขาดการลงทุนในกลยุทธก์ารลดความเสีย่ง  

 

นายจา้งตอ้งเผชญิกบัการเกษียณอายุกอ่นก าหนดทีม่คี่าใชจ้า่ยสูง การสูญเสยีพนักงานทีม่ทีกัษะ การขาดงาน 

และเบีย้ประกนัทีสู่งเน่ืองจากอุบตัเิหตุและโรคภยัไขเ้จ็บทีเ่กีย่วกบังาน 

แต่อุบตัเิหตุและโรคภยัไขเ้จ็บทีเ่กีย่วกบังานจ านวนมากนีอ้าจป้องกนัไดด้ว้ยการจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้งการท างาน

ทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 

 

เอกสารอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

I. อนุสญัญาว่าดว้ยการพกัผ่อนประจ าสปัดาห ์(ภาคอุตสาหกรรม) ของ ILO ค.ศ. 1921 (ฉบบัที ่14) 

II. อนุสญัญาว่าดว้ยความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของ ILO ค.ศ. 1981 (ฉบบัที ่155) 

III. อนุสญัญาว่าดว้ยการใหบ้รกิารดา้นอาชวีอนามยัของ ILO ค.ศ. 1985 (ฉบบัที ่161) 

IV. อนุสญัญาว่าดว้ยสารเคมขีอง ILO ค.ศ. 1990 (ฉบบัที ่170) 

V. อนุสญัญาว่าดว้ยการป้องกนัอบุตัเิหตุรา้ยแรงในงานอตุสาหกรรมของ ILO ค.ศ. 1993 (ฉบบัที ่174) 

 

ตวัชีว้ดั: 

 
60 https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--de/index.htm 
61 http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/despite-advances-in-health-and-safety-operations-fisheries-remains-
a-dangerous-sector/en/ 
62การคา้มนุษย:์ ดูรายการค าจ ากดัความ 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--de/index.htm
http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/despite-advances-in-health-and-safety-operations-fisheries-remains-a-dangerous-sector/en/
http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/despite-advances-in-health-and-safety-operations-fisheries-remains-a-dangerous-sector/en/
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ตวัชีว้ดั 1.7.1 UoC ตอ้งมกีารประเมนิความเสีย่งดา้นสุขภาพและความปลอดภยั63 

ตวัชีว้ดั 1.7.2 UoC ตอ้งก าหนดใหม้ปัีจจยัเสีย่งต่อไปนี ้ (ขัน้ตอนที ่ 2 รูปที ่ 4 ภาคผนวก 7) 

ในการประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพและความปลอดภยั (ด ู1.7.1) เป็นอย่างนอ้ย  

- ความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บทางรา่งกาย ไม่ว่าจะเฉียบพลนัหรอืเร ือ้รงัในทีท่ างาน64 

- ความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บทางจติใจ ไม่ว่าจะเฉียบพลนัหรอืเร ือ้รงัในทีท่ างาน65 

ตวัชีว้ดั 1.7.3  UoC ตอ้งน ามาตรการทีเ่หมาะสมมาใช ้ (ขัน้ตอนที ่ 4 รูปที ่ 4 ภาคผนวก 7) 

ตดิตามตรวจสอบตวัชีว้ดัความเสีย่ง (ขัน้ตอนที ่ 5ก) 

ตดิตามตรวจสอบประสทิธภิาพของมาตรการทีน่ ามาใช ้ (ขัน้ตอนที ่ 5ข) 

และประเมนิความเสีย่งซ า้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลของการตดิตามตรวจสอบ 

ตวัชีว้ดั 1.7.4 UoC ตอ้งจดัหาอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE) 

ทีไ่ดร้บัการดูแลรกัษาอย่างดแีละเหมาะสมโดยไม่มคี่าใชจ้า่ย 

และตามความตอ้งการทีก่ าหนดไวใ้นการประเมนิความเสีย่งดา้นสุขภาพและความปลอดภยั

ตามตวัชีว้ดัที ่1.7.1  

ตวัชีว้ดั 1.7.5 UoC 

ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารน ามาตรการดา้นสุขภาพและความปลอดภยัทีเ่หมาะสม (ด ู

1.7.3) มาใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

รวมถงึประกาศหรอืค าแนะน าดา้นสุขภาพและความปลอดภยัทีเ่หมาะสมในสถานทีท่ างาน 

การบ ารุงรกัษาอุปกรณท์ีเ่หมาะสม การฝึกอบรมทีเ่หมาะสม66ส าหรบัพนักงาน 

รวมถงึการรบัมอืเหตฉุุกเฉิน ตลอดจนอุปกรณ ์PPE ทีพ่นักงานใชอ้ย่างเหมาะสม 

ตวัชีว้ดั 1.7.6 UoC ตอ้งจดัใหม้บีรกิารปฐมพยาบาล (รวมถงึอุปกรณท์ีใ่ชส้ิน้เปลอืง) 

ทีเ่หมาะสมโดยบุคลากรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บจากการท างาน 

รวมถงึการเขา้ถงึความชว่ยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญ เชน่ รถพยาบาล 

ตวัชีว้ดั 1.7.7 ในกรณีทีร่ะบบประกนัสงัคม/สขุภาพของรฐั/แห่งชาตไิม่ไดจ้ดัเตรยีมให ้ UoC 

ตอ้งจดัหาและช าระค่าประกนั67ใหพ้นักงานทุกคนเพือ่คุม้ครองอุบตัเิหตุหรอืการบาดเจ็บทีเ่

กีย่วขอ้งกบัการท างาน 

อย่างนอ้ยรวมถงึค่าเดนิทางและการรกัษาพยาบาล/ยาทีจ่ าเป็นในการรกัษาอุบตัเิหตุหรอืกา

รบาดเจ็บ ค่าเดนิทางและการรกัษาพยาบาล/ยาทีจ่ าเป็นส าหรบัการพกัฟ้ืน 

ค่าชดเชยส าหรบัช ัว่โมงการท างานทีเ่สยีไป 

และค่าใชจ้่ายส าหรบัการสง่กลบัประเทศทีจ่ าเป็นในกรณีแรงงานยา้ยถิน่ 

ตวัชีว้ดั 1.7.8 UoC ตอ้งอนุญาตใหพ้นักงานมอีสิระทีจ่ะพาตวัเองออกจากสถานการณท์ีไ่ม่ปลอดภยั 

โดยไม่ตอ้งกลวัว่าจะถกูลงโทษ 

ตวัชีว้ดั 1.7.9 UoC ตอ้งจดัใหพ้นักงานเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกดา้นสขุอนามยัทีเ่พยีงพอและสะอาด 

พรอ้มความเป็นส่วนตวัทีเ่พยีงพอ ซึง่รวมถงึการแยกตามเพศหากจ าเป็น  

ตวัชีว้ดั 1.7.10 UoC ตอ้งจดัใหม้นี า้ดืม่ฟร ีตดิฉลากชดัเจนส าหรบัพนักงานทุกคน 

 
63การประเมนิความเสีย่ง: ดูรายการค าจ ากดัความ 
64รวมถงึกจิกรรม ภยัอนัตราย และประเด็นต่อไปนี ้สารเคมแีละชวีภาพ การด าน ้า อุปกรณไ์ฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า อุปกรณเ์ครือ่งมอืต่างๆ 

อคัคภียั การจดัการดว้ยเครือ่งกลและดว้ยตวัมอื ภยัพบิตัหิรอืเหตุการณท์างธรรมชาต/ิกายภาพ ความเป็นอยู่ของพนักงาน 

การปฏบิตัใินทีท่ างาน สภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน 
65รวมถงึกจิกรรม ภยัอนัตราย และประเด็นต่อไปนี ้สารเคมแีละชวีภาพ การด าน ้า อุปกรณไ์ฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า อุปกรณเ์ครือ่งมอืต่างๆ 

อคัคภียั การจดัการดว้ยเครือ่งกลและดว้ยตวัมอื ภยัพบิตัหิรอืเหตุการณท์างธรรมชาต/ิกายภาพ ความเป็นอยู่ของพนักงาน 

การปฏบิตัใินทีท่ างาน สภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน 
66การฝึกอบรมไม่มค่ีาใชจ่้ายส าหรบัพนักงานและด าเนินการในชว่งเวลาท างานทีไ่ดร้บัค่าตอบแทน 
67หากไม่มปีระกนัทีเ่หมาะสม UoC อาจใหม้รีะบบทีค่รอบคลุมค่าใชจ่้ายเหล่านีโ้ดยตรง 
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ตวัชีว้ดั 1.7.11 UoC 

ตอ้งจดัใหพ้นักงานเขา้ถงึพืน้ทีท่ีก่ าหนดเพือ่เตรยีมอาหารและรบัประทานอาหารในชว่งพกั 

ตวัชีว้ดั 1.7.12 UoC ตอ้งไม่บงัคบัใหพ้นักงานซือ้สนิคา้จากรา้นคา้หรอืบรกิารทีน่ายจา้งเป็นผูด้ าเนินการ 

เชน่ การใชโ้รงอาหารเป็นเงือ่นไขในการจา้งงาน 

ในกรณีทีไ่มม่รีา้นคา้หรอืบรกิารอืน่เน่ืองจากสถานทีห่่างไกล 

ค่าใชจ้่ายสมเหตสุมผลและไม่รวมการที ่ UoC 

ท าก าไรจากรา้นคา้และบรกิารทีเ่สนอใหพ้นักงาน 

ตวัชีว้ดั 1.7.13 UoC ตอ้งจดัใหม้พีืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัสตรทีีใ่หน้มบุตร 

และจะตอ้งอนุญาตใหม้วีนัหยุดท างานเพิม่เตมิส าหรบัสตรมีคีรรภแ์ละสตรทีีใ่หน้มบุตร 

ใหนั้บการพกัรกัษาพยาบาลเป็นเวลาท างานและใหจ้า่ยค่าจา้งตามน้ัน 

ตวัชีว้ดั 1.7.14 UoC ตอ้งไม่เขา้รว่มหรอืยอมใหม้กีารท ารา้ยจติใจ68 รา่งกาย หรอืดว้ยวาจา 

หรอืการล่วงละเมดิในรูปแบบอืน่ใด69 

ตวัชีว้ดั 1.7.15 UoC ตอ้งรบัรองความสมบูรณข์องโครงสรา้งของอาคารและโครงสรา้งทัง้หมดภายในของ 

UoC 

ตวัชีว้ดั 1.7.16 UoC ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายพาณิชยนาว ี

โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัมติดิา้นสขุภาพและความปลอดภยั ส าหรบัสถานการณท์ี ่ UoC 

มคีวามสมัพนัธก์บัการจราจรทางทะเล 

  

 
68การท ารา้ยจติใจ: ดูรายการค าจ ากดัความ 
69การคุกคาม: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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เกณฑ ์1.8 - UoC เคารพสทิธใินการสมาคมและสทิธใินการรว่มเจรจาต่อรอง  

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.8 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – 

สทิธใินเสรภีาพในการสมาคมคอืสทิธใินการเขา้รว่มกลุ่มทีเ่ป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการเพือ่ด าเนินการรว่มกนัต่

อนายจา้ง 

เสรภีาพในการสมาคมและการตระหนักถงึสทิธใินการรว่มเจรจาตอ่รองอย่างมปีระสทิธภิาพเป็นหน่ึงในหลกัการส าคั

ญของ “ปฏญิญาวา่ดว้ยหลกัการและสทิธพิืน้ฐานในการท างาน” ของ ILO (อนุสญัญาฉบบัที ่87, 98 และ 135)   

 

การรว่มเจรจาตอ่รอง70ท าใหเ้กดิความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจทีส่มดลุมากขึน้เพือ่บรรลุแนวทางแกไ้ขทีเ่ป็นประโยชนแ์ล

ะมปีระสทิธผิลส าหรบัความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างแรงงานและนายจา้ง 

ซึง่รวมถงึการเจรจาเร ือ่งค่าจา้งและสภาพการท างาน อกีทัง้เป็นแนวทางในการสรา้งความไวว้างใจระหว่างฝ่ายตา่งๆ 

ผ่านการเจรจาตอ่รอง การระบุใหช้ดัแจง้ และความพงึพอใจของผลประโยชนท์ีแ่ตกต่างกนัของฝ่ายต่างๆ 

การรว่มเจรจาตอ่รองมสี่วนในการชว่ยส่งเสรมิการมสีว่นรว่มอย่างสนัต ิ ทั่วถงึ 

และเป็นประชาธปิไตยขององคก์รตวัแทนแรงงานและนายจา้ง 

 

เอกสารอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

I. อนุสญัญาว่าดว้ยเสรภีาพในการสมาคมและการคุม้ครองสทิธใินการรวมตวักนั ค.ศ. 1948 ของ ILO 

(ฉบบัที ่87) 

II. อนุสญัญาว่าสทิธใินการรวมตวัและการรว่มเจรจาต่อรองของ ILO ค.ศ. 1949 (ฉบบัที ่98) 

III. อนุสญัญาว่าดว้ยผูแ้ทนแรงงานของ ILO ค.ศ. 1971 (ฉบบัที ่135) 

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 1.8.1 UoC ตอ้งแจง้ใหพ้นักงานทราบว่าทุกคนมอีสิระในเขา้รว่มหรอืจดัตัง้องคก์รแรงงาน 

(กลา่วคอื สหภาพแรงงานหรอืองคก์รอืน่ๆ 

ทีเ่ป็นตวัแทนขอ้กงัวลและผลประโยชนด์า้นแรงงานของตน) ทีต่อ้งการได ้

ตวัชีว้ดั 1.8.2 UoC ตอ้งแจง้ใหพ้นักงานทราบว่าทุกคนมอีสิระในการรว่มเจรจาต่อรอง 

ตวัชีว้ดั 1.8.3 UoC ตอ้งไม่แทรกแซงการจดัตัง้ 

การท างาน71,72หรอืการบรหิารงานขององคก์รแรงงานหรอืการรว่มเจรจาตอ่รองไมว่่าในทางใ

ดก็ตาม 

ตวัชีว้ดั 1.8.4 UoC 

ตอ้งยอมรบัวธิกีารทีค่ลา้ยคลงึกนัในประเด็นเสรภีาพในการสมาคมและการรว่มเจรจาตอ่รองใ

นพืน้ทีท่ีก่ฎหมายจ ากดัสทิธเิสรภีาพในการสมาคม 

  

 
70การรว่มเจรจาต่อรอง: ดูรายการค าจ ากดัความ 
71รวมถงึการที ่UoC อนุญาตใหต้วัแทนองคก์รแรงงานเขา้ถงึพนักงานและสถานทีท่ างานของพนักงานในชว่งเวลาท างาน 
72รวมถงึการที ่UoC มส่ีวนรว่มในการเจรจาทีม่คีวามหมายเมือ่ไดร้บัการตดิต่อจากองคก์รแรงงาน 
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เกณฑท์ี ่1.9 - UoC ท าสญัญาว่าจา้งกบัพนกังานอย่างโปรง่ใส 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.9 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – ขอ้ตกลงจา้งงานโดยทั่วไประบุถงึประเด็นส าคญัของการจา้งงาน เชน่ ค่าจา้ง สทิธปิระโยชน ์

ขัน้ตอนการเลกิจา้ง ขอ้ตกลงทีจ่ะไม่แข่งขนั และหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของนายจา้งและลกูจา้งตามล าดบั 

ซึง่เป็นขอ้ตกลงรว่มกนัทีม่ผีลผูกพนัทางกฎหมายระหว่างสองฝ่าย คอื นายจา้งและลกูจา้ง 

และออกแบบมาเพือ่ใหท้ัง้สองฝ่ายปลอดภยัและไดร้บัการคุม้ครอง 

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 1.9.1 UoC ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนักงานทุกคนไดร้บั เขา้ใจ 

และรบัทราบขอ้มูลทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรและเขา้ใจไดเ้กีย่วกบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในการ

จา้งงานกอ่นการยา้ยถิน่และการเร ิม่ตน้จา้งงาน 

และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปนีเ้ป็นอย่างนอ้ย  

– ค าอธบิายของบทบาทและความรบัผดิชอบ  

– ประเภทของสญัญา (เชน่ สญัญาจา้งถาวร สญัญาจา้งตามก าหนดเวลา 

สญัญารบัเหมาชว่ง) 

– ช ัว่โมงการท างาน รวมทัง้ค่าเผือ่เวลาพกั  

– วนัหยุดพกัประจ าปีโดยไดร้บัคา่แรงและเบีย้เลีย้งวนัหยุดในวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ 

– การลาป่วย 

– ค่าจา้ง  

– การหกัค่าจา้งทีต่กลงกนัไว ้(เชน่ คา่ทีพ่กั อาหาร)  

– ชดเชยค่าล่วงเวลา  

– สทิธปิระโยชน ์(เชน่ ประกนัภยั) 

– การจดัหาอุปกรณป้์องกนัภยัสว่นบุคคลฟร ี

– ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการเลกิจา้ง ระยะเวลาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

– การเขา้ถงึนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ การตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตั ิ 1.6 

และการเขา้ถงึสหภาพแรงงานและการรว่มเจรจาตอ่รอง 1.8) 

ตวัชีว้ดั 1.9.2 UoC ตอ้งจดัใหม้กีระบวนการทีโ่ปรง่ใสและเอกสารเกีย่วกบัเงนิทดรอง เงนิกู ้ ช ัว่โมงท างาน 

ค่าจา้งและการค านวณการหกัค่าลดหย่อน แกพ่นักงานทุกคน 

และจดัเก็บส าเนาเอกสารดงักลา่วไวภ้ายในสถานประกอบการ 

ตวัชีว้ดั 1.9.3 UoC ตอ้งไมใ่ชก้ารจดัเตรยีมการจา้งงานทีเ่ป็นระบบ – เชน่แต่ไม่จ ากดัเพยีง 

การจา้งเหมาะเฉพาะแรงงาน73 การจา้งเหมาชว่ง สญัญาครอบครวั 74การรบังานไปท าทีบ่า้น 

การฝึกงานเท็จ75 การใชส้ญัญาระยะยาวเพยีงอย่างเดยีว – 

เพือ่หลกีเลีย่งสทิธดิา้นสงัคมหรอืแรงงานทีม่ตีอ่พนักงานของตน  

  

 
73 การจา้งเหมาเฉพาะแรงงาน: ดูรายการค าจ ากดัความ 
74สญัญาครอบครวั: ดูรายการค าจ ากดัความ 
75การฝึกงานเท็จ: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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เกณฑ ์1.10 - UoC จ่ายค่าจา้งใหพ้นกังานเท่ากบัหรอืสูงกว่าค่าแรงขัน้ต ่าตามกฎหมาย 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.10 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน76ระบุว่า 

“ทุกคนทีท่ างานมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเอือ้อ านวยต่อการประกนัความเป็นอยู่อนัควรค่าแกศ่กัดิ ์

ศรขีองมนุษยส์ าหรบัตนเองและครอบครวั 

และหากจ าเป็นก็จะไดร้บัการค ุ้ ุ มครองทางสงัคมในรูปแบบอืน่เพิม่เตมิดว้ย” 

 

ค าแถลงนีร้วมแนวคดิทีว่่าพนักงานทุกคนสมควรไดร้บัค่าตอบแทนอนัสมควรส าหรบัความพยายามของตน 

ซึง่ก าหนดไวใ้นลกัษณะทีโ่ปรง่ใสและไดร้บัการคุม้ครองผ่านผูบ้รหิารของบรษิทั 

หลกัฐานทีป่รากฏอย่างแพรห่ลายแนะว่าค่าจา้งบางส่วนในภาคการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ยงัต า่กวา่ค่าแรงขัน้ต า่ตามกฎ

หมายของประเทศ นอกจากนี ้ค่าแรงทีต่ ่ายงัส่งผลใหเ้กดิอุปสรรคทางสงัคมอืน่ๆ 

 

เอกสารอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้ง: 

I. อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองการคลอดบุตรของ ILO ค.ศ. 1919 (ฉบบัที ่3) 

II. อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองค่าจา้งของ ILO ค.ศ. 1949 (ฉบบัที ่95) 

III. อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองการคลอดบุตร 1952 (ฉบบัที ่103) 

IV. อนุสญัญาว่าดว้ยการก าหนดคา่จา้งขัน้ต ่าของ ILO ค.ศ. 1970 (ฉบบัที ่131) 

V. อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองการเป็นมารดาของ ILO ค.ศ. 2000 (ฉบบัที ่183) 

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 1.10.1 UoC ตอ้งก าหนดค่าจา้ง (กอ่นการท างานลว่งเวลาและโบนัส) 

เท่ากบัหรอืสูงกว่าค่าแรงขัน้ต า่ตามกฎหมาย77 หากกฎหมายไมไ่ดก้ าหนดค่าจา้งขัน้ต ่า ให ้

UOC ค านวณค่าจา้งตามความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน78 

โดยหารอืรว่มกบัแรงงานหรอืองคก์รตวัแทนของแรงงาน  

ตวัชีว้ดั 1.10.2 UoC ตอ้งจ่ายค่าจา้งดว้ยเงนิตราทีช่ าระหนีไ้ดต้ามกฎหมาย79เป็นระยะๆ 

แต่อย่างนอ้ยใหจ้่ายเป็นรายเดอืน และจ่ายตรงใหพ้นักงาน ตามกฎหมายในประเทศ 

และตอ้งไมล่่าชา้ เลือ่นออก หรอืระงบัการจ่ายในทางใดทางหน่ึง 

ตวัชีว้ดั 1.10.3 UoC ตอ้งบนัทกึขอ้มูลการจ่ายและการรบัค่าจา้งของพนักงานทุกคน 

รวมถงึการรบัขอ้มลูเกีย่วกบัเงนิทดรอง เงนิกู ้ ช ัว่โมงท างาน 

ค่าจา้งและการค านวณการหกัค่าลดหย่อนทุกประเภท 

ตวัชีว้ดั 1.10.4 UoC 

ตอ้งใหพ้นักงานมสีทิธไิดร้บัการคุม้ครองการคลอดบุตรหรอืความเป็นพ่อตามขอ้ก าหนดข

องกฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศหรอือนุสญัญาฉบบัที ่ 183 ของ 

ILO80แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

 

 
76 http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html 
77ค่าแรงขัน้ต ่า: ดูรายการค าจ ากดัความ 
78 ความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน: ดูรายการค าจ ากดัความ 
79เงินตราทีช่ าระหนี้ไดต้ามกฎหมาย: ดูรายการค าจ ากดัความ 
80ดูรายการประเด็นจากอนุสญัญาฉบบัที ่183 ของ ILO ไดใ้นแนวทางในการน าไปปฏบิตั ิ

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
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หมายเหตุ: 

เมือ่พจิารณาถงึความซบัซอ้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดคา่แรงส าหรบัการครองชพีขัน้ต า่ทีบ่งัคบัใช ้81และการก าห

นดแนวทางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายนัน้ ASC 

จงึหารอืกบัอุตสาหกรรมในทุกมติทิีก่วา้งกว่าเดมิเพือ่พฒันาตวัชีว้ดัค่าแรงส าหรบัการครองชพีขัน้ต า่ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณท์ีก่ าหนดไวใ้น Aquaculture Dialogues ฉบบัเดมิ 

คาดว่าค่าแรงส าหรบัการครองชพีขัน้ต า่จะกลายเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC ในอนาคต  

 
81ค่าแรงส าหรบัการครองชพีขัน้ต า่: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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เกณฑ ์1.11 - UoC กดีขวางไม่ใหม้ชี ัว่โมงการท างานมากเกนิไป 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.11 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – แมว้่าขอ้บงัคบัเร ือ่งเวลาท างานจะเป็นหน่ึงในขอ้กงัวลทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของกฎหมายแรงงาน 
82แต่ช ัว่โมงการท างานทีม่ากเกนิไปยงัคงเป็นประเด็นทีแ่พรห่ลายในหลายๆ อุตสาหกรรมและภูมภิาค  

ในหลายพืน้ทีข่องโลก ค่าแรงทีต่ ่ามคีวามเชือ่มโยงกบัเวลาท างานทีม่ากเกนิไปนอย่างมนัียส าคญั 

แรงงานทีต่อ้งท างานลว่งเวลาเป็นเวลามากอาจไดร้บัผลกระทบจากความสมดุลระหว่างชวีติและการท างานและอาจ

มอีตัราการเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเหน่ือยลา้ทีส่งูขึน้    

 

มาตรฐานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ยเวลาท างานก าหนดกรอบในการก ากบัดแูลช ัว่โมงการท างาน 

ระยะเวลาพกัต่อวนัและตอ่สปัดาห ์ และวนัหยุดประจ าปี 

ซึง่ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการท างานใหส้งูขึน้พรอ้มทัง้ค ุ้ ุ มครองสุขภาพกายและใจของแรงงาน  

 

เอกสารอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

I. อนุสญัญาว่าดว้ยระยะเวลาการท างาน (ภาคอุตสาหกรรม) ของ ILO ค.ศ. 1919 (ฉบบัที ่1) 

II. อนุสญัญาว่าดว้ยการหยุดพกัผ่อนประจ าสปัดาห ์(ภาคอตุสาหกรรม) ของ ILO ค.ศ. 1921 (ฉบบัที ่14) 

III. อนุสญัญาว่าดว้ยวนัหยุดพกัโดยไดร้บัค่าแรงของ ILO ค.ศ. 1970 (ฉบบัที ่132) 

IV. อนุสญัญาว่าดว้ยการท างานกลางคนืของ ILO ค.ศ. 1990 (ฉบบัที ่171) 

V. อนุสญัญาว่าดว้ยความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 (ฉบบัที ่184)ของ 

ILO 

VI. ขอ้แนะว่าดว้ยการลดช ัว่โมงท างานของ ILO (ขอ้แนะที ่116) 

 

ส าหรบัพนักงาน83 อาย ุ18 ปีขึน้ไป 

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 1.11.1 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยเวลาท างานปกต ิแตต่อ้งไม่เกนิ 8 ช ัว่โมงตอ่วนัและ 48 

ช ัว่โมงในสปัดาหป์กต ิ(ไม่รวมชว่งพกั)84,85 

ตวัชีว้ดั 1.11.2 UoC ตอ้งเก็บบนัทกึช ัว่โมงท างานของพนักงาน  

ตวัชีว้ดั 1.11.3 UoC ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ช ัว่โมงการท างานล่วงเวลาเป็นไปโดยความสมคัรใจ 

เกดิขึน้ภายใตส้ถานการณพ์เิศษเท่าน้ัน และไม่ไดร้อ้งขอใหท้ าเป็นประจ า 

 
82องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 2007. Working time around the world: trends in working hours, laws and policies in a 

global comparative perspective. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_104895.pd
f 
83พนกังาน: ดูรายการค าจ ากดัความ 
84ในกรณีทีช่ ัว่โมงท างานในหน่ึงวนัหรอืมากกว่าในสปัดาหน์อ้ยกว่าแปดช ัว่โมง 

อาจท างานเกนิขอ้จ ากดัการท างานแปดช ัว่โมงในวนัทีเ่หลอืการสปัดาห ์

โดยการลงโทษของหน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบหรอืโดยขอ้ตกลงการรว่มเจรจาต่อรอง ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 

การท างานเกนิขอ้จ ากดัแปดช ัว่โมงต่อวนัท าไดไ้ม่เกนิหน่ึงช ัว่โมง 
85ในกรณีทีม่งีานท าเป็นกะ อนุญาตใหจ้า้งคนท างานเกนิแปดช ัว่โมงในหน่ึงวนัและสีส่บิแปดช ัว่โมงในหน่ึงสปัดาหไ์ด ้

ถา้จ านวนช ัว่โมงโดยเฉลีย่ในชว่งสามสปัดาหห์รอืนอ้ยกว่านั้นไม่เกนิแปดต่อวนัและสีส่บิแปดช ัว่โมงต่อสปัดาห ์

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_104895.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_104895.pdf
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ตวัชีว้ดั 1.11.4 UoC ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การท างานล่วงเวลาไม่เกนิ 12 ช ัว่โมงต่อสปัดาห ์

ตวัชีว้ดั 1.11.5 UoC 

ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่านายจา้งจ่ายช ัว่โมงการท างานลว่งเวลาในอตัราพเิศษ86ตามทีก่ า

หนดไวใ้นขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี หรอืมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ในกรณีทีไ่ม่ไดก้ าหนดไว ้ ใหอ้ตัราพเิศษของการท างานลว่งเวลาขัน้ต า่เท่ากบั 125% 

ของเงนิเดอืนทีต่กลงกนัไว ้

ตวัชีว้ดั 1.11.6 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยเวลาพกัระหว่างท างาน แต่ตอ้งไมน่อ้ยกว่า 1 ช ัว่โมงต่อ 

8 ช ัว่โมงของการท างาน 

ตวัชีว้ดั 1.11.7 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยเวลาพกัระหว่างท างาน แต่ตอ้งไมน่อ้ยกว่า 11 

ช ัว่โมงตดิต่อกนัตอ่ 24 ช ัว่โมง 

ตวัชีว้ดั 1.11.8 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยเวลาพกัระหว่างท างาน แต่ตอ้งไมน่อ้ยกว่า 24 

ช ัว่โมงตดิต่อกนั (1 วนั) ต่อระยะเวลา 7 วนั 

ตวัชีว้ดั 1.11.9 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยการหยุดพกัประจ าปี87 

ตวัชีว้ดั 1.11.10 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยการจ่ายเงนิอตัราพเิศษ ช ัว่โมงท างาน เวลาพกั 

เวลาพกัผอ่นต่อวนั เวลาพกัผอ่นต่อสปัดาห ์

และการประเมนิสุขภาพส าหรบัการท างานกลางคนื 

 

ส าหรบัพนักงานเด็ก88: 

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 1.11.11 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยช ัว่โมงการท างาน แต่ตอ้งไม่เกนิ 8 ช ัว่โมงต่อวนั89และ 

40 ช ัว่โมงต่อสปัดาห ์(ไม่รวมเวลาพกั)90 

ตวัชีว้ดั 1.11.12 UoC ตอ้งเก็บบนัทกึช ัว่โมงท างานของพนักงานทุกคน  

ตวัชีว้ดั 1.11.13 UoC ตอ้งไมอ่นุญาตใหท้ างานล่วงเวลา 

ตวัชีว้ดั 1.11.14 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยเวลาพกัระหว่างท างาน แต่ตอ้งไมน่อ้ยกว่า 0.5 

ช ัว่โมงตอ่ 4.5 ช ัว่โมงของการท างาน 

ตวัชีว้ดั 1.11.15 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยเวลาพกัผอ่นต่อวนั แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 12 

ช ัว่โมงตดิต่อกนัตอ่ 24 ช ัว่โมง 

 
86อตัราพเิศษ: ดูรายการค าจ ากดัความ 
87แนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดตามอนุสญัญาฉบบัที ่132 ของ ILO 

คอืการจดัใหม้กีารหยุดพกัประจ าปีโดยไดร้บัค่าแรงเป็นเวลาสามสปัดาหต่์อการท างานเต็มหน่ึงปีปฏทินิ (ตวัชีว้ดั 1.11.1) 
88พนกังานเด็ก: ดูรายการค าจ ากดัความ 
89เวลารวมของการไปโรงเรยีน การท างาน และเวลาเดนิทาง (ไป/กลบัจากโรงเรยีนและทีท่ างาน) ตอ้งไม่เกนิ 10 ช ัว่โมงต่อวนั 
90และตอ้งไม่ถูกเฉลีย่เป็นเวลานานกว่าหน่ึงสปัดาห ์
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ตวัชีว้ดั 1.11.16 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยเวลาพกัผอ่นต่อสปัดาห ์แตต่อ้งไมน่อ้ยกว่า 48 ช ัว่โมง 

(2 วนั) ตดิต่อกนัต่อระยะเวลา 7 วนั 

ตวัชีว้ดั 1.11.17 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยการหยุดพกัประจ าปี91 

ตวัชีว้ดั 1.11.18 UoC ตอ้งไมอ่นุญาตใหพ้นักงานเด็กท างานระหว่างเวลา 22.00 น. ถงึ 06.00 น. 

 

 

ส าหรบัเด็ก92ทีท่ างานเบาไม่จดัวา่เป็นพนักงานเด็ก 

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 1.11.19 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจารว่มต่อรอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยเวลาท างาน แต่ตอ้งไม่เกนิ 3 ช ัว่โมงต่อวนั93และ 14 

ช ัว่โมงตอ่สปัดาห ์(ไม่รวมเวลาพกั)94 

ตวัชีว้ดั 1.11.20 UoC ตอ้งเก็บบนัทกึช ัว่โมงท างานของพนักงานทุกคน  

ตวัชีว้ดั 1.11.21 UoC ตอ้งไมอ่นุญาตใหท้ างานล่วงเวลา 

ตวัชีว้ดั 1.11.22 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยเวลาพกัระหว่างท างาน แต่ตอ้งไมน่อ้ยกว่า 0.5 

ช ัว่โมงตอ่ 3 ช ัว่โมงของการท างาน 

ตวัชีว้ดั 1.11.23 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยเวลาพกัต่อวนั แตต่อ้งไมน่อ้ยกว่า 14 

ช ัว่โมงตดิต่อกนัตอ่ 24 ช ัว่โมง 

ตวัชีว้ดั 1.11.24 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยเวลาพกัผอ่นต่อสปัดาห ์แตต่อ้งไมน่อ้ยกว่า 48 ช ัว่โมง 

(2 วนั) ตดิต่อกนัต่อระยะเวลา 7 วนั 

ตวัชีว้ดั 1.11.25 UoC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรว่มเจรจาตอ่รอง (ถา้ม)ี 

และมาตรฐานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยการหยุดพกัประจ าปี95 

ตวัชีว้ดั 1.11.26 UoC ตอ้งไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีไ่ม่จดัประเภทเป็นพนักงานเด็ก ท างานระหว่างเวลา 20.00 

น. ถงึ 06.00 น. 

  

 
91 แนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดตามอนุสญัญาฉบบัที ่132 ของ ILO 

คอืการจดัใหม้กีารหยุดพกัประจ าปีโดยไดร้บัค่าแรงเป็นเวลาสามสปัดาหต่์อการท างานเต็มหน่ึงปีปฏทินิ (ตวัชีว้ดั 1.11.11) 
92เด็ก: ดูรายการค าจ ากดัความ 
93 เวลารวมของการไปโรงเรยีน การท างาน และเวลาเดนิทาง (ไป/กลบัจากโรงเรยีนและทีท่ างาน) จะตอ้งไม่เกนิ 8 ช ัว่โมงต่อวนั 

ช ัว่โมงท างานในวนัทีม่เีรยีนตอ้งไม่เกนิ 2 ช ัว่โมง 
94และตอ้งไม่ถูกเฉลีย่เป็นเวลานานกว่าหน่ึงสปัดาห ์
95 แนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดตามอนุสญัญาฉบบัที ่132 ของ ILO 

คอืการจดัใหม้กีารหยุดพกัประจ าปีโดยไดร้บัค่าแรงเป็นเวลาสามสปัดาหต่์อการท างานเต็มหน่ึงปีปฏทินิ (ตวัชีว้ดั 1.11.19) 
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เกณฑ ์ 1.12 - UoC 

มหีลกัปฏบิตัทิางระเบยีบวนิยัทีใ่หค้วามเคารพต่อศกัดิศ์รแีละสุขภาพของพ

นกังาน  

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.12 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – หลกัปฏบิตัทิางระเบยีบวนัิย96ไมค่รอบคลุมอยู่ในอนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ใดอนุสญัญาหน่ึง แต่มขีอ้ตกลงของสหประชาชาตหิลายฉบบั (ดูดา้นล่าง) 

ทีก่ าหนดบรรทดัฐานสากลส าหรบัหลกัปฏบิตัทิางระเบยีบวนัิยรว่มกนั 

โดยขอ้ตกลงนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่แกไ้ขพฤตกิรรมหรอืการปฏบิตังิานของแรงงาน 

เน่ืองจากมคีวามเสีย่งทีอ่าจจะด าเนินการในลกัษณะทีไ่ม่เป็นธรรมหรอืเสือ่มเสยี 

 

แมจ้ะไมไ่ดร้ะบุอยู่ในอนุสญัญาของ ILO 

แต่ประเทศสมาชกิสหประชาชาตสิ่วนใหญไ่ดใ้หส้ตัยาบนัตอ่สนธสิญัญาเหล่านี ้

ซึง่เป็นการแสดงถงึความมุ่งมั่นทีจ่ะยกเลกิหลกัปฏบิตัใิดก็ตามทีอ่าจประนีประนอมหรอืสรา้งความเสยีหายต่อความเ

ป็นอยู่ทีด่ทีางรา่งกายและจติใจของบุคคล นอกจากนี ้

หลายประเทศยงัมกีฎหมายระดบัชาตทิีบ่ญัญตัขิึน้โดยเฉพาะวา่การละเมดิในสถานทีท่ างานถอืเป็นความผดิทางอา

ญา  

 

เพือ่ปกป้องทัง้ศกัดิศ์รแีละสุขภาพรา่งกายและจติใจของบุคคล 

เครือ่งมอืเหล่านีมุ้ง่น าเสนอวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพและสม ่าเสมอในการจดัการกบัเร ือ่งระเบยีบวนัิยและการปฏบิตังิา

น การเสรมิสรา้งแรงจงูใจ 

การก าหนดและด าเนินการตามกระบวนการทางระเบยีบวนัิยทีส่รา้งสรรคเ์ป็นส่วนส าคญัของการจดัการทรพัยากรม

นุษยอ์ย่างมคีวามรบัผดิชอบ  

 

เอกสารอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

I. ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (1948) 

II. กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (1966) 

III. ปฏญิญาวา่ดว้ยการคุม้ครองบุคคลทัง้ปวงจากการตกอยู่ภายใตก้ารทรมาน การปฏบิตั ิ

หรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร ี(1975) 

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 1.12.1 UoC 

ตอ้งมกีระบวนทางระเบยีบวนัิยทีโ่ปรง่ใสและน าไปใชใ้นลกัษณะทีก่า้วหนา้และเป็นกลาง 

เพือ่ใหม้ั่นใจในศกัดิศ์รแีละความเคารพต่อพนักงาน 

ตวัชีว้ดั 1.12.2 UoC 

ตอ้งไม่หกัเงนิค่าจา้งหรอืสทิธปิระโยชนเ์พือ่วตัถุประสงคใ์นการด าเนินการทางระเบยีบวนัิย 

  

 
96หลกัปฏบิตัทิางระเบยีบวนิยั: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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เกณฑ ์1.13 - UoC จดัใหม้กีลไกการรอ้งทุกขส์ าหรบัแรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.13 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – การรอ้งทุกข ์97และความขดัแยง้เป็นเร ือ่งทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดใ้นความสมัพนัธใ์นการจา้งงาน  

กลไกในการรอ้งทุกขข์องแรงงาน98หรอืเรยีกอกีอยา่งว่ากลไก 'ขอ้พพิาท' 'ขอ้รอ้งเรยีน' หรอื 'ความรบัผดิชอบ' 

เสนอระบบทีเ่ปิดโอกาสใหล้กูจา้งและนายจา้งจดัการปัญหาในทีท่ างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ99 

ซึง่ปัญหานีอ้าจเกีย่วขอ้งกบัขอ้พพิาทระหว่างบุคคลหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสภาพสถานทีท่ างาน 

 

เมือ่น าระบบนีม้าใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจะชว่ยอ านวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างฝ่ายต่างๆ กอ่นการพพิาท 

แทนทีจ่ะเป็นการตอบสนองต่อขอ้พพิาท  

 

เอกสารอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้ง: 

I. ขอ้แนะว่าดว้ยการตรวจสอบการรอ้งทุกขข์อง ILO ค.ศ. 1967 (ฉบบัที ่130) 

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 1.13.1 UoC ตอ้งมรีะบบทีพ่นักงานทุกคนคุน้เคย 

ซึง่อ านวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างฝ่ายต่างๆ (เชน่ 

ระหว่างระดบัพนักงานและระดบัฝ่ายบรหิารต่างๆ) กอ่นการพพิาท 

แทนทีจ่ะเป็นการตอบสนองต่อขอ้พพิาท 

ตวัชีว้ดั 1.13.2 UoC ตอ้งมกีระบวนการรอ้งทุกขท์ีพ่นักงานทุกคนเขา้ถงึและใชบ้รกิารได ้

ตวัชีว้ดั 1.13.3 UoC ตอ้งจดัใหม้กีระบวนการรอ้งทุกขท์ีร่ะบุขอ้ก าหนดในการปกป้องไม่ใหถ้กูตอบโต ้

ตวัชีว้ดั 1.13.4 UoC ตอ้งจดัการเร ือ่งรอ้งทุกขทุ์กเร ือ่งภายในกรอบเวลา 90 วนันับจากวนัทีย่ืน่เร ือ่ง 

ตวัชีว้ดั 1.13.5 UoC ตอ้งตดิตามเรือ่งรอ้งทุกข ์การตอบรบั และการแกไ้ข 

ตวัชีว้ดั 1.13.6 UoC ตอ้งจดัใหม้คีณะกรรมการตดัสนิเร ือ่งรอ้งทุกข ์

ซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิทีเ่ป็นตวัแทนความหลากหลายของพนักงาน 

เพือ่ใหก้ลุม่เปราะบางไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ เชน่ 

สตรทีีเ่พิง่คลอดบุตรและสตรมีคีรรภ ์รวมถงึแรงงานยา้ยถิน่ 

ตวัชีว้ดั 1.13.7 คณะกรรมการรอ้งทุกขข์อง UoC ตอ้งด าเนินการเร ือ่งรอ้งทุกขอ์ย่างยุตธิรรม 

เพือ่ผลลพัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารหารอืหากจ าเป็น 

ตวัชีว้ดั 1.13.8 UoC ตอ้งใหค้วามมั่นใจว่ากระบวนการเป็นความลบั 

หากพนักงาน/องคก์รทีย่ืน่เร ือ่งรอ้งทุกขต์อ้งการ 

และจะแบ่งปันขอ้มลูตามความจ าเป็นตอ่การสบืสวนเรือ่งรอ้งทุกขเ์ท่าน้ัน  

  

 
97การรอ้งทุกข:์ ดูรายการค าจ ากดัความ 
98กลไกการรอ้งทุกข:์ ดูรายการค าจ ากดัความ 
99ปัญหาในทีท่ างาน: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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เกณฑ ์1.14 - UoC จดัหาทีพ่กัทีป่ลอดภยั เหมาะสม และถูกสุขลกัษณะใหลู้กจา้ง 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.14 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน (UDHR) ขององคก์ารสหประชาชาต ิ (UN) 

ระบุว่าทุกคนมสีทิธใินมาตรฐานการครองชพี (รวมถงึทีพ่กั) 

อนัเพยีงพอส าหรบัสุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ขีองตนและครอบครวั ในหลายๆ ภาคอุตสาหกรรม 

ซึง่รวมถงึการผลติอาหารสตัว ์ แรงงานอาจพกัอาศยัในทีพ่กัทีน่ายจา้งจดัใหไ้ดเ้ป็นชว่งระยะเวลาหน่ึง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีส่ถานทีท่ างานอยู่ห่างไกลหรอืแรงงานไม่อาจเดนิทางไปมาระหวา่งกะไดเ้น่ืองจากระยะ

ทางหรอือุปสรรคดา้นการเดนิทาง 

 

เน่ืองจากแรงงานกลุม่นีไ้มอ่าจหาทางเลอืกอืน่ไดเ้สมอไป ทีพ่กัทีน่ายจา้งจดัใหจ้งึตอ้งปลอดภยั เหมาะสม 

และถูกสุขลกัษณะ 

 

เอกสารอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1. ขอ้แนะว่าดว้ยทีพ่กัของแรงงานของ ILO ค.ศ. 1961 (ฉบบัที ่115)  

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 1.14.1 UoC 

ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าหอพกัทีจ่ดัเตรยีมไวส้ าหรบับุคลากรหรอืครอบครวัของบุคลากรป

ลอดภยั ไม่ว่านายจา้งจะเป็นเจา้ของ เชา่ หรอืท าสญัญาหอพกัจากผูใ้หบ้รกิาร 

ซึง่รวมถงึการจดัหาระบบรกัษาความปลอดภยั เสน้ทางหนีฉุกเฉิน การระบายอากาศ 

การป้องกนัทีเ่หมาะสมจากอากาศรอ้น อากาศเย็น เสยีง กลิน่ และฝุ่ นละออง 

ตลอดจนความเป็นส่วนตวัทีเ่พยีงพอ รวมถงึการแยกหอ้งพกัตามเพศหากจ าเป็น  

ตวัชีว้ดั 1.14.2 UoC 

ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าหอพกัทีจ่ดัเตรยีมไวส้ าหรบับุคลากรหรอืครอบครวัของบุคลากรสะ

อาด ถูกสุขอนามยั และเป็นไปตามความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน 
100ไม่วา่นายจา้งจะเป็นเจา้ของเอง เชา่ หรอืท าสญัญาหอพกัจากผูใ้หบ้รกิาร 

ตวัชีว้ดั 1.14.3 UoC ตอ้งจดัใหม้กีารประชมุประจ าปีระหว่างตวัแทนพนักงานและผูบ้รหิาร 

เพือ่หารอืเกีย่วกบัการปรบัปรุงทีพ่กั 

ตวัชีว้ดั 1.14.4 UoC ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หอพกัตัง้อยู่แยกจากอาคารผลติ 

ตวัชีว้ดั 1.14.5 UoC ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าค่าเชา่สมเหตสุมผลและ UoC 

จะไม่หาก าไรจากทีพ่กัทีจ่ดัเตรยีมใหพ้นักงาน 

ตวัชีว้ดั 1.14.6 UoC ตอ้งจดัใหม้กีารเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกดา้นสุขอนามยัทีเ่หมาะสม 

(ภายในหอพกั) ทีส่ะอาดและมคีวามเป็นส่วนตวัทีเ่พยีงพอ 

รวมถงึการแยกตามเพศหากจ าเป็น  

  

 
100ความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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เกณฑ ์ 1.15 - UoC 

มส่ีวนชว่ยรกัษาหรอืส่งเสรมิความเป็นอยู่ทีด่ทีางสงัคมและเศรษฐกจิของชุ

มชนในทอ้งถิน่  

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.15 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – 

การด าเนินงานของอตุสาหกรรมอาหารสตัวม์กัเป็นส่วนส าคญัของกระดูกสนัหลงัทางเศรษฐกจิของชมุชน 

(ซึง่มกัตัง้อยู่ห่างไกล) ทีส่ถานประกอบการตัง้อยู่ ในขณะเดยีวกนั การใหโ้อกาสการจา้งงาน 

กจิกรรมหรอืผลประโยชนท์ีข่ดัแยง้กนัระหว่างการด าเนินงานของอตุสาหกรรมกบัชมุชนทอ้งถิน่อาจน าไปสูค่วามตงึ

เครยีดและผลกระทบเชงิลบอืน่ได ้

ปัจจยัเหล่านีส้มัพนัธก์บัสถานทีต่ ัง้ของสถานประกอบการซึง่เกีย่วโยงกบัทางชมุชน 

และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการปลอ่ยมลพษิ เชน่ เสยีง กลิน่ ฝุ่ น รวมถงึผลกระทบจากการจราจรทีเ่พิม่ขึน้ 

เป็นตน้ 

 

เกณฑนี์ม้จีดุมุง่หมายเพือ่ให ้ UoC ตระหนักถงึผลกระทบทีม่ตี่อชมุชนใกลเ้คยีง และก าหนดให ้ UoC 

มสี่วนรว่มอย่างสรา้งสรรค ์

 

ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั 1.15.1 

 

UoC ตอ้งมสีว่นรว่มเชงิรุก101กบัชมุชนทอ้งถิน่ในการคน้หา หลกีเลีย่ง 

และบรรเทาผลกระทบทางสงัคมทีส่ าคญั102 อนัเป็นผลจากการด าเนินกจิการของ UoC 

เป็นระยะๆ  

ตวัชีว้ดั 1.15.2 UoC ตอ้งมกีระบวนการรอ้งทุกขท์ีช่มุชนทอ้งถิน่เขา้ถงึไดแ้ละใชบ้รกิารได ้

ตวัชีว้ดั 1.15.3 UoC 

ตอ้งแจง้ใหช้มุชนทราบถงึวธิกีารยืน่เร ือ่งรอ้งทุกขแ์ละวธิกีารท างานของกลไกในการจดัก

ารกบัเร ือ่งรอ้งทุกข ์

ตวัชีว้ดั 1.15.4 UoC ตอ้งจดัใหม้กีระบวนการรอ้งทุกขท์ีร่ะบุขอ้ก าหนดในการปกป้องไม่ใหถ้กูตอบโต ้

ตวัชีว้ดั 1.15.5 UoC ตอ้งด าเนินการกบัเร ือ่งรอ้งทุกขทุ์กเร ือ่งอนัเป็นผลจากกจิกรรมที ่ UoC 

จดัขึน้ภายในกรอบเวลา 90 วนันับจากวนัทีช่มุชนยืน่เร ือ่งรอ้งทุกข ์

ตวัชีว้ดั 1.15.6 UoC ตอ้งตดิตามเรือ่งรอ้งทุกข ์การตอบรบั และการแกไ้ข 

ตวัชีว้ดั 1.15.7 UoC ตอ้งจดัใหม้คีณะกรรมการตดัสนิเร ือ่งรอ้งทุกข ์

รวมถงึสมาชกิทีเ่ป็นตวัแทนของชมุชนทอ้งถิน่ 

เพือ่ใหก้ลุม่เปราะบางไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ 

ตวัชีว้ดั 1.15.8 คณะกรรมการรอ้งทุกขข์อง UoC ตอ้งด าเนินการต่อเร ือ่งรอ้งทุกขอ์ย่างยุตธิรรม 

เพือ่ผลลพัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารหารอืหากจ าเป็น 

 
101ตวัชีว้ดันีม้วีตัถุประสงคค์อืเพือ่ให ้UoC เขา้ถงึและพฒันาแผนการตดิตามตรวจสอบและด าเนินการตามความจ าเป็นรว่มกบัชมุชนทอ้งถิน่ 

อย่างไรก็ตาม หากชมุชนทอ้งถิน่เองไม่ตอ้งการให ้UoC เขา้ไปมส่ีวนรว่ม ก็ไม่จ าเป็นตอ้งมโีครงการรว่ม ASC 

รบัทราบว่าชมุชนทอ้งถิน่อาจไม่ตอ้งการมส่ีวนรว่มทุกคร ัง้ไป 
102ASC อยู่ระหว่างการพฒันากรอบความเสีย่งทางสิง่แวดลอ้มและสงัคม ดูรายการค าจ ากดัความส าหรบั ‘การประเมนิความเสีย่ง’ 
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ตวัชีว้ดั 1.15.9 UoC ตอ้งใหค้วามมัน่ใจว่ากระบวนการเป็นความลบั 

หากพนักงาน/องคก์รทีย่ืน่เร ือ่งรอ้งทุกขต์อ้งการ 

และจะแบ่งปันขอ้มลูตามความจ าเป็นตอ่การสบืสวนเรือ่งรอ้งทุกขเ์ท่าน้ัน 

ตวัชีว้ดั 1.15.10 UoC 

ตอ้งไมจ่ ากดัหรอืมผีลกระทบต่อชมุชนและสทิธขิองสมาชกิในชมุชนในเรือ่งความมัน่คงด ้

านอาหารในเชงิลบ และการเขา้ถงึทรพัยากร รวมถงึทีด่นิและน ้า 

อนัสบืเน่ืองมาจากกจิกรรมของ UoC   

ตวัชีว้ดั 1.15.11 UoC ตอ้งจดัหาสนิคา้และบรกิาร รวมถงึการจา้งงานจากชมุชนทอ้งถิน่ 

ตามขอบเขตเท่าทีเ่ป็นไปได ้103  

  

 
103ASC รบัทราบว่าการจดัหาสนิคา้และบรกิารในทอ้งถิน่นั้นอาจเป็นไปไม่ไดเ้สมอไป หาก UoC 

ไดพ้ยายามจดัหาสนิคา้และบรกิารในทอ้งถิน่แลว้ แต่ไม่พบพนักงานทีม่คีวามรูท้างเทคนิค หรอืสนิคา้ทีม่คุีณภาพตามทีต่อ้งการ เป็นตน้ 

UoC ไม่จ าเป็นตอ้งจดัซือ้สนิคา้หรอืบรกิารในทอ้งถิน่ 
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เกณฑท์ี ่ 1.16 - UoC เคารพสทิธ ิ วฒันธรรม 

และดนิแดนตามประเพณีของชนพืน้เมอืงและชนเผ่า 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.16 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – ทรพัยากรของโลกจ านวนมากตัง้อยู่บนทีด่นิทีช่นเผ่าพืน้เมอืงและชนเผ่าเป็นเจา้ของหรอืควบคมุอยู่104 

สหประชาชาตปิระมาณการวา่มชีนเผ่าพืน้เมอืงและชนเผ่ากวา่ 370 ลา้นคนทีอ่าศยัอยู่ในกวา่ 90 ประเทศ105 

ซึง่หมายความว่าธรุกจิมกัมสีมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกบัชนพืน้เมอืงและชนเผ่า 

และการพฒันาระดบัความสมัพนัธเ์หล่านีม้คีวามส าคญัมากขึน้เร ือ่ยๆ  

 

ในอดตี ชนเผ่าพืน้เมอืงและชนเผ่าจ านวนมากไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการทารุณกรรม การเลอืกปฏบิตั ิ

และความเป็นคนชายขอบ และทุกวนันีปั้ญหานีย้งัคงด าเนินต่อไปในหลายพืน้ที ่

ส่งผลใหช้นพืน้เมอืงและชนเผ่าจ านวนมากอาศยัอยู่ในความยากจนและมสีุขภาพย ่าแย่ อกีทัง้วฒันธรรม ภาษา 

และวถิชีวีติของพวกเขากก็ าลงัถูกคกุคาม ชนพืน้เมอืงและชนเผ่าคดิเป็นรอ้ยละ 5 ของประชากรโลก 

แต่คดิเป็นรอ้ยละ 15 ของคนยากจนทั่วโลกและเป็นหน่ึงในสามของประชากรทีย่ากสุดขดีของโลก106 ในหลายพืน้ที ่

อายุขยัเฉลีย่ของประชากรกลุม่นีส้ ัน้กว่ากลุม่ทีไ่ม่ใชช่นพืน้เมอืง107 เมือ่เผชญิกบัความเป็นจรงิเหล่านีแ้ลว้ 

ชนพืน้เมอืงและชนเผ่ามกัมคีวามเสีย่งสูงเป็นพเิศษต่อผลกระทบเชงิลบของการพฒันาเชงิพาณิชยแ์ละกจิกรรมทาง

ธรุกจิ108 

 

ประกอบกบัขอ้เท็จจรงิทีว่่าชนเผ่าพืน้เมอืงและชนเผ่ามกัเป็นสว่นส าคญัของ ‘ชมุชนทอ้งถิน่’ 

ของการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า ธรุกจิต่างๆ 

จงึมโีอกาสทีจ่ะมสี่วนรว่มกบัชนเผ่าพืน้เมอืงและชนเผ่าในการรว่มทุนทางธรุกจิในฐานะเจา้ของ คู่คา้ ผูร้บัเหมาชว่ง 

และพนักงาน ซึง่อาจสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ในระยะยาวของโครงการ 

และชว่ยใหธ้รุกจิหยั่งรากลกึลงสู่ชมุชนทอ้งถิน่ได ้

 

เอกสารอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้ง: 

I. อนุสญัญาว่าดว้ยชนพืน้เมอืงและชนเผ่าของ ILO ค.ศ. 1989 (ฉบบัที ่169) 

II. อนุสญัญาว่าดว้ยชนพืน้เมอืงและชนเผ่าของ ILO ค.ศ. 1957 (ฉบบัที ่107) 

 

ตวัชีว้ดั 

 
104ชนพืน้เมอืง: ดูรายการค าจ ากดัความ  
105UNDESA. 2017. State of the World’s Indigenous Peoples III, Education. 
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2017/12/State-of-Worlds-
Indigenous-Peoples_III_WEB2018.pdf 
106International Fund for Agricultural Development, Engagement with Indigenous Peoples Policy, 2009. 
https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/Indigenous_Peoples_Principle_EN.pdf 
107ดู ST/ESA/328 
108UN Global Compact 2013. A Business Reference Guide on the Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples. 
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/IndigenousPeoples/BusinessGuide.pdf  

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/news/2017/12/state-of-the-worlds-indigenous-peoples-iii-education/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2017/12/State-of-Worlds-Indigenous-Peoples_III_WEB2018.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2017/12/State-of-Worlds-Indigenous-Peoples_III_WEB2018.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/Indigenous_Peoples_Principle_EN.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/IndigenousPeoples/BusinessGuide.pdf
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ตวัชีว้ดั 1.16.1 UoC ตอ้งมสีว่นรว่มเชงิรุก109กบัชมุชนทอ้งถิน่ในการคน้หา หลกีเลีย่ง 

และบรรเทาผลกระทบทางสงัคมทีส่ าคญั110อนัเป็นผลจากการด าเนินกจิการของ UoC 

เป็นระยะๆ 

ตวัชีว้ดั 1.16.2 UoC ตอ้งจดัใหม้กีระบวนการรอ้งทุกขท์ีช่นพืน้เมอืงเขา้ถงึและใชบ้รกิารได ้

ตวัชีว้ดั 1.16.3 UoC 

ตอ้งแจง้ใหช้นพืน้เมอืงและชนเผ่าทราบถงึวธิกีารยืน่เร ือ่งรอ้งทุกขแ์ละวธิกีารท างานของก

ลไกในการจดัการกบัเร ือ่งรอ้งทุกข ์

ตวัชีว้ดั 1.16.4 UoC ตอ้งจดัใหม้กีระบวนการรอ้งทุกขท์ีร่ะบุขอ้ก าหนดในการปกป้องไม่ใหถ้กูตอบโต ้

ตวัชีว้ดั 1.16.5 UoC ตอ้งด าเนินการกบัเร ือ่งรอ้งทุกขทุ์กเร ือ่งอนัเป็นผลจากกจิกรรมที ่ UoC 

จดัขึน้ภายในกรอบเวลา 90 วนันับจากวนัทีช่นพืน้เมอืงและชนเผ่ายืน่เร ือ่งรอ้งทุกข ์

ตวัชีว้ดั 1.16.6 UoC ตอ้งตดิตามเรือ่งรอ้งทุกข ์การตอบรบั และการแกไ้ข 

ตวัชีว้ดั 1.16.7 UoC ตอ้งจดัใหม้คีณะกรรมการตดัสนิเร ือ่งรอ้งทุกข ์

ซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิทีเ่ป็นตวัแทนของชนพืน้เมอืงและชนเผ่า 

เพือ่ใหก้ลุม่เปราะบางไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ 

ตวัชีว้ดั 1.16.8 คณะกรรมการรอ้งทุกขข์อง UoC ตอ้งด าเนินการต่อเร ือ่งรอ้งทุกขอ์ย่างยุตธิรรม 

เพือ่ผลลพัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารหารอืหากจ าเป็น 

ตวัชีว้ดั 1.16.9 UoC ตอ้งใหค้วามมัน่ใจว่ากระบวนการเป็นความลบั 

หากพนักงาน/องคก์รทีย่ืน่เร ือ่งรอ้งทุกขต์อ้งการ 

และจะแบ่งปันขอ้มลูตามความจ าเป็นตอ่การสบืสวนเรือ่งรอ้งทุกขเ์ท่าน้ัน 

ตวัชีว้ดั 1.16.10 UoC 

ตอ้งไมจ่ ากดัหรอืมผีลกระทบต่อสทิธขิองชนพืน้เมอืงและชนเผ่าและการเขา้ถงึสถานทีท่ีม่ี

ความส าคญัดา้นวฒันธรรม ระบบนิเวศ เศรษฐกจิ ศาสนา หรอืจติวญิญาณ 

และสถานทีท่ีช่นพืน้เมอืงและชนเผ่ามสีทิธติามกฎหมายหรอืตามจารตีประเพณี111  

ตวัชีว้ดั 1.16.11 UoC 

ตอ้งไมจ่ ากดัหรอืมผีลกระทบต่อสทิธขิองชนพืน้เมอืงในเรือ่งความมั่นคงดา้นอาหารในเชิ

งลบ และการเขา้ถงึทรพัยากร รวมถงึทีด่นิและน ้า อนัสบืเน่ืองมาจากกจิกรรมของ UoC   

ตวัชีว้ดั 1.16.12 UoC ตอ้งจดัหาสนิคา้และบรกิาร รวมถงึการจา้งงานจากชนพืน้เมอืงและชนเผ่าทอ้งถิน่ 

ตามขอบเขตเท่าทีเ่ป็นไปได ้112 

 

หมายเหตุ: ASC ตัง้ใจทีจ่ะน าตวัชีว้ดัตามฉันทานุมตัทิีไ่ดร้บัการรบัรู ้บอกแจง้ล่วงหนา้ และเป็นอสิระ113 (FPIC) 

มาใชใ้นมาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC ฉบบัต่อไป เน่ืองจากหวัขอ้นีม้คีวามซบัซอ้น ASC 

จงึหารอืรว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมในทุกมติทิีก่วา้งกวา่เดมิเพือ่พฒันาตวัชีว้ดั FPIC ทีส่อดคลอ้งกนั  

 
109ตวัชีว้ดันีม้วีตัถุประสงคค์อืเพือ่ให ้UoC เขา้ถงึและพฒันาแผนการตดิตามตรวจสอบและด าเนินการตามความจ าเป็นรว่มกบัชมุชนทอ้งถิน่ 

อย่างไรก็ตาม หากชมุชนทอ้งถิน่เองไม่ตอ้งการให ้UoC เขา้ไปมส่ีวนรว่ม ก็ไม่จ าเป็นตอ้งมโีครงการรว่ม ASC 

รบัทราบว่าชมุชนทอ้งถิน่อาจไม่ตอ้งการมส่ีวนรว่มทุกคร ัง้ไป 
110ASC อยู่ระหว่างการพฒันากรอบความเสีย่งทางสิง่แวดลอ้มและสงัคม ดูรายการค าจ ากดัความส าหรบั ‘การประเมนิความเสีย่ง’ 
111สทิธติามจารตีประเพณุี: ดูรายการค าจ ากดัความ 
112ASC รบัทราบว่าการจดัหาสนิคา้และบรกิารในทอ้งถิน่นั้นอาจเป็นไปไม่ไดเ้สมอไป หาก UoC 

ไดพ้ยายามจดัหาสนิคา้และบรกิารในทอ้งถิน่แลว้ แต่ไม่พบพนักงานทีม่คีวามรูท้างเทคนิค หรอืสนิคา้ทีม่คุีณภาพตามทีต่อ้งการ เป็นตน้ 

UoC ไม่จ าเป็นตอ้งจดัซือ้สนิคา้หรอืบรกิารในทอ้งถิน่ 
113ฉนัทานุมตัทิีไ่ดร้บัการรบัรู ้บอกแจง้ล่วงหน้า และเป็นอสิระ: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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เกณฑ ์1.17 - UoC ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.17 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – เมือ่รวมกบัตวัชีว้ดัภายใตเ้กณฑ ์ 1.1 

การปฏบิตัติามขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มถอืเป็นหลกัการพืน้ฐานในการพฒันาภาคอุตสาหกรรมอาหารสตัวน์ ้าทีม่คี

วามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั 1.17.1 UoC ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทุกฉบบั 

และตอ้งมรีะบบเพือ่ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเหล่าน้ัน 
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เกณฑ ์1.18 - UoC ใชน้ ้าอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.18 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – ความตอ้งการน า้จดืเพิม่มากขึน้อนัเน่ืองมาจากหลายปัจจยั กล่าวคอื ปรมิาณน ้าทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

การเตบิโตของประชากร การขยายตวัของเมอืง การเพิม่ขึน้ของรายได ้

และการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมการบรโิภค ซึง่การผลติดา้นเกษตรกรรมถอืเป็นภาคอุตสาหกรรมหลกัทีใ่ชน้ า้ 

ดงัน้ัน จงึมกีารแย่งชงิทรพัยากรอนัมคี่านีเ้พิม่มากขึน้ ผูผ้ลติอาหารสตัวจ์ าเป็นตอ้งตระหนักถงึการใชน้ ้าของตน 

และด าเนินการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ า้ในกระบวนการผลติ   

 

แหล่งน า้จดื (กล่าวคอื น ้าผวิดนิ น ้าบาดาล) และสภาวะของทอ้งถิน่ (เชน่ ปรมิาณฝน ความอ่อนไหวของระบบนิเวศ) 

เป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ในการก าหนดว่าการใชท้รพัยากรนีส้่งผลเสยีตอ่สภาพแวดลอ้มหรอืไม ่ ดงัน้ัน 

ควรรายงานขอ้มลูการใชน้ ้าโดยจ าแนกตามแหล่งน ้า 

 

ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั 1.18.1 UoC ตอ้งระบุแหล่งน ้าทีใ่ชท้ัง้หมด เชน่ แหล่งน ้าเทศบาล แหล่งน ้าผวิดนิ แหล่งน ้าบาดาล 

น ้าทะเล น ้าทีม่าจากการผลติ114 โดยจ าแนกเป็น “น า้จดื” และ “น า้อืน่ๆ”115 

ตวัชีว้ดั 1.18.2 UoC ตอ้งค านวณ บนัทกึ และรายงานการใชน้ ้าของแหล่งน ้าแต่ละแหลง่ให ้ ASC 

ทราบทุกปี โดยใชเ้ทมเพลตทีม่บีนเว็บไซตข์อง ASC 

เป็นหน่วยเมกะลติร/ผลติภณัฑท์ีผ่ลติทัง้หมด/ปี (โดยใชว้ธิทีีก่ล่าวถงึในภาคผนวก 2 ส่วน 

A1) 

ตวัชีว้ดั 1.18.3 ในทีท่ีใ่ชบ่้อน ้า ตอ้งวดัและบนัทกึระดบัน ้าบาดาลเป็นประจ า 

(โดยค านึงถงึการขึน้ลงตามฤดกูาล) อย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร ัง้ 

ตวัชีว้ดั 1.18.4 UoC ตอ้งพฒันาและน าแผนการอนุรกัษแ์ละใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ(WCEP) มาใช ้116 

เพือ่ลดการใชน้ ้าจากการด าเนินการทีไ่รป้ระสทิธภิาพ เมือ่เป็นไปได ้แผน WCEP 

ตอ้งรวมถงึการระบุหลกัปฏบิตัทิีม่คีวามรบัผดิชอบและมาตรการในการเลกิการด าเนินการที่

ไรป้ระสทิธภิาพ 

และส่งเสรมิการด าเนินการทีม่คีวามรบัผดิชอบภายในกรอบเวลาทีส่มเหตุผล   

ตวัชีว้ดั 1.18.5 UoC ตอ้งรายงานต่อ ASC ทุกปีว่า UoC ด าเนินการในภูมภิาคทีม่คีวามเครยีดน ้า “สงู” 

หรอื “สงูมาก” หรอืไม ่ ตามแผนที ่ Aqueduct Water Risk Atlas 

www.wri.org/applications/maps/aqueduct-

atlasโดยใชเ้ทมเพลตทีม่บีนเว็บไซตข์อง ASC  

ตวัชีว้ดั 1.18.6 ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเครยีดน า้ “สงู” หรอื “สูงมาก” ตามแผนที ่Aqueduct Water Risk 

Atlas www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas UoC 

 
114น ้าทีม่าจากการผลติ 
115ตามขอ้ก าหนดการท ารายงานของ GRI ทีจ่ดัประเภท “น ้าจดื” ว่าเป็นน ้าทีม่ ีTotal Dissolved Solids ≤1,000 mg/L และ “น ้าอืน่ๆ” 

ว่าเป็นน ้าทีม่ ีTotal Dissolved Solids >1,000 mg/L 
116ตอ้งผนวกแผน WCEP ไวภ้ายในกรอบการบรหิารตามทีก่ล่าวถงึในภาคผนวก 7 ภาพที ่4  

- โดย “ความมุ่งมั่น” ในขัน้ตอนที ่1 ถูกนิยามไวล่้วงหนา้ว่า “UoC จะลดการใชน้ ้าจากการด าเนินการทีไ่รป้ระสทิธภิาพ”  

- “ปัจจยัเสีย่ง” ในขัน้ตอนที ่2 ถูกนิยามไวล่้วงหนา้ว่า “การไม่บรรลุความมุ่งมั่นของแผน WCEP ภายในระยะเวลา 6 ปี”  

- ใหด้ าเนินการ “ประเมนิความเสีย่ง” ตามขัน้ตอนที ่3  

- “มาตรการ” รวมทัง้ “การปรบัปรุงหลกัปฏบิตั”ิ เชน่เดยีวกบั “การขจดัจุดสูญเสยีน ้าส่วนใหญ่” และด าเนินการตามขัน้ตอนที ่4 

และ  

- “การตดิตามตรวจสอบ” และ “การท ากระบวนการซ า้” ตามขัน้ตอนที ่5ก และ 5ข 

http://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas
http://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas
http://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas
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ตอ้งท าการประเมนิความเสีย่งรายปี 117เพือ่ประเมนิว่าแผน WCEP (1.18.4) 

มมีาตรการทีเ่หมาะสมในการลดความเสีย่งที ่UoC 

มสี่วนท าใหเ้กดิปัญหาแหลง่น า้ส าหรบัระบบนิเวศและชมุชนทีใ่ชแ้หล่งน ้ารว่มกนัหรอืไม ่ 

  

 
117ตอ้งผนวกการประเมนิความเสีย่งไวภ้ายในกรอบการบรหิารตามทีก่ล่าวถงึในภาคผนวก 7 ภาพที ่4  

- โดยปัจจยัเสีย่งในขัน้ตอนที ่2 ถูกนิยามไวล่้วงหนา้ว่า “UoC มส่ีวนท าใหเ้กดิปัญหาแหล่งน ้าส าหรบัระบบนิเวศและชมุชน”  

- ใหด้ าเนินการประเมนิความเสีย่งตามขัน้ตอนที ่3 และ  

- ตอ้งน ามาตรการในขัน้ตอนที ่4 มาใช ้ตราบเท่าที ่UoC จะจดัการได ้
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เกณฑ ์1.19 - UoC จดัการของเสยีอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.19 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – การจดัการของเสยีอย่างมปีระสทิธผิลชว่ยใหแ้น่ใจวา่ทรพัยากรจะถูกใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ดว้ยการลดปรมิาณการทิง้วสัดโุดยไม่จ าเป็น 

อกีทัง้ยงัชว่ยใหแ้น่ใจว่าของเสยีทีม่สีารอนัตรายจะถูกทิง้อย่างเหมาะสมและไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตราย 

ผูผ้ลติอาหารสตัวค์วรตัง้เป้าลดของเสยี หรอืหากเป็นไปไมไ่ด ้ ก็ควรหาวธินี ากลบัมาใชซ้ า้หรอืน ากลบัมาใชใ้หม่ 

ตอ้งจดัเก็บและก าจดัของเสยีทัง้หมดอย่างปลอดภยัและมคีวามรบัผดิชอบ 

โดยใส่ใจของเสยีทีม่สีารทีเ่ป็นอนัตรายต่อคนและสิง่แวดลอ้มเป็นพเิศษ 

 

ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั 1.19.1 UoC ตอ้งระบุของเสยีทุกประเภท118ทีส่รา้งขึน้ 

โดยจ าแนกเป็นของเสยีอนัตรายและของเสยีไม่อนัตราย และวธิกีารก าจดั 

รวมถงึระดบัของการฟ้ืนฟูทีด่ าเนินการ ณ สถานประกอบการ 

ตวัชีว้ดั 1.19.2 UoC ตอ้งค านวณ บนัทกึ และรายงานปรมิาณของเสยีให ้ ASC ทราบทุกปี 

โดยใชเ้ทมเพลตทีม่บีนเว็บไซตข์อง ASC เป็นหน่วยตนั (t) ต่อปีต่อวธิกีารก าจดั 

(โดยใชว้ธิทีีก่ล่าวถงึในภาคผนวก 2 ส่วน A4) 

ตวัชีว้ดั 1.19.3 UoC ตอ้งพฒันาและน าแผนการจดัการของเสยี (WMP)119 

ทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรมาใชเ้พือ่ปรบัปรุงการเลีย่งสรา้งของเสยีและการฟ้ืนฟูทรพัยากร 

หากเป็นไปได ้แผน WMP 

ตอ้งรวมถงึการระบุหลกัปฏบิตัทิีม่คีวามรบัผดิชอบและมาตรการในการเลกิการด าเนินการที่

ไรป้ระสทิธภิาพ และสง่เสรมิการปฏบิตัทิีม่คีวามรบัผดิชอบภายในกรอบเวลาทีส่มเหตุผล 

ตวัชีว้ดั 1.19.4 UoC ตอ้งจดัการและจดัเก็บสารเคมแีละวสัดุและของเสยีอนัตราย120อย่างปลอดภยั  

ตวัชีว้ดั 1.19.5 UoC ตอ้งอธบิายสารเคมแีละของเสยีอนัตรายทัง้หมด ณ สถานประกอบการได ้

ตวัชีว้ดั 1.19.6 UoC 

ตอ้งก าจดัวสัดุของเสยีทีน่ ากลบัมาใชซ้ า้หรอืน ากลบัมาใชใ้หม่ไม่ไดอ้ย่างมคีวามรบัผดิชอ

บ หา้มทิง้ของเสยีนอกสถานประกอบการของ UoC และในสถานทีท่ีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต   

  

 
118ของเสยี: ดูรายการค าจ ากดัความ 
119ตอ้งผนวกแผน WMP ไวภ้ายในกรอบการบรหิารตามทีก่ล่าวถงึในภาคผนวก 7 ภาพที ่4  

- โดย “ความมุ่งมั่น” ในขัน้ตอนที ่1 นัน้ถูกนิยามไวล่้วงหนา้ว่า “UoC จะเลีย่งสรา้งของเสยีและฟ้ืนฟูทรพัยากร หากเป็นไปได”้  

- ค านิยามของ “ปัจจยัเสีย่ง” ในขัน้ตอนที ่2 คอื “การไม่บรรลุความมุ่งมั่นของแผน WMP ภายในระยะเวลา 6 ปี”  

- ใหด้ าเนินการ “ประเมนิความเสีย่ง” ตามขัน้ตอนที ่3  

- “มาตรการ” กล่าวคอื 1) การปรบัปรุงหลกัปฏบิตั 2) การลดการสรา้งของเสยี 3) การเพิม่การฟ้ืนฟูของเสยี 4) 

การปรบักจิกรรมเพือ่แทนทีข่องเสยีอนัตรายดว้ยของเสยีไม่อนัตราย 5) การเพิม่การก าจดัของเสยีอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 6) 

การขจดัจุดการร ัว่ไหลและการสูญเสยีของเสยีส่วนใหญ่ และของเสยีทีไ่ม่ไดก้ าจดัอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ก) 

ส าหรบัของเสยีเคมีและของเสยีอนัตราย และส าหรบั ข) ของเสยีไม่อนัตราย 

ซึง่เป็นวสัดุทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายทางกายภาพหากทิง้ เชน่ ความเสีย่งทีจ่ะเกดิมลพษิทางน ้าจากพลาสตกิ 

และด าเนินการตามขัน้ตอนที ่4 และ  

- “การตดิตามตรวจสอบ” และ “การท ากระบวนการซ า้” ตามขัน้ตอนที ่5ก และ 5ข 
120ของเสยีเคมแีละของเสยีอนัตราย: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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เกณฑ ์1.20 - UoC จดัการน ้าทิง้อย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.20 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – น ้าทิง้121ทีเ่กดิจากการผลติอาหารสตัวน์ ้าอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาสุขภาพของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

หากไม่จดัการอย่างเหมาะสม ดงัน้ัน ผูผ้ลติอาหารสตัวจ์งึตอ้งจดัใหม้กีระบวนการเพือ่หลกีเลีย่งเหตุการณด์งักล่าว  

 

ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั 1.20.1 UoC ตอ้งระบุน ้าทิง้ทัง้หมด (รวมถงึน า้ทิง้จากการผลติ สถานประกอบการ ส านักงาน 

และทีพ่กัในสถานประกอบการ) และปลายทางของการระบาย (เชน่ ไปยงัน ้าผวิดนิ 

น ้าบาดาล น า้ทะเล โรงงานบ าบดัน ้าเสยีของเทศบาล โดยจ าแนกเป็นการระบายเป็น 

“น ้าจดื” และ “น ้าอืน่ๆ”) และระดบัของการบ าบดั ณ สถานประกอบการ  

ตวัชีว้ดั 1.20.2 UoC ตอ้งค านวณและรายงานการปล่อยน ้าทิง้ หน่วยเป็นเมกะลติร (ML) 

ต่อปีตอ่ปลายทาง (โดยใชร้ะเบยีบวธิทีีก่ลา่วถงึในภาคผนวก 2 ส่วนที ่A2) ให ้ASC 

ทราบทุกปี โดยใชเ้ทมเพลตทีม่บีนเว็บไซตข์อง ASC 

การบนัทกึนีต้อ้งรวมการร ัว่ไหลหรอืการปล่อยทีเ่ป็นอุบตัเิหตทุัง้หมด 

ตวัชีว้ดั 1.20.3 UoC จะพฒันาและน าแผนการจดัการน ้าทิง้ (EMP)122 

มาใชเ้พือ่ลดผลกระทบเชงิลบตอ่แหล่งน ้ารองรบัต่างๆ 

ในแง่ของระบบนิเวศและสุขภาพมนุษย ์ แผน EMP 

ตอ้งรวมถงึการระบุหลกัปฏบิตัทิีม่คีวามรบัผดิชอบและมาตรการในการเลกิการด าเนินการที่

ไรป้ระสทิธภิาพ และส่งเสรมิการปฏบิตัทิีม่คีวามรบัผดิชอบภายในกรอบเวลาทีส่มเหตผุล 

แผนนีย้งัตอ้งมมีาตรการป้องกนัและรบัมอืการร ัว่  

  

 
121 น ้าทิง้: ดูรายการค าจ ากดัความ 
122ตอ้งผนวกแผน EMP ไวภ้ายในกรอบการบรหิารตามทีก่ล่าวถงึในภาคผนวก 7 ภาพที ่4  

- โดย “ความมุ่งมั่น” ในขัน้ตอนที ่1 นัน้ถูกนิยามไวล่้วงหนา้ว่า “UoC จะลดผลกระทบเชงิลบต่อแหล่งน ้ารองรบัต่างๆ 

ในแง่ของระบบนิเวศและสุขภาพมนุษย”์  

- “ปัจจยัเสีย่ง” ในขัน้ตอนที ่2 ถูกนิยามไวล่้วงหนา้ว่า “การไม่บรรลุความมุ่งมั่นของแผน EMP ภายในระยะเวลา 6 ปี”  

- ใหด้ าเนินการ “ประเมนิความเสีย่ง” ตามขัน้ตอนที ่3  

- “มาตรการ” รวมถงึ “การปรบัปรุงหลกัปฏบิตั”ิ “ขดีจ ากดัการระบายหรอืขอ้ก าหนดขัน้ต ่าในการบ าบดัสารเคมทีีน่่ากงัวล” 

“มาตรการป้องกนัและรบัมอืการร ัว่ไหล” และด าเนินการตามขัน้ตอนที ่4 และ  

- “การตดิตามตรวจสอบ” และ “การท ากระบวนการซ า้” ตามขัน้ตอนที ่5ก และ 5ข 
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เกณฑ ์ 1.21 - UoC ใชพ้ลงังานอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

และตดิตามตรวจสอบการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก (Greenhouse Gases 

(GHG)) 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์1.21 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – พลงังานทีใ่ชผ้ลติอาหารสตัวน์ า้ไม่ไดเ้ป็นเพยีงตน้ทุนทางเศรษฐกจิเท่าน้ัน 

แต่ยงัอาจมสี่วนตอ่การท าใหท้รพัยากรธรรมชาตซิ ึง่มจี ากดัน้ันรอ่ยหรอลงและการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก (GHG) 

และมลพษิอืน่ๆ จากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ 

ฉันทามตขิองประชาคมวทิยาศาสตรร์ะบุว่าสภาพอากาศทั่วโลกน้ันก าลงัเปลีย่นไป 

ซึง่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบัการปลอ่ยกา๊ซ GHG ทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนุษย ์ การปล่อยกา๊ซ GHG 

ส่วนใหญ่ในห่วงโซอุ่ปทานของอาหารสตัวน์ ้าน้ันเกดิขึน้ทีต่น้น ้า ระหว่างขัน้ตอนผลติส่วนประกอบของอาหารสตัว ์

รวมถงึการท าลายป่าเพือ่การปลูกพชื ปุ๋ยทีใ่ชใ้นไร ่ และเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการประมง ขณะเดยีวกนั 

การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกโดยตรงจากโรงงานผลติอาหารสตัว ์ โดยทั่วไปน้ันเกีย่วขอ้งกบัการจดัหาพลงังาน 

และโดยเฉพาะการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ ดงัน้ัน 

การใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพทีสุ่ดเท่าทีท่ าไดจ้งึเป็นสิง่ส าคญั เพือ่ลดตน้ทุนดา้นเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม 

จงึแนะน าใหใ้ชเ้ชือ้เพลงิทางเลอืกแทนทีเ่ช ือ้เพลงิฟอสซลิ 

แหล่งพลงังานแต่ละแบบมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตา่งกนั 

ทัง้การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรงจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ 

และการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้มจากการผลติไฟฟ้าและการท าเหมอืง การกลัน่น า้มนั และการขนสง่เชือ้เพลงิ 

ดงัน้ัน การจ าแนกผลลพัธอ์อกตามประเภทของแหล่งพลงังาน รวมไปถงึสดัส่วนของพลงังานหมนุเวยีน 

จงึเป็นเร ือ่งส าคญั ผูผ้ลติอาหารสตัวค์วรมบีทบาทในการลดการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 

ดว้ยการวดัการปลอ่ยกา๊ซ GHG จากการด าเนินธรุกจิทางตรง และมสีว่นรว่มในกจิกรรมเพือ่การลดการปลอ่ยกา๊ซ 

 

ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั 1.21.1 UoC ตอ้งระบุแหล่งพลงังานทัง้หมด (เชน่ ดเีซล เบนซนิ กา๊ซธรรมชาต ิ ไฟฟ้า 

และแหล่งอืน่ๆ โดยจ าแนกเป็นไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าระดบัชาต/ิภมูภิาค 

และไฟฟ้าทีม่าจากแหลง่พลงังานหมนุเวยีนและไม่หมุนเวยีนอนืๆ)  

ตวัชีว้ดั 1.21.2 UoC ตอ้งค านวณ บนัทกึ และรายงานการใชพ้ลงังาน หน่วยเป็นเมกะจลู (MJ) 

ต่อตนัของผลติภณัฑ ์ (ทัง้หมด) ทีผ่ลติในปีทีป่ระเมนิ (โดยใชว้ธิทีีก่ลา่วถงึในภาคผนวก 2 

ส่วน A3) ให ้ASC ทราบทุกปี โดยใชเ้ทมเพลตทีม่บีนเว็บไซตข์อง ASC 

ตวัชีว้ดั 1.21.3 UoC ตอ้งพฒันาและน าแผน Energy Efficiency Management Plan (EEMP)123 

มาใชเ้พือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 

และเพิม่สดัสว่นของพลงังานจากแหล่งพลงังานหมุนเวยีน124 แผน EEMP 

 
123ตอ้งผนวกแผน EEP ไวภ้ายในกรอบการบรหิารตามทีก่ล่าวถงึในภาคผนวก 7 ภาพที ่4  

- โดย ความมุ่งมั่นในขัน้ตอนที ่1 ถูกนิยามไวล่้วงหนา้ว่า “UoC 

จะปรบัปรุงประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและ/หรอืเพิม่สดัส่วนของพลงังานจากแหล่งพลงังานหมุนเวยีน”  

- ปัจจยัเสีย่งในขัน้ตอนที ่2 ถูกนิยามไวล่้วงหนา้ว่า “การไม่บรรลุความมุ่งมั่นของแผน EEMP ภายในระยะเวลา 6 ปี”  

- ใหด้ าเนินการ “ประเมนิความเสีย่ง” ตามขัน้ตอนที ่3  

- “มาตรการ” ประกอบดว้ยการปรบัปรุงหลกัปฏบิตั ิการขจดัจุดสูญเสยีพลงังานส่วนใหญ่ การใชแ้หล่งพลงังานหมุนเวยีนที ่UoC 

เห็นว่าเป็นไปไดเ้พือ่แทนทีแ่หล่งพลงังานทีไ่ม่หมุนเวยีน และด าเนินการตามขัน้ตอนที ่4 และ  

- “การตดิตามตรวจสอบ” และ “การท ากระบวนการซ า้” ตามขัน้ตอนที ่5ก และ 5ข     
124แหล่งพลงังานหมุนเวยีน: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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ตอ้งรวมถงึการระบุหลกัปฏบิตัทิีม่คีวามรบัผดิชอบและมาตรการในการเลกิการด าเนินการที่

ไรป้ระสทิธภิาพ และสง่เสรมิการปฏบิตัทิีม่คีวามรบัผดิชอบภายในกรอบเวลาทีส่มเหตุผล 

ตวัชีว้ดั 1.21.4 UoC ตอ้งค านวณ บนัทกึ และรายงานการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  (GHG) 

ในหน่วยทีเ่ทยีบเท่ากบั kg CO2 ตอ่ผลติภณัฑท์ัง้หมดทีผ่ลติตอ่ปี 

(โดยใชว้ธิตีามทีก่ล่าวถงึในภาคผนวก 2 สว่นที ่ B) (ตอ่สาธารณะ125 และไปยงั ASC) 

โดยใชเ้ทมเพลตทีม่บีนเว็บไซตข์อง ASC  

  

 
125ผ่านเว็บไซตข์อง UoC 
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หลกัการที ่2 -  UoC 

ตอ้งจดัหาแหล่งของส่วนประกอบอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

 

เกณฑ ์2.1 - UoC น าหลกัจรรยาบรรณของคู่คา้มาใช ้

 

ขอบเขตของเกณฑ ์2.1 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – 

หลกัจรรยาบรรณของคูค่า้คอืจดุเร ิม่ตน้ส าคญัในการจดัการความเสีย่งดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นไปไดข้องส่ว

นประกอบ126ทีน่ ามาผลติอาหารสตัวน์ ้า 

หลกัจรรยาบรรณนีเ้ป็นเครือ่งมอืในการสง่เสรมิการสือ่สารทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกบัความคาดหวงัดา้นการพฒันาอย่างยัง่

ยนืระหว่างผูผ้ลติอาหารสตัวแ์ละคู่คา้ (กล่าวคอื ผูผ้ลติสว่นประกอบและผูผ้ลติซพัพลาย) 

และควรเผยแพรต่่อสาธารณะ ดงัน้ัน 

เป้าหมายของหลกัจรรยาบรรณก็คอืเพือ่สรา้งเสรมิความตระหนักรูแ้ละชว่ยใหแ้น่ใจว่าไดร้เิร ิม่มาตรการการลดควา

มเสีย่งดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ในทางตรงกนัขา้ม การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) 

ทีด่ าเนินการโดยโรงงานผลติอาหารสตัวจ์ะระบุถงึความเรง่ด่วนของความเสีย่งเหล่านีเ้ท่าน้ัน 

และตอ้งมกีารทบทวนเชงิลกึโดยโรงงานผลติอาหารสตัวเ์พือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารจดัการความเสีย่งเหล่านีอ้ย่างเหมาะส

มภายในห่วงโซอุ่ปทาน (กลา่วคอื ผูผ้ลติสว่นประกอบและผูผ้ลติวตัถุดบิ) 

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 2.1.1 UoC ตอ้งน าหลกัจรรยาบรรณของคู่คา้มาใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และอย่างนอ้ยตอ้งมหีวัขอ้ทีร่ะบุในตวัชีว้ดั 2.1.3–2.1.8 

ตวัชีว้ดั 2.1.2 UoC ตอ้งเผยแพรห่ลกัจรรยาบรรณของคู่คา้ (ตวัชีว้ดั 2.1.1) ตอ่สาธารณะ127 

ตวัชีว้ดั 2.1.3 ภายใตห้ลกัจรรยาบรรณของคูค่า้ (ตวัชีว้ดั 2.1.1) UoC 

ก าหนดว่าอย่างนอ้ยผูผ้ลติสว่นประกอบตอ้งปฏบิตัติามตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบอนุมตัแิละใบ

อนุญาตตามทีอ่ธบิายไวใ้น: 

– เกณฑ ์1.1 (ใบอนุญาตและการอนุญาตตามกฎหมาย) 

ตวัชีว้ดั 2.1.4 ภายใตห้ลกัจรรยาบรรณของคูค่า้ (ตวัชีว้ดั 2.1.1) UoC 

ก าหนดว่าอย่างนอ้ยผูผ้ลติสว่นประกอบตอ้งปฏบิตัติามตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มและ

สงัคมตามทีอ่ธบิายไวใ้น: 

– เกณฑ ์1.3 (การปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

– เกณฑ ์1.4 (แรงงานบงัคบั แรงงานขดัหนี ้หรอืแรงงานเกณฑ)์ 

– เกณฑ ์1.5 (การคุม้ครองเด็กและแรงงานเด็ก) 

– เกณฑ ์1.6 (การเลอืกปฏบิตั)ิ 

– เกณฑ ์1.7 (สภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ) 

– เกณฑ ์1.8 (เสรภีาพในการสมาคมและการรว่มเจรจาตอ่รอง) 

– เกณฑ ์1.9 (การท าสญัญาจา้งพนักงานแบบโปรง่ใส) 

– เกณฑ ์1.10 (ค่าแรงตามกฎหมาย) 

 
126ส่วนประกอบ: ดูรายการค าจ ากดัความ 
127ผ่านเว็บไซตข์อง UoC 
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– เกณฑ ์1.11 (ช ัว่โมงท างาน) 

– เกณฑ ์1.12 (หลกัปฏบิตัทิางระเบยีบวนัิย) 

– เกณฑ ์1.13 (กลไกการรอ้งทุกขข์องพนักงาน) 

– เกณฑ ์1.14 (ทีพ่กัทีเ่หมาะสม) 

– เกณฑ ์1.15 (การมสี่วนรว่มของชมุชน) 

– เกณฑ ์1.16 (ชนพืน้เมอืง) 

– เกณฑ ์1.17 (การปฏบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง) 

– เกณฑ ์1.18 (การใชน้ ้า) 

– เกณฑ ์1.19 (การจดัการของเสยี) 

– เกณฑ ์1.20 (การจดัการน ้าทิง้) 

– เกณฑ ์1.21 (การใชพ้ลงังาน) 

– ตวัชีว้ดั 3.4.2 และ 3.4.3 (คณุลกัษณะผลติภณัฑ)์ 

ตวัชีว้ดั 2.1.5 ภายใตห้ลกัจรรยาบรรณของคูค่า้ (ตวัชีว้ดั 2.1.1) UoC 

แจง้ว่าจะหยุดซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจากผูผ้ลติส่วนประกอบทีไ่ม่ปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณข

องคูค่า้ 

ตวัชีว้ดั 2.1.6 ภายใตห้ลกัจรรยาบรรณของคูค่า้ (ตวัชีว้ดั 2.1.1) UoC 

ตอ้งก าหนดใหผู้ผ้ลติส่วนประกอบแถลงต่อ UoC 

ว่าตนไดป้ฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณของคู่คา้หรอืไม่ (ตวัชีว้ดั 2.1.1) 128,129 

ตวัชีว้ดั 2.1.7 ภายใตห้ลกัจรรยาบรรณของคูค่า้ (ตวัชีว้ดั 2.1.1) UoC 

จะก าหนดใหผู้ผ้ลติสว่นประกอบแจง้ต่อ UoC 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีเ่กีย่วเน่ืองกบัตวัชีว้ดั 2.1.6 

ตวัชีว้ดั 2.1.8 ภายใตห้ลกัจรรยาบรรณของคูค่า้ (ตวัชีว้ดั 2.1.1) UoC 

จะก าหนดใหผู้ผ้ลติสว่นประกอบแจง้ชดุขอ้ก าหนดเทยีบเท่า (ตวัชีว้ดั 2.1.1) 

ทีม่เีจตจ านงเดยีวกนัตอ่คู่คา้ (กล่าวคอื ผูผ้ลติวตัถดุบิอาหารสตัวท์ีซ่ ือ้) 

  

 
128 UoC ผูผ้ลติส่วนประกอบ และผูผ้ลติซพัพลายของผูผ้ลติส่วนประกอบ 

ตอ้งใชข้อ้ตกลงต่อไปนีใ้นการแถลงว่าตนไดป้ฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณของคู่คา้หรอืไม่: ไดป้ฏบิตัติามเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัทัง้หมดในขอ้ 

2.1.3 และ 2.1.4 หรอืไดน้ ามาตรการทัง้หมดไปใชเ้พือ่ใหแ้น่ใจว่าไดป้ฏบิตัติามเกณฑแ์ละตวัชีว้ดันี ้(ดูภาคผนวก 7 รูปที ่4 ขัน้ตอนที ่4) 
129 หรอือกีนัยหน่ึงก็คอื ผูผ้ลติซพัพลายของผูผ้ลติส่วนประกอบจะแถลงต่อผูผ้ลติส่วนประกอบของ UoC 
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เกณฑ ์ 2.2 - UoC 

จะจดัท าการตรวจสอบสถานะของผูผ้ลติส่วนประกอบและการผลติวตัถุดบิป

ฐมภูม ิ

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์2.2 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – 

การตรวจสอบสถานะถอืเป็นแนวทางในการท าความเขา้ใจแหล่งทีม่าและผลกระทบทีเ่ป็นไปไดข้องส่วนประกอบในอ

าหารสตัวน์ ้า ในขัน้ตอนแรก ผูผ้ลติอาหารสตัวต์อ้งพยายามปรบัปรุงการตรวจสอบยอ้นกลบั 130 

ทีม่าของวตัถดุบิของตนใหด้ยีิง่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ตามมาตรฐานนี ้ UoC 

จะตอ้งเผยแพรว่ตัถดุบิปฐมภูมแิละประเทศถิน่ก าเนิด (หรอืแหล่งประมงในกรณีส่วนประกอบจากแหลง่ทะเล) และ 

UoC จะระบุภูมภิาคภายในประเทศถิน่ก าเนิดของวตัถดุบิทีม่าจากพชื 

ความสามารถในการตรวจสอบขอ้มูลทีด่ยีิง่ขึน้น้ันชว่ยใหผู้ผ้ลติอาหารสตัวด์ าเนินการตรวจสอบสถานะทีม่คีวามห

มายยิง่ขึน้ต่อผลกระทบทีอ่าจสง่ผลลบทีเ่กดิจากวตัถุดบิเหลา่นี ้กอ่นทีจ่ะไปถงึผูผ้ลติอาหารสตัว ์ 

หลกัจรรยาบรรณของคูค่า้จะครอบคลมุหวัขอ้ตา่งๆ หลากหลาย 

โดยอาศยัการรบัรองตนเองเป็นกา้วแรกในการสรา้งความตระหนักรู ้ และการท างานกบัห่วงโซอุ่ปทาน 

พรอ้มกบัมกีารตรวจสอบสถานะซึง่รวมการประเมนิความเสีย่งในหวัขอ้ทีแ่คบลงแต่รุนแรงยิง่กว่าในเชงิลกึในระดบัโ

รงงานผูผ้ลติส่วนประกอบและระดบัการผลติวตัถดุบิ 

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 2.2.1 UoC 

ตอ้งก าหนดใหผู้ผ้ลติส่วนประกอบใหค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ชว่ยให ้

UoC จดัท าการตรวจสอบสถานะของผูผ้ลติส่วนประกอบ 

รวมถงึการผลติวตัถุดบัปฐมภูมิ131   

ตวัชีว้ดั 2.2.2 UoC ตอ้งจดัท ารายการส่วนประกอบทัง้หมด132ทีม่สีดัสว่น >1% 

ของน า้หนักของส่วนประกอบรายปี (ปรมิาณ) ที ่ UoC ไดร้บั ใหเ้ป็นปัจจบุนัและถูกตอ้ง 

รายการนีต้อ้งประกอบดว้ยขอ้มูลตอ่ไปนี ้

– ชือ่และรายละเอยีดการตดิตอ่ของผูผ้ลติส่วนประกอบ 

– วตัถุดบิปฐมภมูขิองส่วนประกอบ 

– ส าหรบัวตัถดุบิปฐมภมูจิากดนิ ประเทศถิน่ก าเนิด 

– ส าหรบัวตัถดุบิปฐมภมูจิากแหล่งทะเล แหล่งประมง 

ตวัชีว้ดั 2.2.3 UoC ตอ้งเผยแพร่133ส่วนประกอบทีใ่ช ้ วตัถุดบิปฐมภูมิ 

และประเทศถิน่ก าเนิด/แหล่งประมงของการผลติวตัถุดบิปฐมภมูิ (ตวัชีว้ดั 2.2.2) ทุกปี  

 
130 การตรวจสอบยอ้นกลบั: ดูรายการค าจ ากดัความ 
131 วตัถุดบิปฐมภูม ิ(การผลติ): ดูรายการค าจ ากดัความ 
132ไม่รวมสารเสรมิในอาหารสตัวต่์อไปนี ้แมจ้ะมสีดัส่วน >1% ของน ้าหนักต่อส่วนประกอบทัง้หมดรายปี (ปรมิาณ) ที ่UoC ไดร้บั: 

สารผสมล่วงหนา้ วติามนิ แรธ่าตุ แรธ่าตุรอง สผีสมอาหาร 
133ไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลลบัทางธรุกจิทีเ่กีย่วกบัชือ่หรอืการระบุตวัตนของคู่คา้และ/หรอืผูผ้ลติ รวมไปถงึสูตรอาหารต่อสาธารณะ 
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ตวัชีว้ดั 2.2.4 UoC ตอ้งเผยแพร่134ภูมภิาคของการผลติ (ตัง้แต่เร ิม่ตน้ของรอบการรบัรองคร ัง้ที ่ 2 

เป็นตน้ไป) 135ภายในประเทศของการผลติวตัถดุบิปฐมภมูทุิกปี 

ใชก้บัส่วนประกอบทีม่าจากพชืเท่าน้ัน 

ตวัชีว้ดั 2.2.5 UoC ตอ้งจดัท าการตรวจสอบสถานะ136ของผูผ้ลติส่วนประกอบทีม่าจากแหลง่ทะเล 

ส่วนประกอบทีม่าจากพชื137 และวตัถุดบิอาหารสตัวอ์ืน่ๆ ตามปัจจยัเสีย่งในตารางที ่ 1 

โดยใชห้น่ึงในสีแ่นวทางทีอ่ธบิายไวใ้นภาคผนวก 3138 

ตวัชีว้ดั 2.2.6 UoC 

ตอ้งจดัท าการตรวจสอบสถานะของการผลติวตัถุดบิปฐมภูมจิากพชืและแหล่งทะเลตามปัจ

จยัเสีย่งในตารางที ่1 โดยใชห้น่ึงในสีข่องแนวทางทีอ่ธบิายไวใ้นภาคผนวก 3139,140 

ตวัชีว้ดั 2.2.7 ทุกคร ัง้ทีม่กีารเลอืกหน่ึงในสองแนวทางนี ้ ไม่ว่าจะเป็น “การประเมนิรายสาขา/การประมง” 

หรอื “การประเมนิผูผ้ลติส่วนประกอบ” UoC 

ตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนของกรอบการบรหิารความเสีย่งทัง้ 5 ขอ้ทีก่ลา่วถงึในภาพที ่ 4 

ภาคผนวก 7  

ตวัชีว้ดั 2.2.8 UoC 

ตอ้งมรีะบบเพือ่ใหแ้น่ใจว่าจดัหาวตัถดุบิจากห่วงโซอุ่ปทานทีผ่ลของการตรวจสอบสถานะข

องผูผ้ลติส่วนประกอบระบุว่ามคีวามเสีย่งต า่ตามปัจจยัเสีย่งทีก่ล่าวถงึใน 2.2.5 

เท่าน้ัน141,142 

ตวัชีว้ดั 2.2.9 UoC 

ตอ้งมรีะบบเพือ่ใหแ้น่ใจว่าจดัหาส่วนประกอบทีม่าจากแหล่งทะเลและพชืทีผ่ลของการตรวจ

สอบสถานะของการผลติวตัถุดบิปฐมภูมทิีเ่กีย่วขอ้งระบุว่ามคีวามเสีย่งต ่าตามปัจจยัเสีย่งทีก่

ล่าวถงึใน 2.2.6 เท่าน้ัน143,144 

ตวัชีว้ดั 2.2.10 UoC 

ตอ้งเผยแพรแ่ละรายงานภาพรวมของผลการตรวจสอบสถานะทีด่ าเนินการและแนวทางทีเ่กี่

ยวขอ้งทีเ่ลอืก145ต่อ ASC ทุกปี โดยใชเ้ทมเพลตที่
ี
บนเว็บไซตข์อง ASC  

ตวัชีว้ดั 2.2.11 ทุกคร ัง้ทีม่กีารเลอืกหน่ึงในสองแนวทางนี ้ไมว่่าจะเป็น “การประเมนิรายสาขา/การประมง” 

หรอื “การประเมนิผูผ้ลติสว่นประกอบ” (ดู ภาคผนวก 3) UoC 

ตอ้งเผยแพรแ่ละแบ่งปันรายงานสรุปทีเ่ป็นปัจจบุนัตอ่ ASC 

รวมถงึหลกัฐานทีจ่ าเป็นภายใตข้อ้ ข. ของแต่ละแนวทางในภาคผนวก 3  

  

 
134ผ่านเว็บไซตข์อง UoC 
135 ภูมภิาค: ดูรายการค าจ ากดัความ 
136 ถา้ส่วนประกอบนั้นประกอบดว้ยวตัถุดบิปฐมภูมทิีม่าจากหลายประเทศ/แหล่งประมง (เชน่ การผลติแบบ batch ผสมผสาน) 

ใหย้ดึประเทศ/แหล่งประมงทีม่คีวามเสีย่งสูงสุดเป็นหลกั ตวัอย่างเชน่ กลูเตนจากขา้วสาลทีีผ่ลติใน 3 ประเทศ – 

ใหย้ดึประเทศทีม่โีพรไฟลค์วามเสีย่งสูงสุดเป็นโพรไฟลค์วามเสีย่งโดยรวม 
137 ส่วนประกอบทีม่าจากพชื: ดูรายการค าจ ากดัความ 
138 อกีนัยหน่ึงก็คอื ผูผ้ลติส่วนประกอบของสารเสรมิในอาหารสตัวไ์ม่ตอ้งจดัท าการตรวจสอบสถานะ 
139อกีนัยหน่ึงก็คอื วตัถุดบิทีไ่ม่ไดม้าจากพชืและจากแหล่งทะเล เชน่ วตัถุดบิอาหารสตัว ์ไม่ตอ้งจดัท าการตรวจสอบสถานะ 
140 การตรวจสอบสถานะส าหรบัวตัถุดบิจากแหล่งทะเลตอ้งรวมถงึผลติภณัฑท์ัง้หมดทีม่าจากการประมง ปลาทัง้ตวั 

รวมถงึผลติภณัฑพ์ลอยได ้ยกเวน้การจบัสตัวน์ ้าพลอยไดท้ีอ่ยู่ภายใตข้อ้ก าหนดทีต่อ้งน าสตัวน์ ้าทีจ่บัไดข้ึน้ฝ่ังของสหภาพยุโรป 

การตรวจสอบสถานะไม่รวมผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 
141อกีนัยหน่ึงก็คอื จะผ่านการตรวจสอบสถานะก็ต่อเมือ่พบว่ามคีวามเสีย่งต ่าตามปัจจยัเสีย่งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 
142ดูขอ้ก าหนดเหล่านีไ้ดใ้นภาคผนวก 5 ภาพที ่1 และ 2 
143อกีนัยหน่ึงก็คอื จะผ่านการตรวจสอบสถานะก็ต่อเมือ่พบว่ามคีวามเสีย่งต ่าตามปัจจยัเสีย่งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 
144ดูขอ้ก าหนดเหล่านีไ้ดใ้นภาคผนวก 5 ภาพที ่1 และ 2 
145ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการเผยแพรแ่ละรายงานต่อ ASC หากไม่ผ่านการตรวจสอบสถานะ 
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หลกัการที ่3 -  UoC 

อธบิายถงึอนิพุตและเอาทพุ์ตของส่วนประกอบของอาหารสตัวท์ีใ่ชไ้ด ้

 

เกณฑ ์3.1 - UoC น าระบบบญัชส่ีวนประกอบขาเขา้และขาออกมาใช ้

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์3.1 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลในมติทิีก่วา้งขึน้ 

มคีวามเสีย่งตอ่อาหารปลอมสงูมาก โดยเฉพาะการแสดงฉลากไม่ถกูตอ้งและการสบัเปลีย่นใชว้ตัถุดบิอืน่แทน 

นอกจากนี ้ ยงัมคีวามทา้ทายเรือ่งการตรวจสอบยอ้นกลบัทีเ่กีย่วกบัแหลง่ทีม่าของวตัถุดบิทีใ่ช ้

และความซบัซอ้นของห่วงโซอ่ปุทานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติอาหารสตัวน์ ้า  

ASC Feed Steering Committee ทราบวา่ ณ เวลาทีม่กีารเผยแพรม่าตรฐานอาหารสตัว ์

เป็นไปไดสู้งวา่ปรมิาณของวตัถุดบิทีย่ ั่งยนืทีไ่ดร้บัการรบัรองจะไม่เพยีงพอต่อการผลติอาหารสตัวท์ีผ่่านการรบัรอง

จาก ASC จนกว่าจะถงึเวลาน้ันและเป็นขัน้ตอนแรก 

โรงงานผลติอาหารสตัวอ์าจเลอืกใชแ้บบจ าลองหน่ึงหรอืทัง้สองแบบจ าลองซึง่ ASC ใหก้ารยอมรบัได ้

และอาหารสตัวข์อง ASC น้ันอาจอยู่ใน 2 รูปแบบ – ตามแบบจ าลองสมดุลมวล146 

(ทีม่ที ัง้ส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ ์147 และส่วนประกอบทีไ่ม่เขา้เกณฑ ์148) หรอืตามแบบจ าลองการแยกประเภท149 

(ทีม่เีฉพาะสว่นประกอบทีเ่ขา้เกณฑ)์ อย่างไรก็ตาม 

แนะน าใหโ้รงงานผลติอาหารสตัวจ์ดัหาส่วนประกอบส าหรบัอาหารสตัว ์ASC ทีเ่ขา้เกณฑเ์พิม่มากยิง่ขึน้  

เพือ่ใหผ้ลติอาหารสตัวภ์ายใตแ้บบจ าลองการแยกประเภทได ้

โรงงานผลติอาหารสตัวต์อ้งระบุและแยกส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑอ์อกจากส่วนประกอบทีไ่ม่เขา้เกณฑต์ลอดทุกขัน้

ตอนกระบวนการผลติ 

เพือ่ผลติอาหารสตัวภ์ายใตแ้บบจ าลองสมดุลมวล 

โรงงานผลติอาหารสตัวต์อ้งมรีะบบบญัชเีพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่ปรมิาณส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑข์าเขา้จะครอบคลมุปริ

มาณอาหารสตัวข์าออกทีผ่ลติไดภ้ายใตแ้บบจ าลองสมดุลมวล 

 

ตวัชีว้ดัขอบเขต 3.1.1 - 3.1.2 – UoC ทุกแห่ง 

 

ตวัชีว้ดั 3.1.1 UoC ตอ้งบนัทกึส่วนประกอบทัง้หมดทีไ่ดร้บั รวมถงึ 

– ชือ่และขอ้มลูตดิต่อของคูค่า้ 

– วนัทีข่นส่งและรบัของ 

– ชือ่และขอ้มลูตดิต่อของผูผ้ลติ 

– ชือ่ส่วนประกอบ/ค่าเอกลกัษณ ์

– เลขทีค่ร ัง้ทีผ่ลติ / รหสัล็อต 

– ประเทศ (และภูมภิาคตามทีต่วัชีว้ดั 2.2.3 และ 2.2.4 ก าหนด) 

หรอืแหล่งประมงของการผลติวตัถุดบิปฐมภูม ิ

– ปรมิาณทีไ่ดร้บั (เป็น กก. หรอืตนั) 

 
146 แบบจ าลองสมดุลมวล: ดูรายการค าจ ากดัความ 
147 ส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ:์ ดูรายการค าจ ากดัความ 
148 ส่วนประกอบทีไ่ม่เขา้เกณฑ:์ ดูรายการค าจ ากดัความ 
149 แบบจ าลองการแยกประเภท: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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– ส่วนประกอบน้ันประกอบดว้ยหรอืมสีิง่มชีวีติดดัแปรพนัธกุรรมหรอืไม ่

– ส่วนประกอบน้ันประกอบดว้ยหรอืมยีาปฏชิวีนะหรอืไม่ หากม ี ใหร้ะบุปรมิาณ (มก. หรอื 

ก/กก.) 

– ความถูกตอ้งของการรบัรองห่วงโซข่องการคุม้ครองทีเ่กีย่วขอ้ง 

– หมวดหมู่ความยัง่ยนืทางทะเลตามทีอ่ธบิายไวใ้นหลกัการที ่5 

– ความเสีย่งของการตดัไม/้การแปลงทีด่นิทีถู่กกฎหมายส าหรบัหมวดหมู่ที ่ 1) 

ส่วนประกอบทีม่าจากถัว่เหลอืงและปาลม์น ้ามนั รวมถงึส าหรบัประเภท 2) 

ส่วนประกอบจากพชืทีม่ปีรมิาณสูงสุด 

ตวัชีว้ดั 3.1.2 UoC ตอ้งบนัทกึผลติภณัฑท์ัง้หมดทีถ่กูจดัส่ง150 รวมถงึ 

– ชือ่และทีอ่ยู่ของลกูคา้ 

– วนัทีข่นส่งและจดัสง่ 

– ชือ่ผลติภณัฑ/์ค่าเอกลกัษณ ์

– ปรมิาณทีจ่ดัส่ง (เป็น กก. หรอืตนั) 

– ผลติภณัฑน้ั์นประกอบดว้ยหรอืมสีิง่มชีวีติดดัแปรพนัธกุรรมหรอืไม ่

– ผลติภณัฑน้ั์นประกอบดว้ยหรอืมยีาปฏชิวีนะหรอืไม่ หากม ี ใหร้ะบุปรมิาณ (มก. หรอื 

ก/กก.) 

– ผลติภณัฑน้ั์นถูกจดัสง่ภายใตแ้บบจ าลองการแยกประเภทของ ASC หรอืไม ่

– ผลติภณัฑน้ั์นถูกจดัสง่ภายใตแ้บบจ าลองสมดลุมวลของ ASC หรอืไม ่

 

ขอบเขตของตวัชีว้ดั 3.1.3 และ 3.1.4 – เฉพาะ UoC ทีใ่ชแ้บบจ าลองการแยกประเภทเท่านัน้ 

 

ตวัชีว้ดั 3.1.3 UoC 

ตอ้งมรีะบบตรวจสอบยอ้นกลบัทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารบนัทกึรายละเอยีด

ของสว่นประกอบไว ้ ซึง่รวมถงึสว่นประกอบระหว่างการรบั รวมถงึผลติภณัฑใ์ดๆ 

ทีผ่ลติระหว่างน้ัน ตลอดทุกขัน้ตอนภายใน UoC จนถงึการสง่ 

ตวัชีว้ดั 3.1.4 UoC ตอ้งมรีะบบเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสว่นประกอบทีเ่ขา้เกณฑแ์ละไม่เขา้เกณฑข์อง ASC 

ถูกแยกจากกนัตัง้แต่การรบัตลอดทุกขัน้ตอนภายใน UoC จนถงึการส่ง 

เพือ่ป้องกนัไม่ใหส้่วนประกอบปะปนกนั 

  

 
150ผลติภณัฑ:์ ดูรายการค าจ ากดัความ 



มาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC แกไ้ขคร ัง้ที ่1.0 (มถุินายน 2021) 

 

หนา้ 51 

เกณฑ ์ 3.2 - UoC ก าหนดส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ ์

และค านวณปรมิาณทีเ่ขา้เกณฑส์มดุลมวล 

 

ขอบเขตของเกณฑ ์3.2.1 – 3.2.4 -  เฉพาะ UoC ทีใ่ชแ้บบจ าลองสมดุลมวลเท่านัน้  

 

เหตุผล – 

การปฏบิตัติามตวัชีว้ดัความยัง่ยนืในมาตรฐานนีจ้ าเป็นตอ้งแบ่งประเภทของส่วนประกอบทีเ่ขา้มายงัโรงงานผลติอย่

างถกูตอ้ง ไม่ใชส่่วนประกอบทัง้หมดที ่ UoC จดัหาไดจ้ะนับรวมเป็นปรมิาณทีเ่ขา้เกณฑส์มดลุมวล ตวัชีว้ดัต่างๆ 

ในเกณฑนี์จ้ะก าหนดขอ้ก าหนดในการค านวณ  

 

ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั 3.2.1 UoC ตอ้งก าหนดวา่ส่วนประกอบใดเป็นส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ ์

และค านวณปรมิาณทีเ่ขา้เกณฑส์มดลุมวลตามวธิปีฏบิตัใินภาคผนวก 5 

ว่าดว้ยการบนัทกึรายละเอยีดของขัน้ตอนการค านวณ  

ตวัชีว้ดั 3.2.2 UoC ตอ้งค านวณสมดุลมวลทุกปีในระยะเวลา 12 เดอืน ตัง้แต่มกราคมถงึธนัวาคม151   

ตวัชีว้ดั 3.2.3 UoC 

ตอ้งประเมนิว่าการแปรรูปส่วนประกอบกอ่นจะน าไปใชผ้ลติผลติภณัฑส์ุดทา้ยน้ันจะท าใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลง152 มากกว่า 5% ตามน ้าหนัก (ปรมิาณ) 

ระหว่างเวลาทีร่บัส่วนประกอบและเวลาทีน่ าไปใชห้รอืไม ่ ถา้ใช ่

ตอ้งหาและบนัทกึค่าความต่างของน า้หนัก (ปรมิาณ) กอ่นกระบวนการ 

เพือ่น ามาพจิารณาในการค านวณปรมิาณทีเ่ขา้เกณฑส์มดลุมวล  

ตวัชีว้ดั 3.2.4 

 

UoC ตอ้งรายงานปรมิาณผลติภณัฑท์ัง้หมดทีข่ายไดภ้ายใตแ้บบจ าลองสมดลุมวลทุกปี 

โดยใชเ้ทมเพลตทีม่บีนเว็บไซตข์อง ASC  

 

ตวัชีว้ดัขอบเขต 3.2.5 – เฉพาะ UoC ทีใ่ชแ้บบจ าลองการแยกประเภทเท่านัน้ 

 

ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั 3.2.5 

 

UoC 

ตอ้งรายงานปรมิาณผลติภณัฑท์ัง้หมดทีข่ายไดภ้ายใตแ้บบจ าลองการแยกประเภททุกปี 

โดยใชเ้ทมเพลตทีม่บีนเว็บไซตข์อง ASC  

  

 
151ASC จะพจิารณาและอาจยอมรบัวธิกีารค านวณสมดุลมวลอืน่ๆ ในอนาคต 
152 ตวัอย่าง เชน่ เกดิจากการแยกหรอืการเพิม่น ้า หรอืการน าของเสยีออก 
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เกณฑ ์3.3 - UoC แสดงฉลากผลติภณัฑอ์ย่างถูกตอ้ง 

 

ตวัชีว้ดัขอบเขต 3.3.1 – เฉพาะ UoC ทีใ่ชแ้บบจ าลองสมดลุมวลเท่านัน้ 

  

เหตุผล – เพือ่สง่เสรมิการน ามาตรฐานอาหาสตัวข์อง ASC มาใช ้ UoC 

อาจขายผลติภณัฑท์ีผ่ลติส่วนหน่ึงเป็นอาหารสตัวท์ีป่ฏบิตัติามมาตรฐานของ ASC เท่าน้ัน 

มาตรฐานฉบบัแรกนีอ้นุญาตใหผู้ผ้ลติเลอืกไดร้ะหว่างแบบจ าลองการแยกประเภทของ ASC 

และแบบจ าลองสมดลุมวลของ ASC ตวัชีว้ดัต่างๆ ในเกณฑนี์ก้ าหนดขอ้ก าหนดการแสดงฉลาก 

(หรอืการระบุตวัตน) ส าหรบัในผลติภณัฑส์ุดทา้ย โดยขึน้อยู่กบัแบบจ าลองทีเ่ลอืกใช ้ 

หมายเหต:ุ UoC อาจเลอืกใชแ้บบจ าลองทัง้สองแบบไดทุ้กเมือ่  

 

ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั 3.3.1 UoC 

ตอ้งระบุว่าผลติภณัฑใ์ดทีจ่ าหน่ายภายใตแ้บบจ าลองสมดุลมวลโดยใชก้ารกล่าวอา้งอาหารสั

ตวท์ีอ่นุญาตใหท้ าได ้รวมถงึแบบจ าลองทีใ่ช ้(กล่าวคอื แบบจ าลองสมดุลมวล) 

หา้มใชต้ราสญัลกัษณข์อง ASC   

 

ตวัชีว้ดัขอบเขต 3.3.2 – เฉพาะ UoC ทีใ่ชแ้บบจ าลองการแยกประเภทเท่านัน้ 

 

ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั 3.3.2 UoC 

ตอ้งระบุผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายภายใตแ้บบจ าลองการแยกประเภทโดยใชช้ือ่อาหารสตัวท์ีช่ดัเจ

นตามชือ่อาหารสตัวท์ีอ่ยู่ในตารางของหนังสอืรบัรอง 

ตามดว้ยการกล่าวอา้งอาหารสตัวท์ีอ่นุญาตใหท้ าได ้รวมถงึแบบจ าลองทีใ่ช ้(กล่าวคอื 

แบบจ าลองการแยกประเภท) อนญาตใหใ้ชเ้ครือ่งหมายการคา้ของ ASC ได ้

ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไข 
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เกณฑ ์3.4 - UoC มคีวามโปรง่ใสเกีย่วกบัคุณลกัษณะผลติภณัฑ ์

 

ขอบเขตของเกณฑ ์3.4 -  UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล - ไนโตรเจนและฟอสฟอรสัจะถูกปลอ่ยออกสู่น า้รอบๆ 

คอกปลาสบืเน่ืองจากอาหารสตัวท์ีต่กคา้งและผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการเผาผลาญอาหาร 

หากจดัการไม่เหมาะสม อาจท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัต่อระบบนิเวศบนผนืน ้าและหนา้ดนิ 

บรษิทัผูผ้ลติอาหารสตัวอ์าจชว่ยใหลู้กคา้เขา้ใจผลกระทบของอาหารสตัวต์อ่สภาพแวดลอ้มในทอ้งถิน่ใหด้ยีิง่ขึน้ 

ดว้ยการใหข้อ้มูลการปลอ่ยสารอาหารโดยประมาณ องิกบัปรมิาณสารอาหารของอาหารสตัวข์องตน 

แมจ้ะอนุญาตใหใ้ชส้ิง่มชีวีติดดัแปรพนัธกุรรมได ้ แต่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

นิยมใชพ้ชืดดัแปรพนัธกุรรมในการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าและในอาหารสตัวท์ัว่โลก 

แต่ผูบ้รโิภคและผูค้า้ปลกีบางรายตอ้งการทีจ่ะระบุผลติภณัฑอ์าหารได ้

รวมถงึปลาทีเ่พาะเลีย้งและมกีารดดัแปรพนัธกุรรม หรอืไดร้บัอาหารทีม่สี่วนประกอบเป็นสิง่มชีวีติดดัแปรพนัธกุรรม                                                                                                                   

ตอ้งใหเ้อกสารเกีย่วกบัการใช ้ GMO แกลู่กคา้ 

ขอ้ก าหนดนีช้ว่ยใหเ้กดิความโปรง่ใสเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปรพนัธกุรรมในอาหารสตัว ์ (องคป์ระกอบ >0.9%) 

เพือ่ใหผู้ค้า้ปลกีและลกูคา้มขีอ้มูลในการตดัสนิใจอย่างเพยีงพอ                                                               

 

ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั 3.4.1 เมือ่รอ้งขอ UoC ตอ้งเปิดเผยปรมิาณโตรเจน (N) และฟอสฟอรสั (P) 

พรอ้มเอกสารประกอบทีต่รวจสอบได ้ (ในหน่วยกโิลกรมั/ตนัสนิคา้ หรอืกรมั/กโิลกรมัสนิคา้) 

ของผลติภณัฑอ์าหารสตัวแ์ตล่ะชนิดต่อผูซ้ ือ้153 ผลติภณัฑทุ์กราย 

ตวัชีว้ดั 3.4.2 UoC ตอ้งเปิดเผยถงึการมอียู่ของ154 สิง่มชีวีติดดัแปรพนัธกุรรม155 (GMO)156 

หรอืส่วนประกอบทีผ่ลติจาก GMO ของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดต่อผูซ้ ือ้157ผลติภณัฑทุกราย  

ตวัชีว้ดั 3.4.3 UoC ตอ้งเปิดเผยสารออกฤทธิแ์ละปรมิาณทีใ่ช ้ (ในหน่วย มก. หรอื ก./กโิลกรมัสนิคา้) 

ของยาปฏชิวีนะหรอืสารเสรมิอาหารสตัวท์ีเ่ป็นยาอืน่ๆ 

ในผลติภณัฑแ์ตล่ะประเภทต่อ158ผูซ้ ือ้ทุกราย   

ตวัชีว้ดั 3.4.4 UoC 

ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรมิาณส่วนประกอบจากแหล่งทะเลทีเ่ป็นปลาทัง้ตวัทีม่ใีนผ

ลติภณัฑอ์าหารสตัวแ์ตล่ะประเภท159ต่อฟารม์ทีผ่่านการรบัรองจาก ASC 

และฟารม์ทีย่ืน่ขอรบัรองจาก ASC 

  

 
153รวมถงึฟารม์ทีไ่ม่ใช ่ASC ดว้ย 
154อนุญาตใหใ้ชเ้กณฑ ์0.9% ในกรณีพเิศษ หรอืโดยบงัเอญิ 

ส าหรบัสารดดัแปรพนัธกุรรมในอาหารหรอืแหล่งอาหารทีไ่ม่ไดด้ดัแปรพนัธุกรรม อา้งองิ: EU Regulation 1830/2003 

ว่าดว้ยการตรวจสอบยอ้นกลบัและการแสดงฉลากของสิง่มชีวีติดดัแปรพนัธุกรรม 

และการตรวจสอบยอ้นกลบัผลติภณัฑอ์าหารและอาหารสตัวท์ีผ่ลติจากสิง่มีชวีติดดัแปรพนัธกุรรม 
155สิง่มชีวีติดดัแปรพนัธุกรรม (GMO): ดูรายการค าจ ากดัความ 
156ใชไ้ดก้บัส่วนประกอบหลกัตามทีก่ าหนดโดย EU Regulation 1830/2003 

ว่าดว้ยการตรวจสอบยอ้นกลบัและการแสดงฉลากของสิง่มชีวีติดดัแปรพนัธุกรรม 

และการตรวจสอบยอ้นกลบัผลติภณัฑอ์าหารและอาหารสตัวท์ีผ่ลติจากสิง่มีชวีติดดัแปรพนัธกุรรม  
157รวมถงึฟารม์ทีไ่ม่ใช ่ASC ดว้ย 
158รวมถงึฟารม์ทีไ่ม่ใช ่ASC ดว้ย 
159 ขอ้มูลนีใ้ชส้ าหรบัการค านวณ FFDR (Forage Fish Dependency Ratio) ส าหรบัปลาป่น/น ้ามนัปลา และ FFER (Fish Feed 

Equivalence Ratio) ใน ASC Farm Standard ใชต้วัชีว้ดัไดนี้ก้บัผลติภณัฑส์ าหรบัฟารม์ทีผ่่านการรบัรองจาก ASC เท่านั้น 
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หลกัการที ่4 -  UoC 

จดัหาส่วนประกอบจากแหล่งทะเลอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

 

เกณฑ ์ 4.1 - UoC เพิม่ระดบัความย ัง่ยนืส่วนใหญ่ของส่วนประกอบจากแหล่งทะเล 

(ปลาทัง้ตวั) 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์4.1 - UoC ทุกแห่ง 

 

เหตุผล – ส่วนประกอบจากแหล่งทะเลมบีทบาทส าคญัในอุตสาหกรรมอาหารสตัวน์ ้า 

เพราะเป็นแหล่งสารอาหารทีส่ าคญั 

การทีม่บีทบาทส าคญันีท้ าใหค้าดการณไ์ดว้า่ส่วนประกอบจากแหล่งทะเลจะยงัคงเป็นส่วนหน่ึงของซพัพลายส่วนปร

ะกอบอาหารสตัวท์ัว่โลก แมจ้ะมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มและสงัคม ASC 

ตระหนักถงึประเด็นนีแ้ละแสวงหาวธิทีีจ่ะสง่เสรมิการประมง และอุตสาหกรรมการผลติสว่นประกอบจากแหลง่ทะเล 

เพือ่ส่งเสรมิความยั่งยนืของซพัพลายดา้นการประมงอย่างต่อเน่ือง 

ในฐานะทีเ่ป็นวธิกีารรบัมอืและลดผลกระทบอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

เมือ่ค านึงถงึความแตกตา่งของนานาประเทศทั่วโลกในแงก่ารด าเนินการดา้นความยัง่ยนืของการประมง (ปลาเหยือ่) 

ไดม้กีารพฒันาแบบจ าลองการปรบัปรุง (“ระดบัความยั่งยนืส่วนใหญ”่) ทีร่ะบุระดบัของความยั่งยนืออกเป็น 4 ระดบั 

(ระดบัของความยั่งยนื L1 – L4; ดูภาคผนวก 4) แบบจ าลองการปรบัปรุงนีใ้ชก้บัปรมิาณส่วนใหญ่ (50-100%) 

ของสว่นประกอบจากแหลง่ทะเลทีเ่ป็นปลาทัง้ตวั และจดัสรรปรมิาณส่วนนอ้ย (0-49%) 

ใหก้บัระดบัทีเ่หลอืหรอืระดบัทีผ่สมผสานกนั 

ความยดืหยุ่นนีช้ว่ยใหแ้น่ใจว่าซพัพลายการประมงทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการปรบัปรุงจะคงรกัษาสดัส่วนการเขา้สู่ตลา

ดได ้ ซึง่เป็นปัจจยักระตุน้ทีส่ าคญัใหป้รบัปรุงอยู่เสมอ โดยรวมแลว้ 

ระดบัความยั่งยนืสว่นใหญ่จะชว่ยผสานความแตกต่างและความทา้ทายทีไ่ม่อาจปฏเิสธไดท้ีก่ารประมง (ปลาเหยือ่) 

ทั่วโลกตอ้งเผชญิ ในแง่ของความยั่งยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม 

แต่ก็ชว่ยใหผู้ผ้ลติอาหารสตัวป์รบัปรุงการจดัหาใหก้า้วหนา้ยิง่ขึน้ตามแบบจ าลองเดยีวกนัทั่วโลก 

 

ผูผ้ลติอาหารสตัวเ์ขา้มาทีร่ะดบัก็ได ้

ขึน้อยู่กบัโพรไฟลล์า่สดุในการจดัหาส่วนประกอบจากแหล่งทะเลทีเ่ป็นปลาทัง้ตวั จากจดุนี ้

ผูผ้ลติตอ้งปรบัปรุงระดบัความยั่งยนืส่วนใหญ่ของส่วนประกอบจากแหลง่ทะเลทีเ่ป็นปลาทัง้ตวัขึน้เร ือ่ยๆ 

(ปรมิาณส่วนใหญ่จะปรบัเพิม่ขึน้หน่ึงระดบัทุกสามปี)  

 

ASC จะก าหนดใหส้ว่นประกอบจากแหล่งทะเลทีผ่่านการรบัรองขึน้สู่ระดบั 100% MSC หรอืเทยีบเท่า ตามที ่

Aquaculture Dialogues อา้งองิ ซึง่หมายถงึระดบัที ่ 5 ของระดบัความยัง่ยนืส่วนใหญฉ่บบัแกไ้ข 

การพจิารณาความเป็นไปไดข้องระดบัที ่ 5 นีจ้ะถกูก าหนดจากกระบวนการพจิารณามาตรฐาน 

และบนพืน้ฐานของการพจิารณาปรมิาณความตอ้งการและปรมิาณทีม่อียู่อย่างรอบคอบ ในลกัษณะทีค่ลา้ยกนั 

จะมกีารทบทวนการใชส้มดลุมวล และเมือ่เหมาะสมและเป็นไปได ้

จะพจิารณาการเปลีย่นผ่านสู่ซพัพลายแบบแบ่งแยก  
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ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 4.1.1 UoC 

ตอ้งก าหนดปรมิาณส่วนประกอบจากแหล่งทะเล160ทีไ่ดร้บัส าหรบัผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากปล

า161และปลาทัง้ตวั ใหค้ะแนนส่วนประกอบจากปลาทัง้ตวัตามหมวดหมู่ที ่ 1-4 ในตาราง 2 

และจากน้ัน ค านวณระดบัความยั่งยนืส่วนใหญ ่(MSL) ของ UoC (ภาคผนวก 4) 

ตวัชีว้ดั 4.1.2 ส าหรบัการตรวจสอบคร ัง้แรก UoC ตอ้งค านวณระดบัเร ิม่ตน้ (EL) EL คอืระดบั MSL 

ในชว่งระยะเวลา 24 เดอืนกอ่นการตรวจสอบคร ัง้แรก  

ตวัชีว้ดั 4.1.3 UoC ตอ้งคงระดบั MSL ไวใ้นรอบการรบัรองคร ัง้แรกเป็นอย่างนอ้ย เชน่เดยีวกบัระดบั EL 

(ภาคผนวก 4)162  

ตวัชีว้ดั 4.1.4 UoC ตอ้งปรบัเพิม่ระดบั MSL ในรอบการรบัรองถดัขึน้อย่างนอ้ย 1 

ระดบั163จากระดบัของรอบการรบัรองกอ่นหนา้ (ภาคผนวก 4)  

ตวัชีว้ดั 4.1.5 UoC ตอ้งค านวณ รายงานตอ่ ASC และเผยแพร่164ระดบัความยั่งยนืสว่นใหญ่ (MSL) 

ส าหรบัรอบการรบัรองแตล่ะรอบ 

ตวัชีว้ดั 4.1.6 UoC ตอ้งค านวณ รายงานตอ่ ASC 

และเผยแพร่165ปรมิาณของส่วนประกอบจากแหลง่ทะเลทีใ่ชไ้ปในรอบการรบัรองกอ่นหนา้  

  

 
160ส่วนประกอบจากแหล่งทะเล: ดูรายการค าจ ากดัความ 
161ผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากแหล่งทะเล: ดูรายการค าจ ากดัความ 
162ระดบั EL ทีเ่สน้ฐาน MSL (ภาคผนวก 4) เป็นไปไดต้ราบใดที ่UoC 

แสดงใหเ้ห็นระหว่างการตรวจสอบคร ัง้แรกว่ามรีะบบทีพ่รอ้มส าหรบัการเลือ่นขึน้เป็น MSL 1 ในชว่งปีแรกของรอบการรบัรองคร ัง้แรก 
163 ในกรณีที ่UoC แสดงใหเ้ห็นไดว่้าส่วนประกอบจากแหล่งทะเลทีต่นพึง่พาอยู่นั้นมาจากการประมงเดยีว และไม่อาจเปลีย่นซพัพลายได ้

ผูผ้ลติอาหารสตัวจ์ะไดร้บัอนญาตใหข้ยายรอบของระดบัของความยั่งยนืจากแหล่งทะเลโดยรวมในปัจจุบนัออกไปไดสู้งสุด 3 ปี 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ความคบืหนา้ FIP เพิม่หลกัฐานประกอบ (การซพัพลายการประมง สถานะของความคบืหนา้ของ FIP 

และเวลาทีค่าดว่าจะเสรจ็สิน้) เป็นภาคผนวกต่อทา้ยรายงานการตรวจสอบของ ASC 
164ผ่านเว็บไซตข์อง UoC 
165ผ่านเว็บไซตข์อง UoC 
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หลกัการที ่5 -  UoC จดัหาส่วนประกอบจากพชือย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

 

เกณฑ ์5.1 - UoC มุ่งม ัน่สู่ห่วงโซอุ่ปทานทีป่ลอดการท าลายป่า/การแปลงทีด่นิ 

 

ขอบข่ายของเกณฑ ์5.1 - UoC ทุกแห่ง 

 

Rationale – อุตสาหกรรมอาหารสตัวน์ ้าบรโิภคเอาตพุ์ตจากเกษตรกรรมทั่วโลกในปรมิาณค่อนขา้งนอ้ย 

อย่างไรก็ตาม ประมาณ 75% ของปรมิาณสว่นประกอบอาหารสตัวน์ า้ทั่วโลก166มาจากเกษตรกรรม 

ท าใหไ้มอ่าจแยกอตุสาหกรรมอาหารสตัวน์ ้าออกจากผลกระทบเชงิลบของเกษตรกรรมได ้

 

ขอ้กงัวลส าคญัของเกษตรกรรมคอืการขยายตวัของพืน้ทีเ่พาะปลูกดว้ยการท าลายป่า167 (เขตรอ้นและเขตอบอุ่น) 

และการแปลงทีด่นิใน168ระบบนิเวศทางธรรมชาตอิืน่ๆ169 (เชน่ สะวนันาและทุ่งหญา้) 

ในหลายประเด็นทีม่กีารหยบิยกน้ัน เป้าหมายการพฒันาทีย่ ั่งยนืของสหประชาชาต ิ (UN Sustainable 

Development Goals) เนน้ย า้ขอ้กงัวลหลกันีอ้ย่างชดัเจนใน เป้าหมาย SDG 15 ว่า “ปกป้อง ฟ้ืนฟู 

และส่งเสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากระบบนิเวศทางบก จดัการป่าไมอ้ย่างยัง่ยนื หยุดยัง้การรุกรานของทะเลทราย 

หยุดและยอ้นกระบวนการเสือ่มโทรมของดนิ170 หยุดยัง้การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ”  

 

การท าลายป่าและการแปลงทีด่นิน้ันสง่ผลกระทบทีห่ลากหลาย ป่าไมแ้ละระบบนิเวศทางธรรมชาตอิืน่ๆ 

ท าหนา้ทีเ่ป็นแหลง่ดูดซบัและกกัเก็บกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ และยงัเป็นทีอ่ยู่อาศยัของสตัวห์ลากหลายพนัธุ ์

ดงัน้ัน จงึมสี่วนในการอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีวทิยา ชว่ยควบคมุสภาพอากาศในระดบัภมูภิาค 

และเป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณแ์กม่นุษย ์หากจดัการไดด้ ี 

 

ปลายปี 2016 ไดม้รีวมกลุ่มความรว่มมอืทีม่เีป้าหมายรว่มกนั 

เพือ่เรง่พฒันาการและเพิม่ความรบัผดิชอบในดา้นพนัธสญัญาของบรษิทัในการปกป้องป่าไม ้

ระบบนิเวศทางธรรมชาต ิ และสทิธมินุษยชน สมาชกิของกลุ่มความรว่มมอืนีไ้ดร้เิร ิม่โครงการ Accountability 

Framework initiative (AFi) เน่ืองจากตระหนักถงึความจ าเป็นทีจ่ะท าใหพ้นัธสญัญาน้ันบรรลุผลได ้171 

 

ผูผ้ลติอาหารสตัวท์ีผ่่านการรบัรองจาก ASC 

มสี่วนรว่มในความพยายามทั่วโลกในการลดการท าลายป่าไมแ้ละการแปลงทีด่นิ ผ่านพนัธสญัญาสาธารณะ 

ตามดว้ยแผนปฏบิตักิารสาธารณะ เพือ่เปลีย่นผ่านไปสู่ห่วงโซอุ่ปทานทีป่ลอดการท าลายป่าไมแ้ละการแปลงทีด่นิ 

ขอ้ก าหนดทีส่รา้งขึน้นีส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ AFi 

 

เป้าหมายเพิม่เตมิคอืส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติอาหารสตัวท์ีผ่่านการรบัรองท างานรว่มกบัคู่คา้เพือ่เป็นคู่คา้ทีป่ลอดการท าลา

ยป่าไมแ้ละการแปลงทีด่นิ  

 

 
166Tacon, A.G.J.; Hasan, M.R.; Metian, M.; Demand and supply of feed ingredients for farmed fish and 
crustaceans: trends and prospects; FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 564. FAO, 2011. 87 pp. 
http://www.fao.org/3/ba0002e/ba0002e.pdf 
167 การท าลายป่า: ดูรายการค าจ ากดัความ 
168 การแปลงทีด่นิ: ดูรายการค าจ ากดัความ 
169 ระบบนิเวศทางธรรมชาต:ิ ดูรายการค าจ ากดัความ 
170 การเสือ่มโทรม: ดูรายการค าจ ากดัความ 
171 www.accountability-framework.org 

http://www.fao.org/3/ba0002e/ba0002e.pdf
http://www.accountability-framework.org/
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การผลติถัว่เหลอืงและปาลม์น ้ามนัขอ้งเกีย่วกบัขอ้กงัวลดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมเป็นอย่างมากในประเทศผูผ้ลติวตั

ถุดบิปฐมภูมทิีส่ าคญัหลายแห่ง เน่ืองจากพชืทัง้สองชนิดน ามาใชผ้ลติส่วนประกอบส าหรบัอาหารสตัวน์ ้า 

เกณฑนี์จ้งึระบุถงึขอ้กงัวลเหล่านีอ้ย่างชดัเจน ขัน้ตอนการรบัประกนัทีก่ล่าวถงึในภาคผนวก 6 

ตอ้งการท าใหแ้น่ใจว่ามคีวามเสีย่งต า่ทีส่่วนประกอบจากถัว่เหลอืงและน ้ามนัปาลม์จะมาจากพืน้ทีท่ีม่กีารแปลงทีด่นิ

และการท าลายป่า 

พรอ้มทัง้กระตุน้ใหผู้ผ้ลติท างานรว่มกบัห่วงโซอุ่ปทานเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามคีวามเสีย่งต า่เร ือ่งการแปลงทีด่นิและการท า

ลายป่าส าหรบัส่วนประกอบพชืปรมิาณสงูสดุทีใ่ชใ้นโรงงานผลติอาหารสตัว ์

รวมถงึส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติด าเนินการเชน่เดยีวกนักบัสว่นประกอบจากพชืประเภทอืน่ๆ ทุกชนิด 

 

ตวัชีว้ดั: 

ตวัชีว้ดั 5.1.1 UoC 

ตอ้งประกาศพนัธสญัญาตอ่สาธารณะ172เพือ่เปลีย่นผ่านสู่ห่วงโซอุ่ปทานทีป่ลอดการท าลา

ยป่า173และการแปลงทีด่นิ174ส าหรบัการจดัหาส่วนประกอบจากพชืทุกชนิด (หมวดหมู่ที ่1-

3) พนัธสญัญาต่อสาธารณะตอ้งรวมถงึ 

- วนัก าหนดด าเนินงาน175ทีเ่กีย่วกบัการท าลายป่าและการแปลงทีด่นิภายในเดอืนทีม่กีา

รเผยแพรม่าตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC แกไ้ขคร ัง้ที ่1.0  

ตวัชีว้ดั 5.1.2 UoC ตอ้งจ าแนกห่วงโซอุ่ปทานจากพชืออกเป็นหมวดหมู่ดงันี ้

หมวดหมู่ที ่ 1: สว่นประกอบทีรู่ว้่ามคีวามเสีย่งระดบัโลก (กล่าวคอื 

ส่วนประกอบทีม่าจากถัว่เหลอืงและน ้ามนัปาลม์)  

หมวดหมู่ที ่2: ส่วนประกอบจากพชืทีม่ปีรมิาณสูงสุด176 

หมวดหมู่ที ่3: ส่วนประกอบจากพชืประเภทอืน่ๆ 

ตวัชีว้ดั 5.1.3 UoC 

ตอ้งประเมนิความเสีย่งของการท าลายป่าและการแปลงทีด่นิทีถู่กกฎหมายในระดบัการผลติ

วตัถุดบิจากพชืส าหรบัห่วงโซอ่ปุทานส่วนประกอบจากพชืทัง้หมด โดยใหค้วามส าคญักบั 

1) ส่วนประกอบซึง่เป็นทีรู่ว้่ามคีวามเสีย่งระดบัโลก (น่ันคอื 

ส่วนประกอบทีม่าจากถัว่เหลอืงและน ้ามนัปาลม์) และ 2) 

ส่วนประกอบจากพชืทีม่ปีรมิาณสูงสุด  

ตวัชีว้ดั 5.1.4 UoC ควรรวมห่วงโซอุ่ปทานจากพชืจากหมวดหมู่ที ่ 3) ส่วนประกอบจากพชืประเภทอืน่ๆ 

(5.1.2) ในการวเิคราะห ์ แต่ UoC 

ไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการดงักลา่วเพือ่ใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ ึง่การรบัรอง 

ตวัชีว้ดั 5.1.5 UoC ตอ้งใชห้น่ึงในสีแ่นวทาง อนัไดแ้ก ่ 1) บตัรคะแนนประเทศ 2) 

การประเมนิระดบัประเทศ/รายสาขา 3) การประเมนิผูผ้ลติสว่นประกอบ หรอื 4) การรบัรอง 

(ตามทีก่ล่าวถงึในภาคผนวก 6) 

เพือ่ก าหนดระดบัความเสีย่งของการท าลายป่าหรอืการแปลงทีด่นิอย่างถูกตอ้งตามกฎหมา

ย 

 
172พนัธสญัญานีใ้ชก้บัอาหารส าหรบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทีผ่ลติโดย UoC 
173 ปลอดการท าลายป่า: ดูรายการค าจ ากดัความ 
174ปลอดการแปลงทีด่นิ: ดูรายการค าจ ากดัความ 
175วนัก าหนดด าเนินงาน: ดูรายการค าจ ากดัความ 
176ส่วนประกอบจากพชืทีม่ปีรมิาณสูงสุด: ใชก้บัส่วนประกอบทีโ่ดยรวมแลว้ประกอบเป็นปรมิาณส่วนประกอบจากพชืทัง้หมดส่วนใหญ่ 

นั่นคอื ≥ 50% ใหย้ดึส่วนประกอบจากประเภทเดยีวทีม่ปีรมิาณสูงสุดเป็นปรมิาณส่วนใหญ่รวม 
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ตวัชีว้ดั 5.1.6 ทุกคร ัง้ทีม่กีารเลอืกหน่ึงในสองแนวทางนี ้ ไม่วา่จะเป็น 

“การประเมนิระดบัประเทศ/รายสาขา” หรอื “การประเมนิผูผ้ลติสว่นประกอบ” (ด ู 5.1.5) 

UoC ตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนทั่วไปส าหรบักรอบการบรหิารความเสีย่งทีก่ล่าวถงึในภาพที ่

4 ภาคผนวก 7  

ตวัชีว้ดั 5.1.7 ภายใน 1 ปีนับจากการตรวจสอบคร ัง้แรก UoC 

ตอ้งมแีผนปฏบิตักิารสาธารณะ177เพือ่บรรลุพนัธสญัญาส าหรบัหมวดหมู่ที ่ 1) 

ส่วนประกอบทีรู่ว้่ามคีวามเสีย่งระดบัโลก (กลา่วคอื 

ส่วนประกอบทีม่าจากถัว่เหลอืงและน ้ามนัปาลม์) และ 2) 

ส่วนประกอบจากพชืทีม่ปีรมิาณสูงสุด ทีป่ระกอบดว้ยสิง่ตอ่ไปนี ้

- กรอบเวลาและวนัทีเ่ป้าหมาย178 

- เป้าหมายและจดุส าคญัทีป่ระเมนิอย่างไม่มอีคตใินเชงิปรมิาณและจ าเพาะเชงิภูมศิาสต

ร ์179 

ตวัชีว้ดั 5.1.8 UoC 

ตอ้งมรีะบบเพือ่ใหแ้น่ใจว่าจะจดัหาส่วนประกอบจากพชืจากห่วงโซอุ่ปทานทีอ่ยู่ภายใตพ้นัธ

สญัญาตอ่สาธารณะเพือ่เปลีย่นผ่านไปสู่ห่วงโซอุ่ปทานทีป่ลอดการท าลายป่าและการแปลง

ทีด่นิ (ด ู5.1.1)180 

ตวัชีว้ดั 5.1.9 ส าหรบัหมวดหมู่ที ่ 1) ส่วนประกอบทีรู่ว้่ามคีวามเสีย่งระดบัโลก (กล่าวคอื 

ส่วนประกอบทีม่าจากถัว่เหลอืงและน ้ามนัปาลม์) และหมวดหมู่ที ่ 2) 

ส่วนประกอบจากพชืทีม่ปีรมิาณสูงสุด UoC 

ตอ้งมรีะบบเพือ่ใหแ้น่ใจว่าจดัหาส่วนประกอบจากพชืทีแ่สดงใหเ้ห็นว่ามคีวามเสีย่งต ่า 

หรอืมแีผนปฏบิตักิารทีอ่ยู่ระหวา่งน ามาใชเ้พือ่ใหบ้รรลุความเสีย่งต ่า (ด ู5.1.7)  

ตวัชีว้ดั 5.1.10 ส าหรบัหมวดหมู่ที ่ 1) ส่วนประกอบทีรู่ว้่ามคีวามเสีย่งระดบัโลก (กล่าวคอื 

ส่วนประกอบทีม่าจากถัว่เหลอืงและน ้ามนัปาลม์) UoC 

ตอ้งมรีะบบเพือ่ใหแ้น่ใจว่าใชเ้ฉพาะส่วนประกอบทีม่าจากพชืเป็นส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑเ์

ท่าน้ัน181 และแสดงใหเ้ห็นวา่มคีวามเสีย่งต ่า182 

ตวัชีว้ดั 5.1.11 UoC ตอ้งเปิดเผยรายงานความคบืหนา้สู่พนัธสญัญาของตนตอ่สาธารณะทุกปี125 

รวมถงึการรายงานผลการด าเนินการตามจดุส าคญัเชงิปรมิาณและจ าเพาะเชงิภูมศิาสตรท์ี่

กล่าวถงึในแผนปฏบิตักิารสาธารณะ (ด ู5.1.7) 

ตวัชีว้ดั 5.1.12 UoC 

ตอ้งเผยแพรแ่ละรายงานภาพรวมของส่วนประกอบจากพชืทีก่ าหนดวา่มคีวามเสีย่งต ่าและแ

นวทางทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ลอืกใชต้่อ ASC โดยใชเ้ทมเพลตทีม่บีนเว็บไซตข์อง ASC 

ตวัชีว้ดั 5.1.13 อย่างนอ้ยทีสุ่ด UoC 

ตอ้งมสีว่นรว่มในแพลตฟอรม์ทีม่ผูีม้สี่วนไดเ้สยีหลายรายหน่ึงแห่ง183ทีเ่รง่ความเรว็ในการเ

ปลีย่นผ่านสู่ห่วงโซอุ่ปทานทีป่ลอดการแปลงทีด่นิ 

 
177 ใชไ้ม่ไดก้บัหมวดหมู่ที ่1) ส่วนประกอบทีรู่ว่้ามคีวามเสีย่งระดบัโลก (กล่าวคอื ส่วนประกอบทีม่าจากถั่วเหลอืงและน ้ามนัปาลม์) และ 2) 

ส่วนประกอบจากพชืทีม่ปีรมิาณสูงสุดทีแ่สดงว่ามีความเสีย่งต ่า และใชไ้ม่ไดก้บัหมวดหมู่ที ่3) ส่วนประกอบจากพชืประเภทอืน่ๆ 
178 วนัทีเ่ป้าหมาย: ดูรายการค าจ ากดัความ 
179 อย่างนอ้ยในระดบัประเทศ สเกลทางภูมศิาสตรท์ีเ่หมาะสมตอ้งเหมาะกบัระดบัของความเสีย่ง 
180ดูขอ้ก าหนดเหล่านีท้ีน่ าเสนอเป็นภาพไดใ้นภาคผนวก 5 ภาพที ่2 
181ส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ:์ ดูรายการค าจ ากดัความ 
182ใชไ้ม่ไดก้บัหมวดหมู่ที ่2) ส่วนประกอบจากพชืทีม่ปีรมิาณสูงสุด หรอื 3) ส่วนประกอบจากพชืประเภทอืน่ๆ  
183เชน่ Cerrado Manifesto (https://cerradostatement.fairr.org)  

https://cerradostatement.fairr.org/
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ภาคผนวก 1: รายการค าย่อ ค าอธบิาย และรูปแบบการพูดทีใ่ช ้

 

รายการค าย่อ 

 
AB หน่วยงานรบัรองระบบมาตรฐาน 

Afi Accountability Framework initiative 

ASC Aquaculture Stewardship Council (คณะกรรมการก ากบัดูแลดา้นการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า) 

ASI Assurance Services International 

CAB หน่วยตรวจสอบและรบัรอง 

CAR Certification and Accreditation Requirements (ขอ้ก าหนดในการรบัรองระบบมาตรฐาน) 

CASS Conservation Alliance for Seafood Solutions 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

(อนุสญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซึง่ชนิดสตัวป่์าและพืชป่าทีใ่กลสู้ญพนัธุ)์ 

CoC 

CC 

Chain of Custody (ห่วงโซข่องการคุม้ครอง) 

Code of Conduct (หลกัจรรยาบรรณ) 

D/C Deforestation and Conversion (การท าลายป่าและการแปลงทีด่นิ) 

DD Due Diligence (การตรวจสอบสถานะ) 

EL Entry Level (ระดบัเร ิม่ตน้) 

EEMP Energy Efficiency Management Plan (แผนการจดัการการประหยดัพลงังาน) 

EMP แผนการจดัการน ้าทิง้ 

EU European Union (สหภาพยุโรป) 

FAO UN Food and Agriculture Organization (องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาต)ิ 

FIP Fishery Improvement Project (โครงการปรบัปรุงการท าประมง) 

FPIC Free, Prior and Informed Consent (ฉันทานุมตัทิีไ่ดร้บัการรบัรู ้บอกแจง้ล่วงหนา้ และเป็นอสิระ) 

GDP Gross Domestic Product (ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ) 

GHG Greenhouse Gas (กา๊ซเรอืนกระจก) 

GM / GMO Genetically Modified  / Genetically Modified Organism (ไดร้บัการดดัแปรพนัธกุรรม / 

สิง่มชีวีติดดัแปรพนัธกุรรม) 

ILO International Labour Organization (องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ) 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

(คณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ) 

ISEAL International Social and Environmental Accreditation and Labelling (Alliance) 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

(องคก์รระหว่างประเทศเพือ่การอนุรกัษธ์รรมชาต)ิ 

LLA 

IM 

MJ 

ML 

Logo Licence Agreement (ขอ้ตกลงการใชส้ทิธติราสญัลกัษณ)์ 

Ingredient Manufacturer (ผูผ้ลติส่วนประกอบ) 

megajoules (เมกาจลูส)์ 

megalitres (เมกกะลติร) 

MSC 

MSL 

Marine Stewardship Council (สภาพทิกัษท์ะเล) 

Majority Sustainability Level (ระดบัความยั่งยนืส่วนใหญ่) 

NGO Non-Governmental Organisation (องคก์รนอกภาครฐั) 

OHCHR Office of the High Commissioner for Human Rights 

(ส านักงานขา้หลวงใหญ่เพือ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต)ิ 

PDCA Plan-Do-Check-Act (วางแผน-ปฏบิตั-ิตรวจสอบ-ปรบัปรุง) 

PPE Personal Protective Equipment (อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล) 

RUoC Requirements for the Unit of Certification (ขอ้ก าหนดส าหรบัหน่วยทีข่อการรบัรอง) 
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SDG UN Sustainable Development Goal (เป้าหมายการพฒันาทีย่ ั่งยนืของสหประชาชาต)ิ 

t Tonne (1,000 kg) (ตนั, 1,000 กก.) 

ToC Theory of Change (ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง) 

UN United Nations (องคก์ารสหประชาชาต)ิ 

UDHR Universal Declaration of Human Rights (ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน) 

UoC หน่วยทีข่อการรบัรอง 

WCEP แผนการอนุรกัษแ์ละใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ 

WMP แผนการจดัการของเสยี 
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รายการค าจ ากดัความ  

 

หมายเหต:ุ ในปัจจบุนั ASC อยู่ระหว่างการพฒันาฐานขอ้มูลค าศพัทข์อง ASC UoC 

จะใชร้ายการค าจ ากดัความดา้นล่างจนกวา่จะเร ิม่ใชง้านฐานขอ้มูล 

 

ค าศพัท ์ ค าจ ากดัความ อา้งองิ 

การเพาะเลีย้งส ั

ตวน์ ้า 

การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าคอืการท าฟารม์เลีย้งสิง่มชีวีติในน า้ เชน่ 

ปลา สตัวจ์ าพวกหอยและปลาหมกึ สตัวน์ ้าทีม่เีปลอืกแข็ง 

และพชืน ้า 

การท าฟารม์ใชก้ารแทรกแซงบางอย่างในกระบวนการเพาะเลีย้งเ

พือ่เพิม่ผลผลติ เชน่ จ านวนการเพาะเลีย้งปกต ิ การใหอ้าหาร 

การคุม้ครองจากนักล่า เป็นตน้ 

การท าฟารม์ยงัหมายถงึการเป็นเจา้ของสตัวท์ีเ่พาะเลีย้งแบบรายบุ

คคลหรอืองคก์ร  

FAO 

อาหารส าหรบั

การเพาะเลีย้งส ั

ตวน์ ้า / 

อาหารสตัวน์ ้า 

อาหารสตัว ์(ดคู าจ ากดัความ) ทีผ่ลติขึน้เพือ่เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า ASC 

ภาคการเพาะเ

ลีย้งสตัวน์ ้า 

เป็นตวัแทนกลุ่มของอุตสาหกรรม (เชน่ อุตสาหกรรมอาหารสตัว ์

อุตสาหกรรมการท าฟารม์ อตุสาหกรรมแปรรูป เป็นตน้) 

และตลาดทีม่คีณุลกัษณะรว่มกนั (กล่าวคอื 

ผลติภณัฑจ์ากการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า) 

ASC 

ความตอ้งการ

ขัน้พืน้ฐาน 

องคป์ระกอบทีม่นุษยจ์ าเป็นตอ้งมเีพือ่เตมิเต็มความตอ้งการพืน้ฐา

นและมชีวีติทีด่ ี โดยทั่วไปแลว้ 

ความตอ้งการพืน้ฐานนีป้ระกอบดว้ยสนิคา้โภคภณัฑ ์ เชน่ อาหาร 

เครือ่งนุ่งห่ม และทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึบรกิารทีจ่ าเป็นตา่งๆ เชน่ 

การเขา้ถงึน า้ดืม่ การสุขาภบิาล การศกึษา 

สิง่อ านวยความสะดวกดา้นการดูแลสูขภาพ 

และการขนสง่สาธารณะ  

ILO 

ของเสยีเคมแีล

ะของเสยีอนัตร

าย 

ของเสยีเคมแีละของเสยีอนัตราย  

- ของเสยีทีเ่กดิจากสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายหรอืมคีุณสมบตัทิีอ่า

จเป็นอนัตรายหรอืส่งผลเสยีตอ่สุขภาพของมนุษยห์รอืสภาพ

แวดลอ้ม (อากาศ ดนิ น า้) 

- ของเสยีอนัตรายคอืของเสยีทีม่คีุณลกัษณะใดกต็ามทีก่ลา่วถึ

งในภาคผนวก III ของอนุสญัญาบาเซล 

หรอืทีก่ฎหมายภายในประเทศพจิารณาแลว้เห็นว่าเป็นอนัตร

าย 

ASC 

 

 

 

 

GRI (Global 

Reporting 

Initiative) 

เด็ก ผูท้ีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี 

(หรอืบรรลุนิตภิาวะตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ หากสูงกวา่นี)้ 

ILO (ฉบบัที ่ 182 – 

มาตรา 2) 
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การใชแ้รงงาน

เด็ก 

รวมถงึรูปแบบ

การใชแ้รงงาน

เด็กทีเ่ลวรา้ยที่

สุด 

แรงงานเด็ก 

งานใดๆ ก็ตามทีเ่ด็กท า ซึง่หมายถงึงานที ่

– เป็นอนัตรายต่อจติใจ รา่งกาย สงัคม 

และศลีธรรมตอ่เด็ก และ 

– รบกวนการเลา่เรยีนของเด็ก โดย 

o ปิดกัน้โอกาสในการไปโรงเรยีน 

o บงัคบัใหต้อ้งออกจากโรงเรยีนกอ่นเวลาอนัควร 

หรอื 

o ใหเ้ด็กตอ้งเรยีนหนังสอืและท างานหนักและตดิ

ต่อกนัเป็นเวลานานไปพรอ้มกนั 

รูปแบบการใชแ้รงงานเด็กทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด: 

– การตกเป็นทาสหรอืการปฏบิตัใินลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั

ทุกรูปแบบ เชน่ การคา้เด็ก 

แรงงานขดัหนีแ้ละการตกเป็นทาส 

และแรงงานบงัคบัหรอืแรงงานเกณฑ ์

รวมถงึการบงัคบัหรอืเกณฑเ์ด็กในการต่อสูโ้ดยใชอ้าวุธ 

– การใช ้การจดัหา หรอืเสนอคา้ประเวณีเด็ก 

เพือ่การจดัท าสือ่ลามกอนาจาร 

หรอืเพือ่การแสดงลามกอนาจาร 

– การใช ้การจดัหา 

หรอืเสนอเด็กเพือ่กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย 

โดยเฉพาะเพือ่การผลติและการคา้ยาเสพตดิ 

ตามทีอ่ธบิายไวใ้นกฎหมายระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

– งานซึง่โดยธรรมชาตหิรอืสภาพการณท์ีด่ าเนินอยู่อาจเป็

นอนัตรายตอ่สุขภาพ ความปลอดภยั 

หรอืศลีธรรมของเด็ก 

ILO  

การรว่มเจรจา

ต่อรอง 

การเจรจาตอ่รองโดยสมคัรใจระหว่างนายจา้งและองคก์รของลกูจ ้

างเพือ่สรา้งขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการจา้งงานโดยการตกลงรว่มกั

น (เป็นลายลกัษณอ์กัษร) 

ASC 

การคา้สนิคา้โ

ภคภณัฑ ์

การคา้สนิคา้ขัน้ปฐมภูมริะหว่างประเทศ 

สนิคา้ดงักลา่วเป็นวตัถุดบิหรอืผ่านการแปรสภาพบางส่วนแลว้ 

ซึง่มลูค่าส่วนใหญ่ของสนิคา้สะทอ้นถงึตน้ทุนการหา เก็บ 

หรอืเก็บเกีย่ว  

และถูกขายเพือ่การแปรรูปหรอืประกอบรวมเขา้เป็นผลติภณัฑส์ุด

ทา้ย  

 

ตวัอย่างของสนิคา้โภคภณัฑท์ีซ่ ือ้ขายในอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์

(น ้า) ไดแ้ก ่เมล็ดพชื น ้ามนั สว่นประกอบจากแหลง่ทะเล 

สารานุกรมบรแิทนนิก

า 

การแปลงทีด่นิ การเปลีย่นระบบนิเวศทางธรรมชาตไิปสูก่ารใชท้ีด่นิประเภทอืน่ 

หรอืการเปลีย่นแปลงขนาดใหญ่ทางดา้นองคป์ระกอบของสายพนั

ธุ ์โครงสรา้ง หรอืหนา้ทีข่องระบบนิเวศทางธรรมชาต ิ 

AFi 



มาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC แกไ้ขคร ัง้ที ่1.0 (มถุินายน 2021) 

 

หนา้ 63 

 

หมายเหตุ: 

– การท าลายป่าเป็นรูปแบบหน่ึงของการแปลงทีด่นิ 

(การแปลงป่าธรรมชาต)ิ  

– การแปลงทีด่นิรวมถงึการเสือ่มสภาพอย่างรุนแรงหรอืกา

รน าหลกัปฏบิตักิารจดัการมาใชเ้พือ่กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่

นแปลงขนาดใหญ่และยั่งยนืทางดา้นองคป์ระกอบของสา

ยพนัธุ ์โครงสรา้ง หรอืหนา้ทีข่องระบบนิเวศกอ่นหนา้ 

– การเปลีย่นระบบนิเวศทางธรรมชาตทิีเ่ป็นไปตามค าจ ากั

ดความนีถ้อืว่าเป็นการแปลงทีด่นิ 

ไม่วา่จะถูกกฎหมายหรอืไม่กต็าม  

ปลอดการแปล

งทีด่นิ 

การผลติ การจดัหา 

หรอืการลงทุนทางการเงนิในสนิคา้โภคภณัฑท์ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิหรอืมี

ส่วนใหเ้กดิการแปลงของระบบนิเวศทางธรรมชาต ิ

(ตามทีก่ล่าวถงึใน Accountability Framework) 

การไม่แปลงทีด่นิ หมายถงึ 

การไมม่กีารแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาตโิดยรวม 

 

ใชค้ าว่า “การไม่แปลงทีด่นิ” และ “ปลอดการแปลงทีด่นิ” 

แทนค าว่า “การแปลงทีด่นิเป็นศูนย”์ เพราะว่า “ศนูย”์ 

อาจหมายถงึวธิกีารแบบเด็ดขาดทีอ่าจจะขดัแยง้กบัความจ าเป็นที่

ตอ้งสนองความตอ้งการแปลงทีด่นิระดบัต ่าในบางคร ัง้ในระดบัของ

สถานประกอบการ 

เพือ่ส่งเสรมิการแปลงทีด่นิและผลของการผลติอย่างมปีระสทิธภิา

พทีสุ่ด 

AFi 

สทิธติามจารตี

ประเพณี 

สทิธทิีไ่ดจ้ากการกระท าทีเ่ป็นปกตนิิสยัหรอืเป็นจารตีประเพณี 

เกดิขึน้ซ า้ๆ 

อย่างต่อเน่ืองยาวนานจนกระทั่งเป็นกฎหมายภายในภูมศิาสตรห์รื

อหน่วยสงัคมน้ันๆ  

FSC (Forestry 

Stewardship 

Council, 

สภาพทิกัษป่์า) 

วนัก าหนดด าเ

นินงาน 

(ทีเ่กีย่วกบัพนัธสญัญาเรือ่งการไม่แปลงทีด่นิ) 

วนัทีห่ลงัจากการท าลายป่าหรอืการแปลงทีด่นิก าหนดใหพ้ืน้ทีห่ร ื

อหน่วยการผลติหน่ึงๆ 

ไม่เป็นไปตามพนัธสญัญาในการไม่ท าลายป่าหรอืไม่แปลงทีด่นิ 

ตามล าดบั  

AFi 

การท าลายป่า การสูญเสยีป่าธรรมชาตอินัเป็นผลจาก 1) 

การแปลงทีด่นิเป็นการใชท้ีด่นิเพือ่การเกษตรหรอืมใิชป่่าอืน่ๆ 2) 

การแปลงทีด่นิเป็นการปลูกตน้ไม ้ หรอื 3) 

การเสือ่มสภาพขัน้รุนแรงและยาวนาน 

 

หมายเหตุ: 

AFi 
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– ค าจ ากดัความนีเ้กีย่วขอ้งกบัพนัธสญัญาของห่วงโซอุ่ป

ทานในการไม่ท าลายป่า 

ซึง่มกัมุง่เนน้เร ือ่งการป้องกนัการแปลงป่าธรรมชาต ิ

– การเสือ่มสภาพขัน้รุนแรง (สถานการณท์ี ่ 3 

ในค าจ ากดัความนี)้ 

หมายถงึการท าลายป่าแมว้่าตอ่มาจะไมไ่ดใ้ชท้ีด่นินีเ้พือ่

การป่าไม ้

– ใหถ้อืวา่การสูญเสยีป่าธรรมชาตติามค าจ ากดัความนีเ้ป็

นการท าลายป่าไม่วา่จะถูกกฎหมายหรอืไม่กต็าม 

– Accountability Framework 

ใหค้ าจ ากดัความของการท าลายป่าว่าเป็น 

“การท าลายป่าโดยรวม” ของป่าธรรมชาต ิ โดยค าว่า 

“โดยรวม” หมายถงึ “ทัง้หมด ผลรวม 

โดยไม่ตดัการปลกูป่าหรอืการชดเชยอืน่ๆ ออก” 

ปลอดการท าล

ายป่า 

การผลติ การจดัหา 

หรอืการลงทุนทางการเงนิในสนิคา้โภคภณัฑท์ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิหรอืมี

ส่วนใหเ้กดิการท าลายป่า (ตามทีก่ล่าวถงึใน Accountability 

Framework) 

 

หมายเหตุ: 

– การไม่ท าลายป่าหมายถงึการไม่ท าลายป่าธรรมชาตโิดย

รวม ซึง่ Accountability Framework 

ระบุว่าเป็นนโยบายและเป้าหมายทีเ่หมาะสมส าหรบับรษิทั

และห่วงโซอุ่ปทาน 

– ในบรบิทของ Accountability Framework 

การท าลายป่าหมายถงึการสูญเสยีป่าธรรมชาต ิ

(ดูค าจ ากดัความของการท าลายป่า) 

– AFi เห็นว่า High Carbon Stock Approach 

(HCSA) 

เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชนใ์นการน าการปลอดการไม่ท า

ลายป่ามาใชใ้นเขตรอ้น 

ในบรบิททีเ่ครือ่งมอืไดร้บัการยนืยนั 

– ใชค้ าว่า “การไม่ท าลายป่า” และ “ปลอดการท าลายป่า” 

แทนค าว่า “การท าลายป่าเป็นศูนย”์ เพราะว่า “ศนูย”์ 

อาจหมายถงึวธิกีารแบบเด็ดขาดทีอ่าจจะขดัแยง้กบัควา

มจ าเป็นทีต่อ้งสนองความตอ้งการแปลงทีด่นิระดบัต ่าใน

บางคร ัง้ในระดบัของสถานประกอบการ 

เพือ่ส่งเสรมิการอนุรกัษแ์ละผลของการผลติอย่างมปีระสิ

ทธภิาพทีสุ่ด 

AFi 

การเสือ่มโทรม การเปลีย่นแปลงภายในระบบนิเวศทางธรรมชาตทิีส่่งผลกระทบอย่

างมากและในเชงิลบตอ่องคป์ระกอบของสายพนัธุ ์ โครงสรา้ง 

AFi 
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และ/หรอืหนา้ทีข่องระบบนิเวศ 

และลดความสามารถของระบบนิเวศในจดัหาผลติภณัฑ ์

ส่งเสรมิความหลากหลายทางชวีภาพ 

และ/หรอืน าเสนอบรกิารต่างๆ ของระบบนิเวศ  

 

การเสือ่มโทรมอาจกลายเป็นการแปลงทีด่นิ หาก  

– ครอบคลมุพืน้ทีข่นาดใหญ ่และต่อเน่ืองหรอืกนิเวลานาน  

– เปลีย่นองคป์ระกอบ โครงสรา้ง และหนา้ทีข่องระบบนิเวศ 

ถงึระดบัทีไ่มอ่าจท าใหก้ลบัสูส่ถานะเดมิไดอ้กี หรอื 

– น าไปสู่การเปลีย่นแปลงในการใชท้ีด่นิ (เชน่ 

เพือ่การเกษตรหรอืการใชง้านอืน่ๆ 

ทีไ่ม่ใชป่่าธรรมชาตหิรอืระบบนิเวศธรรมชาตปิระเภทอืน่

)  

หลกัปฏบิตัทิาง

ระเบยีบวนิยั 

วธิรีบัมอื 

พนักงานทีส่รา้งปัญหาหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎ/กระบวนการของบรษิั

ท 

ASC 

การเลอืกปฏบิ ั

ต ิ

การแยกแยะ การตดัออก หรอืความชอบ 

ซึง่สง่ผลในการลบลา้งหรอืกระทบต่อความเท่าเทยีมทางโอกาสหรื

อการปฏบิตั ิ  ไมใ่ชก่ารแยกแยะ การตดัออก 

หรอืความชอบทัง้หมดจะเป็นการเลอืกปฏบิตั ิ ในบางประเทศ 

การเลอืกปฏบิตัเิชงิบวกทีเ่ป็นประโยชนต์่อคนกลุม่ดอ้ยโอกาสอา

จเป็นเร ือ่งถกูกฎหมาย 

ASC 

น ้าทิง้ ของเสยีในรูปของเหลวทีไ่หลลงสู่แหลง่น า้ เชน่ แมน่ ้า ทะเลสาบ  

หรอืบงึ หรอืระบบระบายน ้า หรอือ่างเก็บน า้ 

ASC 

ส่วนประกอบทีเ่

ขา้เกณฑ ์

 

ส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑค์อืส่วนประกอบ (รวมถงึสารเสรมิ) 

ซึง่นับเป็น “ปรมิาตรทีเ่ขา้เกณฑส์มดลุมวล” 

เมือ่ใชแ้บบจ าลองสมดลุมวล และส่วนประกอบ (รวมถงึสารเสรมิ) 

ทีร่วมอยู่ในผลติภณัฑเ์มือ่ใชแ้บบจ าลองการแยกประเภท  

ASC 

ส่วนประกอบที่

ไม่เขา้เกณฑ ์

UoC อาจจดัหาส่วนประกอบทีไ่ม่เขา้เกณฑไ์ด ้

แต่ทัง้นีจ้ะไมนั่บรวมกบัปรมิาณทีเ่ขา้เกณฑส์มดลุมวลในแบบจ าล

องสมดลุมวล 

และไม่เขา้เกณฑท์ีจ่ะน าไปใชใ้นอาหารสตัวท์ีผ่ลติในแบบจ าลองก

ารแยกประเภท (ดูค าจ ากดัความของค าว่า 

"ส่วนผสมทีเ่ขา้เกณฑ"์)  

ใชส้่วนประกอบทีไ่ม่เขา้เกณฑใ์นอาหารสตัวท์ีไ่ม่ผ่านการรบัรองจ

าก ASC ได ้ 

ทัง้นี ้

ส่วนประกอบทีไ่ม่เขา้เกณฑจ์ะแตกต่างจากส่วนประกอบทีไ่ม่ไดร้บั

อนุญาต ทีว่่า UoC 

ไมอ่าจจดัหาส่วนประกอบทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตได ้ 

ASC 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/method
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dealing
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พนกังาน คอืบุคลลทีป่ฏบิตังิานภายใตส้ญัญาจา้ง (หรอืสญัญาชว่ง) 

ไม่วา่จะโดยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

เพือ่แลกกบัคา่จา้งหรอืเงนิเดอืน 

ในต าแหน่งทีต่ า่กว่าระดบัผูบ้รหิาร 

รวมถงึพนักงานสญัญาจา้งช ัว่คราว 

ศพัทท์ีใ่ชเ้รยีกกนัทั่วไปอืน่ เชน่ พนักงานส านักงาน ผูใ้ชแ้รงงาน 

คนงาน แรงงานยา้ยถิน่ แรงงานเด็ก แรงงานตามฤดูกาล กรรมกร 

ทัง้หมดลว้นรวมอยู่ในค าวา่ "พนักงาน" 

พนักงานในระดบัผูบ้รหิาร อกีนัยหน่ึงคอื 

พนักงานทีม่บีทบาทในการบรหิารในระดบัทีสู่งขึน้และมอี านาจใน

การตดัสนิใจในประเด็นปัญหาวงกวา้งเน่ืองจากต าแหน่งและภาระ

ความรบัผดิชอบของตน 

รวมถงึผูท้ีส่่งผลกระทบอย่างมนัียส าคญัตอ่การตดัสนิใจ 

ทัง้ในประเด็นเกีย่วกบัโครงสรา้ง แนวทางของธรุกจิ 

และการพฒันาบรษิทัไม่รวมอยูใ่นค าว่า "พนักงาน" เชน่ ต าแหน่ง 

CEO, COO, CFO, CMO 

อาจถอืไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของต าแหน่งในระดบัผูบ้รหิาร 

ในขณะทีผู่อ้ านวยการ ผูจ้ดัการ 

และหวัหนา้แผนกไม่ถอืว่าเป็นส่วนหน่ึงของระดบัผูบ้รหิาร 

ASC 

การฝึกงานเท็จ แนวปฏบิตัใินการว่าจา้งพนักงานภายใตเ้งือ่นไขการฝึกงานโดยไ

ม่ก าหนดเงือ่นไขการฝึกงานหรอืค่าจา้งตามสญัญา 

การฝึกงานจดัอยูใ่นข่ายเป็น "เท็จ" 

หากมวีตัถุประสงคเ์พือ่จ่ายเงนิใหพ้นักงานในจ านวนทีน่อ้ยกวา่ก า

หนด หลกีเลีย่งภาระผูกพนัทางกฎหมาย 

หรอืว่าจา้งพนักงานทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

การฝึกงานเท็จขาดองคป์ระกอบต่อไปนีอ้ย่างนอ้ยหน่ึงประการ 

- มแีผนฝึกอบรมเพือ่สรา้งฝึกทกัษะใหม่ๆ 

และรบัความรูด้า้นเทคนิคใหม่ๆ   

- รบัประสบการณจ์รงิเพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรบัสถานทีท่ างานใหม่  

- โอกาสในการฝึกฝนทกัษะใหม่ๆ ในบรบิทอุตสาหกรรม 

ASC 

สญัญาครอบค

รวั 

โดยท าขอ้ตกลงในการจา้งงานกบัสมาชกิภายในครอบครวั 

แต่สมาชกิในครอบครวัคนอืน่ท างานกบั UoC 

โดยทีไ่ม่ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นพนักงาน 

โดยคูส่มรส บุตรของพนักงาน 

หรอืสมาชกิครอบครวัคนอืน่ถกูกดดนัใหท้ างาน  

ASC 

อาหารสตัว ์ วสัดุชนิดเดยีวหรอืหลายชนิด ไม่ว่าจะผ่านการแปรรูป กึง่แปรรูป 

หรอืเป็นวตัถดุบิ 

ทีม่จีดุประสงคเ์พือ่ใชเ้ลีย้งสตัวท์ีใ่ชบ้รโิภคโดยตรง  

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบางประเทศอาจไม่จดัค าจ ากดัความดา้

นบนวา่เป็นอาหารสตัว ์ เชน่ เมือ่มกีารเพิม่ยาเขา้ไป ดว้ยเหตุนี ้

ในมาตรฐานมกัใชค้ าว่า "ผลติภณัฑ"์ แทนค าว่า "อาหารสตัว"์ 

IFIF 

(สหพนัธอ์ตุสาหกรรม

อาหารสตัวน์านาชาต)ิ 

 

 

 

ASC 
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เพือ่ครอบคลมุผลติภณัฑท์ัง้หมดทีผ่ลติโดยโรงงานผลติอาหารสั

ตวเ์พือ่เลีย้งสตัวท์ีใ่ชบ้รโิภค แมจ้ะมกีารเพิม่ยาเขา้ไปก็ตาม  

ส่วนประกอบใ

นอาหารสตัว ์

สารหรอืองคป์ระกอบของการผสมหรอืส่วนผสมใดๆ 

ทีน่ ามารวมเป็นอาหารสตัว ์

ไม่วา่จะมคีณุค่าทางโภชนาการหรอืไม่กต็าม 

อาหารส าหรบัสตัว ์ รวมถงึสารเสรมิในอาหารสตัว ์

ส่วนประกอบจากพชื สตัว ์ หรอืสตัวน์ ้า 

หรอืสารอนิทรยีห์รอือนินทรยีต์า่งๆ  

IFIF 

ผูผ้ลติอาหารสั

ตว ์

โรงงาน ("โรงงานผลติ") 

ทีผ่ลติอาหารสตัวส์ าหรบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า  

ASC 

ฉนัทานุมตัทิีไ่

ดร้บัการรบัรู ้

บอกแจง้ล่วงห

น้า 

และเป็นอสิระ 

คอืเงือ่นไขทางกฎหมายทีบุ่คคลหรอืชมุชนอาจกล่าวว่าไดใ้หค้วา

มยนิยอมในการด าเนินการกอ่นทีจ่ะเร ิม่ด าเนินการ 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความตระหนักรูแ้ละเขา้ใจในขอ้เท็จจรงิ 

ความหมายโดยนัย 

และผลทีต่ามมาในอนาคตของการกระท าดงักล่าวอย่างชดัเจน 

รวมถงึการครอบครองขอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในขณะทีใ่หค้

วามยนิยอม ฉันทานุมตัทิีไ่ดร้บัการรบัรู ้ บอกแจง้ล่วงหนา้ 

และเป็นอสิระรวมถงึสทิธิใ์นการอนุญาต แกไ้ข ระงบั 

หรอืเพกิถอนการอนุมตั ิ

OHCHR 

แรงงานบงัคบั 

แรงงานขดัหน้ี 

แรงงานเกณฑ ์

งานหรอืบรกิารทัง้หมดทีเ่รยีกรอ้งจากบุคคลใดๆ 

โดยมกีารอา้งเหตุเพือ่การลงโทษและบุคคลดงักล่าวไมไ่ดเ้สนอตวั

โดยสมคัรใจ 

ดดัแปลงจาก ILO 

 

สิง่มชีวีติดดัแป

รพนัธุกรรม 

(GMO) 

สิง่มชีวีติ ยกเวน้มนุษย ์

ทีม่กีารดดัแปรพนัธกุรรมในลกัษณะทีไ่ม่เป็นไปตามธรรมชาต ิ

ทัง้ดว้ยกรรมวธิกีารผสมพนัธุ ์

และ/หรอืการรวมตวัใหม่ตามธรรมชาต ิ

 

เทคนิคการดดัแปรพนัธกุรรมไดแ้ก่ 

– เทคนิคในการใชก้รดนิวคลอีกิลูกผสม (Recombinant 

nucleic acid techniques) 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกอ่ตวัของสารพนัธกุรรมชนิดใหม ่

โดยการแทรกโมเลกุลกรดนิวคลอีกิทีผ่ลติขึน้โดยวธิใีด

ก็ตามจากภายนอกสิง่มชีวีติเขา้ไปในไวรสั 

พลาสมดิของแบคทเีรยี หรอืระบบเวกเตอรอ์ืน่ 

และการประสานรวมเขา้กบัสิง่มชีวีติทีเ่ป็นโฮสตซ์ ึง่ไมไ่ดเ้

กดิขึน้เองตามธรรมชาตแิตส่ามารถแพรพ่นัธุไ์ดอ้ย่างตอ่

เน่ือง  

– เทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าวสัดุทีส่บืทอดไดโ้ดยตรงเข ้

าไปสูส่ิง่มชีวีติ ซึง่ไดม้กีารจดัเตรยีมไวภ้ายนอกสิง่มชีวีติ 

อนัไดแ้ก ่ การฉีดแบบไมโคร การฉีดแบบมาโคร 

และการห่อหุม้ใหอ้ยู่ในรูปของแคปซลู  

EU – ค าสัง่ที ่

2001/18/EC 

(มาตรา 2 

และภาคผนวก I) 
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– การหลอมรวมเซลล ์

(รวมถงึการหลอมรวมโปรโตพลาสต)์ 

หรอืเทคนิคไฮบรไิดเซชนัซึง่มกีารกอ่ตวัของเซลลท์ีม่ชีวีิ

ตทีม่สีารพนัธกุรรมทีส่บืทอดไดรู้ปแบบใหม่จากการหลอ

มรวมของเซลลต์ัง้แต่สองเซลลข์ึน้ไปโดยวธิกีารทีไ่มไ่ดเ้

กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ 

 

เทคนิคทีไ่ม่ถอืว่าส่งผลใหเ้กดิการดดัแปลงพนัธกุรรม 

โดยมเีงือ่นไขว่า 

ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัการใชโ้มเลกุลกรดนิวคลอีกิลูกผสมหรอืสิง่มชีวีิ

ตดดัแปรพนัธกุรรมทีท่ าขึน้โดยเทคนิค/วธิกีารตามทีร่ะบุไวข้า้งต ้

น:  

– การปฏสินธนิอกรา่งกาย 

– กระบวนการทางธรรมชาต ิ เชน่ การจบัคู่ถ่ายยนี 

การถ่ายโอนยนี การแปลงพนัธุ ์

– การเหน่ียวน าโพลพิลอยด ี 

การรอ้งทุกข ์ การรอ้งทุกขใ์นบรบิทของการจา้งงานหมายถงึการบอกกล่าวเฉพ

าะเจาะจงและเป็นทางการเกีย่วกบัความไม่พอใจของพนักงานผ่าน

ขัน้ตอนตามทีไ่ดม้กีารก าหนดไว ้

ASC 

กลไกการรอ้งทุ

กข ์

กลไกการรอ้งทุกขเ์ป็นกระบวนการรอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการซึง่

พนักงานใชเ้พือ่แกไ้ขเร ือ่งรอ้งทุกข ์ 

ASC 

การคุกคาม พฤตกิรรมและการปฏบิตัทิีไ่มอ่าจยอมรบัได ้ หรอืการข่มขู่ 

ไม่วา่จะเกดิขึน้คร ัง้เดยีวหรอืเกดิขึน้ซ า้ๆ โดยมจีดุมุ่งหมาย 

ส่งผลใหเ้กดิ หรอืมแีนวโนม้ทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิอนัตรายทางรา่งกาย 

จติใจ เพศ หรอืเศรษฐกจิ 

รวมถงึการคุกคามทีมุ่่งเป้าไปยงับุคคลเน่ืองจากเพศภาวะหรอืเพศ

วถิ ี หรอืสง่ผลกระทบต่อบุคคลเพศใดเพศหน่ึงอย่างไม่เท่าเทยีม 

ทัง้นีร้วมถงึการคุกคามทางเพศดว้ย 

ดดัแปลงจาก 

อนุสญัญาว่าดว้ยการ

ขจดัความรุนแรงและก

ารคุกคามของ ILO 

ค.ศ. 2019 

อนัตราย ความเป็นไปไดต้ามปกตวิสิยัทีก่อ่ใหเ้กดิอาการบาดเจ็บหรอืความ

เสยีหายต่อสุขภาพของบุคคล (เชน่ 

การไมไ่ดส้วมใสอุ่ปกรณเ์พือ่ใชง้านเครือ่งจกัรกลหนักไดอ้ย่างปล

อดภยั และการสมัผสัสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายโดยไมม่กีารป้องกนั) 

ASC 

งานอนัตราย งานทีโ่ดยธรรมชาตหิรอืสภาพการณท์ีด่ าเนินอยู่อาจเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ ความปลอดภยั หรอืศลีธรรมของพนักงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่หากไม่มทีกัษะ ประสบการณ ์

หรอืมาตรการป้องกนัเฉพาะ เชน่ 

การยกของหนักทีไ่มส่มส่วนกบัขนาดรา่งกาย 

การใชเ้ครือ่งจกัรหนัก การสมัผสักบัสารเคมทีีเ่ป็นพษิ 

งานอนัตรายเป็นอกีตวัอย่างหน่ึงของรูปแบบการใชแ้รงงานเด็กทีเ่

ลวรา้ยทีส่ดุ 

ASC 
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การคา้มนุษย ์ การสรรหา โอนยา้ย ใหท้ีพ่ านัก หรอืการรบับุคคลผา่นการขู่เข็ญ 

บงัคบั หลอกลวง หรอืการบงัคบัในรูปแบบอืน่ 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสวงหาประโยชน ์ 

ILO 

การเผาขยะใน

เตา  

การเผาขยะในอุณหภมูสิูงโดยมกีารวางแผนคุม GRI, 306 ของเสยี 

ชนพืน้เมอืง เมือ่พจิารณาถงึความหลากหลายของ “ชนพืน้เมอืง” 

ยงัไมม่หีน่วยงานใดในระบบสหประชาชาตทิีร่ะบุค าจ ากดัความอย่

างเป็นทางการของค าวา่ "ชนพืน้เมอืง" 

ดงัน้ันระบบสหประชาชาตจิงึไดพ้ฒันาความเขา้ใจทีท่นัสมยัของ

ค าๆ นีโ้ดยพจิารณาจากประเด็นต่อไปนี ้ 

– การระบุว่าตนเองเป็นชนพืน้เมอืงในระดบัปัจเจก 

และไดร้บัการยอมรบัจากชมุชนในฐานะสมาชกิคนหน่ึง  

– ความต่อเน่ืองทางประวตัศิาสตรก์บัสงัคมยุคกอ่นอาณานิ

คม และ/หรอืยุคกอ่นการตัง้ถิน่ฐาน  

– สายสมัพนัธท์ีแ่น่นแฟ้นต่อดนิแดนและทรพัยากรธรรมช

าตโิดยรอบ  

– ระบบสงัคม เศรษฐกจิ หรอืการเมอืงทีต่า่งออกไป  

– ภาษา วฒันธรรม และความเชือ่ทีต่่างออกไป  

– จดัตัง้กลุม่ทีไ่ม่ไดเ้ป็นคนกลุ่มใหญ่ในสงัคม  

– ตดัสนิใจทีจ่ะรกัษาและสบืทอดสภาพแวดลอ้มรวมถงึระบ

บของบรรพบุรุษใหเ้ป็นกลุ่มคนและชมุชนทีม่ลีกัษณะเฉ

พาะ  

 

ค าว่า "ชนพืน้เมอืง" เป็นค าทั่วไปทีใ่ชม้าเป็นเวลานานหลายปี 

ในบางประเทศ อาจเลอืกใชค้ าเรยีกอืน่ เชน่ ชนเผ่า 

ชนชาต/ิชาตกิ าเนิด ชาวอะบอรจินิ กลุ่มชาตพินัธุ ์ อดวิาส ี

จานาจาต ิ 

UN 

ส่วนประกอบ เพือ่วตัถุประสงคข์องมาตรฐานนี ้ ค าว่า “สว่นประกอบ” 

รวมถงึส่วนประกอบจากแหล่งทะเล ส่วนประกอบจากพชื 

วตัถุดบิอาหารสตัว ์ (เชน่ จากสตัวบ์ก สาหรา่ย แมลง) 

และสารเสรมิในอาหารสตัว ์ (กล่าวคอื สารผสมลว่งหนา้ วติามนิ 

แรธ่าตุ แรธ่าตุรอง และสผีสมอาหาร) 

เวน้แต่ตวัชีว้ดัก าหนดเป็นอืน่ สารเสรมิในอาหารสตัวอ์ืน่ๆ 

ไม่รวมอยู่ในค านี ้เชน่ ยา  

ASC 

ผูผ้ลติส่วนประ

กอบ 

บรษิทั/โรงงานทีผ่ลติสว่นประกอบทีผู่ผ้ลติอาหารสตัวใ์ช ้ ASC 

ขอ้ตกลงจา้งเฉ

พาะแรงงานเท่

านัน้ 

แนวปฏบิตัใินการว่าจา้งพนักงานโดยไม่เกดิความสมัพนัธใ์นการ

จา้งงานอย่างเป็นทางการ 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่หลกีเลีย่งการจ่ายค่าจา้งตามปกตหิรอืใหส้ิ

ทธปิระโยชนต์ามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ เชน่ 

การคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยั 

ASC 
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การฝังกลบ การจดัเก็บขยะมูลฝอยขัน้สุดทา้ยทีร่ะดบัพืน้ดนิ ใตด้นิ 

หรอืเหนือพืน้ดนิ ณ สถานทีก่ าจดัขยะเชงิวศิวกรรม 

GRI, 306 ของเสยี 

เงินตราทีช่ าระ

หน้ีไดต้ามกฎห

มาย 

เงนิทีใ่ชไ้ดอ้ย่างเป็นทางการในประเทศใดประเทศหน่ึง พจนานุกรมเคมบรดิจ ์

งานเบา งานทีท่ าโดยเด็กอายุระหว่าง 13 ถงึ 15 

ปีทีไ่ม่น่าจะสง่ผลอนัตรายตอ่สขุภาพหรอืการพฒันาของเด็ก 

และไม่กระทบต่อการเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีน 

การมสีว่นรว่มในโครงการฝึกหดัหรอืความถนัดทางอาชพีทีไ่ดร้บั

อนุมตัจิากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืความสามารถทีจ่ะไดร้บัประโ

ยชนจ์ากค าสัง่ทีไ่ดร้บั 

ILO (ฉบบัที ่ 138 – 

มาตรา 7) 

ค่าแรงส าหรบั

การครองชพีขั้

นต ่า 

ค่าแรงทีแ่รงงานทีท่ างานตามสปัดาหท์ างานมาตรฐานไดร้บัและสา

มารถรองรบัความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของครอบครวัขนาดมาตรฐ

านทั่วไปไดค้รึง่หน่ึง โดยองิจากราคาในชมุชนใกลส้ถานทีท่ างาน 

ASC 

ระบบการบรหิา

ร 

ระบบการบรหิารคอืชดุนโยบาย กระบวนการ 

และขัน้ตอนทีจ่ าเป็นต่อการวางแผนและการน าขอ้ก าหนดของ 

ASC ไปใช ้ รวมถงึการตรวจสอบระบบการบรหิาร 

และเมือ่จ าเป็นตอ้งทบทวน 

เพือ่การปฏบิตัติามอย่างมปีระสทิธผิลของวตัถุประสงคข์องมาตรฐ

านนี ้ 

ASC 

ผลติภณัฑพ์ล

อยไดท้างแหล่

งทะเล 

1) ชิน้ส่วนทีไ่ม่ไดใ้ช ้ (เชน่ เครือ่งใน ส่วนโครง หวั) 

ระหว่างการแปรรูปผลติภณัฑจ์ากแหล่งทะเลเพือ่ใชบ้รโิภค 

เพือ่เป็นส่วนประกอบของอาหารสตัว ์ อาหารเสรมิ (เชน่ 

โอเมกา้ 3) หรอืสิง่อืน่ในลกัษณะใกลเ้คยีง 

ส่วนประกอบจากแหล่งทะเลอาจไดม้าจากการประมงหรอืการ

เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 

2) รวมถงึการจบัสตัวน์ ้าพลอยไดข้องปลาทัง้ตวัทีจ่บัไดภ้ายใตข้ ้

อบงัคบัการขึน้ฝ่ังตามระเบยีบขอ้บงัคบัในสหภาพยุโรป 

ASC 

ส่วนประกอบจ

ากแหล่งทะเล 

ส่วนประกอบทีไ่ดม้าจากสิง่มชีวีติในน ้า (ทัง้ในทะเลและในน า้จดื - 

จากการดกัจบัและจากเพาะเลีย้งในฟารม์) เชน่ ปลา กุง้เคย 

ปลาหมกึ และหอย 

ส่วนประกอบทีไ่ดจ้ากสาหรา่ย(ขนาดเล็ก)ไมอ่ยู่ในขอบเขตนี ้

ASC 

แบบจ าลองสม

ดุลมวล 

เมือ่ใชแ้บบจ าลองสมดลุมวล 

ผลติภณัฑห์รอือาหารสตัวไ์มจ่ าเป็นตอ้งมาจากส่วนประกอบทีเ่ขา้

เกณฑเ์ท่าน้ัน แต่ UoC 

ตอ้งจดัใหม้รีะบบบญัชเีพือ่ใหแ้น่ใจถงึปรมิาณของ 

"ส่วนผสมทีเ่ขา้เกณฑ"์ 

รบัเขา้เทยีบเท่ากบัปรมิาณของผลติภณัฑท์ีส่่งออก   

ภายในโรงงาน 

อาจผสมส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑซ์ึง่นับรวมในปรมิาณทีเ่ขา้เกณ

ASC 
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ฑส์มดลุมวลกบัส่วนประกอบทีไ่ม่เขา้เกณฑไ์ด ้

และไม่จ าเป็นตอ้งแยกเก็บส่วนประกอบทัง้สองประเภท  

การท ารา้ยจติใ

จ 

สงัเกตไดจ้ากการใชอ้ านาจโดยเจตนา 

รวมถงึการท ารา้ยดว้ยวาจา การกกัตวั 

การล่วงละเมดิทางเพศหรอืทางเชือ้ชาต ิ การกรรโชก 

หรอืการคุกคามดว้ยการใชก้ าลงั 

ASC 

แรงงานยา้ยถิ่

น 

บุคคลทีจ่ะมสี่วนรว่ม มสี่วนรว่ม 

หรอืไดม้สี่วนรว่มในกจิกรรมทีไ่ดร้บัค่าตอบแทนในรฐัทีบุ่คคลน้ันไ

ม่ไดถ้อืสญัชาต ิ

OHCHR 

ค่าแรงขัน้ต ่า ค่าแรงขัน้ต ่าคอืระดบัค่าจา้งรายช ัว่โมงต ่าสุดทีก่ฎหมายอนุญาต ASC 

ระบบนิเวศทาง

ธรรมชาต ิ

ระบบนิเวศทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัเป็นอย่างมาก 

ในแง่ขององคป์ระกอบของสายพนัธุ ์ โครงสรา้ง 

และหนา้ทีข่องระบบนิเวศ ซึง่มอียู่หรอือาจพบไดใ้นพืน้ทีห่น่ึงๆ 

โดยไม่มผีลกระทบอย่างมากจากมนุษย ์

รวมถงึระบบนิเวศทีม่นุษยจ์ดัการ ซึง่มอีงคป์ระกอบ โครงสรา้ง 

และหนา้ทีข่องระบบนิเวศตามธรรมชาตอิยู่มาก  

 

ระบบนิเวศทางธรรมชาตปิระกอบดว้ย  

– ระบบนิเวศทางธรรมชาตทิี ่ “บรสิุทธิ”์ 

ส่วนใหญ่ไม่เคยไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากมนุษยใ์นป

ระวตัศิาสตรส์มยัใหม่  

– ระบบนิเวศทางธรรมชาตทิีส่รา้งขึน้ใหมซ่ ึง่เคยไดร้บัผลก

ระทบอย่างมากในอดตี (เชน่ การเกษตร การปศสุตัว ์

การปลูกตน้ไม ้ หรอืการตดัไมอ้ย่างหนัก) 

แต่สาเหตุหลกัของผลกระทบไดยุ้ตลิงหรอืลดลงอย่างมา

ก และระบบนิเวศไดฟ้ื้นฟูองคป์ระกอบของสายพนัธุ ์

โครงสรา้ง 

และหนา้ทีท่างนิเวศวทิยาใหม้คีวามคลา้ยคลงึกบัระบบนิเ

วศทางธรรมชาตใินอดตีหรอืรว่มสมยัอืน่ๆ  

– ระบบนิเวศทางธรรมชาตทิีม่นุษยจ์ดัการ 

(รวมถงึระบบนิเวศจ านวนมากทีอ่าจเรยีกไดว้่าเป็นระบบ

นิเวศ “กึง่ธรรมชาต”ิ) ทีม่อีงคป์ระกอบ โครงสรา้ง 

และหนา้ทีข่องระบบนิเวศส่วนใหญอยู่ 

รวมถงึป่าธรรมชาตทิีม่นุษยจ์ดัการเชน่เดยีวกบัทุ่งหญา้

หรอืทุ่งนาพืน้เมอืงทีเ่ลีย้งดว้ยปศุสตัวห์รอืเคยเป็นมา  

– ระบบนิเวศทางธรรมชาตทิีเ่สือ่มโทรมลงบางสว่นจากธรร

มชาตหิรอืมนุษย ์ (เชน่ การเก็บเกีย่วผลผลติ อคัคภียั 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ชนิดพนัธุรุ์กราน 

หรอือืน่ๆ) แต่ทีด่นิไมไ่ดถ้กูแปลงไปใชป้ระโยชนอ์ืน่ 

และองคป์ระกอบ โครงสรา้ง 

และหนา้ทีข่องระบบนิเวศส่วนใหญ่ยงัคงอยู่หรอืคาดวา่จะ

AFi 
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ฟ้ืนฟูกลบัมาใหม่ตามธรรมชาต ิ

หรอืโดยการจดัการเพือ่การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  

ส่วนประกอบจ

ากพชื 

ส่วนประกอบทีไ่ดจ้ากผลผลติทางการเกษตร (หรอืพชืผล) เชน่ 

ส่วนประกอบทีไ่ดจ้ากถัว่เหลอืง ขา้วโพด ขา้วสาล ี ขา้ว 

ปาลม์น ้ามนั เรปซดี/คาโนลา ขา้วบารเ์ลย ์ขา้วไรย ์ ลนิซดี ลูปิน 

พชืตระกูลถัว่ ทานตะวนั 

ASC 

อตัราพเิศษ คอือตัราค่าจา้งทีสู่งกว่าอตัราท างานรายช ัว่โมงทั่วไป  

ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย/ขอ้บงัคบัของประเทศและมาตรฐานอตุส

าหกรรม 

ASC 

สารผสมล่วงห

น้า 

สารผสมลว่งหนา้คอืสว่นผสมของสารเสรมิในอาหารสตัวห์รอืส่วน

ผสมของสารเสรมิในอาหารสตัวท์ีม่สีว่นประกอบตัง้แต่หน่ึงชนิดขึ ้

นไปกบัวตัถุดบิอาหารสตัวห์รอืน ้าทีใ่ชเ้ป็นตวัน า 

ซึง่ไม่ไดน้ าไปใชเ้ป็นอาหารสตัวโ์ดยตรง 

FEFANA 

(สมาคมสว่นประกอบแ

ละส่วนผสมอาหารชนิ

ดพเิศษแห่งสหภาพยุโ

รป) 

วตัถุดบิปฐมภูม ิ ผลติภณัฑท์ีผ่ลติดว้ยผลผลติทางการเกษตรหรอืการประมงทีไ่ม่ไ

ดผ้่านการแปรรูป เชน่ ปลา(ทัง้ตวั) กุง้เคย ปลาหมกึ ถัว่เหลอืง 

ขา้วโพด ขา้วสาล ีขา้ว ปาลม์น ้ามนั เรปซดี/คาโนลา ขา้วบารเ์ลย ์

ขา้วไรย ์ลนิซดี ลูปิน พชืตระกูลถัว่ ทานตะวนั 

ASC 

การผลติวตัถุดิ

บปฐมภูม ิ 

การผลติวตัถดุบิปฐมภูมจิากการท าฟารม์ กล่าวคอื เกษตรกรรม 

การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า หรอืการประมง  

ASC 

น ้าทีม่าจากกา

รผลติ 

น ้าทีเ่ขา้สู่ภายในเขตพืน้ทีข่ององคก์รอนัเป็นผลมาจากการสกดั 

(เชน่ น ้ามนัดบิ) การแปรรูป (เชน่ การบดออ้ย) 

หรอืการใชว้ตัถุดบิใดๆ และตอ้งใหอ้งคก์รจดัการในทา้ยทีส่ดุ  

หมายเหตุ: ค าจ ากดัความนีอ้า้งองิจาก CDP 

แนวทางการรายงานความปลอดภยัทางน ้าของ CDP, 2018 

GRI 303: 

น ้าและน า้ทิง้  

2018 

ผลติภณัฑ ์ ดูอาหารสตัว ์  

ขอ้เสนอแนะ การแสดงออกทีส่ือ่ถงึตวัเลอืกหรอืแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นไปไดท้ีถ่อื

ว่าเหมาะสมเป็นพเิศษโดยไมจ่ าเป็นตอ้งกล่าวถงึหรอืคดัตวัเลอืกห

รอืแนวทางปฏบิตัอิืน่ออก 

 

หมายเหตุ 2: หากกล่าวถงึในเชงิลบ 

ขอ้เสนอแนะคอืการแสดงออกทีส่ือ่วา่ไม่ตอ้งการตวัเลอืกหรอืแนว

ทางปฏบิตัทิีเ่ป็นไปได ้แตก่็ไม่ไดเ้ป็นสิง่ตอ้งหา้ม 

ASC 

การน ากลบัมา

ใชใ้หม ่

การแปรรูปผลติภณัฑห์รอืส่วนประกอบของผลติภณัฑท์ีก่ลายเป็น

ของเสยีเพือ่ท าใหเ้กดิวสัดุใหม ่

GRI 

ภูมภิาค พืน้ทีท่างภูมศิาสตรท์ีเ่ป็นทีต่ ัง้ของฟารม์ทัง้หมดทีอ่าจเป็นแหล่งผ

ลติวตัถุดบิปฐมภมู ิ

ASC 

แหล่งพลงังาน

หมุนเวยีน 

พลงังานทีไ่ดจ้ากทรพัยากรหมนุเวยีนและไดร้บัการทดแทนใหม่ต

ามธรรมชาตติามมาตราสว่นเวลาของมนุษย ์ เชน่ พลงังานลม 

พลงังานแสงอาทติย ์ พลงังานน ้า 

พลงังานคลืน่/พลงังานน ้าขึน้น า้ลง และพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ  

ASC 
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ขอ้ก าหนด การแสดงออกทีส่ือ่ถงึเกณฑท์ีต่อ้งปฏบิตัติาม ค าว่า “อาจ” 

ใชส้ าหรบัสถานการณท์ีไ่ดร้บัอนุญาตแตจ่ าเป็นตอ้ง เชน่ 

แนวทางทางเลอืกแทนขอ้ก าหนดหลกั  

ASC 

การน ากลบัมา

ใชซ้ า้ 

กระบวนการตรวจสอบ ท าความสะอาด หรอืซอ่มแซม 

เพือ่เตรยีมผลติภณัฑห์รอืสว่นประกอบของผลติภณัฑท์ีก่ลายเป็น

ของเสยีใหน้ าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคเ์ดมิ 

ดดัแปลงมาจาก GRI 

306 ของเสยี 

การประเมนิคว

ามเสีย่ง 

เพือ่วตัถุประสงคข์องมาตรฐานเหล่านี ้ การประเมนิความเสีย่ง 

หมายถงึขัน้ตอนทีส่ามของกระบวนการทีร่ะบุในภาพที ่ 4 

ซึง่เป็นกรอบการบรหิารความเสีย่ง (ภาคผนวก 7) 

 

ASC 

อยู่ระหว่างการพฒันากรอบความเสีย่งทางสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

จนกว่าจะมขีอ้ก าหนดเฉพาะ UoC 

ตอ้งปฏบิตัติามโครงรา่งกระบวนการทั่วไปส าหรบักรอบการบรหิา

รความเสีย่ง ดูรูปที ่4 ในภาคผนวก 7 

ASC 

แบบจ าลองการ

แยกประเภท 

เมือ่เลอืกใชแ้นวทางการการแยกประเภท ผลติภณัฑ ์

(หรอือาหารสตัว)์ 

ทีส่่งออกจะประกอบดว้ยส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ ์ดว้ยเหตนีุ ้

จงึจ าเป็นตอ้งมรีะบบตรวจสอบยอ้นกลบัภายในสถานประกอบการ

เพือ่ระบุและแยกส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑอ์อกจากส่วนประกอบซึง่

ไม่ไดจ้ดัเป็น “ส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ”์ แต ่UoC 

อาจน าเขา้มาใชใ้นพืน้ที ่

ASC 

มาตรฐาน เอกสารทีร่ะบุแจง้หลกัเกณฑ ์ แนวทาง 

หรอืคุณลกัษณะส าหรบัผลติภณัฑห์รอืกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 

และวธิกีารผลติ ทีไ่มไ่ดบ้งัคบัใหป้ฏบิตัติาม 

เพือ่การใชง้านโดยทัว่ไปและซ า้ๆ 

ISEAL – 

รหสัการตัง้ค่ามาตรฐา

น v6 

วนัทีเ่ป้าหมาย วนัทีซ่ ึง่บรษิทั (หรอืหน่วยงานทีอ่อกนโยบายหรอืพนัธสญัญาอืน่) 

ตัง้ใจว่าจะบรรลุหรอืปฏบิตัติามพนัธสญัญาหรอืนโยบายอย่างสม

บูรณ ์

AFi 

ระบบการรบัรอ

งโดยบุคคลทีส่

าม 

กจิกรรมการประเมนิการปฏบิตัติามมาตรฐานทีด่ าเนินการโดยบุค

คลหรอืหน่วยงานทีเ่ป็นอสิระจากบุคคลหรอืองคก์รทีก่ าหนดวตัถุป

ระสงค ์ุ ุ และจากผูใ้ชท้ีส่นใจในวตัถุประสงคด์งักล่าว 

ISO 17000 

การตรวจสอบ

ยอ้นกลบั 

การตรวจสอบยอ้นกลบัคอืความสามารถในการสอบและตดิตามป

ระวตั ิ การกระจาย สถานที ่ และการน าผลติภณัฑ ์ ชิน้ส่วน วสัด ุ

และบรกิารน้ันไปใช ้

ISO 9001:2015 

แรธ่าตุรอง สารอาหารทีส่ตัวต์อ้งการในปรมิาณนอ้ยมาก  ASC 

บรษิทัขนส่ง บรษิทัทีใ่หบ้รกิารขนส่ง พจนานุกรมเคมบรดิจ ์

โดยสมคัรใจ 

(บุคคลทีเ่สนอ

ตวัโดยสมคัรใ

จ) 

ค าว่า "เสนอตวัโดยสมคัรใจ" หมายถงึ 

ฉันทานุมตัทิีไ่ดร้บัการรบัรูแ้ละเป็นอสิระของบุคคลทีเ่ขา้ท างานแล

ะเสรภีาพในการออกจากงานทุกเมือ่ แต่ไม่ใชก่รณี เชน่ 

ดดัแปลงจาก ILO 
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เมือ่นายจา้งหรอืนายหนา้ใหส้ญัญาเท็จเพือ่ใหบุ้คคลเขา้ท างานที่

หากแจง้ขอ้เท็จจรงิอาจไม่ยอมรบั 

ของเสยี ของเสยีคอืทุกสิง่ที ่UoC ทิง้ 

- วตัถุของแข็งหรอืกึง่ของแข็ง ไมล่ะลายน ้า 

(รวมถงึในรูปกา๊ซและของเหลวในภาชนะ) 

ทีเ่กดิจากกระบวนการผลติและผูผ้ลติไม่ใชป้ระโยชน ์

- วสัดุบรรจภุณัฑ ์ อุปกรณ/์เครือ่งจกัรทีช่ ารุด 

หรอือุปกรณ/์เครือ่งจกัรทีไ่มใ่ชง้านแลว้ 

สารเคมตีกคา้งหรอืหมดอาย ุ เป็นตน้ แต่ไม่รวมน ้าทิง้ 

เน่ืองจากมอีธบิายแยกไวใ้นมาตรฐานนี ้ 

ASC 

ปัญหาในทีท่ า

งาน 

ปัญหาในทีท่ างานเป็นขอ้กงัวลหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีพ่นักงานอาจมกี ั

บงานทีท่ า 

ILO 

พนกังานเด็ก พนักงานทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี แต่มากกว่า 15 ปี 

หรอืมากกว่าอายุขัน้ต ่าทีก่ฎหมายอนุญาตใหท้ างานได ้

หรอืมากกว่าอายตุามเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบั 

(แลว้แต่วา่อายุใดมากกว่า) อกีค าหน่ึงทีใ่ชก้นัทั่วไปคอื 

“แรงงานเด็ก”  

ASC 
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ภาคผนวก 2 ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มโดยผูผ้ลติอาหารสตัว ์

 

ส่วน A1 การค านวณปรมิาณการใชน้ ้า 

ค านวณน า้และปรมิาณการใชน้ ้าดงันี ้

ปรมิาณการใชน้ ้า – ตวัชีว้ดั 1.18.2: 

1. ระบุปีทีต่อ้งการค านวณ ก าหนดใหเ้ป็นปีปฏทินิกอ่นหนา้ (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม) 

2. ค านวณปรมิาณการผลติรวมของผลติภณัฑ ์(ตนั) ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (ขัน้ตอนที ่1) 

3. ระบุแหล่งน ้าทัง้หมด แยกเป็นหมวดหมู ่ “น ้าจดื” และ “น า้อืน่ๆ”184 ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ 

ตัง้แต่การรบัส่วนประกอบไปจนถงึการจดัสง่ผลติภณัฑส์ุดทา้ย 

- แหล่งน า้เทศบาล (น ้าประปา) 

- แหล่งน า้ผวิดนิ (รวมถงึจากพืน้ทีช่ ุม่น ้า แมน่ ้า ทะเลสาบ น ้าฝนทีเ่ก็บรวบรวม/กกัเก็บไว)้ 

- แหล่งน า้บาดาล (เชน่ บ่อน า้) 

- น ้าทะเล 

- น ้าทีม่าจากการผลติ185 

4. ค านวณปรมิาณน ้าทีใ่ช ้186 (เมกะลติร) ต่อแหลง่น า้ (ขัน้ตอนที ่3) ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (ขัน้ตอนที ่

1)  

5. รวมปรมิาณน ้าทีใ่ช ้(ขัน้ตอนที ่4) 

6. ค านวณปรมิาณการใชน้ า้ทัง้หมด (ขัน้ตอนที ่ 5) ตอ่ผลติภณัฑท์ีผ่ลติทัง้หมด/ปี (ขัน้ตอนที ่ 2) 

และแสดงผลเป็นเมกะลติร/ตนั 

7. ส่งอเีมลรายงานผลลพัธข์องขัน้ตอนที ่ 4, 5 และ 6 ไปยงั ASC ที ่ data@asc-

aqua.org,โดยใชเ้ทมเพลตทีม่บีนเว็บไซตข์อง ASC 

 

ส่วน A2 การค านวณการปล่อยน ้าทิง้ 

ใหค้ ารวณการปล่อยน ้าทิง้ดงันี ้

การปล่อยน ้าทิง้ – ตวัชีว้ดั 1.20.2 

1. ระบุปีทีต่อ้งการค านวณ ก าหนดใหเ้ป็นปีปฏทินิกอ่นหนา้ (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม) 

2. ระบุรปรมิาณน ้าทิง้ทัง้หมดตามปลายทาง แยกเป็นหมวดหมู่ “น ้าจดื” และ “น า้อืน่ ๆ”187 

ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ ตัง้แต่การรบัส่วนประกอบจนถงึการจดัส่งผลติภณัฑส์ุดทา้ย 

- โรงงานบ าบดัน ้าเทศบาล  

- น ้าผวิดนิ (รวมถงึพืน้ทีช่ ุม่น ้า แม่น า้ ทะเลสาบ)  

- น ้าบาดาล  

- น ้าทะเล 

3. ค านวณปรมิาณน ้าทิง้ทีร่ะบายออก (เมกะลติร) ตอ่ปลายทาง (ขัน้ตอนที ่ 2) ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

(ขัน้ตอนที ่1)  

4. รวมปรมิาณน ้าน ้าทิง้ระบายออก (ขัน้ตอนที ่3) 

 
184ตามขอ้ก าหนดการท ารายงานของ GRI ทีจ่ดัประเภท “น ้าจดื” ว่าเป็นน ้าทีม่ ีTotal Dissolved Solids ≤1,000 mg/L และ “น ้าอืน่ๆ” 

ว่าเป็นน ้าทีม่ ีTotal Dissolved Solids >1,000 mg/L 
185น ้าทีม่าจากการผลติ 
186การค านวณการใช ้เชน่ ปรมิาณการใชน้ ้า ใหใ้ชป้รมิาณน ้าทีถู่กดงึมาใชล้บดว้ยปรมิาณน ้าทีป่ล่อยทิง้ 

มากกว่าจะใชป้ระมาณการปรมิาณการใชน้ ้า 
187ตามขอ้ก าหนดการท ารายงานของ GRI ทีจ่ดัประเภท “น ้าจดื” ว่าเป็นน ้าทีม่ ีTotal Dissolved Solids ≤1,000 mg/L และ “น ้าอืน่ๆ” 

ว่าเป็นน ้าทีม่ ีTotal Dissolved Solids >1,000 mg/L 

mailto:certification@asc-aqua.org
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5. ส่งอเีมลรายงานผลลพัธข์องขัน้ตอนที ่ 3 และ 4 ไปยงั ASC ที ่ data@asc-aqua.org 

โดยใชเ้ทมเพลตทีม่บีนเว็บไซตข์อง ASC 

 

ส่วน A3 การค านวณปรมิาณการใชพ้ลงังาน 

ค านวณปรมิาณการใชพ้ลงังานดงันี ้

ปรมิาณการใชพ้ลงังาน – ตวัชีว้ดั 1.21.2: 

1. ระบุปีทีต่อ้งการค านวณ ก าหนดใหเ้ป็นปีปฏทินิกอ่นหนา้ (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม) 

2. ค านวณปรมิาณการผลติรวมของผลติภณัฑ ์(ตนั) ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (ขัน้ตอนที ่1) 

3. ระบุแหล่งพลงังานทัง้หมดทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ 

ตัง้แต่การรบัส่วนประกอบจนถงึการจดัส่งผลติภณัฑส์ าเรจ็รูป: 

ขอบเขตที ่1—การใชพ้ลงังานในสถานประกอบการ ซึง่รวมถงึ  

- ดเีซล (L) 

- น ้ามนัเบนซนิ (L) 

- กา๊ซธรรมชาต ิ(m3) 

- เชือ้เพลงิอืน่ (ระบุ) 

 

ขอบเขตที ่2—การผลติไฟฟ้าและพลงังานอืน่นอกสถานประกอบการ ประกอบดว้ย 

- ไฟฟ้า (kWh) โดยระบุ 

▪ ไฟฟ้าทีไ่ดม้าจากโครงข่ายระดบัประเทศหรอืภูมภิาค 

▪ ไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานหมุนเวยีนนอกระบบ (ระบุแหล่ง) 

▪ ไฟฟ้าจากแหล่งทีไ่ม่ใชพ่ลงังานหมนุเวยีนนอกระบบซึง่ไม่รวมอยู่ในการใชเ้ชือ้เพลงิในสถาน

ประกอบการ (ระบุแหล่ง) 

- การท าความรอ้นหรอืปรบัอากาศในรูปแบบโครงข่ายพลงังานทอ้งถิน่ (kWh) 

4. ค านวณปรมิาณการใชต้อ่แหลง่พลงังาน (ขัน้ตอนที ่2) ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (ขัน้ตอนที ่1)  

5. แปลง188ปรมิาณทีใ่ช ้(ขัน้ตอนที ่4) เป็นหน่วย MJ และรวมผลรวมทัง้หมด 

6. ค านวณการใชพ้ลงังานทัง้หมดในหน่วย MJ (ขัน้ตอนที ่ 5) ตอ่ตนัของผลติภณัฑท์ีผ่ลติในปีทีป่ระเมนิ 

(ขัน้ตอนที ่2) 

7. ส่งอเีมลรายงานผลลพัธข์องขัน้ตอนที ่ 4, 5 และ 6 ไปยงั ASC ที ่ data@asc-aqua.org 

โดยใชเ้ทมเพลตทีม่บีนเว็บไซตข์อง ASC 

 

ส่วน A4 การค านวณปรมิาณการใชข้องเสยี  

ค านวณปรมิาณการใชข้องเสยีดงันี ้

ปรมิาณการใชข้องเสยี – ตวัชีว้ดั 1.19.2: 

1. ระบุปีทีต่อ้งการค านวณ ก าหนดใหเ้ป็นปีปฏทินิกอ่นหนา้ (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม) 

2. ระบุรายการองคป์ระกอบของเสยีแยกตามปลายทาง 

จ าแนกเป็นของเสยีอนัตรายและไม่อนัตรายทีเ่กดิขึน้ระหว่างกระบวนการผลติ 

ตัง้แต่การรบัส่วนประกอบไปจนถงึการจดัสง่ผลติภณัฑส์ าเรจ็รูป 

• การฟ้ืนฟูทรพัยากรโดยการน ากลบัมาใชซ้ า้189  

 
188มเีครือ่งมอืแปลงออนไลนใ์หใ้ชม้ากมาย เชน่ http://www.abraxasenergy.com/energy-resources/toolbox/conversion-

calculators/energy/  
189การน ากลบัมาใชซ้ า้: ดูรายการค าจ ากดัความ 

mailto:certification@asc-aqua.org
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• การฟ้ืนฟูทรพัยากรโดยการน ากลบัมาใชใ้หม่190 (รวมถงึการท าปุ๋ยหมกั) 

• การฟ้ืนฟูทรพัยากรดว้ยวธิอีืน่ (ระบุ) 

• การก าจดัโดยการเผา191 (และมกีารแปรรูปเพือ่เปลีย่นเป็นพลงังาน) 

• การก าจดัโดยการเผาขยะในเตา (แตไ่มม่กีารแปรรูปเพือ่เปลีย่นเป็นพลงังาน) 

• การก าจดัโดยการฝังกลบ192  

• การก าจดัโดยวธิอีืน่ เชน่ การทิง้ การเผาในทีโ่ล่ง (ระบุ)  

 

3. ค านวณปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ (ตนั) ต่อปลายทาง (ขัน้ตอนที ่3) ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (ขัน้ตอนที ่

1)  

4. รวมปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ (ขัน้ตอนที ่3) 

5. ส่งรายงานผลลพัธข์องขัน้ตอนที ่ 2, 3 และ 4 ไปยงั ASC ที ่ data@asc-aqua.org 

โดยใชเ้ทมเพลตทีม่บีนเว็บไซตข์อง ASC  

 

 

ส่วน B การค านวณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก – ตวัชีว้ดั 1.21.4 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการประมาณการการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารสตัวน์ า้ 

การค านวณตอ้งรวมขอ้มูลต่อไปนีภ้ายในขอบเขตการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของแตล่ะแห่งทีก่ าหนดโดย 

Greenhouse Gas Protocol1 

• ขอบเขตที ่ 1—การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการใชส้ือ่พลงังานในสถานประกอบการ (ดเีซล 

น ้ามนัเบนซนิ กา๊ซธรรมชาต)ิ ตามปรมิาณทีร่ะบุในส่วน A3 

• ขอบเขตที ่ 2—

การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทีม่สี่วนสมัพนัธก์บัการซือ้ไฟฟ้าและการผลติพลงังานนอกสถานประกอบการอื่

น (เชน่ การท าความรอ้นในรูปแบบโครงข่ายพลงังานทอ้งถิน่) ตามปรมิาณทีร่ะบุในส่วน A3 

• ขอบเขตที ่ 3—การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ การแปรรูป 

และการขนสง่ส่วนประกอบจากพชืผล การประมง การเลีย้วสตัวปี์ก/ปศสุตัว ์และแหล่งวตัถดุบิอืน่ 

ค านวณปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกดงันี ้

1. ระบุอนิพุตในการผลติอาหารสตัว ์ รวมถงึอนิพุตดา้นพลงังานทีร่วมอยู่ในส่วน A3 

ตลอดจนสว่นประกอบอาหารสตัวท์ีม่สีดัส่วนองคป์ระกอบของวตัถุดบิในอาหารสตัวโ์ดยเฉลีย่อย่างนอ้ย 

1% 

2. ค านวณปรมิาณของอนิพุตแตล่ะรายการทีใ่ชใ้นการผลติอาหารสตัวห์น่ึงตนัในปีปฏทินิกอ่นหนา้ (1 

มกราคม – 31 ธนัวาคม) 

3. ก าหนดและบนัทกึปัจจยัในการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมรวมถงึแหล่งทีม่า 

แสดงหน่วยเป็นกโิลกรมัเทยีบเท่า CO2 ส าหรบัแต่ละรายการทีร่ะบุในขัน้ตอนที ่ 1 

ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิดา้นลา่ง 

4. คูณปรมิาณของแตล่ะรายการจากขัน้ตอนที ่ 2 

ดว้ยปัจจยัการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กีย่วขอ้งในขัน้ตอนที ่ 3 

เพือ่ค านวณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทัง้หมดจากแตล่ะรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารสตัวห์น่ึงตนั 

 
190การน ากลบัมาใชใ้หม่: ดูรายการค าจ ากดัความ 
191การเผาขยะในเตา: ดูรายการค าจ ากดัความ 
192การฝังกลบ: ดูรายการค าจ ากดัความ 
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5. รวมปรมิาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารสตัวห์น่ึงตนัเป็นหน่วยกโิลกรมัเทยีบเ

ท่า CO2 

6. ส่งรายงานผลลพัธใ์นขัน้ตอนที ่ 2, 3, 4 และ 5 ไปยงั ASC ที ่ data@asc-aqua.org 

โดยใชเ้ทมเพลตทีม่บีนเว็บไซตข์อง ASC 

การก าหนดปัจจยัการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมส าหรบัอนิพุต—

จ าลองปัจจยัการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกไดโ้ดยตรง โดยดงึจากฐานขอ้มลู (เชน่ Agri-footprint, ecoinvent) 

หรอืค านวณโดยใชเ้ครือ่งค านวณระดบักา๊ซเรอืนกระจกออนไลนข์อง ASC 

ควรระบุแหล่งทีม่าของปัจจยัการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกอย่างชดัเจน 

หากจ าลองปัจจยัการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกโดยตรง 

ใหร้วมกา๊ซเรอืนกระจกทัง้หมดและใชปั้จจยัก าหนดลกัษณะเฉพาะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นในระยะเวลา 100 

ปีล่าสดุจาก IPCC2 

ปัจจยัการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากส่วนประกอบของอาหารสตัวต์อ้งรวมการปล่อยกา๊ซชวีภาพทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ 

การปล่อยกา๊ซมเีทนจากนาขา้ว) รวมถงึการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกจากการเปลีย่นการใชง้านทีด่นิ (เชน่ 

การถางป่าเพือ่การผลติพชืผลทางการเกษตร) หากการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ภายในระยะเวลา 20 ปีทีผ่่านมา 

การค านวณการเปลีย่นการใชง้านทีด่นิตอ้งเฉพาะเจาะจงตอ่ประเทศตน้ทาง และใหป้ฏบิตัติามวธิทีีไ่ดร้บัการยอมรบั 

ตามรายละเอยีดในมาตรฐานทีม่อียู่3,4 

ตอ้งไมน่ าคารบ์อนทีก่กัเก็บในวสัดุทีม่าจากพชืและสตัวม์าพจิารณาในการค านวณปัจจยัการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจ

ก (กลา่วคอื 

ไม่หกัคารบ์อนทีถู่กกกัเก็บจากปัจจยัการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของวตัถุดบิในส่วนประกอบของอาหารสตัว)์ 

เน่ืองจากคารบ์อนในส่วนนีถู้กส่งคนืสู่บรรยากาศหลงับรโิภค 

ในการจดัสรรผลกระทบระหว่างผลติภณัฑร์ว่มจากระบบการผลติอาหารสตัว ์ (เชน่ ปลาป่น ขนไกป่่น) 

วธิกีารจดัสรรทีนิ่ยมใชค้อืมวลสมัพทัธ ์

ตามหลกัเกณฑห์มวดหมู่ผลติภณัฑอ์าหารทะเลส าหรบัขอ้ก าหนดคารบ์อนฟุตพริน้ท ์5,6,7 

หากใชว้ธิกีารจดัสรรรูปแบบอืน่ ตอ้งระบุวธิกีารพรอ้มทัง้เหตผุลในการเลอืกใชใ้หช้ดัเจน 

เพือ่ความสะดวกในการค านวณและความสอดคลอ้งกนัของทัง้การประเมนิ 

ผูผ้ลติอาจใชเ้ครือ่งค านวณกา๊ซเรอืนกระจกในเว็บไซตข์อง ASC 

เพือ่เป็นปัจจยัการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกและการค านวณ 

ขอ้มูลอา้งองิ - สว่น B การค านวณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 

1สถาบนัทรพัยากรโลก (2011) Greenhouse Gas Protocol Product Life Cycle Accounting and 

Reporting Standard วอชงิตนั ด.ีซ.ี: สถาบนัทรพัยากรโลก 

2Myhre, G., Shindell, D., Bréon, F., Collins, W., Fuglestvedt, J., Huang, J., … & Zhang, H. 

(2013) Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. In T. Stocker et al. (Eds.) Climate 

Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. เคมบรดิจ ์
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ภาคผนวก 3 การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence หรอื DD) 

 

การประเมนิการตรวจสอบสถานะและสถานทีด่ าเนินการ 

1. ผูผ้ลติส่วนประกอบ193 

a. ส่วนประกอบจากแหล่งทะเล 

b. ส่วนประกอบจากพชื 

c. วตัถุดบิอาหารสตัว ์(เชน่ จากสตัวบ์ก สาหรา่ย แมลง) 

 

2. วตัถุดบิปฐมภมุิ194: 

a. วตัถุดบิปฐมภมูจิากแหล่งทะเล195 

b. วตัถุดบิปฐมภมูจิากพชื 

 

กระบวนการตรวจสอบสถานะ 

เพือ่ปฎบิตัติามแนวคดิเร ือ่งกรอบการบรหิารความเสีย่งในภาคผนวก 7 

ใหด้ าเนินการกระบวนการตรวจสอบสถานะตามปัจจยัเสีย่งทีก่ าหนดไวล้่วงหนา้ และรวมชดุขัน้ตอน 

โดยใหป้รบัแต่ละขัน้ตอนใหเ้ขา้กบัความเสีย่งในบรบิททอ้งถิน่ 

ขัน้ตอนเหล่านีเ้ป็นไปตามล าดบัทีก่ าหนดไวแ้ละรวมถงึองคป์ระกอบต่อไปนี ้

 

1) ก าหนดเจตนา/วตัถุประสงค ์

– ขา้มขัน้ตอนแรกนีไ้ดเ้น่ืองจากมกีารก าหนดเจตนาไวภ้ายในมาตรฐานนีแ้ลว้  

 

2) ก าหนดปัจจยัเสีย่ง 

– ใชปั้จจยัเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นตารางที ่1 

 

3) ประเมนิความเสีย่ง 

a. ประเมนิระดบัความเสีย่ง 

ไม่จ าเป็นตอ้งประเมนิความเสีย่งหากมกีารก าหนดระดบัความเสีย่งส าหรบัปัจจยัเสีย่งไวก้อ่น

ล่วงหนา้วา่อยู่ในระดบัต ่า ตามแนวทาง 1) บตัรคะแนนประเทศของ ASC หรอืแนวทาง 4) 

การรบัรองที ่ASC อนุมตัติามทีร่ะบุในตารางที ่1 

 

4) น ามาตรการทีเ่หมาะสมมาใช ้

a. ด าเนินการและน ามาตรการมาใช ้

หากผลของการประเมนิความเสีย่งไม่ไดร้ะบุว่ามคีวามเสีย่งต า่ 

 
193ในกรณีของส่วนประกอบทีท่ าจากผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการท าปศุสตัว ์ (เชน่ ขนไกป่่น เลอืดป่น กระดูกป่น ผงฮโีมโกลบนิ) 

การตรวจสอบสถานะตอ้งกระท าถงึระดบัผูผ้ลติส่วนประกอบเท่านัน้ แต่ไม่ถงึระดบัวตัถุดบิปฐมภูม ิ(เชน่ ฟารม์ปศุสตัว)์ 
194ในกรณีของส่วนประกอบทีท่ าจากผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการเกษตรหรอืการประมง 

วตัถุดบิปฐมภูมหิมายถงึวสัดุทีใ่ชผ้ลติผลติภณัฑห์ลกั เชน่   

1. ปลาป่นทีท่ าจากการตดัแต่งปลา - วตัถุดบิปฐมภูมคิอืปลาทัง้ตวั 

2. กลูเตนขา้วสาลทีีไ่ดจ้ากการแปรรูปขา้วสาล ี– วตัถุดบิปฐมภูมคิอืขา้วสาลี 

3. เลซตินิจากถั่วเหลอืงทีไ่ดจ้ากการแปรรูปถั่วเหลอืง – วตัถุดบิปฐมภูมคิอืถั่วเหลอืง 
195 การตรวจสอบสถานะส าหรบัวตัถุดบิจากแหล่งทะเลตอ้งรวมผลติภณัฑท์ัง้หมดทีม่าจากการประมง ปลาทัง้ตวั รวมถงึผลติภณัฑพ์ลอยได ้

ยกเวน้การจบัสตัวน์ ้าพลอยไดท้ีอ่ยู่ภายใตข้อ้ก าหนดทีต่อ้งน าสตัวน์ ้าทีจ่บัไดข้ึน้ฝ่ังของสหภาพยุโรป 

การตรวจสอบสถานะไม่รวมผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 



มาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC แกไ้ขคร ัง้ที ่1.0 (มถุินายน 2021) 

 

หนา้ 81 

o การป้องกนั  

o การบรรเทา 

o การเยยีวยา 

o อย่างไรก็ตาม ในการยุตกิารจดัหา 

ใหเ้ลอืกการด าเนินการบรรเทาทีนิ่ยมมากกว่าการหยุดการจดัหา  

 

5) ตดิตามตรวจสอบ 

i. ตดิตามตรวจสอบปัจจยัเสีย่งหรอืตวัชีว้ดัส าหรบัปัจจยัเสีย่ง 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ระดบัความเสีย่งทีร่ะบุมายงัคงใชไ้ด ้

ii. ตดิตามตรวจสอบประสทิธภิาพของมาตรการทีน่ ามาใช ้

 

➔ ท าขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งซ า้หาก 

o การตดิตามตรวจสอบบ่งชีว้่าระดบัความเสีย่งต่างจากทีร่ะบุไวก้อ่นหนา้ 

o การตดิตามตรวจสอบบ่งชีว้่ามาตรการทีน่ ามาใชไ้มไ่ดผ้ล  

o เกดิการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัขึน้ซึง่อาจส่งผลตอ่ระดบัความเสีย่งทีร่ะบุไวก้อ่นหนา้ 

o ในทุกกรณี อยา่งนอ้ยทุกรอบการรบัรอง (3 ปี)  

 

ดูแนวทางเพิม่เตมิเกีย่วกบัการน ากระบวนการตรวจสอบสถานะมาใชไ้ดใ้นหลกัการชีแ้นะของสหประชาชาติ196และ

แนวปฏบิตักิารตรวจสอบสถานะ OECD197 

 

ปัจจยัเสีย่งของการตรวจสอบสถานะ  

UoC จ าเป็นตอ้งแสดงไดว้่าผูผ้ลติส่วนประกอบ การผลติวตัถุดบิปฐมภูมจิากแหลง่ทะเลและจากพชื มคีวามเสีย่งต า่ 

อย่างนอ้ยทีสุ่ดส าหรบัปัจจยัเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นตารางที ่1 

ผูผ้ลติส่วนประกอบคอืบรษิทั/โรงงานทีผ่ลติส่วนประกอบทีผู่ผ้ลติอาหารสตัวใ์ช ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
196 สหประชาชาต ิ(2011) หลกัการชีแ้นะเร ือ่งสทิธมินุษยชนส าหรบัธรุกจิ ตามกรอบการท างานของสหประชาชาตใินการ "คุม้ครอง เคารพ 

และเยยีวยา" 
197 OECD (2018), หลกัการชีแ้นะเร ือ่งการตรวจสอบสถานะเพือ่การด าเนินธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบของ OECD 
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ปัจจยัเสีย่ง 

ตาราง 1: ปัจจยัเสีย่งของการตรวจสอบสถานะส าหรบัผูผ้ลติสว่นประกอบ 

รวมถงึการผลติวตัถุดบิปฐมภูมจิากแหลง่ทะเลและจากพชื และแผนงานเพือ่แสดงว่ามคีวามเสีย่งต ่า 
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 กฎหมาย สงัคม ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ปัจจยัเสีย่งส าหรบัผูผ้ลติ

ส่วนประกอบ 

ความเสีย่งทีผู่ผ้ลติส่วนปร

ะกอบไม่ปฏบิตัติามตวัชีว้ ั

ดต่อไปนี ้

1.1.1 

ใบอนุญาตและการอนุญา

ตตามกฎหมายเพือ่ด าเนิ

นการในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลก

ระทบจากการก ากบัดูแล

ทีไ่รป้ระสทิธภิาพ 

และส่งผลใหเ้กดิการละเมิ

ดกฎหมายและขอ้บงัคบัอ

ย่างเป็นระบบ  

 

ความเสีย่งทีผู่ผ้ลติส่วนปร

ะกอบไม่ปฏบิตัติามเกณ

ฑต์่อไปนี ้

1.3 

ขอ้บงัคบัดา้นแรงงานทีเ่กี่

ยวขอ้ง 

1.4 แรงงานบงัคบั 

1.5 เด็กและแรงงานเด็ก 

1.6 การเลอืกปฏบิตั ิ

1.13 กลไกการรอ้งทุกข ์

ความเสีย่งทีผู่ผ้ลติส่วนปร

ะกอบไม่ปฏบิตัติามเกณ

ฑต์่อไปนี ้

1.17 

ขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้ม

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.18 การใชน้ ้า 

1.19 การจดัการของเสยี 

1.20 การจดัการน ้าทิง้ 

 

และตวัชีว้ดั 

3.4.2 

การเปิดเผยขอ้มูลจเีอ็มโ

อ 

3.4.3 

การเปิดเผยสารเสรมิประเ

ภทยา 

แผนงานของบุคคลทีส่

ามทีแ่สดงว่ามคีวามเสี่

ยงต ่าส าหรบัผูผ้ลติสว่น

ประกอบส าหรบัปัจจยัเสีย่

งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

ดูแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัใิ

นเว็บไซตข์อง ASC 

 

 

ดูแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัใิ

นเว็บไซตข์อง ASC 

  

 

ดูแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัใิ

นเว็บไซตข์อง ASC 

 

ปัจจยัเสีย่งส าหรบัผูผ้ลติ

วตัถุดบิปฐมภมูจิากแหล่ง

ทะเล  

 

ความเสีย่งทีว่ตัถุดบิปฐม

ภูมมิาจากพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผล

กระทบจากการก ากบัดูแ

ลทีไ่รป้ระสทิธภิาพ 

และส่งผลใหเ้กดิการท าป

ระมงผดิกฎหมายอย่างเป็

นระบบภายในการท าประ

มง 

 

 

ความเสีย่งทีว่ตัถุดบิปฐม

ภูมถิกูผลติโดยใชแ้รงงาน

บงัคบัหรอืรูปแบบการใชแ้

รงงานเด็กทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด 

 

ความเสีย่งทีว่ตัถุดบิปฐม

ภูมมิาจากการท าประมงที่

ไมม่กีารรายงานหรอืการ

ก ากบัดูแล 

 

ความเสีย่งทีว่ตัถุดบิปฐม

ภูมมิาจากสายพนัธุท์ี ่

IUCN 

ก าหนดว่าใกลสู้ญพนัธุห์

รอืใกลสู้ญพนัธุอ์ย่างยิง่ 

 

ความเสีย่งทีว่ตัถุดบิปฐม

ภูมมิาจากสายพนัธุท์ีจ่บัไ

ดซ้ ึง่ปรากฏในภาคผนวก

ของ CITES  
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แผนงานของบุคคลทีส่

ามทีแ่สดงว่ามคีวามเสี่

ยงต ่าส าหรบัผูผ้ลติวตัถุ

ดบิปฐมภมูจิากแหล่งทะเล

ส าหรบัปัจจยัเสีย่งทีร่ะบุไว ้

ขา้งตน้198 

การประมงทีผ่่านการรบัร

องจาก MSC 

 

การประมงทีผ่่านการรบัร

องจาก MarinTrust 

 

การประมงทีผ่่านการรบัร

องตามรูปแบบการประมง 

GSSI รบัรอง 

ดูแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัใิ

นเว็บไซตข์อง ASC 

 

การประมงทีผ่่านการรบัร

องจาก MSC 

 

การประมงทีผ่่านการรบัร

องจาก MarinTrust 

 

การประมงทีผ่่านการรบัร

องตามรูปแบบการประมง 

GSSI รบัรอง 

ปัจจยัเสีย่งส าหรบัผูผ้ลติ

วตัถุดบิปฐมภมูจิากพชื 

 

ความเสีย่งทีว่ตัถุดบิปฐม

ภูมมิาจากพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผล

กระทบจากการก ากบัดูแ

ลทีไ่รป้ระสทิธภิาพ 

และส่งผลใหเ้กดิการละเมิ

ดการใชท้ีด่นิหรอืกฎหมา

ยและขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวด

ลอ้มอยา่งเป็นระบบภายใ

นการผลติวตัถุดบิปฐมภู

มจิากพชื  

 

ความเสีย่งทีว่ตัถุดบิปฐม

ภูมถิกูผลติโดยใชแ้รงงาน

บงัคบัหรอืรูปแบบการใชแ้

รงงานเด็กทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด 

 

ความเสีย่งทีว่ตัถุดบิปฐม

ภูมมิาจากพืน้ทีท่ีเ่กดิจาก

การท าลายป่า/การแปลง

ทีด่นิทีผ่ดิกฎหมาย  

 

แผนงานของบุคคลทีส่

ามทีแ่สดงว่ามคีวามเสี่

ยงต ่าส าหรบัผูผ้ลติวตัถุ

ดบิปฐมภมูจิากพชืส าหร ั

บปัจจยัเสีย่งทีร่ะบุไวข้า้งต ้

น 

ดูแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัใิ

นเว็บไซตข์อง ASC 

 

ดูแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัใิ

นเว็บไซตข์อง ASC 

 

ดูแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัใิ

นเว็บไซตข์อง ASC 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการตรวจสอบสถานะเพือ่ก าหนดว่ามคีวามเสีย่งต ่า 

แนวทางใดแนวทางหน่ึงจากทัง้หมด 4 แนวทาง 1) บตัรคะแนนประเทศ 2) การประเมนิรายสาขา/การประมง 3) 

การประเมนิผูผ้ลติส่วนประกอบ หรอื 4) 

การรบัรองจะใชเ้พือ่ก าหนดระดบัความเสีย่งส าหรบัแต่ละปัจจยัเสีย่งแต่ละปัจจยั 

อาจใชแ้นวทางอืน่เพือ่ประเมนิปัจจยัเสีย่งดา้นกฎหมาย สงัคม และสิง่แวดลอ้มอืน่ได ้ (ดูตารางที ่ 1) 

หากแนวทางดงักล่าวไมส่่งผลวา่มคีวามเสีย่งต า่ ใหเ้ลอืกแนวทางอืน่แทน หากไมม่แีนวทางใดทีท่ าให ้ UoC 

ระบุว่ามคีวามเสีย่งต ่าได ้ UoC 

จะไม่จดัหาจากห่วงโซอุ่ปทานดงักล่าวจนกว่ามาตรการบรรเทาผลกระทบทีน่ ามาใชจ้ะบรรลรุะดบัความเสีย่งต ่า 

ส าหรบัวตัถดุบิจากพชืและจากแหล่งทะเล และในกรณีของการปะปนกนั (เชน่ การผสม) 

 
198ASC จะทบทวนรูปแบบของการรบัรองโดยบุคคลทีส่ามอืท่ีร่ะบุความเสีย่งในตารางและอาจรบัรองในมาตรฐานในฉบบัอืน่ๆ ในอนาคต 
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ใหย้ดึวสัดุทีม่คีวามเสีย่งสูงสุดเป็นความเสีย่งของส่วนผสมน้ัน 

และไม่วา่ส่วนผสมทัง้หมดจะมาจากการจดัหาหรอืไมก่็ตาม ดูภาพประกอบของแนวทางทัง้ 4 

แนวทางซึง่อาจน ามาใชก้ าหนดการตรวจสอบสถานะว่ามคีวามเสีย่งต า่ไดใ้นรูปที ่5 ภาคผนวก 7 

 

แนวทางทีก่ล่าวถงึ ไดแ้ก ่

 

1. บตัรคะแนนประเทศ 

a. ASC จะจดัใหม้บีตัรความเสีย่งประเทศบนเว็บไซตข์อง ASC 

ซึง่จดัอนัดบัระดบัความเสีย่งของประเทศ แยกเป็นความเสีย่งต า่ ปานกลาง และสูง ตามปัจจยัเสีย่ง 

(ดา้นกฎหมายและสิง่แวดลอ้ม) ในตารางที ่ 1 

ส าหรบัประเทศทีไ่ดค้ะแนนในระดบัความเสีย่งต ่าส าหรบัปัจจยัเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง UoC 

ไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการตรวจสอบสถานะเพิม่เตมิส าหรบัปัจจยัเสีย่งดงักล่าว 

ส าหรบัประเทศทีย่งัไม่มบีตัรความเสีย่งประเทศ 

จ าเป็นตอ้งใชแ้นวทางอืน่ในการระบุว่ามคีวามเสีย่งต า่  

2. การประเมนิระดบัประเทศ/รายสาขา (ส าหรบัการผลติวตัถุดบิจากพชื) / การประเมนิอุตสาหกรรม/รายสาขา 

(ส าหรบัผูผ้ลติส่วนประกอบ) / การประเมนิการประมง (ส าหรบัการผลติวตัถดุบิจากแหล่งทะเล)  

a. UoC จะด าเนินการประเมนิรายสาขา / อุตสาหกรรม / การประมง 

เพือ่แสดงวา่มคีวามเสีย่งต ่าส าหรบัปัจจยัเสีย่งตามทีร่ะบุในตารางที ่1  

b. ในกรณีทีม่คีวามเสีย่งต ่า ตอ้งมหีลกัฐานดงันี ้

i. การประเมนิความเสีย่งหรอืบทสรุปการประเมนิ  

ii. ผลการประเมนิความเสีย่ง ไดแ้ก ่ระดบัความเสีย่งต่อปัจจยัเสีย่ง 

iii. โปรแกรมตดิตามตรวจสอบทีน่ ามาใช ้

3. การประเมนิผูผ้ลติส่วนประกอบ199 

a. UoC ด าเนินการรว่มกบัผูผ้ลติส่วนประกอบเพือ่แสดงว่าผูผ้ลติส่วนประกอบ 

วตัถุดบิปฐมภมูจิากแหล่งทะเลหรอืจากพชื มคีวามเสีย่งต า่ ตามปัจจยัเสีย่งตามทีร่ะบุในตารางที ่

1 ส าหรบัปัจจยัเสีย่งในการผลติวตัถดุบิปฐมภูมจิากแหลง่ทะเลและจากพชื 

ใหป้ระเมนิว่าผูผ้ลติสว่นประกอบมรีะบบทีเ่หมาะสมหรอืมขีอ้มลูทีเ่พยีงพอหรอืไม่เพือ่ใหม้ั่นใจว่าก

ารผลติวตัถุดบิมคีวามเสีย่งในระดบัต ่า   

b. ในกรณีทีม่คีวามเสีย่งต ่า ตอ้งมหีลกัฐานดงันี ้

i. การประเมนิความเสีย่งหรอืบทสรุปการประเมนิ 

ii. ผลการประเมนิความเสีย่ง ไดแ้ก ่ระดบัความเสีย่งต่อปัจจยัเสีย่ง 

iii. มาตรการทีใ่ชแ้ละประสทิธผิล 

iv. โปรแกรมตดิตามตรวจสอบทีน่ ามาใช ้

4. การรบัรอง  

a. ASC พจิารณาแผนงานทีร่ะบุในตารางที ่ 1 เพือ่ระบุปัจจยัเสีย่งเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามคีวามเสีย่งต ่า 

ส าหรบัการผลติวตัถุดบิปฐมภมูจิากแหล่งทะเล UoC อาจใชบ้ญัชแีดงของ IUCN (IUCN Red 

List) และบญัชหีมาเลข I, II และ III ของ CITES 

 
199AFi มหีลกัการชีแ้นะเกีย่วกบัการมส่ีวนรว่มของห่วงโซอุ่ปทานและการตดิตามตรวจสอบและการยนืยนั: https://accountability-

framework.org/contents-of-the-framework/monitoring-and-verification/ 

https://accountability-framework.org/contents-of-the-framework/monitoring-and-verification/
https://accountability-framework.org/contents-of-the-framework/monitoring-and-verification/
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เพือ่แสดงไดว้่ามคีวามเสีย่งต า่ส าหรบัปัจจยัเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 2 

ประการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตัวใ์กลสู้ญพนัธุต์ามทีร่ะบุในตารางที ่1200 

 

 
200ไม่ตอ้งระบุถงึปัจจยัเสีย่งนีส้ าหรบัปลาทีจ่บัไดภ้ายใตข้อ้ก าหนดทีต่อ้งน าสตัวน์ ้าทีจ่บัไดข้ึน้ฝ่ังของสหภาพยุโรป 



 

 
 

 

ภาคผนวก 4 การค านวณระดบัความยัง่ยนืส่วนใหญ่ (MSL) 

 

1. ขัน้ตอนที ่1 ก าหนดหมวดหมู่ความยัง่ยนืของปลาทัง้ตวั  

ตอ้งใหค้ะแนนส่วนประกอบจากปลาทะเลทัง้หมดตามตารางดา้นลา่ง 

ตารางตอ่ไปนีอ้ธบิายวธิกีารก าหนดหมวดหมู่ความยั่งยนืใหส้่วนประกอบจากปลาทะเลทัง้ตวั 

 

ตาราง 2: ตารางน้ีอธบิายหมวดหมู่ความยัง่ยนืทีก่ าหนดใหก้บัส่วนประกอบจากปลาทะเลทัง้ตวั 

 

หมวดหมู ่ ปลาทัง้ตวัทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิทีจ่ดัหามาภายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี 

หมวดหมู่ที ่

1 

 

- วตัถุดบิผา่นการรบัรองตาม MarinTrust Improvement Programme และ 

- วตัถุดบิมสีถานะใชง้านอยู ่(basic)201.FIP บน www.fisheryprogress.org และ 

- ผูผ้ลติส่วนประกอบผ่านการรบัรองจาก MarinTrust (หรอืเทยีบเท่า ) 202 และ 

- ส่วนประกอบที ่ UoC ไดร้บัตอ้งผ่านการรบัรองห่วงโซข่องความคุม้ครองของ MarinTrust CoC 

ตัง้แต่โรงงานจนถงึโรงงานผลติอาหารสตัว ์ หรอื UoC 

อาจแสดงว่ามรีะบบตรวจสอบยอ้นกลบัทีไ่ดร้บัการยนืยนัตัง้แตโ่รงงานจนถงึโรงงานผลติอาหารสตัว ์

 

หมวดหมู่ที ่

2 

 

– วตัถุดบิผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน MarinTrust Standard (หรอืเทยีบเท่า203) และ  

– ผูผ้ลติส่วนประกอบผ่านการรบัรองจาก MarinTrust (หรอืเทยีบเท่า) และ 

– ส่วนประกอบที ่UoC ไดร้บัตอ้งผ่านการรบัรองห่วงโซข่องความคุม้ครองของ MarinTrust CoC 

ตัง้แต่โรงงานจนถงึโรงงานผลติอาหารสตัว ์หรอื UoC 

อาจแสดงว่ามรีะบบตรวจสอบยอ้นกลบัทีไ่ดร้บัการยนืยนัตัง้แตโ่รงงานจนถงึโรงงานผลติอาหารสตัว ์

 

หมวดหมู่ที ่

3 

 

– วตัถุดบิผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน MarinTrust Standard (หรอืเทยีบเท่า) และ 

– วตัถุดบิมสีว่นรว่มใน204 FIP ทีค่รอบคลมุ 

และมสีถานะใชง้านอยู่บน www.fisheryprogress.org และ 

– วตัถุดบิตอ้งอยู่ในสถานะว่าผ่านการรบัรองตามมาตรฐาน MarinTrust จนกวา่จะบรรลุหมวดหมู่ที ่

4 และ 

– ผูผ้ลติส่วนประกอบผ่านการรบัรองจาก MarinTrust (หรอืเทยีบเท่า) และ 

 
201ดู CASS: https://solutionsforseafood.org/resources/fishery-improvement/ 
202การเทยีบของผูผ้ลติส่วนประกอบทีผ่่านการรบัรองจาก MarinTrust จะขึน้อยู่กบัการประเมนิการปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัทิีด่ขีอง ISEAL 

ตลอดจนการพจิารณาเกณฑด์า้นความยั่งยนืทีส่ าคญัทีอ่า้งถงึใน MarinTrust ซึง่ประกอบดว้ย 

– การตรวจสอบยอ้นกลบัของส่วนประกอบส าเรจ็รูปทัง้หมดกลบัไปยงัแหล่งประมงตน้ทางไดอ้ย่างสมบูรณ ์

– ความสามารถในการแยกผลติภณัฑส์ าเรจ็รูปตามหมวดหมู่และใหข้อ้มูลเกีย่วกบัองคป์ระกอบของการจดัส่งในแต่ละคร ัง้ 

– ขอ้ก าหนดส าหรบัโรงงานทีต่อ้งมกีลไกทีร่บัรองว่าการท างานเป็นไปตามขอ้ก าหนดการจา้งงาน สวสัดกิาร 

และความปลอดภยัตามกฎหมายของประเทศและเป็นไปตามอนุสญัญา ILO ทีส่ าคญั (29,87,98,99,100,105,111,138,182) 

– ขอ้ก าหนดส าหรบัโรงงานทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานการผลติทีด่ ี

ซึง่ตอ้งครอบคลุมประเด็นเร ือ่งความบรสุิทธิแ์ละความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์ตลอดจนประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม 

รวมถงึการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกและน ้าทิง้ 
203 การเทยีบของมาตรฐานวตัถุดบิของ MarinTrust จะขึน้อยู่กบัการประเมนิการปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัทิีด่ขีอง ISEAL 

ตลอดจนการพจิารณาเกณฑด์า้นความยั่งยนืทีส่ าคญัทีอ่า้งถงึในมาตรฐาน MarinTrust โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วน 1.3 

ว่าดว้ยการจดัหาวตัถุดบิประมงอย่างมีความรบัผดิชอบ จะเผยแพรก่ารรบัรองสู่สาธารณะผ่านเว็บไซตข์อง ASC 
204ดู CASS: https://solutionsforseafood.org/resources/fishery-improvement/ 

http://www.fisheryprogress.org/
http://www.fisheryprogress.org/
https://solutionsforseafood.org/resources/fishery-improvement/
https://solutionsforseafood.org/resources/fishery-improvement/


มาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC แกไ้ขคร ัง้ที ่1.0 (มถุินายน 2021) 

 

หนา้ 88 

– ส่วนประกอบที ่UoC ไดร้บัตอ้งผ่านการรบัรองห่วงโซข่องความคุม้ครองของ MarinTrust CoC 

ตัง้แต่โรงงานจนถงึโรงงานผลติอาหารสตัว ์หรอื UoC 

อาจแสดงว่ามรีะบบตรวจสอบยอ้นกลบัทีไ่ดร้บัการยนืยนัตัง้แตโ่รงงานจนถงึโรงงานผลติอาหารสตัว ์

 

หมวดหมู่ที ่

4 

– ห่วงโซข่องการค ุ้ ุ มครองของ MSC (ฉบบัตัง้ตน้) วตัถุดบิผา่นการรบัรองจาก Marine 

Stewardship Council Chain of Custody (หรอืเทยีบเท่า205) 

 

2. ขัน้ตอนที ่2 ก าหนดระดบัความยัง่ยนืส่วนใหญ ่

หลงัจากก าหนดหมวดหมูค่วามยั่งยนืของส่วนประกอบจากปลาทัง้ตวัแลว้ 

ผูผ้ลติอาหารสตัวจ์ าเป็นตอ้งค านวณระดบัความยัง่ยนืส่วนใหญ่ (MSL) ของ UoC โดยรวม ค าว่า “ส่วนใหญ”่ 

หมายถงึ 50% ของปรมิาณปลาทัง้ตวั (กลา่วคอื 50% หรอืสงูกวา่)  

 

2.1.  การค านวณปรมิาณ 

ขัน้แรก ค านวณปรมิาณของส่วนประกอบจากแหล่งทะเลตามประเภท แสดงปรมิาณค านวณเป็นตนั 

ส่วนประกอบจากแหล่งทะเลแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดงันี ้

1. ปรมิาณจากสว่นประกอบจากแหล่งทะเล (ปลาทัง้ตวัและผลติภณัฑพ์ลอยได)้ 

2. ปรมิาณจากสว่นประกอบจากแหล่งทะเลจากปลาทัง้ตวั 

2.1. ปรมิาณของส่วนประกอบจากแหล่งทะเลจากปลาทัง้ตวัทัง้หมด 

2.2. ปรมิาณของส่วนประกอบจากแหล่งทะเลจากปลาทัง้ตวัทีร่ะดบัคะแนนในหมวดที ่1 (ตารางที ่2) 

2.3. ปรมิาณของส่วนประกอบจากแหล่งทะเลจากปลาทัง้ตวัทีร่ะดบัคะแนนในหมวดที ่2 (ตารางที ่2) 

2.4. ปรมิาณของส่วนประกอบจากแหล่งทะเลจากปลาทัง้ตวัทีร่ะดบัคะแนนในหมวดที ่3 (ตารางที ่2) 

2.5. ปรมิาณของส่วนประกอบจากแหล่งทะเลจากปลาทัง้ตวัทีร่ะดบัคะแนนในหมวดที ่4 (ตารางที ่2) 

2.6. ปรมิาณของส่วนประกอบจากแหล่งทะเลจากปลาทัง้ตวัทีไ่มุ่อยู่ในระดบัคะแนนในหมวดที ่ 1-4 (ตารางที ่

2) 

 

2.2. การค านวณระดบัส่วนใหญ ่

ขัน้ทีส่อง ใชป้รมิาณต่อประเภทของสว่นประกอบจากแหลง่ทะเลเพือ่ค านวณระดบัความยัง่ยนืส่วนใหญ ่

โดยใชส้ตูรต่อไปนี ้

- เสน้ฐาน หากไม่มปีรมิาณใดทีน่ ามาประกอบกบัหมวดหมู่ 1-4 ได ้ 

– ระดบั 1 เมือ่ปรมิาณใน 2.2 สงูกว่า  50% ของปรมิาณใน 2.1 

– ระดบั 2 เมือ่ปรมิาณใน 2.3 สงูกว่า  50% ของปรมิาณใน 2.1 

– ระดบั 3 เมือ่ปรมิาณใน 2.4 สงูกว่า  50% ของปรมิาณใน 2.1 

– ระดบั 4 เมือ่ปรมิาณใน 2.5 สงูกว่า  50% ของปรมิาณใน 2.1 

หมายเหต:ุ ในกรณีทีก่ารค านวณส่วนใหญน่ าไปสู่ระดบัทีเ่ป็นไปได ้2 ระดบั ใหใ้ชว้ธิตีอ่ไปนี ้

– ระดบั 2 เมือ่ [(ปรมิาณ 2.3) + (ปรมิาณ 2.4) + (ปรมิาณ 2.5)] ≥ 50% (ปรมิาณ 2.1) 

 
205 การเทยีบของ MSC จะขึน้อยู่กบัการประเมนิการปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัทิีด่ขีอง ISEAL 

ตลอดจนการพจิารณาเกณฑด์า้นความยั่งยนืทีส่ าคญัทีอ่า้งถงึในหลกัการและเกณฑข์อง MSC มาตรฐาน  

ไดร้บัการยอมรบัว่าเทยีบเท่ามาตรฐาน MSC ไดก้ าหนดขึน้ตามหลกัปฏบิตัทิีด่ขีอง ISEAL 

ในการก าหนดมาตรฐานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และไดร้บัการยอมรบัโดย/ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ Global Sustainable Seafood 

Initiative (GSSI) Benchmarking Tool มาตรฐานตอ้งตัง้อยู่บนฐานของแนวทางของระบบนิเวศอย่างเต็มรูปแบบ 

โดยมขีอ้ก าหนดเฉพาะส าหรบัการจดัการสายพนัธุท์ีม่ีระดบัการกนิอาหารทีต่ ่าและการคุม้ครองประชากรของสตัวน์ักล่าทีต่อ้งคอยพึง่พาอาศั

ยกนั จะเผยแพรก่ารรบัรองสู่สาธารณะผ่านเว็บไซตข์อง ASC 
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– ระดบั 3 ใชเ้มือ่ [(ปรมิาณ 2.4) + (ปรมิาณ 2.5)] ≥ 50% (ปรมิาณ 2.1) 

หมายเหต:ุ ไม่น าผลติภณัฑพ์ลอยไดม้าค านวณระดบัสว่นใหญ่ 

 

2.3. ก่อนการรบัรองคร ัง้แรก 

การค านวณปรมิาณใน 2.1 รวมส่วนประกอบจากแหลง่ทะเลทีไ่ดร้บัในชว่ง 24 เดอืนกอ่นทีก่ารตรวจสอบคร ัง้แรก 

การค านวณ MSL ใน 2.2 ขึน้อยู่กบัปรมิาณนีแ้ละถอืเป็นระดบัเร ิม่ตน้ของไตอ่นัดบัการ MSL   

 

2.4. หลงัการรบัรองคร ัง้แรก 

ใหค้ านวณปรมิาณใน 2.1 ซ า้ทุกปีและรวมสว่นประกอบจากแหล่งทะเลทีไ่ดร้บัในชว่ง 12 

เดอืนตัง้แต่มกราคมถงึธนัวาคม  



 

 
 

 

ภาคผนวก 5 การค านวณหาปรมิาณทีเ่ขา้เกณฑส์มดุลมวล 

 

1. การก าหนดส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ ์

ไม่ใชส่่วนประกอบจากแหล่งทะเลและจากพชืทัง้หมดที ่ UoC 

อาจจดัหาไดจ้ะนับรวมเป็นปรมิาณทีเ่ขา้เกณฑส์มดุลมวล 

ส่วนประกอบต่อไปนีนั้บรวมในปรมิาณทีเ่ขา้เกณฑส์มดุลมวล  

 

- ส่วนประกอบจากแหล่งทะเล 

o ผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ 

การจบัสตัวน์ า้พลอยไดท้ีอ่ยู่ภายใตข้อ้ก าหนดทีต่อ้งน าสตัวน์ ้าทีจ่บัไดข้ึน้ฝ่ังของสหภาพยุโรป 

o ผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการประมง (หากการตรวจสอบสถานะบ่งชีว้่ามคีวามเสีย่งต ่า) 

o ปลาทัง้ตวั (หากการตรวจสอบสถานะบ่งชีว้่ามคีวามเสีย่งต ่า โดยทีห่มวดหมู่ความยัง่ยนืคอื 1-4) 

 

- ส่วนประกอบจากพชื 

o หมวดหมู่ที ่ 1) ส่วนประกอบจากพชืทีรู่ก้นัวา่มคีวามเสีย่งทั่วโลก เชน่ ถัว่เหลอืง/น ้ามนัปาลม์ 

(หากการตรวจสอบสถานะบ่งชีว้่ามคีวามเสีย่งต ่า มพีนัธสญัญาปลอดการท าลายป่า/การแปลงทีด่นิ 

(D/C) มคีวามเสีย่งต ่าส าหรบั D/C ทางกฎหมาย)  

o หมวดหมู่ที ่ 2) สว่นประกอบจากพชืทีม่ปีรมิาณสูงสดุ 

(หากการตรวจสอบสถานะบ่งชีว้่ามคีวามเสีย่งต ่า มพีนัธสญัญาปลอด D/C มคีวามเสีย่งต ่าส าหรบั 

D/C ทีถู่กกฎหมายทีแ่สดงได ้หรอืแผนปฏบิตักิารอยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

o หมวดหมู่ที ่3) ส่วนประกอบจากพชือืน่ๆ (หากการตรวจสอบสถานะบ่งชีว้่ามคีวามเสีย่งต ่า 

มพีนัธสญัญาว่าปลอด D/C 

 

- วตัถุดบิอาหารสตัว ์(หากการตรวจสอบสถานะบ่งชีว้า่มคีวามเสีย่งต า่) 

 

- สารเสรมิอาหารสตัว ์

 

อาจจดัหาส่วนประกอบต่อไปนีไ้ด ้แตจ่ะไมนั่บรวมในปรมิาณทีเ่ขา้เกณฑส์มดลุมวล 

- ส่วนประกอบจากแหล่งทะเล 

o ปลาทัง้ตวั (หากการตรวจสอบสถานะบ่งชีว้่ามคีวามเสีย่งต ่าแต่ไมไ่ดค้ะแนนทีห่มวดหมู่ความยั่งยนื 1-

4)  

 

- ส่วนประกอบจากพชื 

o หมวดหมู่ที ่ 1) ส่วนประกอบจากพชืทีรู่ก้นัวา่มคีวามเสีย่งทั่วโลก เชน่ ถัว่เหลอืง/น ้ามนัปาลม์ 

(หากการตรวจสอบสถานะบ่งชีว้่ามคีวามเสีย่งต ่า มพีนัธสญัญาปลอด D/C 

ไมอ่าจแสดงว่ามคีวามเสีย่งต ่าส าหรบั D/C ทีถู่กกฎหมายได ้

แต่มแีผนปฏบิตักิารอยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 



 

 
 

 

 

รูปที ่1: การก าหนดส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ ์

 

 
ส่วนประกอบจากแหล่งทะเล 

ปลาทัง้ตวั 

ผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการประมง 
2.2.6 

ส่วนประกอบจากพชื 
ถั่วเหลอืงและน ้ามนัปาลม์ 

พชือืน่ๆ 
2.2.6 

จดัหาได ้ 

โดย UoC 

(แต่ไม่ถอืเป็น 

“ส่วนประกอบทีเ่ข ้

าเกณฑ”์)  
2.2.8, 2.2.9,  

ภาคผนวก 5 

ผ่านการตรวจสอบสถานะหรอืไม่? 
การตรวจสอบสถานะวตัถุดบิ 

การตรวจสอบสถานะผูผ้ลติส่วนประกกอบ 

เป็นผลติภณั

ฑพ์ลอยไดจ้

ากการประมง

หรอืไม?่ 

ไม่ใช ่

ใช ่

ส่วนประกอบจากพื

ช  ต่อดว้ยรูปที ่2 

จดัหาไม่ได ้ 

โดย UoC  
2.2.8 & 2.2.9  

ปลาทัง้ตวัมคีวามยั่งยนืใ

นหมวกหมู ่1-4 หรอืไม?่ 

ไม่ใช ่ ใช ่

ไม่ใ

ช่

ใช ่

ส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ ์

ภาคผนวก 5 

จดัหาไม่ได ้ 

โดย UOC 
2.2.8 & 2.2.9  

สารเสรมิอาหารสตัว ์
สารผสมล่วงหนา้ วติามนิ แรธ่าตุ 

แรธ่าตุรอง และสผีสมอาหาร 
2.2.2 

วตัถุดบิอาหารสตัว ์
เชน่ จากสตัวบ์ก สาหรา่ย แมลง 

2.2.5 

ผ่านการตรวจสอบสถานะหรอืไ

ม่? 
การตรวจสอบสถานะผูผ้ลติส่วนประก

กอบ 

ใช ่

ส่วนประกอบจากแหล่งทะเล 
ผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการเพาะเลีย้งสตัว ์

น ้า 

การจบัสตัวน์ ้าพลอยไดท้ีอ่ยู่ภายใตข้อ้ก า

หนดทีต่อ้งน าสตัวน์ ้าทีจ่บัไดข้ึน้ฝั่งของสห

ภาพยุโรป 
2.2.6 



 

 
 

 

รูปที ่2: การก าหนดส่วนประกอบจากพชืทีเ่ขา้เกณฑ ์

 

ผลการประเมนิความเสีย่งของการท าลายป่า / การแปลงทีด่นิ (D/C) และความหมายโดยนัยส าหรบัการจดัหาสว่นประกอบจากพชื ตามมาตรฐานฉบบันี ้

ไมม่กีารก าหนดขอ้ก าหนดในการจดัหาทีช่ดัเจนส าหรบัส่วนประกอบในหมวดหมู ่ 3) 

ทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืสว่นประกอบทีไ่ม่แสดงว่ามคีวามเสีย่งต ่าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าลายป่าหรอืการแปลงทีด่นิในห่วงโซอุ่ปทานของส่วนผสมจากพชื ASC 

จะทบทวนเรือ่งนีแ้ละอาจเปลีย่นแปลงไดใ้นมาตรฐานฉบบัตอ่ ๆ ไปในอนาคต 
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ส่วนประกอบจากพชื 
ถั่วเหลอืงและน ้ามนัปาลม์ 

ปรมิาณสูงสุด 

พืชอืน่ๆ 

ผ่านการตรวจสอบสถานะหรอืไม่? 
การตรวจสอบสถานะวตัถุดบิ 

การตรวจสอบสถานะผูผ้ลติส่วนประกกอบ 

1) ส่วนประกอบจากพชืทีม่คีวามเสีย่งทั่วโลก (ไดแ้ก่ 

ถั่วเหลอืง/น ้ามนัปาลม์) 

3) 

ส่วนประกอบจากพชืประเภทอืน่ๆ 

ไ

แสดงใหว่้ามคีวามเสีย่ง

สูง 
 ตามหน่ึงในแนวทางในภาคผนวก 6 

จดัหาไมไ่ด ้ 

โดย UoC  
5.1.8, 5.1.9, 2.2.10 

จดัหาได ้ 

โดย UoC (แต่ไม่ถอืเป็น 

“ส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ”์) 
5.1.9  

ไม่ใช ่

ใช ่

ไ

ส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ ์
5.1.10 

จ าแนกห่วงโซอุ่ปทานของพชืออกเป็น 1) พชืทีรู่ก้นัว่ามคีวามเสีย่งทั่วโลก (กล่าวคอื ถั่วเหลอืง/น ้ามนัปาลม์) 2) พชืทีม่ปีรมิาณสูงสุด และ 3) พชืประเภทอืน่ๆ 

ใหค้วามส าคญักบั 1) และ 2) 5.1.2 

2) 

ส่วนประกอบจากพืชทีม่ปีรมิาณสูงสุด 

ใใ

ไมม่คีวามเสีย่งสูงแต่แสดง

ไม่ไดว่้ามคีวามเสีย่งต ่า 
ตาม 1 ใน 4 แนวทางในภาคผนวก 6 

แสดงไดว่้ามคีวามเสีย่งต ่า  
ตาม 1 ใน 4 แนวทางในภาคผนวก 6 

แสดงไดว่้ามคีวามเสีย่งต ่า  
ตาม 1 ใน 4 แนวทางในภาคผนวก 6 

ไมม่คีวามเสีย่งสูงแต่แสด

งไมไ่ดว่้ามคีวามเสีย่งต ่า 
โดยมี 1 ใน 4 แนวทางในภาคผนวก  

แสดงใหว่้ามคีวามเสีย่งสูง 
ตามหน่ึงในแนวทางในภาคผนวก 6 

มีพนัธสญัญาสาธารณะ รวมถงึแผนปฏบิตักิาร จุดส าคญั 

และวนัทีเ่ป้าหมายในการบรรลุห่วงโซอุ่ปทานทีป่ลอดจาก D/C หรอืไม่? 5.1.7 

ไใ

อาจมคีวามเสีย่งทีว่ตัถุดบิปฐมภูมมิาจากพืน้ทีท่ีเ่กดิจากการท าลายป่า/การแป

ลงสภาพป่าทีถู่กกฎหมายหรอืไม่? 5.1.3 

มีพนัธสญัญาสาธารณะ รวมถงึแผนปฏบิตักิาร จุดส าคญั 

และวนัทีเ่ป้าหมายในการบรรลุห่วงโซอุ่ปทานทีป่ลอดจาก D/C หรอืไม่? 5.1.7  

ใไ

จดัหาไมไ่ด ้ 

โดย UoC  
5.1.9 

สมคัรใจ: 

มีความเสีย่งทีว่ตัถุดบิปฐมภูมิมาจากพื ้

นทีท่ีเ่กดิจากการท าลายป่า/การแปลง

ทีด่นิทีถู่กกฎหมายหรอืไม่? 5.1.4 

มพีนัธสญัญาต่อสาธารณะในการกา้วไปสู่ห่วงโซอุ่ปทานทีป่ลอดการท าลายป่า/การแปลงทีด่นิ (D/C) หรอืไม่? 5.1.1 

ใช ่

ไม่ใช ่



มาตรฐานอาหารสตัวข์อง ASC แกไ้ขคร ัง้ที ่1.0 (มถุินายน 2021) 

 

หนา้ 94 

 

 

 

 

 

 

2. การค านวณปรมิาณทีเ่ขา้เกณฑ ์

ปฏบิตัติามขัน้ตอนทัง้ 4 ขัน้ตอนเหลา่นีเ้พือ่ค านวณปรมิาณทีเ่ขา้เกณฑส์มดลุรวม: 

1) รวมปรมิาณ (ตนั) ของสว่นประกอบจากแหล่งทะเลทีเ่ขา้เกณฑ ์

2) รวมปรมิาณ (ตนั) ของสว่นประกอบจากพชืทีเ่ขา้เกณฑ ์

3) รวมปรมิาณ (ตนั) ของวตัถุดบิอาหารสตัวท์ีเ่ขา้เกณฑ ์

4) รวมปรมิาณ (ตนั) ของสารเสรมิในอาหารสตัว ์

ผลรวมของปรมิาณส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ ์1) - 4) ขา้งตน้ เท่ากบั “ปรมิาณทีเ่ขา้เกณฑส์มดุลมวล”  
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รูปที ่3: แบบจ าลองส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ ์

 

  

แบบจ าลองการแยกประเภท แบบจ าลองสมดุลมวล 

ปรมิาณส่วนประกอบทีเ่ขา้เก

ณฑท์ัง้หมด (ที ่UoC ไดร้บั) 

ปรมิาณทีเ่ขา้เกณฑส์มดุลมวล 

กล่าวคอื ปรมิาณของส่วนประกอบจากแหลง่ทะเล 

ส่วนประกอบจากพชื วตัถดุบิอาหารสตัว ์

และสารเสรมิในอาหารสตัวใ์นผลติภณัฑข์าออกที ่UoC 

ขายตามแบบจ าลองสมดลุมวล 

ส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑ ์

ผลติภณัฑท์ี ่UoC 

จ าหน่ายตามแบบจ าลองการแยกประเภทจะรวมเฉพาะ

ส่วนประกอบทีเ่ขา้เกณฑเ์ท่านัน้  



 

 
 

 

ภาคผนวก 6 

กระบวนการรบัประกนัส าหรบัห่วงโซอ่ปุทานทีป่ลอดการท าลายป่า/การแปลงที่

ดนิ 

 

ส่วนประกอบจากพชืที ่UoC ใชจ้ าเป็นตอ้งไดร้บัการประเมนิระดบัความเสีย่งส าหรบัปัจจยัเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นตารางที ่3 

ขัน้ตอนเพิม่เตมินีมุ้ง่เนน้ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าลายป่าและการแปลงทีด่นิ (ทีถ่กูกฏหมาย)  

 

ตาราง 3: ปัจจยัเสีย่งส าหรบัส่วนประกอบจากพชื และแผนงานทีม่คีวามเสีย่งต ่า  

 

 ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ปัจจยัเสีย่งส าหรบัวตัถุดบิปฐมภูมจิากพชื 

 

ความเสีย่งทีว่ตัถุดบิปฐมภูมมิาจากพืน้ทีท่ีเ่กดิจา

กการท าลายป่า/การแปลงทีด่นิทีถู่กกฎหมาย 

 

แผนงานของบุคคลทีส่ามทีแ่สดงไดว้่ามคีวามเสีย่งต ่าส าหรบั

วตัถุดบิปฐมภูมจิากพชืส าหรบัปัจจยัเสีย่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 
206 

ดูเว็บไซตข์อง ASC  

 

UoC 

อาจเลอืกแนวทางหน่ึงในสีแ่นวทางเพือ่ประเมนิและก าหนดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าลายป่าและการแปลงทีด่ิ

น 

 

อาจเลอืกใชแ้นวทางอืน่ในการประเมนิปัจจยัเสีย่งของการท าลายป่า/การแปลงสภาพทีด่นิได ้

หากแนวทางดงักล่าวไมส่่งผลวา่มคีวามเสีย่งต า่ ใหเ้ลอืกแนวทางอืน่แทน  ในกรณีของการปะปนส่วนประกอบ (เชน่ 

การผสม) ใหย้ดึของวสัดุทีม่คีวามเสีย่งสูงสุดในการจดัประเภทส่วนผสมดงักลา่ว 

 

แนวทางทีก่ล่าวถงึ ไดแ้ก ่

 

1. บตัรคะแนนประเทศ  

a. ASC จะจดัเตรยีมบตัรความเสีย่งของประเทศบนเว็บไซต ์ASC 

ซึง่จดัอนัดบัระดบัความเสีย่งของประเทศ แยกเป็นความเสีย่งต า่ ปานกลาง และสงู 

ตามปัจจยัเสีย่งในตารางที ่3 ส าหรบัประเทศทีม่คีวามเสีย่งต ่าในประเด็นปัจจยัเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

UoC ไม่จ าเป็นตอ้งมกีารประเมนิความเสีย่งเพิม่เตมิ 

ส าหรบัประเทศทีย่งัไม่มบีตัรความเสีย่งประเทศ 

จ าเป็นตอ้งใชแ้นวทางอืน่ในการระบุว่ามคีวามเสีย่งต า่  

 

2. การประเมนิระดบัประเทศ/รายสาขา:  

a. UoC ด าเนินการประเมนิระดบัประเทศหรอืรายสาขา  

b. ในกรณีทีม่คีวามเสีย่งต ่า ตอ้งมหีลกัฐานดงันี ้

 
206ASC จะทบทวนรูปแบบของการรบัรองโดยบุคคลทีส่ามอืท่ีร่ะบุความเสีย่งในตารางและอาจรบัรองในมาตรฐานในฉบบัอืน่ๆ ในอนาคต 
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i. การประเมนิความเสีย่งหรอืบทสรุปการประเมนิ 

ii. ผลการประเมนิความเสีย่ง ไดแ้ก ่ระดบัความเสีย่ง 

iii. โปรแกรมตดิตามตรวจสอบทีน่ ามาใช ้

 

3. การประเมนิผูผ้ลติส่วนประกอบ207  

a. UoC ด าเนินการรว่มกบัผูผ้ลติส่วนประกอบเพือ่แสดงว่าวตัถุดบิปฐมภูมจิากพชืมคีวามเสีย่งต ่า 

ตามปัจจยัเสีย่งตามทีร่ะบุในตารางที ่3  

b. ในกรณีทีม่คีวามเสีย่งต ่า ตอ้งมหีลกัฐานดงันี ้

i. การประเมนิความเสีย่งหรอืบทสรปุการประเมนิ 

ii. ผลการประเมนิความเสีย่ง ไดแ้ก ่ระดบัความเสีย่ง 

iii. มาตรการทีใ่ชแ้ละประสทิธผิล 

iv. โปรแกรมตดิตามตรวจสอบทีน่ ามาใช ้ 

c. ในกรณีทีย่งัไม่บรรลุผลความเสีย่งต ่า 

แต่มแีผนปฏบิตักิารอยู่ระหว่างด าเนินการทัง้นีเ้พือ่บรรลุพนัธสญัญาต่อสาธารณะ ตอ้งมหีลกัฐานดงันี ้

i. การวเิคราะหก์ารตรวจสอบยอ้นกลบัของวตัถุดบิปฐมภูม ิ

ii. การประเมนิความเสีย่งหรอืบทสรปุการประเมนิ 

iii. ผลการประเมนิความเสีย่ง ไดแ้ก ่ระดบัความเสีย่งต่อปัจจยัเสีย่ง 

iv. มาตรการทีใ่ชแ้ละประสทิธผิล 

v. โปรแกรมตดิตามตรวจสอบทีน่ ามาใช ้

vi. สถานะของความคบืหนา้เกีย่วกบัเป้าหมายเชงิปรมิาณและจ าเพาะเชงิภูมศิาสตรแ์ละจดุส าคั

ญในแผนปฏบิตักิารสาธารณะ 

4. การรบัรอง  

a. ASC พจิารณาแผนงานทีร่ะบุไวใ้นตารางที ่3 เพือ่ระบุปัจจยัเสีย่งเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามคีวามเสีย่งต ่า 

 

 

 

 

  

 
207AFi มหีลกัการชีแ้นะเกีย่วกบัการมส่ีวนรว่มของห่วงโซอุ่ปทานและการตดิตามตรวจสอบและการยนืยนั: https://accountability-

framework.org/contents-of-the-framework/monitoring-and-verification/ 

https://accountability-framework.org/contents-of-the-framework/monitoring-and-verification/
https://accountability-framework.org/contents-of-the-framework/monitoring-and-verification/
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ภาคผนวก 7 แผนผงัแสดงขอ้ก าหนดส าหรบั DD 

การประเมนิความเสีย่งทีป่ลอด D/C และตารางสรุปประเภทงานทีไ่ดร้บัอนุญาต 

 

 

รูปที ่4: โครงรา่งกระบวนการทั่วไปส าหรบักรอบการบรหิารความเสีย่ง  

 

 

 

  
กรอบการบรหิารความเสีย่ง 

ขัน้ตอนที1่ - ก าหนดเจตนา/วตัถปุระสงค ์

ขัน้ตอนที ่2 - ก าหนดปัจจยัเสีย่ง 

ปัจจยัเสีย่งใด (เชน่ “ประเด็นหรอืหวัขอ้”) ทีต่อ้งไดร้บัการประเมิน? 

อาจก าหนดไวล้่วงหนา้และ/หรอืขึน้อยู่กบัการประเมินวตัถุประสงคเ์อง 

ขัน้ตอนที ่3 - ประเมนิความเสีย่ง (เช่น 

การประเมนิความเสีย่ง) 
การท าซ า้ขึน้อ

ยู่กบัผลการตดิ

ตามตรวจสอบ 

การท าซ า้ขึ ้

นอยู่กบัผลก

ารตรวจสอบ 

ในกรณีทีม่าตรฐานไมไ่ดก้ าหนดชดุค่าเร ิม่ตน้ของปัจจยัเสี ่

ยง 

ใหท้ าการตรวจสอบในส่วนของกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งถงึความ

ตัง้ใจของกรอบการบรหิารความเสีย่งเป็นระยะๆ 

และก าหนดปัจจยัเสีย่งใหม่ตามความจ าเป็น 

ระยะเวลาในการตรวจสอบขึน้อยู่กบัผลการประเมินความเสี ่

ยง 

การท าซ า้ขึน้อ

ยู่กบัผลการตดิ

ตามตรวจสอบ 

ขัน้ตอนที ่4 - น ามาตรการทีเ่หมาะสมมาใช ้

รวบรวมขอ้มูลเพือ่ประเมินความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบของปัจจยัเสีย่งทีร่ะบุ 

(ขัน้ตอนที ่2) ภายในขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้ง ประเมนิระดบัความเสีย่งออกเป็น 

ต า่-ปานกลาง-สูง 

ก าหนดตวัชีว้ดัความเสีย่งเพือ่รวมไวใ้นโปรแกรมตดิตามตรวจสอบ 

(ขัน้ตอนที ่5ก และ 5ข) และเกณฑต่์างๆ เพือ่เร ิม่ขัน้ตอนการด าเนินการ 

(ขัน้ตอนที ่4) 

จะตอ้งมีการประเมินความเสีย่งเพิม่หากมีการเปลีย่นแปลงในขอบเขต 

น ามาตรการมาใชเ้พือ่ลดผลการประเมินความเสีย่งปานกลางแล

ะสูง (ขัน้ตอนที ่3) และสรา้งแผนปฏบิตักิารทีมี่ระยะเวลาจ ากดั 

มาตรการทีว่่าอาจเป็น การป้องกนั การบรรเทา การแกไ้ข 

การท าซ า้ขึน้อยู่

กบัผลการตดิตา

มตรวจสอบ 

ขัน้ตอนที ่5ข - ตดิตามตรวจสอบมาตรการทีน่ ามาใช ้

ตดิตามตรวจสอบประสิทธผิลของมาตรการทีน่ ามาใช ้

ระยะเวลาและความถีข่องการตดิตามตรวจสอบขึน้อยู่กบัแต่ละมา

ตรการ 

ขัน้ตอนที ่5ก - 

ตดิตามตรวจสอบตวัชีว้ดัความเสีย่ง 

ตดิตามตรวจสอบตวัชีว้ดัความเสีย่งส าหรบัปัจจยัเสีย่ง 

ทัง้นีเ้พือ่ใหแ้น่ใจว่าระดบัความเสีย่งทีก่ าหนดมานัน้ยงัคงใชไ้ด ้



 

 
 

 

รูปที ่5: ภาพประกอบของแนวทางทัง้ 4 แนวทางซึง่อาจน ามาใชก้ าหนดการตรวจสอบสถานะว่ามคีวามเสีย่งต่ 

 

  

เร ิม่ตน้ดว้ยแนวทางทีเ่ลอืก  

ท าแบบทดสอบนีซ้ า้แยกกนั หน่ึงคร ัง้ส าหรบัปัจจยัเสีย่งหน่ึงดา้น และอกีคร ัง้ส าหรบัแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปนี:้  

- ผูผ้ลติส่วนประกอบ 2.2.5 

- การผลติวตัถุดบิปฐมภูม ิจากพชื  2.2.6 

- การผลติวตัถุดบิปฐมภูมจิากแหล่งทะเล  2.2.6 

แนวทาง  

บตัรคะแนนประเทศ 

หากแนวทางใดแนวทางหน่ึงส่งผลใหม้คีวามเสีย่งต ่า 

ถอืว่าผ่านการตรวจสอบสถานะแลว้เน่ืองจาก 

- ประเมนิปัจจยัเสีย่งแลว้ 

- ประเมนิผูผ้ลติส่วนประกอบแลว้ 2.2.8 

- ประเมนิวตัถุดบิปฐมภูมแิลว้ 2.2.9 

หากแนวทางทีเ่ลอืกไม่ส่งผลใหม้คีวามเสีย่ง

ต า่ ใหเ้ลอืกแนวทางอืน่ 

แนวทาง   

การประเมนิการประมงส าหรบัวตัถุดบิปฐมภูมิ จากแหล่งทะเล 

การประเมนิระดบัประเทศ/รายสาขาส าหรบัวตัถุดบิปฐมภูม ิจากพชื 

การประเมนิอุตสาหกรรม/รายสาขาส าหรบัผูผ้ลติส่วนประกอบ 

แนวทาง  

การประเมนิผูผ้ลติส่วนประกอบ 

แนวทาง  

การรบัรอง 

หากไม่มแีนวทางใดเลยทีส่่งผลใหม้คีวามเสีย่งต ่า 

ถอืว่าไม่ผ่านการตรวจสอบสถานะเน่ืองจาก 

- ประเมนิปัจจยัเสีย่งแลว้ 

- ประเมนิผูผ้ลติส่วนประกอบแลว้ 2.2.8 

- ประเมนิวตัถุดบิปฐมภูมแิลว้ 2.2.9 

ผลความเสีย่งการตรวจสอบสถานะ 
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ตาราง 4: ประเภทของงานทีไ่ดร้บัอนุญาตต่อกลุ่มอายุ ตารางนีส้รุปประเภทของงานทีอ่นุญาตใหท้ าส าหรบัแต่ละกลุม่อายุ เซลลท์ีแ่รเงาคอืรายการทีไ่ม่อนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
208อนุสญัญาฉบบัที ่138 ของ ILO อนุญาตใหเ้ยาวชนอายุ 14 ปีเป็นขอ้ยกเวน้ในประเทศก าลงัพฒันาบางประเทศ ASC ปฏบิตัติามอนุสญัญา ILO ฉบบัที ่138 และอนุญาตใหม้กีารจา้งงานตัง้แต่อายุ 14 

ปีในประเทศเหล่านีเ้ชน่กนั 
209อนุสญัญาฉบบัที ่138 ของ ILO อนุญาตใหเ้ด็กอายุ 12 ปีเป็นขอ้ยกเวน้ในประเทศก าลงัพฒันาบางประเทศ ASC ปฏบิตัติามอนุสญัญาฉบบัที ่138 ของ ILO และอนุญาตใหจ้า้งเด็กทีม่ตี ัง้แต่อายุ 12 

ปีในประเทศเหล่านีเ้ชน่กนั 

อาย ุ

 

ประเภทของงาน 

≥ 18  

 

ผูใ้หญ ่

15(14208) - 17  

 

พนักงานเด็ก เด็ก 

13(12209) - 14  

 

เด็ก 

< 13(12)  

 

เด็ก 

งานทุกประเภท รวมถงึงานอนัตราย     

งานทีไ่ม่เป็นอนัตราย       

งานเบา       
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ตาราง 5: ชัว่โมงการท างานและพกัผ่อนทีอ่นุญาตตามกลุ่มอายุ 

 

กลุ่มอาย ุ ชัว่โมงการท างาน / พกัผ่อน 

ผูใ้หญ ่ ≥18 

8 ชม./วนั 

และ 

48 

ชม./สปัดาห ์

 

12 ชม./สปัดาห ์

 

ตอ้งเป็นกรณีพเิศ

ษและสมคัรใจ 

1 ชม./ 8 ชม. 11 ชม. 24 ชม. (1 วนั) 

 

ไดร้บัค่าแรงเ

ป็นเวลา 3 

สปัดาห ์

ปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานอตุสาหกรร

มว่าดว้ยการจา่ยเงนิอตัราพเิศษ ช ัว่โมงท างาน 

เวลาพกั เวลาพกัผ่อนตอ่วนั 

เวลาพกัผอ่นต่อสปัดาห ์

และการประเมนิสุขภาพส าหรบัการท างานกลา

งคนื 

 

พนักงา

นเด็ก 

เด็ก 

 

15(1

4210) 

– 17 

8 ชม./วนั 

และ 

40 

ชม./สปัดาห ์

 

0.5 ชม./ 4.5 

ชม. 
12 ชม. 

48 ชม. (2 วนั) 

ไมอ่นุญาตใหท้ างานระหว่างเวลา 22:00 น. - 

06:00 น. 

 

เด็ก 

 

13(1

2211) 

- 14 

3 ชม./วนั 

และ 

14 

ชม./สปัดาห ์

 

0.5 ชม./ 3 ชม. 14 ชม. 
ไมอ่นุญาตใหท้ างานระหว่างเวลา 20:00 น. 

ถงึ 06:00 น. 

  
ชัว่โมงกา

รท างาน 

(จ านวนช ัว่โมงสู

งสุด 

ไม่รวมชว่งพกั) 

งานล่วงเวลา 

(จ านวนช ัว่โมงสูงสุดต่อสั

ปดาห)์ 

เวลาหยุดพกั 

(จ านวนช ัว่โมงขัน้ต ่าต่

อกะการท างาน) 

เวลาพกัผ่อ

นต่อวนั 

(ชัว่โมงตดิต่อกนั

ขัน้ต ่าต่อ 24 

ชม.) 

เวลาพกัผ่อน

ต่อสปัดาห ์ 

(ชัว่โมงตดิต่อกนัขัน้

ต ่าต่อ 7 วนั) 

การหยุดพั

กประจ าปี 

(ขัน้ต ่าต่อ 1 

ปีทีท่ างานครบปี) 

การท างานกลางคนื 

  

 
210อนุสญัญาฉบบัที ่138 ของ ILO อนุญาตใหเ้ยาวชนอายุ 14 ปีเป็นขอ้ยกเวน้ในประเทศก าลงัพฒันาบางประเทศ ASC ปฏบิตัติามอนุสญัญา ILO ฉบบัที ่138 และอนุญาตใหม้กีารจา้งงานตัง้แต่อายุ 14 

ปีในประเทศเหล่านีเ้ชน่กนั 
211อนุสญัญาฉบบัที ่138 ของ ILO อนุญาตใหเ้ด็กอายุ 12 ปีเป็นขอ้ยกเวน้ในประเทศก าลงัพฒันาบางประเทศ ASC ปฏบิตัติามอนุสญัญาฉบบัที ่138 ของ ILO และอนุญาตใหจ้า้งเด็กทีม่ตี ัง้แต่อายุ 12 

ปีในประเทศเหล่านีเ้ชน่กนั 
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ภาคผนวก 8 ขอ้ก าหนดของ UoC ในการเผยแพรข่อ้มูลและการท ารายงานไปยงั ASC 

ชือ่รายงาน เผยแพรเ่ป็นสาธารณะ 
รายงานไปยงั 

ASC 
เทมเพลต ตวัชีว้ดั 

รายงานปรมิาณการใชน้ ้า ไม่ใช ่ ใช ่ ใช ่ 1.18.2 

แผนการอนุรกัษแ์ละใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ 1.18.4 

รายงานการก าจดัของเสยี ไม่ใช ่ ใช ่ ใช ่ 1.19.2 

แผนการจดัการของเสยี ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ 1.19.3 

รายงานน ้าทิง้ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ 1.20.2 

แผนการจดัการน ้าทิง้ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ 1.20.3 

รายงานปรมิาณการใชพ้ลงังาน ไม่ใช ่ ใช ่ ใช ่ 1.21.2 

แผนการประหยดัพลงังาน ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ 1.21.3 

รายงานการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก ใช ่ ใช ่ ใช ่ 1.21.4 

รายงานวตัถุดบิปฐมภูมแิละส่วนประกอบ ใช ่ ไม่ใช ่ ใช ่
2.2.3 

2.2.4 

รายงานการตรวจสอบสถานะและแนวทาง ใช ่ ใช ่ ใช ่ 2.2.10 

การประเมนิรายสาขา/การประมงหรอืรายงานสรุปการประเมินผูผ้ลติส่วนประกอบ ใช ่ ใช ่ ใช ่ 2.2.11 

รายงานปรมิาณการขาย (สมดุลมวล) ไม่ใช ่ ใช ่ ใช ่
3.2.4 

 

รายงานปรมิาณการขาย (การแยกประเภท) ไม่ใช ่ ใช ่ ใช ่
3.2.5 

 

รายงานระดบัความยั่งยนืส่วนใหญ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ 4.1.5 

รายงานปรมิาณส่วนประกอบจากแหล่งทะเล ใช ่ ใช ่ ใช ่ 4.1.6 

รายงานความคบืหนา้ส่วนประกอบจากพชืทีป่ลอดการท าลายป่าและการแปลงทีด่นิ ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ 5.1.11 
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รายงานส่วนประกอบจากพชืทีม่คีวามเสีย่งต ่า ใช ่ ใช ่ ใช ่ 5.1.12 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบ - หนา้นีจ้งใจเวน้ว่างไว ้


