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อภิธานศพัท์ 
ค า ค าจ ากดัความ 

การพฒันาร่วม 
Associated development 

ประกอบด้วย การตัง้โรงงาน, การกะเทาะเปลอืก, เรอืนเพาะปลูก,ทีพ่กัอาศยั ค่าย และท ีท่ างาน , ถนน/ทาง, การ
แบ่งแยกเขตแดนอย่างถาวร ,การระบายน ้า,โรงงานบ าบัดน ้าเสีย , ศูนย์เกบ็ผลผลติ, การปลูกแบบข ัน้บันได ,ดนิท ีม่ ี
ความอุดมสมบูรณ์, การครอบครองรายย่อย/ทีด่นิแปลงเลก็ๆ  และการพฒันาอื่นๆท ีเ่ก ีย่วข้องกบัการด าเนนิการ
พฒันาน ้ามนัปาล์มแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโดยเกษตรกรผู้ปลูก หรอื ฝ่ายอื่นๆ กต็าม   

ทีด่นิการเกษตรท ีท่ ิ้งร้าง
Abandoned agricultural 
land 

ทีด่นิการเกษตร (รวมถงึฟาร์มปศุสัตว์) ทีไ่ม่ได้รบัการพฒันามานานเกนิ 3 ปี (ในช่วงเวลาท ีม่กีารย ืน่วธิกีารปลูก
ปาล์มน ้ามนัในพื้นท ีใ่หม่   (NPP) 

การกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอน 
Carbon Stock 

การเกบ็กกัของก๊าซคาร์บอนในท ีด่นิ หมายถงึ ท ีด่นิท ีม่กี๊าซคาร์บอนอยู่เหนอืหรอืใต้พื้นดนิ ตามค าจ ากดัความใน 
ระเบียบวธิกีารประเมนิก๊าซเรอืนกระจกของ RSPOส าหรบัการเพาะปลูกใหม่ อ้างอิงไว้ใน ผนวก 2  ของปี 
พ.ศ.2556 เก ีย่วกบั  ค าจ ากดัความของ RSPO  และการกบัเกบ็ของก๊าซคาร์บอนในปรมิาณต ่า   

การประเมนิการกกัเกบ็ 
คาร์บอน 
Carbon Stock Assessment 

ส่วนประกอบของการประเมนิเรือ่งก๊าซเรอืนกระจก  การวดัปรมิาณการสะสมของก๊าซคาร์บอนของพื้นท ีก่าร
เพาะปลูกท ีไ่ด้รบัการน าเสนอ โดยท าตามวธิกีารพื้นฐานท ีไ่ด้รบั 
การแนะน าในระเบียบการการประเมนิก๊าซเรอืนกระจกในการผลติน ้ามนัปาล์มแบบย ัง่ยนืส าหรบัการเพาะปลูกใหม่  
โดยพจิารณาประเมนิเฉพาะก๊าซคาร์บอนทีอ่ยู่เหนอืหรอืใต้พื้นดนิท ีม่สีิ่งมชีวีติ และ ดนิท ีม่สีารอินทรยี์ในดนิพรุร่วน
เท่านัน้ สารอินทรยี์ในดนิอื่นๆ 
จะไม่ได้รบัการพจิารณา 

การปรบัท ีด่นิ 
Conversion  

ในบรบิทของการปลูกปาล์มน ้ามนัในพื้นท ีใ่หม่ การปรบัท ีด่นิ หมายถงึ กระบวนการ เคลยีร์พื้นท ีห่รอืก าจดัพชืคลุม
ดนิท ีไ่ม่ใช่ปาล์มน ้ามนัเพือ่ใช้พื้นท ีป่ลูกปาล์มน ้ามนั 

ดนิท ีข่าดความอุดมสมบูรณ์ 
Fragile soils 

อธบิายไว้ในผนวก 2 หลกัการและเกณฑ์ก าหนดในการผลติน ้ามนัปาล์มอย่างย ัง่ยนื (RSPO P&C) และค าจ ากดัใน
การตคีวามความระดบัประเทศเกีย่วกบัการผลติน ้ามนัปาล์มอย่างย ัง่ยนื  
ปี พ.ศ 2556 

การส ารวจภูมปิระเทศ 
Groundtruth 

กระบวนการการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานผ่านการสังเกตหรอืวดัด้วยตา และ/หรอื การวดั หรอืจะเป็นการตรวจจบั
ระยะไกล เช่น ข้อมูลดาวเทยีม เป็นต้น 

การรบัรองแบบกลุ่มGroup 
Certification 

การรบัรองมาตรฐานของกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน ้ามนัด้วยการรบัรองท ีจ่ดัให้ท ัง้กลุ่มโดยใช้มาตรฐานการรบัรองของ 
RSPO 

ผู้จดัการกลุ่ม 
Group Manager 

บุคคล หรอืกลุ่มคน หรอื องค์กรท ีม่หีน้าท ีร่บัผดิชอบในระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารจดัการกลุ่ม ซึง่
อาจจะเป็นบุคคล หรอืองค์กรกไ็ด้ เช่น เกษตรกรอิสระ, หรอืผู้ค้าขายปาล์มน ้ามนัทะลายสด, สมาคมอิสระ หรอื
โรงงาน เป็นต้น  โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท ีร่่างไว้ในส่วนท ี ่2 E.1.2 เก ีย่วกบัเอกสารการรบัรองแบบกลุ่ม 

สมาชกิกลุ่ม 
Group Member 

ผู้ปลูกรายบุคคลท ีม่ส่ีวนรวมอย่างเป็นทางการเพือ่ให้ได้รบัการรบัรองการผลติปาล์มน ้ามนัทะลายสดภายใต้
มาตรฐานของกลุ่มการปลูกปาล์มน ้ามนัอย่างย ัง่ยนื RSPO 

สิ่งปกคลุมท ีด่นิ 
Land cover 

ประเภทของพชืพนัธ์ุ ก้อนหนิ น ้า หรอืวสัดุปลอมแปลงใดๆท ีป่กคลุมอยู่บนพื้นดนิ 
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การแบ่งช ัน้ของสิ่งท ีป่กคลุม
พื้นดนิ 
Land cover stratification 

การจดัหมวดหมู่ของสิ่งท ีป่กคลุมท ีด่นิให้เป็นไปตามมาตรฐานในการประเมนิก๊าซเรอืนกระจกในการผลติน ้ามนั
ปาล์มอย่างย ัง่ยนื RSPO ส าหรบัการเพาะปลูกใหม่เพือ่ด าเนนิการวเิคราะห์ข้อมูล GSI จากการตรวจจบัระยะไกล  

การเตรยีมท ีด่นิ 
Land preparation 

การปฏิบัตเิพือ่เตรยีมท ีด่นิส าหรบัการเพาะปลูกปาล์มน ้ามนัและการพฒันางานท ีเ่ก ีย่วข้อง เช่น การเคลียร์พื้นท ี ่
หรอืการก าจดัพชือื่นๆ ท ีม่อียู่  รวมท ัง้ปรบัเปลีย่นภูมปิระเทศ และการระบายน ้า หรอืการเตรยีมดนิ 

การใช้สอยท ีด่นิ 
Land Use 

ประเภทของงานท ีใ่ช้ต่อขนาดของท ีด่นิ 

ดนิท ีข่าดความอุดมสมบูรณ์ 
Marginal soils 

ระบุไว้ในผนวก 2 ในเอกสารหลกัการและเกณฑ์ก าหนดในการผลติน ้ามนัปาล์มอย่างย ัง่ยนื (RSPO P&C) ปี 
พ.ศ.2556 และค าจ ากดัระดบัประเทศในการตคีวามระดบัประเทศ 
ในเรือ่งการผลติน ้ามนัปาล์มอย่างย ัง่ยนื  RSPO 

การปลูกปาล์มน ้ามนัในพื้นท ี่
ใหม่ และการพฒันาปาล์ม
น ้ามนัใหม่ 
New oil palm planting or 
new oil palm development 

การวางแผนการปลูกปาล์มน ้ามนัในท ีด่นิท ีไ่ม่เคยมกีารปลูกปาล์มน ้ามนัมาก่อน 

การมส่ีวนร่วม 
Participatory  

กระบวนการท ีเ่ก ีย่วข้องกบัรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างย ิง่ การเปิดโอกาสการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียใด  ๆ
กต็าม ท ีค่าดว่าได้รบัผลกระทบได้มารวบรวมและให้ข้อมูล  รวมถงึการตดัสินใจในเรือ่งท ีส่่งผลกระทบต่อพวกเขา  

ป่าสมบูรณ์ 
Primary forest 
 

ป่าสมบูรณ์คอืป่าท ีไ่ม่เคยมกีารตดัไม้ และท าลายจากผลกระทบหรอืล่วงล ้าทางธรรมชาต ิโดยไม่ค านงึถงึอายุของ
ป่า อีกท ัง้ยงัรวมถงึป่าท ีม่ชีุมชนในท้องถิน่พงึพาอาศยัอยู่ร่วมอย่างกลมกลนืไปกบัธรรมชาติ การด ารงชวีติแบบ
ชุมชนดัง้เดมิท ีผู่กพนักบัการอนุรกัษ์ป่า และใช้ความหลากหลายทางชวีภาพ  สิ่งท ีค่ลุมดนิส่วนใหญ่เป็นสสารทาง
ธรรมชาตแิละ  
ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟูตามธรรมชาตติามวฏัจกัร (จากประชุมผู้เช ีย่วชาญองค์การอาหารและเกษตรกรรมของ
องค์การสหประชาชาตคิรัง้ท ี ่2 เก ีย่วกบัเรือ่ง on Harmonizing Forest related Definitions or Use by Various 
Stakeholders, 2001)การตคีวามแต่ละประเทศจะระบุความหมายทีเ่ฉพาะมากกว่า 

การแจ้งข้อมูลสาธารณะ
Public Notification 

การให้ข้อมูลแก่สาธารณชนผ่านทางเวบ็ไซต์ของ RSPO หรอืกระดานป้ายตดิประกาศในท้องท ี ่ เพือ่สอบถามความ
พงึพอใจ  และ/หรอืการปฏิบัตกิารใดๆเกีย่วข้องกบั ผู้ปลูกปาล์มน ้ามนั ความคดิเหน็ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียตาม
ระยะเวลาการแจ้งข้อมูลก่อนเริม่การพฒันาใดๆ 

การปลูกซ ้า 
Replanting 

การปลูกปาล์มน ้ามนัในท ีด่นิท ีเ่คยปลูกปาล์มน ้ามนัมาก่อน 

เกษตรกรรายย่อย
Smallholder 

เกษตรกรผู้ท ีป่ลูกปาล์มน ้ามนั บางครัง้ได้มกีารผลติพชืพนัธ์อื่นๆ เพือ่ด ารงชพีประกอบด้วย เป็นการเกษตรโดยใช้
แรงงานในครอบครวัเป็นแรงงานหลกัในการรายได้จากการเพาะปลูกในพื้นท ี ่โดยท ีข่นาดพื้นท ีท่ ีใ่ช้ปลูกปาล์มน ้ามนั
ปกตจิะน้อยกว่า 50 เฮกแตร์ 

เกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ 
Independent Smallholder 

เกษตรกรรายย่อยท ีไ่ม่ผูกมดัสัญญา ข้อตกลงสินเช ือ่ หรอืวางแผนใดๆ กบัโรงงานใดๆ โดยเฉพาะ 

เกษตรกรรายย่อยภายใต้
โครงการ 
Scheme Smallholder 

เกษตรกรรายย่อยรวมตวัอย่างตามโครงสร้างของสญัญา หรอืได้ลงข้อตกลงไว้กบัโรงงาน  
(ข้อตกลงทางสินเช ือ่และ/หรอื ด้วยการวางแผนกบัโรงงานโดยเฉพาะ แต่สมาคมจ าเป็นต้องจ ากดัภายใต้ความ
เกีย่วข้องเหล่านี้) [บันทกึ: ยกตวัอย่างเช่นรูปแบบ พลาสม่าของอินโดนเีซยี, ในภาคส่วนอื่นของโลก เช่น ทวปี
อเมรกิาใต้ เกษตรกรรายย่อยประเภทข้างต้น สามารถถูกเรยีกได้อีกอยา่งว่า เกษตรกรรายย่อยท ีเ่ก ีย่วข้อง] 
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รายการของค าย่อ 

 

ALS โครงการที่ไดร้บัการอนุมตัจิากผูป้ระเมนิ Assessor Licensing Scheme 

AMDAL การวิเคราะห์ดา้นผลกระทบของสิง่แวดลอ้ม Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(Analysis on environmental impacts (Bahasa Indonesia))  

CB ผูป้ระเมนิภายนอก 

CTF คณะท างานดา้นการชดเชย  Compensation Task Force  

ERWG คณะท างานดา้นการลดการปลดปล่อยมลพษิ  Emission Reduction Working Group  

FFB ปาลม์ทะลายสด  Fresh Fruit Bunches 

GHG ก๊าซเรอืนกระจก  Greenhouse Gas 

GM ผูจ้ดัการกลุ่ม  Group Manager 
HCV สิง่ที่มคีุณค่าสูงต่อการอนุรกัษ ์ High Conservation Value 

HCVRN เครอืข่ายแหล่งทรพัยากรที่มสีิง่ที่มคีุณค่าสูงต่อการอนุรกัษ์ High Conservation Value 
Resource Network 

HCS การกักเก็บคารบ์อนในปรมิาณสูง  High Carbon Stock 

LUCA การวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดนิ   Land Use Change Analysis 

NI การตคีวามระดบัประเทศ   National Interpretation 

NPP  ระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่   New Planting Procedure 

P&C 

FPIC 

หลกัการและเกณฑก์ าหนดก าหนด  Principles and Criteria 

การให้ความยินยอมอย่างสมคัรใจ   Free, Prior and Informed Consent 

RSPO การผลติปาลม์น ้ามนัอย่างยัง่ยืน   Roundtable on Sustainable Palm Oil 

SEIA การประเมนิผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  Social & Environmental Impact 
Assessment 
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ส่วนท่ี 1  บทน า 

1.1 ระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนับนพ้ืนท่ีใหม่ (NPP) เพ่ือการผลิตน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยืน 
(RSPO) คืออะไร ? 

ระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่  (NPP) ประกอบดว้ย ชุดการประเมนิและการด าเนินการ
ตรวจสอบที่ผูป้ลูกและผูป้ระเมนิภายนอก (CB)  เป็นผูด้ าเนินการ  หรอื ในกรณขีองเกษตรกรรายย่อย
จะอยู่ภายใตก้ารรบัรองมาตรฐานตาม RSPO การผลติปาลม์น ้ามนัทะลายสด (FFB) ที่รบัรองโดย
ผูจ้ดัการกลุ่มและส านักงานเลขาธกิารของ RSPO จะรบัรองระเบียบน้ีก่อนจะมโีครงการพฒันาการปลูก
ปาลม์น ้ามนัใหม่เพื่อที่จะช่วยแนะแนวทางในการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร  ระเบียบวิธกีารเพาะปลูก
ปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ (NPP) สามารถประยุกตใ์ช้กับแผนปฏิบัตงิานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพฒันาการ
เพาะปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ที่ใหม่ โดยไม่ตอ้งค านึงถงึขนาด (ha) ของพืน้ที่ปลูก   จุดประสงคเ์พื่อไม่ให้
การปลูกปาลม์น ้ามนัส่งผลกระทบและสรา้งเสยีหายต่อป่าที่สมบูรณ ์  สิง่ที่มคีุณค่าสูงต่อการอนุรกัษ์ การ
กักเก็บก๊าซคารบ์อนในปรมิาณสูง ดนิที่ขาดความอุดมสมบูรณ ์หรอืที่ดนิของชาวบ้านในพืน้ที่ เป็นตน้  
ผลความส าเรจ็จากการปฏิบัตติามระเบียบการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ (NPP) จะสรา้งความ
เชื่อมัน่ไดว่้า ตวัชี้วัดของหลกัการและเกณฑก์ าหนดของ RSPO สามารถ น าไปปฏิบัตใิช้จรงิ รวมทัง้
สอดคลอ้งกับแผนการพฒันาใหม่ๆ ที่เร ิม่ด าเนินการ หน่ึงในผลจากการด าเนินการตามระเบียบวิธกีาร
ปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ คอื รายงานผลการปลูกปาลม์น ้ามนัใหม่ว่าควรด าเนินการอย่างไรและที่
ไหน หรอืมขี้อห้ามอะไรส าหรบัพืน้ที่ด าเนินงาน   

รายงานระเบียบการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ (NPP) จะบันทึกลงในเว็บไซตข์อง RSPO เพื่อ
เป็นประกาศหรอืแจง้ให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะเวลา 30 วัน  โดยการเพาะปลูก หรอืการพฒันาที่
เกี่ยวข้องใดๆ เช่น การสรา้งถนน จะเร ิม่ไดห้ลงัจากที่ไดม้กีารรบัรองให้มกีารเพาะปลูกปาลม์น ้ามนัใน

พืน้ที่ใหม่ (NPP)   แลว้และไดร้บัอนุญาตตามสทิธอินัชอบธรรม อกีดว้ย  

1.2 ภูมิหลงั และวตัถปุระสงคข์องเอกสาร 

เอกสารค าแนะน าน้ีจดัท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกต่อเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ภายใต้การรบัรองแบบ

กลุ่มตามมาตรฐานของ RSPO เพื่อผลติปาลม์น ้ามนัทะลายสด 

ท่ีมาของระเบียบวิธีการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีใหม่ (NPP) 
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ระเบียบการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ที่ใหม่ (NPP)  ไดม้กีารเสนอต่อการประชุมสามญัของ RSPO 
ในเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ 2551 และไดร้บัยกร่างระเบียบอย่างเป็นทางการในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 
2552 และไดร้บัอนุมตัโิดยกรรมการบรหิารของ RSPO ในเดอืนกันยายน ปี พ.ศ.2552 และน ามาบังคบั
ใช้ในการปลูกปาลม์น ้ามนัใหม่ทัง้หมดตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 ระเบียบการเพาะปลูกปาลม์

น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่มจีุดประสงคเ์พื่อวางกรอบแผนการพฒันาในการปลูกปาลม์น ้ามันบนพื้นที่ใหม่  

ระเบียบการและเกณฑใ์นการผลติปาลม์น ้ามนัอย่างยัง่ยืน (RSPO P&C) จะถูกปรบัให้ทันสมยัในทุกๆ 5 
ปี ซึง่ในคร ัง้ล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2013 ซึง่เอกสารระเบียบการการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนัแบบใหม่ฉบับก่อน
หน้าก็เกิดขึ้นระหว่างปี 2010-2012 และจ าเป็นตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงให้ทันยุคสมยั เพื่อให้ตอบรบักับ
ความตอ้งการของ ระเบียบการและเกณฑข์องการผลติปาลม์น ้ามนัแบบยัง่ยืน (RSPO P&C) 2013 ซึง่

น าไปสู่การรบัรองการปรบัปรุงระเบียบการการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนัแบบใหม่ (NPP) ในปี 2015    

ในการประชุมใหญ่สามญัของ RSPO ในเดอืนพฤศจกิายน  ปี 2559  แนวทางการแก้ปัญหาไดร้บัการส่ง
ต่อไปเพื่อ การตรวจสอบ  โดยมกีารแก้ไขและปรบัปรุงกระบวนการ NPP เพื่อปรบัใช้กับเกษตรกรราย

ย่อย ซึง่น ามาสู่การพฒันาเอกสารชิ้นน้ี 

1.3 ขอบเขต : เม่ือไหร่และใครเป็นผู้น าระเบียบการปลูกปาล์มน ้ามันในพ้ืนท่ีใหม่ (NPP) น้ีไป
ประยุกตใ์ช้ 

เอกสารการแนะน าระเบียบวิธกีารปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่น้ี จดัท าขึ้นส าหรบักลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยที่อยู่ภายใตก้ารรบัรองแบบกลุ่มในการผลติปาลม์น ้ามนัทะลายสด (FFB) ตามมาตรฐานของ RSPO 
เท่านัน้ ตวัอย่างเช่น ในกลุ่มที่ไดร้บัการรบัรอง หรอื ที่ก าลงัจะไดร้บัการรบัรอง  ในกรณขีองกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยที่อยู่ภายใตก้ารรบัรองแบบกลุ่มในการผลติปาลม์น ้ามนัทะลายสด (FFB) ตาม
มาตรฐานของ RSPO ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งรบัผดิชอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าจะไดข้้อก าหนดการเพาะปลูก

ปาลม์น ้ามนัใหม่ไดม้กีารน าไปปฏิบัต  ิ

ส าหรบัการปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ตัง้แต่วันท่ี 1  มกราคม 2553 ระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนับน
พืน้ที่ใหม่นัน้จะตอ้งด าเนินการก่อนที่กลุ่มจะเร ิม่ตน้เตรยีมที่ด ินและพฒันาที่ดนิ ดูตารางที่ 1 การอธบิาย
และข้อยกเว้น 

• สมาชิกกลุ่ม RSPO วางแผนการพัฒนาใหม่ : หากกลุ่มเป็นสมาชิกของ  RSPO ในช่วงเวลา

การวางแผนการพฒันาใหม่ กลุ่มนัน้ๆจะตอ้งด าเนินการตามระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนับน

พืน้ที่ใหม่ตามรายละเอยีดที่ระบุไว้ในเอกสารน้ี 
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• การจัดซ้ือท่ีดินโดยสมาชิกกลุ่ม RSPO : หากมกีารถางที่ดนิในช่วงการซือ้ขาย การ

ด าเนินงานต่างๆ จะตอ้งหยุดโดยสิน้เชิง และจะตอ้งท าตามระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนับน

พืน้ที่ใหม่ที่ไม่เคยมกีารพฒันามาก่อน 

• หากการถางท่ีดินเกิดข้ึนหลงัวนัท่ี  1  มกราคม 2553: หากที่ดนิไดร้บัการพฒันา

หลงัจากวันที่ 1 มกราคม 255  และยังไม่ไดป้ฏิบัตติามข้อก าหนดตามระเบียบการปลูก

กลุ่มตอ้งแน่ใจว่าไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกับหลกัการข้อที่ ปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่   7 

ในช่วงเวลาที่ไดท้ าการรบัรอง กรณอีาจเกิดขึ้นถา้กลุ่มมกีารเคลยีนรพ์ืน้ที่ก่อนที่จะเป็น

สมาชิกของ RSPO 

ส าหรบัสมาชิกใหม่ หรอืผูท้ี่เพิง่ไดม้าซึง่กรรมสทิธ ิท์ี่ดนิใหม่ โดยสมาชิกของกลุ่มที่ที่ดนิไดร้บัการถางและ
ปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้  ให้ใช้ระเบียบการฟ้ืนฟูและการชดเชยตามมาตรฐานของ RSPO (RaCP) 
 [หมายเหตุ: มกีารพฒันาแนวทางส าหรบัการด าเนินการของ RSPO RaCP ของเกษตรกรรายย่อย] 
ส าหรบัการปลูกปาลม์น ้ามนัใหม่ในช่วงระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2558 ถงึ 31 ธนัวาคม 2552ทางกลุ่มก็
ไม่ตอ้งด าเนินการตามรเับียบการปลูกปาลม์ในพืน้ที่ใหม่ แต่จะตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งกับหลกัการ

ข้อ 7  

ตารางที ่1 สถานการณท์ีแ่ตกต่างส าหรบัการปลูกใหม่และการเข้าใจส าหรบักลุ่มทีม่กีารใช้แนวทางการ
ปลูกปาลม์น ้ ามนัในพื้นทีใ่หม่ 

สถานการณ ์ เร ิม่จาก 1 มกราคม 2553 การปลูกใหม่  NPP 

การเปลีย่นแปลงจากการปลูกพชืไปสู่การปลูกปาลม์น ้ามนั หรอื
จากการปลูกป่า หรอืป่าการเกษตรมาสู่ปาลม์น ้ามนั รวมถงึพืน้ที่
ที่ยังไม่ไดท้ี่ไดจ้ดัหามาใหม่ 

 
ใช่ 

การเปลีย่นแปลงที่ดนิการเกษตรที่รกรา้ง (ไม่ไดร้บัการพฒันา 3 
ปีขึ้นไป) 

ใช่ 

การเปลีย่นแปลงที่ดนิการเกษตรที่มอียู่แลว้ (รวมถงึพืน้ที่ม ี
ฟารม์ปศุสตัว์ การปลูกพชืผลที่เก็บเกี่ยวรายปี และพชืที่ไม่ใช่ไม้
ยืนตน้) มาเป็นปาลม์น ้ามนั รวมถงึที่ดนิที่จดัซือ้มาใหม่ 

 
ใช่ 

ส าหรบัการเร ิม่ปลูกใหม่ในพืน้ที่ที่ไดร้บัการรบัรองตามใบรบัรอง
ของกลุ่ม 

ไม่ใช่ เน่ืองจากกรณน้ีีจะไดร้บัการ
ตรวจสอบตามหลกัการที่ ในระหว่าง
การตรวจตดิตามประจ าปีหรอืรอบ
การรบัรองใหม่   
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1.4 เกษตรกรรายย่อยภายใต้การรบัรองแบบกลุ่มของ RSPO มีการประยุกตใ์ช้ระเบียบการปลูก

ปาลม์น ้ามนัปาลม์ใหม่อย่างไร ? 

ส าหรบักลุ่มเกษตรกรรายย่อยภายใตก้ารรบัรอง RSPO  ข้อก าหนดในการปลูกปาลม์น ้ามนับนพ้ืนท่ีใหม่

มกีารด าเนินการ 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

I. การประเมนิเบื้องตน้ 

II. ระเบียบวิธกีารเพาะปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ 

ในระยะแรก จะมกีารประเมนิเบื้องตน้เพื่อให้ส านักการเลขาธกิารของ RSPO ไดร้ะบุเร ื่องกรณตี่างๆ ที่
กลุ่มไม่จ าเป็นตอ้งพฒันาในรายงานการปลูกปาลม์น ้ามันบนพืน้ที่ใหม่ NPP ฉบับสมบูรณ ์  

โดยในแบบการประเมนิเบื้องตน้น้ี จะประกอบดว้ย แผนที่ในการเสนอขยายพืน้ที่  ,การประเมนิผล
กระทบของสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (SEIA) และการประเมนิพืน้ที่ที่มคีุณค่าสูงต่อการอนุรกัษเ์พื่อพจิารณา
ระดบัความเสีย่งของพืน้ที่พฒันาใหม่  ผูจ้ดัการกลุ่มอาจจะสรา้งแผนที่ส าหรบัพืน้ที่ที่ต ัง้ใจจะขยายตาม
แอปพลเิคชัน่ HCV ข้อ  7.3 (ใส่ลงิค ์)  รายงานการประเมนิน้ีจะสรา้งขึ้นโดยอตัโนมตัโิดยเคร ื่องมอืของ
การประเมนิผลกระทบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม (SEIA) และ HCV และจะตอ้งส่งไปที่ส านักงาน
เลขาธกิารของ  RSPO พรอ้มกับแถลงการณฉ์บับย่อเกี่ยวกับแผนการขยายพืน้ที่และแผนที่ที่เกี่ยวข้อง

กับพืน้ที่ นัน้ๆ 

หมายเหตุ  แอปพลเิคชัน่ HCV ข้อ  7.3 ที่ระบุรายละเอยีดของพืน้ที่ใดๆที่มคีวามเสีย่งสูงจะตอ้งมกีาร
ประเมนิ HCV เพิม่เตมิ 

พืน้ที่ใดๆ ที่มกีารน าระเบียบวิธกีารปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ NPP  จะตอ้งมกีารค านวณหาค่าโดย 
ตามสถานะของที่ดนิ (เช่น พืน้ที่รวมทัง้หมดที่พจิารณาว่าเป็นพืน้ที่ที่จะพฒันา) ในขณะเดยีวกัน ถา้ใบ
เอกสารสทิธ ิ ์40 เฮกแตร ์การท ารายงานประเมนิเบื้องตน้ตอ้งครอบคลุมพืน้ที่ 40 เฮกแตร ์และการ
ประเมนิเบื้องตน้ (อาจมกีารประเมนิเพิม่เตมิภายหลงั) จะตอ้งด าเนินการในพืน้ที่ 40 เฮกแตร ์ไม่
สามารถแยกเป็นรายงานย่อยๆ ได ้

หากมสีมาชิกหลายคนในกลุ่มวางแผนที่จะปลูกปาลม์น ้ามนัใหม่ จะตอ้งน าจ านวนพืน้ที่ทัง้หมดมา
รวมกัน เช่น สมาชิก A มพีืน้ที่ 20 เฮกแตร ์สมาชิก B 10 เฮกแตร ์สมาชิก C 5 เฮกแตร ์ดงันัน้ผลรวม
ทัง้หมดก็จะเป็น 20+10+5 = 35 เฮกแตร ์ที่จะตอ้งรวมในพืน้ที่ปลูกใหม่ 
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ส านักงานเลขาธกิาร RSPO ประเมนิรายงานโดยใช้ เกณฑ ์เกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 3 

1. มกีารขยายขนาดของที่ดนิเกินกว่า 100 เฮ็กตาร ์ต่อปีหรอืไม่ ?  

2. ฟารม์ตัง้อยู่ใกลจุ้ดที่เสีย่งต่อการท าลายพืน้ที่ที่คุณค่าดา้นอนุรกัษ์สูง หรอืผลกระทบต่อสงัคม 

และสิง่แวดลอ้มหรอืไม่ ? 

3. ดนิมลีกัษณะพรุร่วนหรอืไม่ ? 

ถา้ค าตอบของทัง้สามค าถามออกมาเป็นแนวลบ คอื ส านักงานเลขาธกิาร RSPO จะแจง้ให้ผูจ้ดัการ
กลุ่มทราบว่า คุณสมบัตนัิน้ครบตามข้อก าหนด ไม่จ าเป็นตอ้งส่งแผนการปลูกปาลม์ใหม่ NPP และ
สามารถด าเนินการตามแผนการปลูกต่อไปตามระบุ  หากไม่มแีผนการปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่
และกลุ่มสามารถด าเนินการปลูกปาลม์น ้ามนัต่อไดต้ามตวัชี้วัด เลขาธกิารจะทบทวนกลุ่มภายใน

เวลา 5 วันท าการ  

ถา้ค าตอบของค าถามนัน้เป็นใช่ ข้อหน่ึง หรอืมากกว่า ในเวลาท าการ 5 วัน ส านักงานเลขาธกิาร RSPO 
จะแจง้ผูจ้ดัการกลุ่มว่า จะตอ้งด าเนินการตามกระบวนการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนับนที่ดนิใหม่ (NPP) 

ในระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่นัน้ ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งเพิม่รายงานการวิเคราะห์ที่ดนิการ
ใช้ที่ดนิ (LUCA)  และการประเมนิก๊าซเรอืนกระจก (GHG) ในส่วนของรายงานการประเมนิเบื้องตน้ที่ม ี
อยู่แลว้โดย ใช้อุปกรณง์่ายๆในการด าเนินการส่วนน้ี เมื่อการศึกษาข้อมูลทุกอย่างส าเรจ็แลว้ ผูจ้ดัการ
กลุ่มจะตอ้งพฒันาแผนการจดัการ โดยใช้รูปแบบในเอกสารแนะแนว น้ี (ดู ผนวก 2) การตรวจสอบ
งานวิจยั (รายงานการประเมนิเบื้องตน้ ซึง่บรรจุแผนที่,HCV และงานวิจยั SEIA; รายงาน LUCA, 
รายงาน GHG  และแผนการจดัการ) จะตอ้งส่งมอบไปถงึส านักงานเลขาธกิาร RSPO ผูแ้จง้ไปบน
เว็บไซตสู่์สาธารณชนเป็นระยะเวลา 30 วัน  

หากไม่ไดร้บัข้อคดิเห็นใดๆในช่วยการแจง้เตอืนนัน้ ส านักงานเลขานุการ RSPO จะแจง้ให้ผูจ้ดัการกลุ่ม

ว่าตรงคุณสมบัตติามเกณฑข์้อเรยีกรอ้ง และสามารถด าเนินการตามแผนการเพาะปลูกใหม่ 

แต่หากมขี้อคดิเห็นคดัคา้นใดๆ จะตอ้งแก้ไขก่อนจงึจะด าเนินการตามแผนการต่อไปได้ 

 

1.5 การรวบรวมกระบวนการส าหรบัการปลูกปาลม์น ้ามนับนพ้ืนท่ีใหม่กับกระบวนการทาง

กฎหมายระดบัประเทศ 

การตคีวามแต่ละประเทศตามมาตรฐานของ RSPO จะช่วยเป็นแนวทางการปฏิบัตใินการประเมนิ แบบ
รวมหรอืด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบระดบัชาตไิด ้อย่างไรก็ตาม เมื่อรายงานตามระเบียบการ
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ปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ถูกส่งมาถงึ RSPO การส่งเอกสารดงักล่าวถอืเป็นการประเมนิผลรอบ
สุดท้าย 

การเสรจ็สิน้การด าเนินงานตามการปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ไม่ไดห้มายความว่าการพฒันาที่ดนิจะ
เร ิม่ได ้และเน่ืองจากข้อก าหนดทางกฎหมายมจี านวนมากจงึตอ้งมกีารพจิารณาด าเนินงานก่อนจะมกีาร
ถางพืน้ที่ต่อไป 

ในกรณทีี่ การประเมนิทัง้หมดเป็นข้อก าหนดทางกฎหมาย  การประเมนิจะตอ้งไดร้บัการรองรบัจากผูม้ ี

อ านาจที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนท่ี 2 : 2 แนวทางของระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามันบนพ้ืนท่ีใหม่ (NPP) ของการผลิตปาลม์น ้ามนัแบบยัง่ยืน (RSPO) ส าหรบัเกษตรกรรายย่อย 

ภายใต้การรบัรอง RSPO เพ่ือการผลิตปาลม์น ้ามนัทะลายสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ค าแนะน าการปลูกปาลม์น ้ ามนัในพื้นที ่ใหม่ส าหรบัแกษตรกรรายย่อยภายใตก้ารร ับรองกลุ่ม  

สงัเกตไดว่้า ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการด าเนินการ NPP ทุกส่วน
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ค าแนะน าส าหับผู้จัดการกลุ่ม 

สมาชิกใหมทุ่กกลุ่มจะต้องให้ข้อมลูเก่ียวกับ
สถานะภาพการเป็นเจ้าของที่ดินที่ยังไมม่ี
การปลูกปาล์มน ้ ามนัแต่มแีผนที่จะขยาย
ปลูกปาล์มในอนาคค เพือ่ที่วา่ผูจ้ ัดการกลุ่ม
จะได้ท าการประเมนิตามกระบวนการสรร
หาสมาชิกภาพใหมไ่ด้ 

I. การประเมินเบ้ืองต้น : การส่งการประเมินระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนับนพ้ืนท่ีใหม่ (NPP) 

ต่อส านักงานเลขาธิการการผลิตน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยืน (RSPO)  

ขัน้แรกของระเบียบการคอืร่างภาพหรอืท าแผนที่พืน้ที่ที่ไดร้บัการเสนอให้
ปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ หรอืในการพฒันาใดๆที่เกี่ยวข้องกับ
แผนการพฒันา งรวมถงึแก้ไขเขตแดนของการพกิัดต าแหน่  (GPS) และ
ต าแหน่งสถานที่ต ัง้ผ่านมุมมองภูมปิระเทศที่กว้างขึ้น  ผูจ้ดัการกลุ่มจะ
ไดร้บัค าแนะน าให้ใช้ค ารอ้ง HCV ในการสรา้งแผนที่ [ใส่ลงิคท์ี่น่ี] 

หากพืน้ที่การปลูกใหม่ที่เสนอมกีารเปลีย่นแปลงแลว้ การประเมนิคุณค่าทางดา้นอนุรกัษสู์ง HCV ยังคง
ท าไดเ้พราะถอืเป็นกระบวนการของการรบัรองเบื้องตน้ และแผนที่ใหม่พฒันาขึ้นตามค าแนะน าในดา้น
แผนที่มกีารวิเคราะห์การใช้ที่ดนิ  
  

พืน้ที่ (ha) จะตอ้งมกีารค านวณโดยอา้งองิจากโฉนดที่ดนิ ความเป็นกรรมสทิธ ิใ์นที่ดนิที่จะด าเนินการ
ส าหรบั NPP (เช่น ผูจ้ดัการกลุ่มตอ้งพจิารณาถงึพืน้ที่รวมทัง้หมดของสมาชิก) 

นอกเหนือจากนัน้ ผูจ้ดัการกลุ่มจ าเป็นตอ้งด าเนินการประเมนิผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มตาม

ดว้ยค าแนะน าการประเมนิผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มของเกษตรรายย่อยอกีดว้ย  

การประเมนิทางดา้นสิง่ที่มคีุณค่าสูงต่อการอนุรกัษจ์ะตอ้งมกีารพฒันาพรอ้มกับค าแนะน าทางดา้นสิง่ที่ม ี
คุณค่าสูงต่อการอนุรกัษข์องเกษตรกรรายย่อย หากพืน้ที่ปลูกใหม่ไม่ไดม้กีารประเมนิดา้นสิง่ที่มคีุณค่า
สูงต่อการอนุรกัษใ์นเบื้องตน้ของกระบวนการการรบัรอง  

การศึกษาทัง้ผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มและสิง่ที่มคีุณค่าสูงต่อการอนุรกัษ ์ สามารถด าเนินการ
ดว้ยเคร ื่องมอืและแอฟพลเิคชัน่ ต่อไปน้ี 
[ใส่ลงิค ์เคร ื่องมอืการประเมนิผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ] 

[ใส่ลงิคใ์บค ารอ้งการประเมนิคุณค่าควรแก่การอนุรกัษ]์ 

เคร ื่องมอือุปกรณท์ัง้สองน้ีจะช่วยให้มกีารสรา้งรายงานแบบอตัโนมตั ิ  เมื่อมกีารกรอกข้อมูลทัง้หมดลงไป  
ผูจ้ดัการกลุ่มจ าเป็นตอ้งดาวน์โหลดรายงานทัง้หมดน้ี พรอ้มแนบแบบเอกสารที่มกีารเตมิข้อมูล ผนวก I 

ในขัน้ตอนสุดท้าย ผูจ้ดัการกลุ่มน าส่งการประเมนิเบื้องตน้ที่มกีารกรอกข้อมูลแลว้ (ภาคผนวกที่ 1) 

พรอ้มทัง้รายงานท้อง 2 ฉบับของการประเมนิ SEIA และ HCV ไปยังส านักงานเลขาฯ ของ RSPO 
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หากส านักงานเลขาธกิารแจง้ให้ทราบว่าเอกสารทัง้หมดครบ และตรงตามข้อก าหนด  ทางกลุ่มจงึ
สามารถด าเนินการแผนการปลูกปาลม์น ้ามนัตามที่ไดย้ื่ นและระบุเอาไว้ได ้  

หากส านักงานเลขาธกิารแจง้ว่า ผูจ้ดัการกลุ่มจ าตอ้งด าเนินการส่งรายงานระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนั
บนพืน้ที่ฉบับสมบูรณ ์ให้ดูต่อไปข้อ II. ระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ (NPP) 

 

II. ระเบียบการการปลูกปาลม์น ้ามนัแบบใหม่ : การพัฒนารายงานระเบียบการการปลูกปาลม์

น ้ามนัแบบใหม่ฉบบัเตม็  

ผูจ้ดัการกลุ่มควรใช้รูปแบบเอกสารตามที่ไดม้กีารจดัเตรยีมไว้ให้ใน  ผนวก 2 

1. การประเมินเพ่ิมเติม 

เป็นส่วนหน่ึงของข้อก าหนดในแผนพฒันาและความรบัผดิชอบต่อการปลูกปาล์มน ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ 
ผูจ้ดัการกลุ่มจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการประเมนิ เพื่อน าข้อมูลรวบรวมเข้ากับรายงานระเบียบการปลูก
ปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ (NPP)  โดยการประเมนิที่จ าเป็นมปีระเดน็ส าคญัดงัน้ี 

1) การประเมนิผลกระทบทางดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (SEIA) 

2) การประเมนิสิง่ที่มคีุณค่าสูงต่อการอนุรกัษ(์HCV) 

3) การวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของการใช้ที่ดนิ (LUCA) และ 

4) การประเมนิก๊าซเรอืนกระจก (GHG) 

ในการประเมนิเบื้องตน้นัน้ การประเมนิผลกระทบทางดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (SEIA) และ การ
ประเมนิคุณค่าทางดา้นการอนุรกัษสู์ง (HCV) จ าเป็นตอ้งมกีารด าเนินการและส่งรายงานการประเมนิ
คร ัง้สุดท้าย 

3) LUCA และ 4) GHG จ าเป็นจะตอ้งด าเนินการโดยใช้เคร ื่องตามมาตรฐาน RSPO ส าหรบัเกษตรกร

รายย่อย 

การวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงของการใช้สอยท่ีดิน (LUCA) : 

(ใส่ลงิคไ์ดท้ี่น่ี) ค าแนะน าส าหรบัการส่งแผนทีใ่นการวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิ 

ส านักงานเลขาธกิาร RSPO จะด าเนินการวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดนิ (LUCA) กับเกษตรกร
รายย่อยที่ส่งมอบแผนที่ที่ท าขึ้นตามข้อก าหนดของการประเมนิสิง่ที่มคีุณค่าสูงต่อการอนุรกัษ ์ หรอือย่าง

น้อยที่สุด อยู่ในแฟ้มข้อมูลสกุล  .kml/.kmz  
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 ระเบียบการ FPIC ถอืเป็นสิทธขิองประชาชนในท้องท ี ่ และกลุ่มชุมชนอื่น ๆ ในท้องถิน่ ท ีจ่ะยนิยอม หรอืไม่ให้
ความยนิยอมต่อโครงการใดๆท ีส่่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อท ีด่นิของพวกเขา รวมถงึ การด ารงชวีติ 
และสภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ความยนิยอมจะต้องเป็นการตดัสินใจด้วยความสมคัรใจ กล่าวคอื ปราศจากการบีบ
บังคบั ,การขู่เขญ็   หรอืการล่อลวง ผ่านตวัแทนทีชุ่มชนได้เลอืกเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นตามธรรมเนยีม จารตีประเพณ ี 
หรอืจากสถาบัน   ประชาชนหรอืชุมชนในท้องถิน่ต้องสามารถเข้าถงึข้อมูลได้ และข้อมูลต้องครอบคลุมเนื้อหา
ส าคญั ไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์ของโครงการ ผลกระทบทีจ่ะมต่ีอธรรมชาต ิและวถิกีารด าเนนิชวีติ สถานทีท่ ีจ่ะใช้ใน
การด าเนนิการ ,ระยะเวลา ,สิ่งแวดล้อม รวมถงึผลก าไรการเปลีย่นแปลง ท ัง้ในเชงิเศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม และ
ท ีจ่ะเป็นไปได้ ซึง่เป็นผลจากการด าเนนิโครงการ โดยต้องท าให้มัน่ใจว่าประชาชนในละแวกทีม่กีารพฒันาการ
เพาะปลูกปาล์มน ้ามนันัน้ได้รบัข้อมูลล่วงหน้าท ีเ่พยีงพอต่อการตดัสินใจอย่างเป็นอิสระ   

ดูจากลงิค์ข้างล่างนี้ http://www.rspo.org/key-documents/supplementary-materials   

 

ระยะเวลาในการวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดนิ LUCA ที่ส านักงานเลขาธกิารประเมนิ คอื          
1  เดอืน โดยขึ้นอยู่กับขนาดของการขยายที่ดนิและการส่งมอบข้อมูลที่รวบรวมไดเ้พื่อน าไปวิเคราะห์  

ในช่วงเวลาของการวิเคราะห์ข้อมูล เกษตรกรรายย่อยสามารถตดิต่อเพื่อขอข้อมูลเพิม่เตมิได้ 

การประเมินก๊าซเรือนกระจก (GHG) : 

(ใส่ลงิคไ์ดต้รงน้ี) เคร ื่องมอืส าหรบัการประเมนิก๊าซเรอืนกระจก (GHG) 

การยินยอมโดยสมคัรใจหลงัจากได้รบัข้อมูลท่ีส าคญัอย่างเพียงพอล่วงหน้า (FPIC) 

การปฏิบัตติามระเบียบการยินยอมโดยสมคัรใจหลงัจากได้รบัข้อมูลท่ีส าคญั  FPIC ในการวาง

แผน ยจะพจิารณาดงัต่อไปน้ีการปลูกปาลม์น ้ามนัของเกษตรกรรายย่อย  โด  

1) ในกรณขีองเกษตรกรรายย่อย ที่อยู่ภายใตก้ลุ่มการรบัรอง RSPO ตอ้งการที่ดนิของ

เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ เพื่อให้ไดม้าซึง่กรรมสทิธ ิ ์  เกษตรกรรายย่อยเหล่านัน้จะตอ้งปฏิบัต ิ

ตามระเบียบ FPIC 

2) หากเกษตรกรรายย่อยไดท้ าการพฒันาปลูกปาลม์บนพืน้ที่ของตนเอง สิ่งที่ท้าทาย คอื การ

ยืนยันว่าไดด้ าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย และการยืนยันไดว่้าไดร้บัการยินยอมของเพื่อน

บ้าน  

โดยใช้หลกัการ FPIC กล่าวคอื ไดม้กีารแจง้ข้อมูลส าคญัล่วงหน้าก่อนการตดัสนิใจให้แก่

เพื่อนบ้านจรงิ แทนที่การให้ความส าคญัเกี่ยวกับเร ื่องการพสูิจน์หลกัฐาน 
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ค าแนะน าเพิม่เตมิในการด าเนินตามหลกัการ FPIC โดยกลุ่มอยู่ระหว่างพฒันา 

 

2. การพัฒนาแผนบริหารจัดการ 

ผลลพัธแ์ละข้อเสนอแนะที่ไดร้บัจากการประเมนิทัง้ 4 ดา้นจะน ามารวมเข้าดว้ยกันในแผนการและการ
ด าเนินการการปลูกปาลม์น ้ามนัใหม่และแผนการพฒันาที่เกี่ยวข้อง หน่ึงในวัตถุประสงค์หลกัของ 

การประเมนิ คอืการพจิารณาพืน้ที่ที่สามารถพฒันาให้สามารถปลูกปาลม์น ้ามนัได ้ และประการหน่ึงคอื 

พจิารณาพืน้ที่โดยรอบที่ไม่มกีารปลูกปาลม์น ้ามนัให้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์   

ระเบียบวิธกีารปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ (NPP) ประกอบดว้ยมแีผนการจดัการ ดงัน้ี 

• แยกป่าที่สมบูรณท์ัง้หมดออกจากการถางพืน้ที่ 

• จดัเตรยีมการบ ารุงรกัษา และหรอื การยกระดบัพืน้ที่ที่ไดร้บัการระบุไว้ตามหลกัการคุณค่า

ทางดา้นอนุรกัษสู์ง HCVs 

• หลกีเลีย่งการขยายพืน้ที่ปลูกบนที่ลาดชัน ดนิดอ้ยคุณภาพและดนิเปราะบางรวมถงึดนิพรุ 

[ดูในส่วนของรายงาน SEIA เกี่ยวกับเร ื่องของดนิ] และด าเนินการจดัการอย่างเหมาะสมใน

พืน้ที่ดนิประเภทน้ีเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลงั  

• ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (GHG) ดว้ยการพฒันาวิธกีารต่างๆ จนถงึการหลกีเลีย่งการ

ใช้ที่ดนิที่มกีารกักเก็บคารบ์อนสูง (เช่น ป่า  ,ป่าเลน )เป็นตน้  

แผนสรุปการจดัการสามารถใช้รูปแบบของรายงานระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ใน ผนวก 2 

3. การส่งรายงานระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนับนพ้ืนท่ีใหม่ NPP ไปยงัส านักเลขาธิการ RSPO 
และการแจ้งข้อมูลสู่สาธารณะ  

ผูจ้ดัการกลุ่มจะตอ้งส่งรายงานระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ ใหม่ไปยังส านักเลขาธกิาร RSPO 
โดยใช้รูปแบบการรายงานผนวก 2 เมื่อไดร้บัการตรวจสอบ RSPO จะตรวจสอบว่า ไดม้กีารส่ง
อย่างเสรจ็สมบูรณแ์ลว้ภายในสบิวันท าการ จากนัน้น าข้อมูลประกาศบนเว็บไซตข์อง RSPO เป็น
ระยะเวลา 30 วัน ท าการ 

การแจง้ข้อมูลน้ีจะไม่ถูกอปัโหลดบนเว็บไซตข์อง RSPO หากการส่งข้อมูลด าเนินการไม่สมบูรณ ์ โดย
ส านักเลขาธกิารจะตอ้งใช้เวลาท าการ 10 วันในการด าเนินการในการประมวลผล ข้อมูลที่ส่งมาเกี่ยวกับ
รายงานระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ NPP และการน าข้อมูลลงบนเว็บไซตน้ี์เป็นเพยีงข้อ
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บ่งชี้และขึ้นอยู่กับความสมบูรณข์องการยื่นและความทันเวลาของผูจ้ดัการกลุ่มในการแก้ไขปัญหาใด ๆ 
ตามที่ที่ส านักเลขาธกิารไดก้ าหนดไว้ 

ความคดิเห็นทัง้หมดที่ไดร้บัจากส านักเลขาธกิาร RSPO จะแจง้ต่อไปยังผูจ้ดัการกลุ่มภายในสามวันท า
การ นับจากที่ไดร้บัข้อมูลและค าชี้แจงหากจ าเป็น 

กลุ่มจะตอ้งไม่เร ิม่เตรยีมการในการจดัเตรยีมที่ดนิ การปลูกพชืใหม่ใด ๆ  หรอืการพฒันาสาธารณูปโภค
ก่อนสิน้ระยะเวลา 30 วันและไดร้บัการอนุมตัอิย่างเป็นทางการจาก  RSPO ให้ด าเนินการ 

4. การแก้ไขความสมบูรณ์ 

หากฝ่ายใด ไม่เห็นดว้ยกับบรบิทในระเบียบการปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ NPP รวมถงึ การประเมนิ
หรอืแผนงานการประเมนิ  สามารถแจง้ผ่านกลไกข้อคดิเห็นของการปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ใหม่ NPP  

(ดูขัน้ตอนทัง้หมดในผนวก 3 โดยใช้รูปแบบความคดิเห็นใน ผนวก 4 ) 

ส านักเลขาธกิาร RSPO จะปกป้องข้อมูลที่มาจากผูแ้สดงความคดิเห็นนิรนาม (ถา้มกีารรอ้งขอ )  
 
หมายเหตุ  ข้อคดิเห็นจะตอ้งเขียนเป็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรและยื่นอย่างเป็นทางการไปยังส านัก
เลขาธกิาร RSPO หรอืผ่านช่องแสดงความคดิเห็นออนไลน์ ตามระเบียบการปลูกปาลม์ในพืน้ที่ใหม่ 
NPP หรอืใช้รูปแบบความคดิเห็นในผนวก 4 
  
บุคคลที่ส่งความคดิเห็นมคี าตดัสนิสุดท้ายว่าหัวข้อเร ื่องความคิดเห็นของพวกเขาสามารถพจิารณาได้
หรอืไม่ ถา้การตอบกลบัของผูจ้ดัการกลุ่มในข้อคดิเห็นไม่ไดร้บัการยอมรบัภายใน 20 วันโดยฝ่ายที่
เกี่ยวข้องข้อคดิเห็นจะถูกยกเลกิเพื่อวัตถุประสงคใ์นการด าเนินการปิดประเดน็ NPP 
 
ส าหรบัการแก้ปัญหาและสรา้งความสมบูรณ ์  ส านักเลขาธกิาร RSPO สามารถจดัสรรเวลาเพิม่เตมิให้
ภายใน 60 วันนับจากวันที่แจง้เตอืน 30 วันส าหรบัเร ื่องที่จะแก้ไข หากไม่มกีารแก้ไขเร ื่องถูกส่งไปอย่าง

อตัโนมตัทิี่ "กรณรีายงาน "ซึง่หมายความว่าทีมงานรบัข้อรอ้งเรยีนของ RSPO จะอ านวยความสะดวก
ในกระบวนการแก้ปัญหาต่อไป   หากไม่สามารถแก้ไขไดใ้นแบบคู่ขนาน อาจจะมกีารเพิม่ขึ้นระดบัของ
การรอ้งเรยีนที่จะแก้ไขโดยคณะกรรมการแก้ปัญหาการรอ้งเรยีน หากทุกฝ่ายตกลงที่จะมกีารเจรจาไกล่
เกลีย่ ก็สามารถส่งต่อไปยังฝ่ายอ านวยความสะดวกดา้นการขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม ในช่วง 60 วัน 
เร ื่องราวที่รอ้งเรยีนยังสามารถน ามาพจิารณาไว้ใน "กรณรีายงาน "เพื่อให้เป็นไปตามดุลพนิิจของ
ผูอ้ านวยการดา้นเทคนิคต่อไป 

การเตรยีมที่ดนิจะด าเนินการเมื่อมกีารแสดงความคดิเห็นทัง้หมด และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นดว้ยที่จะ
ด าเนินการแก้ไขที่เป็นมติร ข้อคดิเห็นใด ๆ ที่ไดร้บัอาจจะล่าช้าในการจดัเตรยีมที่ดนิ (รวมถงึการพฒันา
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ที่เกี่ยวข้อง) จนกว่าข้อตกลงดงักล่าวจะถงึ การพฒันาสามารถด าเนินการในพืน้ที่ที่ไม่ไดถู้กโตแ้ย้ง
ภายในพืน้ที่ของ NPP เมื่อไดร้บัอนุมตัจิาก RSPO 
ข้อแสดงความคดิเห็นที่ไดร้บัภายในระยะเวลาการแจง้ข้อมูลสาธารณะ (จนถงึวันสุดท้าย )จะส ่่งต่อไป
ให้กรรมการดา้น NPP  ความคดิเห็นใดๆ ที่ส านักเลขาธกิารไดร้บัหลงัจากระยะเวลาแจง้ข้อมูลแลว้จะถูก
ส่งไปยังฝ่ายรอ้งเรยีนภายใตก้ระบวนการรอ้งเรยีน RSPO (http://www.rspo.org/members/complaints) 
 
หลงัจากเสรจ็สิน้ระยะเวลา 30 วันของการรบัแจง้ข้อมูล และการสอบข้อค วามคดิเห็นต่างๆ แลว้ ๆ 
ส านักเลขาธกิาร RSPO จะแจง้ผลการพจิารณาอย่างเป็นทางการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ปยังผูจ้ดัการ
กลุ่ม ในวันแรกของการท างาน 30 วันหรอืเมื่อมกีารแก้ไขข้อคดิเห็นใด ๆ   ในกรณทีี่ผูจ้ดัการกลุ่มไม่
สามารถตดิต่อทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ ผูจ้ดัการกลุ่มจะไดร้บัแจง้ทางโทรศัพท์  (ดว้ยวาจา )และตามดว้ย

จดหมายที่ส่งทางไปรษณยี์ ส าเนาหนังสอืแจง้ทางอเิลก็ทรอนิกสจ์าก RSPO  ตามค าขอ ส านัก
เลขาธกิาร RSPO ไม่สามารถออกประกาศแจง้ความส าเรจ็ของโครงการ NPPไดข้ณะที่ข้อคดิเห็นที่
ไดร้บัในช่วงระยะเวลาแจง้ประกาศสาธารณะยังอยู่ระหว่างการพจิารณา 
 
เมื่อกระบวนการผลติ NPP เสรจ็สิน้ RSPO จะแจง้ผูจ้ดัการกลุ่มและประกาศว่าเสรจ็สิน้ในเว็บไซตข์อง 
RSPO 
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ผนวก 1 :  รูปแบบเอกสารการประเมินเบ้ืองต้น 

การช้ีแจงระเบียบการปลูกปาลม์ในพ้ืนท่ีใหม่ 
1. วันที่แจง้  

2.  ชื่อกลุ่ม  

3.  หมายเลขสมาชิก  

4.  ที่ต ัง้การปลูกปาลม์ใหม่ที่เสนอ 

หมายเหตุ: 

(i) ทีอ่ยู่ผู้จดัการกลุ่ม   

(ii) การลงทะเบียนธุรกจิ   

 (iii) ขนาดของฟาร์มหากมกีารขยายสมาชกิ  

(iv) ผู้จดัการ 

(v) หมายเลขโทรศพัท์ 

(vi) จดหมายอิเลก็ทรอนกิส์ 

(vii) ทีอ่ยู่ตามภูมศิาสตร์ 

 (viii)     แผนที ่    [ กรุณาแนบ] 

(ix)       พืน้ท ีแ่ละเวลาตามแผนทีป่ลูกใหม่      

 

 

5. การยืนยันสทิธกิารใช้ที่ดนิ 

ผู้จดัการกลุ่มลงนามยนืยนัว่า ส าหรับพืน้ทีข่ยายกจิการ  เกษตรกรรายย่อยอาจจะมเีอกสารมอบอ านาจหรือ 
เอกสารทีไ่ดร้ับมอบฉันทะเพือ่แสดงเหน็ถึงสทิธกิารเป็นเจา้ของทีถู่กกฏหมาย หรือ การใชท้ิด่นิตามสทิธิ
จารีตประเพณี และประวตัิของเจา้ของทีด่นิหรือ การใชท้ีด่นิทางกฎหมาย ร่วมถึงสทิธิอ์นัชอบธรรมอืน่ๆ  

ชือ่กลุ่ม: 

ชือ่ผู้จดัการกลุ่ม: 

ลงชือ่: 

วนัที:่ 
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6. ค ารบัผดิชอบต่อระเบียบการปลูกปาลม์ในพืน้ที่ใหม่  

ผูจ้ดัการลงนามยืนยันว่า การประเมนิทีจ่ าเป็นต่อการปลูกปาลม์น ้ ามนัในพื้นทีใ่หม่ 

ชื่อกลุ่ม: 

ขื่อผูจ้ดัการ: 

ลงชื่อ: 

วัน: 

 

7.  ภาพรวมและปูมหลงัการพฒันาใหม่ ร่วมถอึการอธบิายที่ต ัง้, ภูมปิระเทศ 

 

8. สรุปสิงท่ีพบ 

SEIA  
ใช้เคร ื่องมอื SEIA ส าหรบัเกษตรกรรายย่อย ใส่ลงิคด์าวน์โหลดเคร ื่องมอื 
ดาวน์โหลดรายงานและเปิดดูเอกสาร 
HCV  
ใช้เคร ื่องมอื HCV ส าหรบัเกษตรกรรายย่อย ใส่ลงิคด์าวน์โหลดเคร ื่องมอื 
ดาวน์โหลดรายงานและเปิดดูเอกสาร 
แผนท่ี 

แผนที่ที่ใช้ในการท างาน (ไดม้าจากเคร ื่องมอื HCV) 
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9. ผลของการประเมนิเบื้องตน้ 

ผลการประเมนิผูจ้ดัการกลุ่มชี้ ว่า เขา / บเร ือ่ง การปลูกหล่อนถอืว่าตอ้ง รายงานฉบับสมบูรณเ์กีย่วกั
ปาลม์ในพื้นทีใ่หม่ มคีวามส าคญัมาก 

 ผู้จัดการกลุ่ม  

ใช่ /ไม่ 

เลขาธิการยืนยนั RSPO    

ใช่ /ไม่ 

1.  ขนาดการขยายท่ีดินเกิน 

100 เฮกตาร/์ปี หรือไม่?  

  

2. ฟารม์ตัง้อยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อ 

HCV และ SEIA หรือไม่? 

 

  

3. มีดินพรุหรือไม่?   

 
แนวทางการส่งแผนท่ี NPP 
เป็นสิง่ส าคญัที่รายงาน NPP จะมาพรอ้มกับแผนที่ที่ชัดเจนและอ่านง่าย คุณสามารถสรา้งแผนที่โดยใช้
เคร ื่องมอื Apps HCV 
อย่างน้อยผูจ้ดัการกลุ่มจ าเป็นตอ้ง: 
1 . สรา้งแผนที่ในรูปแบบไฟล ์ .kml และ / หรอื . kmz 

2 . ส่งไฟล ์ .kml และ/ หรอื . kmz ไปที่ RSPO เพื่อแปลงเป็นไฟล ์ shape file 

ถา้ผูจ้ดัการกลุ่มตอ้งการพฒันาแผนที่ของตนเองตอ้งมเีน้ือหาต่อไปน้ี: 

• ตอ้งส่ง shape file ที่ต ัง้ของโครงการ 

• ผลลพัธจ์ากรายงาน HCV ที่เข้าใจง่าย ไดแ้ก่ แผนที่ความน่าจะเป็น HCV แผนที่ของพืน้ที่ป่า
และพืน้ที่พรุ เช่น  ' พืน้ที่ที่ไม่มกีารเดนิทาง', ภาพถ่ายภาคพืน้ดนิ 

• แผนที่และรายละเอยีดของแหล่งคารบ์อนทัง้หมดรวมทัง้ดนิพรุ 
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ผนวก 2 :  รูปแบบเอกสารส าหรบัระเบียบวิธีการปลูกปาล์มน ้ามันในพ้ืนท่ีใหม่ (NPP) 
การรายงาน NPP ประกอบดว้ย: 
 
เอกสารจากข้อ 1 การประเมนิเบื้องตน้  กรุณาแบบใบประเมนิพรอ้มเอกสารต่อไปน้ี 

1.   กรอกข้อมูลในแบฟอรม์ประเมนิเบื้องตน้         
2.   ดาวน์โหลดรายงาน SEIA                 

 3.   ดาวน์โหลดรายงาน HCV                  
4.   แผนที่            

 
  เอกสารส าหรบัII NPP คุณตอ้งการพฒันาเร ื่องดงัต่อไปน้ี 

5.    ใช้ค าแนะน า LUCA โดยการส่งไปที่เลขาธกิาร RSPO     

6.   แนบรายงาน LUCA         
7.   ใช้แนวปฏิบัต ิGHG         
8.   แนบรายงาน GHG          

9. กรอกข้อมูลในแผนการจดัการดว้ยแบบฟอรม์ข้างล่างน้ี     
 
รูปแบบการสรุปแผนการบริหารจัดการ 

บุคคล /ทีมที่รบัผดิชอบต่อการ
พฒันาและด าเนินการตามแผน
บรหิารจดัการ 

 

การจัดการการด าเนินการตามข้อเสนอในการประเมินทัง้ส่ีด้าน 

1. SEIA  กิจกรรมด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

รายการขอ้เสนอจาก SEIA (รวมทัง้
ผลกระทบทางบวกและทางลบดว้ย) 

กิจกรรมบรหิารจดัการ* ตารางตดิตาม 
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2.GhG  กิจกรรมบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 

ข้อเสนอในการประเมนิก๊าซเรอืน
กระจก 

กิจกรรมบรหิารจดัการ* ตารางตดิตาม 

   
 
 

  
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

3. HCV management การบริหารจัดการคุณค่าทางด้านอนุรกัษ์สูง 
 

HCVs ประเภทของ HCV จ  านวนแปลง

เกษตรกรรม 
กิจกรรมบริหารจดัการ 

HCV1-3 ป่า /ระบบนเิวศวทิยา
ธรรมชาต ิ

  ไม่ให้มกีารด าเนนิการต่อ 

ดนิพรุ  ใช้วธิกีารปฏิบัตทิ ีด่ที ีสุ่ด 

HCV4 แม่น ้า  พื้นท ีก่นัชนท ีร่ะบุไว้ในรายงาน  

พื้นท ีท่ ีไ่ม่ได้เคลยีร์การปลูกปาล์มน ้ามนัหรอืพชืผกั
ธรรมชาต ิ

ลุ่มน ้าแหล่งน ้า  

พื้นท ีชุ่่มน ้า  

ลาดชนั9-25 องศา   พชืคลุมดนิ 

ลาดชนั>25 องศา    ไม่มกีารปลูกปาล์มน ้ามนั ต้องมกีารรกัษาพชืพรรณ
ธรรมชาตไิว้ 

HCV5-6  

การใช้ทรพัยากร 

การใช้ทรพัยากร 

หรอืการแข่งขนั 

 ไม่มกีารพฒันาจนกระท ัง่มกีารแก้ไข 
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4. LUCA  กิจกรรมการจัดการของ LUCA 

ประเภทของการใช้
ท่ีดิน 

จ านวนแปลง
เกษตรกรรม 

กิจกรรมบริหารจัดการ ตารางติดตาม 

    

    

    

    

 
*ค าแนะน า: คุณควรพจิารณาหัวข้อต่อไปน้ีเกี่ยวกับกิจกรรมทางดา้นบรหิารจดัการ   
 
ค าแนะน า  :คุณควรค านึงถงึประเดน็ต่อไปน้ีในแต่ละกิจกรรมการจดัการ  

• มาตรการการลดผลกระทบ/การพฒันาฟ้ืนฟู  

• สถานที่ต ัง้ 

• พารามเิตอรท์ี่จะตรวจสอบ 
• ประเภทการวัด 

• ความถีใ่นการวัด 

• ความรบัผดิชอบ 
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ผนวก 3:  กลไกการแสดงความคิดเหน็ ต่อระเบียบวิธีการปลูกปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีใหม่ (NPP) 
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รูปแบบนี้ ใช้ส าหรบัการประกาศจ านวน 30  นและข้อเสนอความคดิเหน็ใดในรายงานวั NPP และกรุณาจะส่งรายงานนี้ไป
ให้ท ี ่rsponppcomments@rspo.org   ภายใน วนัหลงัจากมรีายงานของ 30 NPP ทีเ่ผยแพร่ในเวป็ไชต์ ความคดิเหน็ท ี่
ได้รบัหลงัจาก 30วนั จะไม่ด าเนนิการต่อไปในหน่วยงาน (ดูผนวก 2) 

วนั: 

ช่ือ (ผู้แสดงความคิดเหน็):     

ข้อมูลในการติดต่อ   (ผู้แสดงความคิดเหน็): 

จดหมายอิเลก็ทรอนกิส์: 

หมายเลขโทรศพัท์: 

ช่ือกลุ่ม: 

สถานท่ีในการปลกูพืชใหม่:   

ประเทศและอ าเภอ  : 

ชือ่โครงการ: 

ข้อเสนอแนะ:   

ความคดิเหน็พร้อมค าอธบิายและหากเป็นไปได้ กรุณาแนบหลกัฐานเพือ่สนบัสนุนความคดิเหน็ของทา่น 

 

   

ค าช้ีแจงความรบัผิดชอบ 

ข้าพเจ้าเข้าใจกระบวนการของระเบียบการปลูกปาล์มในพื้นท ีใ่หม่ และส่งความคดิเหน็เหล่านี้ด้วยความศรทัธาท ีด่ ี (เช่น 
ความคดิเหน็และเหตุผลเป็นความจรงิตามความรู้ของข้าพเจ้า )ข้าพเจ้าจะมส่ีวนร่วมอย่างจรงิจงัในกระบวนการของ NPP 

และจะพยายามแก้ปัญหาความคดิเหน็และข้อกงัวลเหล่านี้ให้จงได้ 

 

 

___________________________________________________ 

 ลายมือถอืช่ือ 

  

ผนวก 4 : รูปแบบการแสดงความคิดเหน็ต่อวิธีการปลูกปาล์มน ้ามันในพ้ืนท่ีใหม่ (NPP) 
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ผนวก 5   : เอกสารและเครื่องมือสนับสนุน 
 
เอกสารแนะแนว: 

• ค าแนะน าเกี่ยวกับการส่งแผนที่เพื่อการวิเคราะห์การใช้ที่ดนิ 
• แนวทาง HCV แบบง่ายส าหรบัเกษตรรายย่อยที่เป็นอสิระในกระบวนการ RSPO- 7.3 HCV 

ส าหรบัการปลูกปาลม์ใหม่ (คู่มอืการใช้งาน 7.3 เฟส 3)  

• แนวทาง HCV แบบง่ายส าหรบัเกษตรกรรายย่อยในเอกสาร RSPO – บทน า (ขัน้ตอนที่ 1 
และ 2) 

• SEIA และแผนการบรหิารจดัการที่เป็นมติรต่อเกษตรกรรายย่อย  
เคร ือ่งมอืและแอปพลเิคชัน่: 

• แอพพลเิคชัน่ SEIA Tool ส าหรบัเกษตรกรรายย่อย 

• แอพพลเิคชัน่ HCV ของ  ISHFs 


