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รายการค าย่อ 

 

ALS โครงการในการออกใบอนุญาตผูต้รวจประเมนิ (Assessor Licensing Scheme) 

CB หน่วยงานออกใบรบัรอง (Certification Body) 

CSPO น ้ามนัปาลม์ยัง่ยนืทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน (Certified Sustainable Palm Oil)  

FFB ทะลายปาลม์สด (Fresh Fruit Bunch) 

FPIC การยนิยอมทีไ่ดร้บัการแจง้ล่วงหนา้โดยสมคัรใจและเป็นอสิระ                     (Free, Prior and 
Informed Consent) 

GHG กา๊ซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas) 

HCS การกกัเก็บคารบ์อนในปรมิาณสูง (High Carbon Stock) 

HCSA วธิกีกัเก็บคารบ์อนในปรมิาณสงู (High Carbon Stock Approach) 

HCV สงิทีม่คีุณคา่สงูตอ่การอนุรกัษ ์(High Conservation Value) 

HCVN เครอืข่ายสงทีม่คีุณค่าสงูตอ่การอนุรกัษ ์(HCV Network) 

IS-LURI เกษตรกรรายย่อยอสิระ – การระบุความเสีย่งการใชท้ีด่นิ                (Independent 
Smallholder - Land Use Risk Identification) 

LUCA การวเิคราะหค์วามเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ (Land Use Change Analysis) 

LURI การระบุความเสีย่งการใชท้ีด่นิ (Land Use Risk Identification) 

NI การตคีวามระดบัชาต ิ(National Interpretation) 

NPP แนวทางปฏบิตัขิองการปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีใ่หม่ (New Planting Procedure) 

P&C หลกัการและเกณฑก์ าหนด (Principles and Criteria) 

RSPO องคก์รเจรจาระหว่างประเทศว่าดว้ยน ้ามนัปาลม์ยงัยนื                    (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil) 

SEIA การประเมนิผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม                                    (Social and 
Environmental Impact Assessment) 
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1. บทน า  

 

แนวทางปฏบิตัขิองการปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีใ่หม่ (NPP) 

ถูกน ามาใชเ้พือ่เป็นกรอบส าหรบัการพฒันาอย่างรบัผดิชอบในพืน้ทีป่ลูกปาลม์น ้ามนัใหม่ 

แนวคดินีไ้ดร้บัการเสนอคร ัง้แรกในการประชมุสมชัชาใหญ่ RSPO เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2551 

และจดัท าอย่างเป็นทางการในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 

จนไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร RSPO ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2552 

และมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัการปลูกปาลม์น ้ามนัใหม่ทัง้หมดตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553 

หลกัการและเกณฑก์ าหนด มาตรฐาน RSPO (RSPO P&C) 

ไดม้กีารพจิารณารา่งฉบบัปรบัปรุงขึน้ใหมใ่นทุก ๆ หา้ปี โดย NPP (ฉบบัพ.ศ. 2552) 

ไดร้บัการปรบัปรุงตามมาตรฐาน RSPO P&C (พ.ศ. 2556) ทีม่กีารปรบัปรุงแกไ้ขใหม่ในพ.ศ. 

2558 และไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารนโยบาย RSPO เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2558 ซึง่ท าให ้มาตรฐาน RSPO P&C (พ.ศ. 2561) 

มผีลบงัคบัใชห้ลงัจากการประชมุสมชัชาใหญ่ RSPO คร ัง้ที ่15 (GA15) ณ วนัที ่15 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2561 โดยก าหนดใหต้อ้งปรบัปรุง NPP (พ.ศ. 2558) ใหท้นัสมยั 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใหม่ทีน่ ามาใชใ้นมาตรฐาน RSPO P&C (พ.ศ. 2561) 

NPP ฉบบัปรบัปรุงนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ (1) 

รวบรวมขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งบรรจไุวใ้นเอกสารฉบบัเดยีว (2) 

ปรบัปรุงขอ้ก าหนดและกระบวนการของ NPP ใหม้คีวามชดัเจนขึน้ (3) 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน RSPO P&C (ปีพ.ศ. 2561) 

(อา้งองิในภาคผนวก 2) และเอกสารสนับสนุนอืน่ ๆ และ (4) ใหม้คีวามชดัเจนในการน าไปใช ้

โดยเฉพาะกบัเกษตรกรรายย่อย 

NPP พ.ศ. 2564 อาจแกไ้ขไดเ้มือ่จ าเป็น โดยอาศยัตามมาตรฐาน RSPO ฉบบัปรบัปรุง 

ขอ้ก าหนด กลยุทธ ์หรอืการตดัสนิใจทีจ่ดัท าโดย RSPO 

NPP ฉบบัพ.ศ. 2564 มาแทนทีฉ่บบักอ่นหนา้ซึง่เผยแพรใ่นปี พ.ศ. 2558 และมผีลบงัคบัใชใ้น 6 

(หก) เดอืนตัง้แต่วนัที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั ทีร่เิร ิม่กระบวนการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั NPPโดยองิจาก NPP (พ.ศ. 2558) 

ซึง่ยงัจดัท าไม่เสรจ็สมบรูณ ์จนถงึวนัที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

สามารถลงทะเบยีนไดท้ีส่ านักเลขาธกิาร RSPO โดยแสดงหลกัฐานทีเ่ป็นเอกสาร (เชน่ 

หนังสอืสญัญากบัผูต้รวจประเมนิ เป็นตน้) 

ซึง่ตอ้งมกีารระบุวนัทีเ่ร ิม่ตน้การตรวจประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ดัท าเป็นเอกสาร ทัง้นี ้

ในกรณีเกีย่วกบั NPP ทีล่งทะเบยีนแลว้จะแลว้เสรจ็ตาม NPP (พ.ศ. 2558) มฉิะน้ันจะถอืบงัคบัใช ้

NPP (พ.ศ. 2564) 
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1.1  แนวทางปฏบิตัขิองการปลกูปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีใ่หม่ (NPP) 
ตามกรอบมาตรฐาน RSPO คอือะไร 

แนวทางปฏบิตัขิองการปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีใ่หม่ ตามกรอบมาตรฐาน  RSPO (NPP) 

ประกอบดว้ยชดุของกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจประเมนิทีจ่ะด าเนินการโดยผูป้ลูกปาลม์

ตามดว้ยการตรวจสอบโดยหน่วยงานออกใบรบัรอง (CB) 

กอ่นการพฒันาปาลม์น า้มนัในพืน้ทีใ่หมใ่ดๆ โดยมวีตัถุประสงค ์คอื 

การปลูกปาลม์น ้ามนัคร ัง้ใหม่จะตอ้งไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อพืน้ทีท่ีม่คุีณค่าสูงต่อการอนุรกั

ษ ์(HCV) พืน้ทีท่ีก่กัเก็บคารบ์อนในปรมิาณสูง (HCS) พืน้ทีด่นิพรุ ดนิเปราะบางและดอ้ยคุณภาพ 

หรอืทีส่่งผลกระทบต่อสทิธขิองคนในทอ้งถิน่ รวมถงึสทิธใินทีด่นิทีก่ าลงัพฒันา การน า NPP 

ไปปฏบิตัทิีป่ระสบความส าเรจ็น้ันชว่ยท าใหแ้น่ใจว่าตวัชีว้ดัทีใ่ชแ้ละเกีย่วขอ้งตามหลกัการและเก

ณฑก์ าหนดมาตรฐาน RSPO (P&C) 

น้ันก าลงัถูกน าไปใชแ้ละปฏบิตัติามเมือ่การพฒันาใหม่เร ิม่ตน้ขึน้ 

ผลลพัธท์ีส่ าคญัของ NPP คอื 

รายงานทีเ่สนอว่าควรด าเนินการปลูกปาลม์น ้ามนัใหม่ทีไ่หนและอย่างไร 

หรอืมฉิะน้ันควรด าเนินการไปตามพืน้ทีก่ารจดัการทีก่ าหนดและแผนการจดัการแบบบูรณาการที่

ยืน่เสนอ รายงาน NPP จะไดร้บัการตรวจสอบโดย CB 

และผ่านการตรวจสอบโดยส านักเลขาธกิาร RSPO กอ่นระยะเวลา 30 

วนัในการประกาศบนเว็บไซต ์RSPO 

และตดิประกาศตามป้ายประกาศทอ้งถิน่เพือ่รบัฟังความคดิเห็นสาธารณะ ทัง้นี ้

การปลูกและการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเร ิม่ตน้ไดต่้อเมือ่การแจง้ประกาศ NPP 

เสรจ็สิน้และไดร้บัการอนุมตั ิRSPO 

รวมถงึมกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

1.2  NPP จะน าไปใชเ้มือ่ใดและอย่างไร 

นับตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553 

ตอ้งมกีารด าเนินการตาม NPP 

ส าหรบัการปลูกปาลม์น ้ามนัใหม่ 

กอ่นทีผู่ป้ลูกปาลม์จะเร ิม่เตรยีมทีด่นิ 

อนัรวมถงึการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ 

(ยกเวน้เกษตรกรรายยอ่ยอสิระทีป่ฏบิตัติามมาตรฐาน 

RSPO ส าหรบัเกษตรกรรายย่อยอสิระ) NPP 

มาตรฐาน RSPO 

ส าหรบัเกษตรกรรายย่อยอสิระ 

(ปีพ.ศ.2562) 

ใชไ้ดก้บัเกษตรกรรายย่อยอสิระตามทีก่ าหนดไ

วใ้นมาตรฐานและการตคีวามระดบัชาตทิีเ่กีย่ว

ขอ้งเท่าน้ัน 

เกษตรกรรายย่อยอสิระทีป่ฏบิตัติามมาตรฐาน 
RSPO 

ส าหรบัเกษตรกรรายย่อยอสิระไม่จ าเป็นตอ้งน า 

NPP ไปปฏบิตัใิช ้

โดยหากแต่เป็นไปเพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิั

ตติามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัการปลูก/ก

ารพฒันาในพืน้ทีป่ลูกใหม่ตามทีร่ะบุไวใ้นมาตร

ฐานในระหว่างกระบวนการรบัรองเท่าน้ัน 
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น าไปใชก้บัการปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีใ่หม่และการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งท ัง้หมด 

(ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “การพฒันาพืน้ทีใ่หม่ตามทีย่ืน่เสนอ”) โดยที:่ 

● สมาชกิ RSPO ถอืหุน้ใหญ่ใน และ/หรอืการควบคุมการจดัการ (อา้งองิจาก 

ระบบการรบัรอง) 

● สมาชกิ RSPO เป็นผูจ้ดัหาทีด่นิใหม ่

● พืน้ทีน้ั่นอยู่นอกพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการรบัรอง RSPO  

● เป็นพืน้ทีใ่หม่ของเกษตรกรรายย่อยและ/หรอืผูป้ลูกปาลม์อสิระ 

(ผูป้ลูกปาลม์ทีไ่มม่โีรงสกดัฯ) ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากบรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิ RSPO 

(ไม่ว่าจะผ่านสมาชกิกลุ่มทีม่อียู่ หรอื การรบัสมคัรใหม่ในกลุ่มทีม่อียู่) 

● เป็นพืน้ทีท่ีส่มาชกิใหมข่องเกษตรกรรายย่อยหรอืผูป้ลูกปาลม์อสิระ 
ทีเ่ขา้รว่มโครงการทีม่อียู่/เกษตรกรรายย่อยทีไ่ดร้บัการจดัการ 
หรอืกลุ่มผูป้ลูกปาลม์ทีผ่่านการรบัรองแบบกลุ่ม 

ซึง่จดัการโดยผูจ้ดัการกลุ่มทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ (ไม่ใชบ่รษิทั) 

 

หมายเหต:ุ 

RSPO ก าลงัส ารวจทางเลอืกและกลไกต่างๆ 

เพือ่ใหค้รอบคลุมและใชไ้ดก้บัผูป้ลูกปาลม์อสิระทีไ่มม่โีรงสกดัฯ 

แต่ไม่ไดอ้ยูใ่นนิยามเหมอืนเกษตรกรรายย่อยใหม้ากขึน้ ทัง้นี ้

จนกว่าจะมกีลไกหรอืตวัเลอืกดงักล่าว ผูป้ลูกอสิระดงักล่าวยงัคงตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนด NPP 

ในปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

หากมกีารแผว้ถางทีด่นิทีใ่ชง้านอยู่ในขณะทีไ่ดย้ดึครองทีด่นินัน้ 

แต่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของฝ่ายบรหิารของบรษิทัแลว้ 

การด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทัง้หมดจะตอ้งยุตลิง และใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด NPP 

ส าหรบัพืน้ทีใ่ดๆ ทีย่งัไม่ไดถู้กดดัแปลง/แผว้ถาง 

อย่างไรก็ตามอนุญาตใหใ้ชม้าตรการและการจดัการในการป้องกนัและ/หรอืควบคุมการเผาไฟ แมลงศตัรูพชื 

และ/หรอืชนิดพนัธุร์ุกรานแพรก่ระจายในธรรมชาตอิย่างชดัเจนได ้
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กรอบที ่1: ในสถานการณท์ี ่NPP ไม่มผีลบงัคบัใช ้ 

 

NPPน้ันด าเนินการผ่านกระบวนการระบแุละการท าความเขา้ใจคุณค่าดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม

ทีม่อียู่ในพืน้ทีก่ารพฒันาพืน้ทีใ่หม่ตามทีย่ืน่เสนอ และมวีธิกีารปกป้อง ตรวจตดิตาม 

และจดัการคุณค่าเหล่าน้ันโดยอาศยัตามมาตรฐาน RSPO 

ในลกัษณะทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบและเป็นไปอย่างยั่งยนื 

สิง่นีท้ าไดผ้่านการสงัเคราะหช์ดุของการตรวจประเมนิทางเทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ด าเนินการโดยผู ้

ตรวจประเมนิทีม่คีวามรูค้วามสามารถและการมส่ีวนรว่มของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 

(รวมถงึกระบวนการ FPIC) 
เพือ่จดัท าแผนการพฒันาและการจดัการแบบบรูณาการทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีท่ีก่ าหนด 

พืน้ทีท่ีใ่ช ้NPP จะตอ้งค านวณตามใบอนุญาตการพฒันาทีด่นิหรอืโฉนดทีด่นิ (เชน่ 

พืน้ทีท่ ัง้หมดทีพ่จิารณาส าหรบัปาลม์น ้ามนัและการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง) ตวัอย่างเชน่ 

NPP ไม่สามารถใชไ้ดก้บั: 

• การปลูกปาลม์น ้ามนัและการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กดิขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 
2553 

• การปลูกทดแทน: การปลูกทดแทนปาลม์น ้ามนัทีป่ลูกมากอ่นหนา้ 

• เกษตรกรรายย่อยอสิระทีด่ าเนินการตามการรบัรองภายใตม้าตรฐาน RSPO 

ส าหรบัเกษตรกรรายย่อยอสิระ (พ.ศ.2562) 

และ/หรอืการตคีวามระดบัชาต/ิทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การปลูกปาลม์น ้ามนัและการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่ไดเ้ขา้เป็นสมาชกิ RSPO 

• การพฒันาพืน้ทีใ่หม่บนทีด่นิซึง่ไดถ้อืครองมาใหม่โดยมกีารจดัท า NPP 

ทีเ่สรจ็สมบูรณแ์ละไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัและ/หรอืเจา้ของเดมิ 

• *การปลูกปาลม์น ้ามนัใหม่และ/หรอืการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งภายในหน่วยจดัการทีผ่่า

นการรบัรอง RSPO 

• *การปลูกปาลม์น ้ามนัและการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งมกีารวางแผนในการแผว้ถางทีด่นิอี

กคร ัง้ของพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการจดัการอย่างแข็งขนัตามทีก่ าหนดไวใ้นภาคผนวก 1 

ของเอกสารนี ้
 

หมายเหตุ: 

ส าหรบัในสถานการณท์ีม่เีคร ือ่งหมาย * ดา้นบน แมว้่า NPP 

จะไม่สามารถใชก้บัสถานการณข์า้งตน้ได ้การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดมาตรฐาน RSPO P&C 

(พ.ศ. 2561) น้ันจ าเป็นในระหว่างกระบวนการรบัรอง (ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในภาคผนวก 4) 

ส าหรบัการแผว้ถางทีด่นิอกีคร ัง้ของการปลูกพชืเชงิเดีย่วหรอืการเปลีย่นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารประเมนิ HCS ตามชดุเครือ่งมอื HCSA (ฉบบัที ่2) 
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หากใบอนุญาตส าหรบัทีด่นิ 1,000 เฮกแตร ์ควรยืน่ NPP ครอบคลุมทัง้ 1,000  เฮกแตร ์

และตอ้งด าเนินการตรวจประเมนิทีแ่ตกต่างกนัส าหรบั 1,000  เฮกแตร ์พืน้ที ่(เฮกแตร)์ 

ตามใบอนุญาตหรอืโฉนดทีด่นิไม่สามารถท ารายงาน NPP แยกออกเป็นรายงานต่างๆ 

หลายฉบบัได ้

รายงานและแผน NPP จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบความถูกตอ้งโดย CB 

ทีไ่ดร้บัการรบัรองและตดิประกาศบนเว็บไซต ์RSPO เป็นระยะเวลา 30 

วนัในการรบัฟังความคดิเห็นสาธารณะ เมือ่เสรจ็สิน้ตามชว่งเวลาแสดงความคดิเห็นสาธารณะ 30 

วนัพรอ้มกบัการแกไ้ขตามความคดิเห็นทัง้หมดแลว้ ส านักเลขาธกิาร RSPO 

จะอนุมตักิารปลูกปาลม์ในพืน้ทีใ่หม่ทีเ่สนอ 

การปลูกปาลม์ในพืน้ทีใ่หม่และการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเร ิม่ไดห้ากตอ้งอยู่ภายใตข้อ้ก าหน

ดทางกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

ตารางที ่1. ขอ้ก าหนดในการน า NPP ไปใช ้น าโดยในสถานการณก์ารพฒันาพืน้ทีใ่หม่ๆ 

ทีแ่ตกต่างกนั 

การพฒันาพืน้ทีใ่หม่ตามทีย่ืน่เสนอทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไ

ปนี:้ 

ในสถานการณก์ารใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ 

พืน้ทีท่ีม่สีิง่/พชืปกคลุมดนิ 

ในขณะทีม่กีารยืน่ NPP 

ตอ้งมกีารตรวจส

อบหน่วยออกใบ

รบัรอง (CB) 

หรอืไม ่

ตอ้งการระยะเวลาแส

ดงความคดิเห็นสาธา

รณะ 30 วนัหรอืไม่ 

ระบบนิเวศทางธรรมชาต ิ ตอ้งม ี ตอ้งม ี

การแผว้ถางทีด่นิทีถู่กทิง้รา้งอกีคร ัง้ 

(ไม่มกีารจดัการนานกว่า 3 ปี)  
ตอ้งม ี ตอ้งม ี

1.3  NPP ส าหรบัเกษตรกรรายย่อยมกีารด าเนินการอย่างไร 

NPP ใชไ้ดก้บัการพฒันาพืน้ทีใ่หม่ตามทีย่ืน่เสนอ (ยกเวน้ในสถานการณท์ี ่NPP 

ไมม่ผีลบงัคบัใชต้ามทีแ่สดงในกรอบที ่1)โดยเกษตรกรรายย่อย (ทีไ่ม่ปฏบิตัติามมาตรฐาน RSPO 

ส าหรบัเกษตรกรรายย่อยอสิระ)หากบรษิทัเป็นผูน้ าในกระบวนการรบัรองส าหรบักลุ่มเกษตรกรรา

ยย่อย บรษิทัมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดป้ฏบิตัติาม NPP 

ในกรณีของการรบัรองแบบกลุม่1 ผูจ้ดัการกลุ่มมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า 
 

1 อา้งถงึระบบ RSPO ซึง่ชว่ยใหผู้ป้ลูกสามารถรบัรองทะลายปาลม์สด (FFB) 

โดยผ่านการรบัรองกลุ่มตามมาตรฐาน RSPO P&C ภายใตใ้บรบัรองเดยีว 

รายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดของระบบการจดัการ RSPO ส าหรบัการรบัรองกลุ่มในการผลติ FFB 
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ไดม้กีารปฏบิตัติาม NPP รวมถงึการประสานงานในการตรวจประเมนิ 

การตรวจสอบความถูกตอ้งโดย CB และมกีารสือ่สารกบัส านักเลขาธกิาร RSPO 

ทัง้นี ้RSPOตระหนักถงึความจ าเป็นในการใหค้ าแนะน าแบบเรยีบง่ายและตรงไปตรงมา 

ตลอดจนกลไกและเครือ่งมอืเพือ่ใหคุ้ม้ค่าตน้ทุนประสทิธผิลในการอ านวยความสะดวกในการปฏิ

บตัติาม NPP ของเกษตรกรรายย่อย ดงัน้ัน 

เกษตรกรรายย่อยตอ้งใชแ้นวทางปฏบิตัใินการวเิคราะหแ์ละประเมนิการบรหิารจดัการบนฐานควา

มเสีย่ง (Risk-Based Approach) (อา้งองิตามผงังานดา้นล่าง) 

ทีแ่นะน าโดยชดุเคร ือ่งมอืทีใ่ชง้านง่าย (อา้งองิตามภาคผนวก 2 

ส าหรบัรายการเอกสารและเคร ือ่งมอืสนับสนุนต่างๆ) 

ส าหรบัการตรวจประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิตัติาม NPP 

ผงัที ่1 การบงัคบัใช ้NPP กบัการแผว้ถางทีด่นิใหม่ของเกษตรกรรายย่อย 

หมายเหตุ: 

ในประเทศทีม่ขีอ้ก าหนดระดบัประเทศทีช่ดัเจนเกีย่วกบั SEIA 

ไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารประเมนิเพิม่เตมิโดยใชเ้คร ือ่งมอืแบบง่ายของ RSPO 

คู่มอื FPIC ตามกรอบมาตรฐาน RSPO (พ.ศ. 2558)  อยู่ระหว่างการตรวจทาน 

อย่างไรก็ตามเอกสารฉบบัปรบัปรุงใหถ้อืว่ามคีวามส าคญัมากกว่า 

LUCA จะตอ้งด าเนินการตามมาตรา 2.6 ของเอกสารนี ้และสามารถท าไดค้วบคู่ไปกบั IS-LURI   

*CB จะตอ้งด าเนินการตรวจสอบภาคสนาม หากพืน้ทีน้ั่นอยู่ใกลพ้ืน้ทีคุ่ม้ครอง 

ทีม่คุีณค่าดา้นการอนุรกัษสู์งอยู่ มคีนในทอ้งถิน่ทีม่กีารอา้งสทิธิใ์นทีด่นิและทรพัยากร 

การพฒันาพืน้ทีส่เีขยีว หรอืหากพบความไม่สอดคลอ้งกนัในขอ้สรปุการตรวจประเมนิ 
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การแบ่งประเภทความเสีย่งแบ่งตามประเภทของพืน้ทีท่ีม่สีิง่/พชืปกคลุมดนิมดีงัต่อไปนี ้

ความเสีย่งต ่า:  a. ทีด่นิเปล่า/ไม่มพีชืพนัธุ ์

b. ทุ่งหญา้เลีย้งสตัว ์- 

ทุ่งหญา้ทีป่กคลุมไปดว้ยหญา้/พชืสมุนไพรทีเ่หมาะส าหรบัการเลีย้งสตัว ์

c. เกษตรกรรมหรอืการปลูกพชืเชงิเดีย่วทีย่งัไมท่ิง้รา้ง > 3 ปี 

d. โครงสรา้งพืน้ฐาน - ถนน/ สะพาน 

พืน้ทีเ่สีย่ง: พืน้ทีอ่ืน่นอกเหนือจากทีร่ะบุว่าเป็น 'ความเสีย่งต ่า' ถอืเป็นพืน้ทีเ่สีย่ง 

1.3.1 การยืน่ NPP ของเกษตรกรรายย่อย: ความเสีย่งต ่า 

เกษตรกรรายย่อยอสิระ - การระบุความเสีย่งจากการใชท้ีด่นิ (IS-LURI) 

จะชว่ยใหเ้กษตรกรรายย่อยสามารถด าเนินการยืน่ NPP ทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัส านักเลขาธกิาร 

RSPO ในพืน้ทีท่ีร่ะบุว่าเป็น 'ความเสีย่งต ่า' โดยไม่ตอ้งมกีารตรวจสอบ CB 

แต่ตอ้งใชเ้วลาแสดงความคดิเห็น 30 วนั การส่งคร ัง้สุดทา้ยจะตอ้งมสีิง่ต่อไปนี:้ 

o ถอ้ยแถลงการแจง้เตอืนของ NPP (ตามแมแ่บบที ่1 ของเอกสารนี)้ 

o แผนทีด่จิทิลัตามเสน้แบง่เขตทางกฎหมาย พืน้ที ่NPP และ (หากม)ี พืน้ที ่HCS 

HCV พืน้ทีด่นิพรุ แนวกนัชนรมิฝ่ัง พืน้ทีสู่งชนั ดนิดอ้ยคุณภาพและเปราะบาง 

o รายงานการประเมนิฉบบัสมบูรณ ์(SEIA, HCV+IS-LURI, ความเหมาะสมของดนิ 

& ภูมปิระเทศ, GHG) ทัง้นี ้แนะน าใหใ้ชช้ดุเคร ือ่งมอืแบบง่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

o LUCA ตามมาตรา 2.6 ของเอกสารนี ้

o เอกสารทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบสทิธิก์ารใชป้ระโยชนต์ามกฎห

มาย  

o เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมส่ีวนรว่มของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีและกระบว

นการ FPIC 

o แผนการจดัการแบบบูรณาการ 

ผูป้ลูกปาลม์จะตอ้งยืน่เอกสารดงักล่าวไปยงัส านักเลขาธกิาร RSPO ที ่

@nppsubmission@rspo.org โดยตรง หลงัจากน้ันส านักเลขาธกิาร RSPO จะตอ้ง: (i) 

ตรวจใหแ้น่ใจว่าการยืน่ NPP ถูกตอ้งสมบูรณ ์(ชดุรายงานทีค่รบสมบูรณ ์

ขอ้มูลสารสนเทศครบถว้น และมขีอ้มูลทีใ่หต้ามขอ้ก าหนด) และ (ii) 

ด าเนินการตรวจสอบผ่านทางหนา้จอเดสกท็์อปพือ่ใหแ้น่ใจว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนด NPP 

(การตรวจประเมนิและกระบวนการ) ทัง้หมด หากส านักเลขาธกิาร RSPO 

พบชอ่งว่างในการปรบัปรุงแกไ้ขใดๆ จะตอ้งแจง้ไปยงัผูป้ลูกปาลม์โดยตรงภายใน 10 (สบิ) 

วนัท าการ การยืน่ NPP 

จะถอืว่าเสรจ็สมบูรณก็์ต่อเมือ่ชอ่งว่างทีร่ะบุไดร้บัการตรวจสอบและแกไ้ขโดยผูป้ลูกปาลม์ 

การส่ง NPP 

ทีส่มบูรณจ์ะด าเนินการไปสู่ขัน้ตอนต่อไปของการโพสตส์ าหรบัความคดิเห็นสาธารณะ 30 

mailto:nppsubmission@rspo.org
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วนั (ดูส่วนที ่4 ดา้นล่าง) จากน้ันส านักเลขาธกิาร RSPO จะแจง้ให ้CB 

ทราบถงึความส าเรจ็ของ NPP (การอนุมตั)ิ ทีเ่สรจ็สิน้เป็นทีน่่าพอใจ 

พรอ้มประกาศการเสรจ็สิน้ NPP บนเว็บไซต ์RSPO ภายใน 10 (สบิ) วนัท าการ 

เมือ่น้ันการปลูกใหมแ่ละการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งจะสามารถเร ิม่ด าเนินการได ้

ภายใตข้อ้ก าหนดทางกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

1.3.2 การยืน่ NPP ของเกษตกรรายย่อย: พืน้ทีเ่สีย่ง 

พืน้ที ่'ความเสีย่ง' ทีร่ะบผุ่าน IS-LURI จะตอ้งมกีารประเมนิ HCV-HCSA 

ตามขอ้ก าหนดตามตารางที ่3 (อา้งองิตามส่วนที ่2.2 ของเอกสารนี)้ และการยืน่ NPP 

จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบความถูกตอ้งโดย CB (จากทางระยะไกล 

และ/หรอืการตรวจสอบผ่านทางหนา้จอเดสกท็์อป) ตอ้งมรีะยะเวลาแสดงความคดิเห็น 30 

วนัส าหรบัการยืน่ NPP เหล่านี ้

เมือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งของ CB ว่าตรงตามขอ้ก าหนด NPP ทัง้หมดแลว้ CB จะส่งรายงาน 

NPP ฉบบัสมบูรณพ์รอ้มกบัค าชีแ้จงการตรวจสอบของ CB ไปยงัส านักเลขาธกิาร RSPO 

รายงาน NPP ฉบบัสมบรูณจ์ะตอ้งประกอบดว้ย: 

o ถอ้ยแถลงการแจง้ของ NPP (แบบฟอรม์ที ่1 ของเอกสารนี)้ 

o สรุปรายงานการตรวจประเมนิ (แบบฟอรม์ที ่2 ของเอกสารนี)้ 

o สรุปแผนการจดัการแบบบูรณาการ (แบบฟอรม์ที ่3 ของเอกสารนี)้ 

o แผนทีด่จิทิลัแสดงเสน้แบ่งเขตทางกฎหมาย พืน้ที ่NPP และ (หากม)ี  พืน้ที ่HCS 

HCV แนวกนัชนรมิฝ่ัง พืน้ทีสู่งชนั ดนิดอ้ยคุณภาพและเปราะบาง  

เมือ่ตรวจสอบว่าไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนด NPP ทัง้หมดแลว้ CB จะส่งรายงาน NPP 

ฉบบัสมบูรณไ์ปยงัส านักเลขาธกิาร RSPO ที ่nppsubmission@rspo.org 

โดยส านักเลขาธกิาร RSPO จะตอ้งตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจว่าการยืน่ NPP 

มคีวามถูกตอ้งสมบูรณ ์(ตอ้งมรีายงานครบชดุ และขอ้มูลสารสนเทศครบถว้น 

และมขีอ้มูลทีใ่หค้รบถว้นตามอย่างแมแ่บบ) หากส านักเลขาธกิาร RSPO 

พบชอ่งว่างในการปรบัปรุงแกไ้ขใดๆ จะตอ้งแจง้ไปยงั CBทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ภายใน 10 (สบิ) 

วนัท าการ  การยืน่ NPP 

จะถอืว่าเสรจ็สมบูรณก็์ต่อเมือ่ชอ่งว่างทีร่ะบุไดร้บัการตรวจสอบและแกไ้ขโดย CB ภายใน 60 

วนัตามปฏทินิ   เมือ่ยืน่ NPP 

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้น้ันจะมกีารด าเนินการประกาศเพือ่รบัฟังความคดิเห็นสาธารณะเป็นระยะเ

วลา 30 วนัในขัน้ตอนถดัไป (อา้งองิตาม ส่วนที ่4 ดา้นล่าง) 

ส านักเลขาธกิาร RSPO จะแจง้ให ้CB ทราบถงึผลส าเรจ็อนัเป็นทีน่่าพอใจใน NPP 

(ไดร้บัการอนุมตั)ิ พรอ้มกบัการแจง้ผล NPP บนเว็บไซต ์RSPO ภายใน 10 (สบิ) วนัท าการ 

เมือ่น้ัน 



 

 

 

ระเบยีบวธิกีารปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีใ่หม่ตามกรอบมาตรฐาน RSPO (NPP) พ.ศ. 2564 
 RSPO-PRO-T01-009 V2 THA 

   13 

 

 

การปลูกปาลม์ในพืน้ทีใ่หม่และการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเร ิม่ไดห้ากตอ้งอยู่ภายใตข้อ้

ก าหนดทางกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

1.4  การบูรณาการกระบวนการ NPP 

รว่มกบักระบวนการทางกฎหมายระดบัประเทศ 

การตคีวามมาตรฐาน RSPO ระดบัชาต ิ(NI) 

จะใหแ้นวปฏบิตัเิกีย่วกบัวธิกีารรวบรวมและด าเนินการตรวจประเมนิทีจ่ าเป็นโดยค านึงถงึกฎหมา

ย ระเบยีบขอ้บงัคบั และระเบยีบขัน้ตอนการปฏบิตัขิองประเทศ ทัง้นี ้คณะท างาน RSPO NI 

หรอืคณะท างานฉพาะกจิทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งไดร้บัแจง้และอาจจดักลุ่มใหมเ่พือ่หารอืว่าระเบยีบขอ้

บงัคบัปัจจบุนัใน NI เพยีงพอหรอืไม่ทีจ่ะจดัการกบัประเด็น NPP 

และใหค้ าแนะน ากบัทางส านักเลขาธกิารในการด าเนินการตามขอ้เสนอ 

หากมกีารระบุถงึความไม่เพยีงพอ 

กระบวนการ NPP สามารถเร ิม่ตน้ไดใ้นขณะทีข่อ้ก าหนดทางกฎหมายระดบัประเทศทีบ่งัคบัใช ้

(เชน่ การวเิคราะหด์า้นผลกระทบของสิง่แวดลอ้มของประเทศอนิโดนีเซยี 

(ค าย่อภาษาอนิโดนีเซยี - AMDAL) ก าลงัด าเนินการอยู่ อย่างไรก็ตาม การยืน่ NPP ไปยงั RSPO 

จะตอ้งยดึตามการตรวจประเมนิทีเ่สรจ็สมบูรณต์ามขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวใ้นเอกสารนี ้

ความสมบูรณข์อง NPP ไมจ่ าเป็นตอ้งหมายถงึว่าการพฒันาทีด่นิสามารถเร ิม่ไดท้นัท ี

หากแต่หมายถงึตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดกอ่นทีจ่ะมกีารด าเนิน

การแผว้ถางเตรยีมดนิเกดิขึน้ ในกรณีทีก่ารตรวจประเมนิเป็นขอ้ก าหนดทางกฎหมาย (เชน่ 

AMDAL ในอนิโดนีเซยี) การตรวจประเมนิน้ันตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหต:ุ 

ในกรณีของประเทศอนิโดนีเซยี  NPP สามารถยืน่ไดก็้ต่อเมือ่ไดร้บั IJIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) 

และหากม ีIZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN (IPHK)  

1.5  มาตรการลงโทษ 

ส าหรบัการปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีใ่หมแ่ละการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง 

(อนัไม่อยู่ในส่วนของหน่วยจดัการทีไ่ดร้บัการรบัรอง RSPO) ทีไ่ดม้กีารด าเนินการ (ทัง้นี ้

รวมถงึการเร ิม่เตรยีมทีด่นิ การปลูกปาลม์น ้ามนัใหม่ทีก่ าลงัด าเนินการ) หลงัจากวนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2553 และหลงัจากวนัทีเ่ขา้รว่มเป็นสมาชกิ RSPO โดยไมม่ ี NPP ทีผ่่านการอนุมตั ิ

การลงโทษจะถูกน ามาใชต้ามทีก่ าหนดไว ้

เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์ทีถู่กลงโทษกบัพืน้ทีถู่กคว ่าบาตรจะไม่สามารถซือ้ขาย FFB 

ทีผ่ลติจากพืน้ทีน้ั่นไดเ้หมอืนดัง่ FFB ทีผ่่านการรบัรอง ในชว่งสาม (3) ปีแรกของการรบัรอง อน่ึง 

พืน้ทีค่ว ่าบาตร หมายถงึ พืน้ทีข่องการผลติทีถู่กแยกออกจากการผลติทีผ่่านการรบัรอง 

ซึง่ในทีนี่ใ้ชก้บัพืน้ทีท่ีพ่ฒันาโดยปราศจากการยืน่ NPP ทีไ่ดร้บัอนุมตัเิท่านัน้ FFB 
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ทีผ่ลติจากพืน้ทีท่ีถู่กคว า่บาตรยงัคงสามารถขายเป็น FFB ทีไ่ม่ผ่านการรบัรอง 

และแปรรูปขายเป็นน ้ามนัทีไ่ม่ผ่านการรบัรอง (CPO) ได ้

ความลม้เหลวใด ๆ ในการทีจ่ะม ี NPP ทีไ่ดร้บัอนุมตักิอ่นการพฒันาทีด่นิน้ัน 

จะถูกรายงานในการตรวจประเมนิการรบัรองทีเ่กีย่วขอ้งโดย CB ทีร่บัผดิชอบ 

โดยระบุพืน้ทีท่ีถู่กลงโทษและปีทีม่กีารลงโทษและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการผลติไม่รวมอยู่ในปรมิา

ณทีไ่ดร้บัการรบัรองทีอ่า้งสทิธิ ์ มาตรการลงโทษของ NPP มผีลบงัคบัใชน้อกเหนือจาก (ถา้ม)ี 

การไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดการรบัรองมาตรฐาน RSPO P&C 

  
2. ขอ้ก าหนดทางการวางแผนการจดัการ และการตรวจประเมนิ 

 

การตรวจประเมนิและแผนการจดัการทีค่รอบคลุมและมส่ีวนรว่มต่อไปนีเ้ป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการร

วมเขา้ไวใ้นการยืน่ NPP 

เพือ่ใหแ้น่ใจว่าการพฒันาพืน้ทีใ่หม่ทีเ่สนอจะท าผ่านกระบวนการระบุและท าความเขา้ใจในคุณค่

าดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีม่อียู่ รวมถงึการป้องกนั ตรวจตดิตาม 

และการจดัการค่านิยมเหล่าน้ันโดยยดึตามมาตรฐาน RSPO: 

❏ การประเมนิผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

❏ การตรวจประเมนิสิง่ทีม่คุีณค่าสูงต่อการอนุรกัษ ์และ การกกัเก็บคารบ์อนในปรมิาณสูง 

(โดยต่อไปนีจ้ะเรยีกว่าการประเมนิ HCV-HCSA) 

❏ การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและกระบวนการ FPIC 

❏ การส ารวจความเหมาะสมของดนิและภมูปิระเทศ 

❏ การตรวจประเมนิกา๊ซเรอืนกระจก และ 

❏ การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ 

❏ แผนการจดัการ NPP แบบบูรณาการ  

 

ขอ้ก าหนดส าหรบัการตรวจประเมนิและแผนการจดัการเหล่านีน้ าไปใชก้บัการพฒันาตามทีย่ืน่เส

นอทีใ่ช ้ ทีเ่กีย่วขอ้งและกบัเกษตรกรรายย่อยทีเ่กีย่วขอ้ง (อา้งองิ ส่วนที ่ 1.3 

ส าหรบัการบงัคบัใชก้ารตรวจประเมนิส าหรบัเกษตรกรรายย่อย) 

การประเมนิทีจ่ าเป็นควรครอบคลุมอย่างนอ้ยในพืน้ที ่e ของการพฒันาพืน้ทีใ่หม่ทีเ่สนอ 

(เฉพาะพืน้ที ่NPPเท่าน้ัน) อย่างไรก็ตาม 

หากมขีอ้ก าหนดเฉพาะในการด าเนินการใหส้ าเรจ็ตามการประเมนิตามกฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบั วธิกีารหรอืแนวทางทีบ่งัคบัใช ้(เชน่ 

การประเมนิตามแนวทางภูมทิศันข์นาดบรเิวณกวา้ง ทัง้นี ้

อา้งถงึขอ้ก าหนดการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งทีร่ะบุไวใ้นส่วนนี)้ โดยใหป้ฏบิตัติามตามน้ัน 
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ในส่วนหวัขอ้ย่อยต่อไปนีเ้ป็นการใหค้ าแนะน าแนวปฏบิตัแิละขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัขอ้ก าหน

ดการตรวจประเมนิและแผนการจดัการ 

ซึง่อยู่ในความรบัผดิชอบของผูป้ลูกฯในการคดัเลอืกและแต่งตัง้ผูต้รวจประเมนิทีม่คีวามสามารถ 

(อา้งองิตารางที ่2) ตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุไว ้(อา้งองิตารางที ่3) 

 

ตารางที ่2 แนวทางปฏบิตัสิ าหรบัขอ้ก าหนดในการตรวจประเมนิ 

(ความสามารถผูต้รวจประเมนิและความสมบูรณข์องการตรวจประเมนิ) 

 
ผูต้รวจประเมนิ/ความสามารถขอ

ง  คณะผูต้รวจประเมนิ 

ความสมบูรณข์องการประเมนิ 

การประเมนิผลกระทบท

างสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
(SEIA) 

 

 

SEIAs 

จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กฎ

หมายทีเ่กีย่วขอ้งของปร

ะเทศ 

ผูต้รวจประเมนิหลกั SEIA 

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของประเทศ 

ในประเทศทีไ่ม่มขีอ้ก าหนดระดบั

ประเทศทีช่ดัเจน ผูต้รวจประเมนิ 

SEIA หลกั 

(ไม่ว่าภายในหรอือสิระ) ควรม:ี 

ด าเนินการตรวจประเมนิ (SEIA, 

HCV หรอื HCS) อย่างนอ้ย 3 คร ัง้  

มคีวามเชีย่วชาญดา้นการส ารวจร

ะยะไกล(remote sensing) 

และการท าแผนที ่

มคีวามเชีย่วชาญดา้นสงัคม 

มคีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายและขอ้

บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

การตรวจประเมนิอาจมทีีจ่ดัท า

มาเกนิกว่าสามปีในขณะทีย่ืน่ 
NPP 

ตราบใดทีข่อ้คน้พบยงัใชไ้ด ้

การประเมนิจะตอ้งไดร้บัค าแนะ

น าตามแนวปฏบิตัเิพิม่เตมิ 

(ภาคผนวก 2) 

ส าหรบัเกณฑก์ าหนดขอ้ 3.4 

ของการตคีวามระดบัชาตทิีเ่กีย่

วขอ้งตามมาตรฐาน RSPO 

P&C (พ.ศ. 2561) และ/หรอื 

มาตรฐาน RSPO P&C (พ.ศ. 
2561) 

ทั่วไปส าหรบัประเทศทีไ่ม่ม ีNI 

การประเมนิ HCV-HCSA 

หรอื HCV 

แบบสแตนดอ์โลน และ 

HCSA แบบสแตนดอ์โลน 

น าโดยผูต้รวจประเมนิทีไ่ดร้บัอนุ

ญาตจาก HCVN ALS 

(โดยผูต้รวจประเมนิทีท่ าใหม้ั่นใจไ

ดว้่ามกีารปฏบิตัติามหลกัจรรยาบ

รรณของ HCVN ALS 

ส าหรบัผูต้รวจประเมนิทีไ่ดร้บัอนุ

ญาตนี)้ 

อา้งองิในส่วนที ่1.3 ของ HCVN 

“คู่มอืการตรวจประเมนิ HCV-
HCSA” 

คณะผูต้รวจสอบคุณภาพ 

HCVN จะใหก้ารรบัรองสถานะ 

"เป็นทีน่่าพอใจ" 

ในการตรวจประเมนิ HCV-

HCSA 

โดยยงัคงมผีลต่อไปโดยไม่ค า

นึงถงึปีของการตรวจประเมนิ 

ขอ้คน้พบจากการตรวจประเมิ

น HCV-HCSA คร ัง้ใหม่ล่าสุด 

(หากม)ี 
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ส าหรบัขอ้ก าหนดความสามารถข

องคณะผูต้รวจประเมนิ HCV-
HCSA 

การประเมนิ HCSA 

แบบสแตนดอ์โลน: 

ผูป้ฏบิตังิานทีล่งทะเบยีนใน HCSA 

รว่มกบัองคก์รทีจ่ดทะเบยีน HCSA 

(อา้งองิในเว็บไซต ์HCSA 

ส าหรบัรายชือ่ผูป้ฏบิตังิานทีม่คุีณ

สมบตัลิ่าสุด) 

 

จะแทนทีร่ายงานฉบบักอ่นหนา้

และจะถูกน ามาใช ้

ชีน้ าโดยการตคีวามตามตวัชีว้ ั

ดขอ้ 7.12.2 ตามมาตรฐาน 

RSPO และภาคผนวก 5 ของ 

P&C ปีพ.ศ. 2561 

การประเมนิ HCSA 

แบบสแตนดอ์โลน: 

การประเมนิตอ้งผ่านกระบวนก

ารตรวจทานโดยผูเ้ช ีย่วชาญ 

HCSA ท่านอืน่ (peer review) 

และสรปุการตรวจประเมนิ 
HCSA 

ฉบบัสมบูรณท์ีป่รากฎบนเว็บไ

ซต ์HCSA 

FPIC FPIC เป็นกระบวนการ อา้งองิตามส่วนขอ้ย่อย 2.3 

ส าหรบัขอ้ก าหนดทีม่รีายละเอยีดเพิม่เตมิ 

การส ารวจความเหมาะส

มของดนิและภมูปิระเทศ 

 

ผูส้ ารวจรงัวดัจะตอ้งสามารถระบุพื ้

นทีท่ ัง้หมดของดนิดอ้ยคุณภาพแ

ละดนิทีเ่ปราะบางได ้

รวมทัง้พืน้ทีท่ีสู่งชนัเกนิกว่าจะปลู

กได ้

และพืน้ทีท่ีต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ควรร

ะวงักอ่นจงึจะท าการปลกูได ้

รายงานการส ารวจอาจมกีารจั

ดท ามามากกว่าสามปี ณ 

เวลาที ่NPP ได ้ 

 

การตรวจประเมนิ GHG คณะผูต้รวจประเมนิควรประกอบด ้

วยผูต้รวจประเมนิทีม่:ี 

 

ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารการประเมนิ

ค่าการปล่อยคารบ์อนส าหรบัการ

กกัเก็บคารบ์อนทีอ่ยู่เหนือและใต ้

พืน้ดนิรวมถงึดนิพรุ 

มปีระสบการณใ์นการตรวจสอบแ

ผนทีพ่ืน้ทีท่ีม่สีิง่/พชืปกคลุมดนิแ

ละ/หรอืด าเนินการประเมนิการกกั

การตรวจประเมนิทีจ่ดัท ามาเกิ

นกว่าสามปี ณ เวลาทีย่ืน่ NPP 

ควรไดร้บัการตรวจสอบและปร ั

บปรุงเพือ่สะทอ้นถงึการเปลีย่น

แปลงทีเ่กดิขึน้จรงิ 

การตรวจประเมนิจะตอ้งด าเนิน

การตามขัน้ตอนปฏบิตักิารตร

วจประเมนิ GHG 

ตามมาตรฐาน RSPO 
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เก็บคารบ์อนในภาคเกษตรและ/ห

รอืป่าไม ้

ประสบการณแ์ละความเชีย่วชาญ

ในการใชเ้ทคโนโลยกีารส ารวจระ

ยะไกล (remote sensing) 

เพือ่ประเมนิปรมิาณการกกัเก็บคา

รบ์อน 

ส าหรบัการพฒันาการปลูกใน

พืน้ทีใ่หม่ ฉบบัที ่4 

 

LUCA ผูต้รวจประเมนิตอ้งมคีวามเชีย่วช

าญในการตคีวามภาพถ่ายจากกา

รส ารวจระยะไกล 

การประเมนิจะตอ้งเป็นปัจจบุนั 

ณ เวลาทีย่ืน่ NPP 

(นอ้ยกว่าหน่ึงปี) 

 

ตารางที ่3 แนวทางการตรวจประเมนิ (ภายใน หรอื อสิระ) 

 

การประเมิ

น HCV-
HCSA* 

หรอื HCV 
& HCSA 

แบบสแตน

ดอ์โลน 

SEIA FPIC ดนิและภูมิ

ประเทศ 

GHG LUCA 

พืน้ทีก่ารพฒันาปลูกปา

ลม์ใหม่ตามทีย่ืน่เสนอ 

(นอ้ยกว่า หรอืเท่ากบั 

500 เฮกแตร)์ 

อนุญาตให ้

ท าการตรวจ

ประเมนิภาย

ในหรอือสิระ

ตราบเท่าที่

ผูต้รวจประเ

มนิไดร้บัใบ

อนุญาต 
ALS 

อนุญาตใหท้ าการประเมนิภายใน 

ผูต้รวจประเมนิตอ้งมคุีณสมบตัติามทีร่ะบใุนตารางที ่

2 ขา้งตน้ 

พืน้ทีก่ารพฒันาปลูกปา

ลม์ใหม่ตามทีย่ืน่เสนอ 

(>500 เฮกแตร)์ 

การตรวจป

ระเมนิอสิระ 

อนุญาตใหท้ าการประเมนิภายใน 

โดยทีผู่ต้รวจประเมนิตอ้งมคุีณสมบตัติา

มตารางที ่2 ขา้งตน้ 

หมายเหต:ุ 

ในกรณีทีก่ารตรวจประเมนิภายในระบุความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและ/หรอืสงัคมทีม่นัียส าคญั 

จะตอ้งด าเนินการประเมนิอย่างอสิระ 

NPP จะตอ้งด าเนินการส าหรบัพืน้ทีท่ ัง้หมดตามเอกสารสทิธิห์รอืโฉนดทีด่นิ 

และไม่สามารถแบ่งแยกเป็นหลายผนืเพือ่หลกีเลีย่งขอ้ก าหนดบางประการส าหรบัการประเมนิอย่า

งอสิระ (<500 เฮกแตรต์่อผนื)  
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* ในกรณีทีบ่รษิทัมผีูต้รวจประเมนิทีไ่ดร้บัใบอนุญาต ALS ของตนเอง 

การประเมนิสามารถด าเนินการภายในได ้ขอ้ก าหนดส าหรบัการตรวจสอบคุณภาพ ALS 

(การตรวจประเมนิ HCV-HCSA) และการตรวจทานโดยผุเ้ช ีย่วชาญ HCSA ท่านอืน่ๆ 

(การตรวจประเมนิ HCSA) ยงัคงมผีลบงัคบัใช ้

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์ าหรบัทัง้ HCVN และ HCSA มผีลบงัคบัใช ้

(อา้งองิตามรายละเอยีดในหลกัจรรยาบรรณของผูต้รวจประเมนิ HCVN 

และเอกสารกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ HCSA) 

2.1  การประเมนิผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (SEIA) 

มาตรฐาน RSPO P&C (พ.ศ. 2561) ในเกณฑก์ าหนดขอ้ 3.4 

เรยีกรอ้งใหม้กีารประเมนิผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (SEIA) 

อย่างครอบคลุมกอ่นทีจ่ะมกีารปลูกหรอืด าเนินการในพืน้ใหม่ 

ในระหว่างการด าเนินงานต่อเน่ืองการจดัการทางดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มและแผนการตรวจตดิ

ตามมกีารด าเนินการและปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอ 

ในกรณีส่วนใหญ ่SEIA อยู่ภายใตก้ฎระเบยีบระดบัประเทศ (ในบางประเทศ 

อาจมกีฎระเบยีบทีค่รอบคลุม EIA และ SIA แยกตา่งหาก) ดงัน้ัน SEIA จ าตอ้งครอบคลุม 

เป็นไปอย่างมสี่วนรว่ม2 

และน าโดยผูต้รวจประเมนิซึง่มคุีณสมบตัติรงตามขอ้ก าหนดความสามารถทีจ่ าเป็นตามขอ้ก าหน

ดระดบัประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (หากม)ี และจดัหาโดยผูป้ลูกปาลม์โดยตรง การประเมนิ SEIA 

เหล่านีถ้อืว่ามผีลสมบูรณโ์ดยไม่ค านึงถงึขนาด 

และสามารถด าเนินการโดยผูต้รวจประเมนิภายในทีม่คีวามสามารถส าหรบัพืน้ทีท่ีต่ ่ากว่าหรอืเท่า

กบั 500 เฮกตาร ์(ดูตารางที ่3) 

ในประเทศทีไ่ม่มขีอ้ก าหนดระดบัประเทศทีช่ดัเจนเกีย่วกบัผูต้รวจประเมนิหลกั SEIA 

ผูต้รวจประเมนิอสิระทีม่คีวามสามารถและ/หรอืกบัคณะผูผู้ต้รวจประเมนิควรมปีระสบการณใ์นกา

รด าเนินการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งอย่างนอ้ยสาม (3) คร ัง้ 

โดยมคีวามเชีย่วชาญดา้นการส ารวจระยะไกล การท าแผนที ่และดา้นสงัคม 

รวมถงึมคีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีทีก่ารประเมนิภายในระบุประเด็นทีม่นัียส าคญัทางสิง่แวดลอ้มหรอืประเด็นทีม่คีวามอ่อนไ

หวทางสงัคม เมือ่น้ันจ าตอ้งด าเนินการตรวจประเมนิอสิระ 

การตรวจประเมนิทีจ่ดัท ามาเกนิกว่าสามปี ณ เวลาทีย่ืน่ NPP จะตอ้งไดร้บัการตรวจทาน 

และหากจ าเป็น ควรมกีารปรบัปรุงขอ้คน้พบใหท้นัสมยัเพือ่สะทอ้นถงึการเปลีย่นแปลงใดๆ 

ทีเ่กดิขึน้จรงิ การตรวจประเมนิจะตอ้งปฏบิตัติามแนวปฏบิตัเิพิม่เตมิ (ภาคผนวกที ่2) 

 
2 

ในกรณีทีม่กีารระบุว่ามชีมุชนทอ้งถิน่หรอืกลุ่มคนทีอ่าจไดร้บัผลกระทบ/มแีนวโนม้ทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการพั

ฒนา ซึง่หากจ าเป็น กลุ่มคนเหล่านีจ้ะตอ้งรวมอยู่ในการประเมนิ SEIA นีด้วย 
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ส าหรบัเกณฑก์ าหนดขอ้ 3.4 ในการตคีวามระดบัชาตทิีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรฐาน RSPO P&C 

(ปีพ.ศ. 2561) และ/หรอื มาตรฐาน RSPO P&C (ปีพ.ศ. 2561)  ทั่วไปส าหรบัประเทศทีไ่ม่ม ีNI 

 

2.2  การประเมนิสิง่ทีม่คีุณค่าสงูต่อการอนุรกัษ ์(HCV) 
และการกกัเก็บคารบ์อนในปรมิาณสงู (HCV-HCSA) 

ตามมาตรฐาน RSPO P&C (พ.ศ. 2561)  ตวัชีว้ดัที ่7.12.2 

ระบุว่าการแผว้ถางทีด่นิในพืน้ทีป่ลูกใหม่ใดๆ หลงัจากวนัที ่15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

จะตอ้งด าเนินการประเมนิ HCV-HCSA เพือ่วตัถุประสงคใ์นการระบุหา HCVs ป่า HCS 

และพืน้ทีอ่นุรกัษอ์ืน่ๆ โดยทีผ่ลลพัธข์องการประเมนิ HCV และ HCSA 

มรีายละเอยีดการระบแุละบอกทีต่ ัง้ของพืน้ทีท่ีม่ค่ีาทัง้ดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม (เชน่ HCVs ป่า 

HCS พืน้ทีด่นิพรุ ทีด่นิของคนในทอ้งถิน่) การตรวจประเมนินีเ้ป็นดัง่ฐานส าหรบัผูป้ลูกปาลม์ 

ชมุชน และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีอืน่ ๆ 

เพือ่ด าเนินการพฒันาในขณะทีส่ามารถอนุรกัษพ์ืน้ทีซ่ ึง่ระบุว่ามค่ีาส าคญัเหล่านีไ้ด ้

เมือ่ด าเนินการ NPP ผูป้ลูกฯตอ้งด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี:้ 

● การประเมนิ HCV-HCSA แบบบูรณาการ 

● การประเมนิ ALS HCV และการประเมนิ HCSA แบบสแตนดอ์โลน 

(อา้งองิตามมาตรฐาน RSPO ‘การตคีวามในตวัชีว้ดัที ่7.12.2 และเอกสารภาคผนวก 5 

ส าหรบัในสถานการณท์ีเ่ขา้เกณฑ)์ 

● การประเมนิทัง้หมดตอ้งด าเนินการโดยผูต้รวจประเมนิทีไ่ดร้บัใบอนุญาต 

(อา้งองิตามตารางที ่2) และจ าตอ้งด าเนินการ 

และ/หรอืผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามล าดบั โดยอา้งองิจากขอ้มูลต่อไปนี:้ 

● การประเมนิ HCV-HCSA แบบบูรณาการและการประเมนิ ALS HCV 

จ าตอ้งมกีารด าเนินการและไดร้บัผลลพัธท์ี ่'เป็นทีน่่าพอใจ' 

ในการตรวจทานคุณภาพของ HCVN ALS 

สถานะและรายงานการประเมนิฉบบัสาธารณะสามารถเขา้ไปดูทีเ่ว็บไซต ์HCVN ALS 

ไดท้ี ่https://hcvnetwork.org/find-a-report/ 

● การประเมนิ HCSA แบบสแตนดอ์โลนตอ้งผ่านกระบวนการประกนัคุณภาพ HCSA 

และรายงานบทสรุปสาธารณะการประเมนิ HCSA ฉบบัสมบูรณ ์

(รว่มกบัค าแนะน าจากการตรวจทานโดยผูเ้ช ีย่วชาญท่านอืน่) จะตอ้งมบีนเว็บไซตข์อง 

HCSA ที ่http://highcarbonstock.org/hcs-approach-quality-review-process/ 
 

การประเมนิ HCV-HCSA แบบบูรณาการ การประเมนิ ALS HCV และ การประเมนิ HCSA 

แบบสแตนดอ์โลน รวมถงึผลการพจิารณาและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั FPIC (เชน่ 

http://highcarbonstock.org/hcs-approach-quality-review-process/
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การศกึษาการครอบครองทีด่นิและการใชท้ีด่นิ การศกึษาขอ้มูลทางสงัคม เป็นตน้) 

เป็นสิง่ส าคญัส าหรบับรษิทัทีจ่ะตอ้งจดบนัทกึขอ้ก าหนดเบือ้งตน้เหล่านีแ้ละตรวจดูใหแ้น่ใจว่าเป็น

ไปตามขอ้ก าหนดกอ่นทีจ่ะเร ิม่การประเมนิดงักลา่วขา้งตน้ 

(อา้งองิรายละเอยีดในชดุเคร ือ่งมอืส าหรบั HCSA ฉบบั V2.0 และ คู่มอื HCVN ทีม่กีารบูรณาการ 
HCV-HCSA)  

 

หมายเหต:ุ 

ส าหรบัการประเมนิ HCSA แบบสแตนดอ์โลน ตามกรอบมาตรฐาน RSPO และหลกั HCSA 

ก าลงัพฒันากลไกชีว้ดัการผ่าน/ไม่ผ่านในการตรวจประเมนิ HCSA 

แบบสแตนดอ์โลนทีด่ าเนินการเพือ่วตัถุประสงคข์อง NPP 
และจนกว่ากลไกจะแลว้เสรจ็และไดร้บัการรบัรองโดยทัง้สององคก์ร 

ระหว่างนีใ้หป้ฏบิตัติามหลกัขา้งตน้ 

คณะท างานเฉพาะกจิตามกรอบมาตรฐาน RSPO ตามภารกจิเพือ่การไมม่กีารตดัไมท้ าลายป่า 

(NDTF) ก าลงัพฒันาองคป์ระกอบเอกสารซึง่จะระบุว่าการประเมนิ HCV-HCSA, 

ขอ้ก าหนดทางสงัคมของ HCSA (SR) ทีเ่กีย่วขอ้ง 

และองคป์ระกอบแผนการอนุรกัษแ์ละการใชท้ีด่นิแบบบูรณาการ (ICLUP) 

จะถูกรวมเขา้กบักระบวนการ RSPO ทีม่อียู่อย่างไร 

เอกสารนีค้าดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

จนกว่าเอกสารนีจ้ะเสรจ็สมบูรณแ์ละไดร้บัการรบัรอง การระบุพืน้ที ่HCV และป่า HCS 

จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุภายในชดุเคร ือ่งมอื HCSA ฉบบั v2.0 และคู่มอื HCVN 

ทีม่กีารบูรณาการ HCV-HCSA 

2.3  การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและกระบวนการ FPIC3 

การยนิยอมทีไ่ดร้บัการแจง้ล่วงหนา้และเป็นอสิระ (FPIC) 

เป็นขอ้ก าหนดหลกัของหลกัการและหลกัเกณฑก์ าหนด มาตรฐาน RSPO นับตัง้แต่เร ิม่ใชใ้นปี 

2548 การเคารพในสทิธิใ์น FPIC ก าหนดขึน้มาเพือ่ใหแ้น่ใจว่าน ้ามนัปาลม์ทีผ่่านการรบัรองโดย 

RSPO มาจากพืน้ทีท่ีป่ราศจากความขดัแยง้ในทีด่นิหรอื 'การยดึครองทีด่นิโดยมชิอบ' 

และตอ้งไม่เกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน ทัง้นี ้ขอ้ก าหนดทั่วไปของ FPIC คอื 

สมาชกิมส่ีวนรว่มในกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอภปิราย การปรกึษาหารอื การท าแผนที ่

และการยนิยอมจากชมุชนกอ่นทีจ่ะมกีารพฒันาสวนปาลม์น ้ามนัใดๆ โดยมาตรฐาน RSPO P&C 

ตามหลกัการที ่4 เกณฑก์ าหนดที ่4.5 ไดก้ าหนดว่า 

"ไมม่กีารจดัตัง้พืน้ทีป่ลูกปาลม์ใหมบ่นทีด่นิของคนในทอ้งถิน่" 

ในทีซ่ ึง่สามารถพสูิจนไ์ดว่้ามกีฎหมาย จารตีประเพณี 
 

3 ส าหรบัแนวปฏบิตัโิดยละเอยีด กรุณาอา้งองิตามคู่มอืการยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกกล่าวลว่งหนา้และเป็นอสิระ 

ส าหรบัสมาชกิ RSPO (2564) ฉบบัปรบัปรุง 
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หรอืสทิธขิองผูใ้ชป้ระโยชนใ์นทีด่นิโดยไม่ม ีFPICจากคนในทอ้งถิน่ 

สิง่นีไ้ดร้บัการจดัการผ่านระบบเอกสารทีช่ว่ยใหผู้ม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีเหล่านีผู้ม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีอืน่ ๆ 

สามารถแสดงความคดิเห็นผ่านสถาบนัตวัแทนของพวกเขา4 

NPP มขีึน้เพือ่ใหก้ารมส่ีวนรว่ม 

โดยมส่ีวนรว่มอย่างมคีวามหมายของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง 

คนในทอ้งถิน่ทีถ่อืสทิธติามกฎหมาย จารตีประเพณี 

หรอืสทิธขิองผูใ้ชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีม่สีทิธทิีจ่ะใหส้ทิธิห์รอืระงบัความยนิยอม (การกล่าวปฏเิสธว่า 

"ไม่") ในการใหด้ าเนินการตามแผนในทีด่นิของตน โดยเมือ่ผูป้ลูกฯ ส่งรายงาน NPP ไปยงั 

RSPO จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่ากระบวนการ FPIC 

ไดร้บัการจดัท าขึน้อย่างเหมาะสมและแผนไดร้บัการยอมรบัจากผูถ้อืสทิธิท์ีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การมสี่วนรว่มของชมุชนและกระบวนการ FPIC ควรด าเนินต่อไปในทุกขัน้ตอนของกระบวนการ 

NPP และคนในทอ้งถิน่ควรไดเ้ขา้ถงึผลการประเมนิ การศกึษา และการจดัท าแผนทีต่่างๆ โดยง่าย 

ซึง่ถอืเป็นการแจง้ผลการตดัสนิใจขัน้ทา้ยสุดทีจ่ะใหห้รอืระงบัความยนิยอมส าหรบัแผนการพฒัน

า การยืน่ NPP จ าเป็นตอ้งแสดงใหเ้ห็นสิง่ต่อไปนี:้ 

● มแีละสามารถเขา้ถงึเอกสารแสดงการระบุตวัตนและการประเมนิสทิธิท์างกฎหมาย 

จารตีประเพณี และสทิธิผ์ูใ้ชป้ระโยชนท์ีพ่สูิจนไ์ด ้

● มกีารจดัท า FPIC ส าหรบัการพฒันาปาลม์น ้ามนัผ่านกระบวนการทีค่รอบคลุม 

รวมถงึการเคารพสทิธติามกฎหมายและตามจารตีประเพณีของดนิแดน ทีด่นิ 

และทรพัยากรอย่างเต็มทีผ่่านสถาบนัตวัแทนของชมุชนทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดมใีหพ้รอ้มตวัเลอืกในการเขา้ถงึค าแนะน าอย่างอสิ

ระผ่านทางกระบวนการปรกึษาหารอืและการเจรจาทีบ่นัทกึเป็นเอกสาร 

เป็นกระบวนการทัง้ในระยะยาว และแบบสือ่สารสองทาง 

● หลกัฐานทีแ่สดงว่าคนในทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงเขา้ใจถงึสทิธใินการปฏเิสธใ

นการด าเนินการตามแผนในทีด่นิของตนหรอืเพือ่อนุรกัษท์ีด่นิของตนเป็นพืน้ที ่HCV-

HCS ทัง้กอ่นและระหว่างการอภปิรายเบือ้งตน้ 

ระหว่างขัน้ตอนการรวบรวมขอ้มูลและการปรกึษาหารอืทีเ่กีย่วขอ้ง ระหว่างการเจรจา 

และจนกระทั่งจบทีข่อ้ตกลงกบัผูป้ลูกปาลม์ไดร้บัการลงนามและใหส้ตัยาบนัโดยคนใน

ทอ้งถิน่เหล่านี ้

โดยขอ้ตกลงทีเ่จรจาต่อรองจะไม่เป็นการบงัคบัและไดท้ าขึน้โดยสมคัรใจและด าเนินกา

รกอ่นการด าเนินการใหม ่

● เพือ่ใหม้ั่นใจในความมั่นคงดา้นอาหารและน ้าในทอ้งถิน่ 

ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ FPIC, การประเมนิ SEIA แบบมสี่วนรว่ม 

รวมถงึการวางแผนการใชท้ีด่นิแบบมส่ีวนรว่มกบัประชาชนในทอ้งถิน่ 

 
4 ดูตามเคร ือ่งมอืที ่1 ผงัการเดนิทางของ FPIC ในคู่มอืการยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกกล่าวลว่งหนา้และเป็นอสิระ 

ส าหรบัสมาชกิ RSPO (2564) ฉบบัปรบัปรุง 
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ดงัน้ันจงึมกีารพจิารณาทางเลอืกในการจดัหาอาหารและน ้าอย่างครบถว้น 

โดยมกีระบวนการจดัสรรทีด่นิทีม่คีวามโปรง่ใส 

● มหีลกัฐานว่าผูป้ลูกปาลม์ไดส้ือ่สารกบัชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

และผูถ้อืสทิธิใ์นทีด่นิมทีางเลอืกในการเขา้ถงึขอ้มูลและค าแนะน าทีเ่ป็นอสิระไมข่ึน้ต่อผู ้

ปลูกปาลม์ โดยค านึงถงึสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งทางกฎหมาย เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม 

และสงัคมในการด าเนินการทีย่ืน่เสนอในทีด่นิของตน 

● หลกัฐานทีแ่สดงว่าชมุชน (หรอืตวัแทนของชมุชน) 

ใหค้วามยนิยอมในขัน้ตอนการวางแผนเบือ้งตน้ของการด าเนินงานกอ่นทีจ่ะออกสมัปท

านหรอืกรรมสทิธิท์ีด่นิใหม่ใหแ้กผู่ป้ระกอบการ (ถา้ม/ี เป็นไปได)้ 

● จะไม่มกีารไดม้าซึง่ทีด่นิใหม่เพือ่ท าสวนปาลม์และโรงสกดัฯหลงัจากวนัที ่15 

พฤศจกิายน 2562 อนัเป็นผลมาจากการเวนคนืผลประโยชนข์องชาตเิมือ่ไม่นานมานี ้

(พ.ศ. 2548 หรอืหลงัจากน้ัน) โดยทีไ่ม่ไดร้บัความยนิยอม (ขอบเขตทีด่นิทีโ่ดดเด่น) 

ยกเวน้ในกรณีของเกษตรกรรายย่อยทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการปฏรูิปเกษตรกรรมหรอืโ

ปรแกรมการต่อตา้นยาเสพตดิ (ใชไ้ดก้บัประเทศทีม่ปัีญหาเหล่านี)้ ; 

● ทีด่นิใหม่ทีไ่มไ่ดไ้ดม้าในพืน้ทีท่ีช่มุชนอาศยัอยู่ทีแ่ยกตวัมาโดยความสมคัรใจ 
 

FPICเป็นกระบวนการต่อเน่ืองทีช่ว่ยใหค้นในทอ้งถิน่สามารถใหห้รอืระงบัความยนิยอมในโครงกา

รทีอ่าจส่งผลกระทบต่อพวกเขาหรอืดนิแดนของพวกเขา อย่างไรก็ตาม 

เมือ่ผูป้ลูกปาลม์ยืน่ส่งรายงาน NPP ไปยงั RSPO จะตอ้งมกีารก าหนดส่วนประกอบพืน้ฐานขัน้ต ่า 

(building blocks) ส าหรบั FPIC อย่างเหมาะสม 

และแผนควรไดร้บัการยอมรบัจากผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทีไ่ดร้บัผลกระทบน้ัน 

ส่วนประกอบพืน้ฐานขัน้ต ่าส าหรบักระบวนการ FPIC ทีเ่พยีงพอ 

รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงสิง่ต่อไปนี:้ 

● เอกสารยนิยอมจากชมุชนและ/หรอืผูถ้อืสทิธิใ์นทีด่นิใหด้ าเนินโครงการ 

● มหีลกัฐานว่าผูป้ลูกปาลม์ไดร้บัแจง้จากชมุชนเกีย่วกบัองคป์ระกอบของตวัแทนทีไ่ดร้บัเ

ลอืกเองและหรอืสถาบนัตวัแทนทีซ่ ึง่มกีารวางแผนการจดัหาทีด่นิ 

● มหีลกัฐานว่าชมุชนมสี่วนรว่มอย่างมคีวามหมาย5 ในการประเมนิ SEIA และ 

การประเมนิ HCV-HCSA อย่างละเอยีด 

● การประเมนิ HCV 

ไดม้กีารแนะน าไวอ้ย่างชดัเจนว่าส่วนใดทีต่อ้งไดร้บัการจดัการเพือ่รกัษาและปรบัปรุง 

HCV อย่างเต็มรูปแบบ รวมถงึ HCV 4, 5 และ 6 เฉพาะในกรณีที ่HCV 

เหล่านีไ้ดร้บัการประเมนิว่ามอียู่แลว้และเกีย่วขอ้งกบัชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดเ้ขา้รว่มกระ

บวนการ FPIC 
 

5 การมสี่วนรว่มอย่างมคีวามหมายคอืการทีค่นในทอ้งถิน่ไดร้บัแจง้ เขา้ใจ 

และสามารถใหข้อ้เสนอแนะไดอ้ย่างอสิระโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั/ิมกีารใชส้ทิธขิองตนในการมสี่วนรว่มในแต่ละ

ขัน้ตอนในฐานะผูม้อี านาจตดัสนิใจ 
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● มแีผนซึง่ตกลงรว่มกนักบัผูป้ลูกปาลม์และชมุชน 

โดยผ่านตวัแทนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกหรอืในการประชมุชมุชนในวงกวา้งโดยตรง 

เกีย่วกบัวธิกีารประเมนิการครอบครองทีด่นิ การท าแผนทีช่มุชนแบบมส่ีวนรว่ม 

และการเจรจาเร ือ่งทีด่นิจะด าเนินการ 

 

2.4  การส ารวจความเหมาะสมของดนิและภูมปิระเทศ  

ขอ้มูลความเหมาะสมของดนิและภูมปิระเทศนีใ้ชส้ าหรบัการวางแผนในพืน้ทีแ่ละผลประมวลขอ้มู

ลทีไ่ดจ้ะรวมอยู่ในแผนและการด าเนินงาน 

การส ารวจความเหมาะสมของดนิและภมูปิระเทศควรระบุในเร ือ่งของ: 

o ดนิดอ้ยคุณภาพและเปราะบางซึง่ควรหลกีเลีย่งการปลูกแบบขยายวงกวา้ง6  

หรอืหากจ าเป็น ใหด้ าเนินการตามแผนการจดัการดนิเพือ่แนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด 

o การหา้มแผว้ถางแนวกนัชนรมิฝ่ัง: 

การคงความกวา้งทีแ่น่นอนของแนวกนัชนรมิฝ่ังตอ้งอา้งองิตามการตคีวามระดบัชาต ิ

และ/หรอืคูม่อื RSPO ว่าดว้ยแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด (BMPs) 

ส าหรบัการจดัการและการฟ้ืนฟูในพืน้ทีส่งวนแนวกนัชนรมิฝ่ังในกรณีทีไ่ม่มกีารตคีวา

มระดบัชาต ิ

o การหา้มแผว้ถางในบรเิวณภูมปิระเทศทีสู่งชนั (>25 องศา) 

การเปลีย่นแปลงขอบเขตความลาดชนัทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ไดจ้ะตอ้งไดร้บัการพสิูจนโ์ด

ยพจิารณาจากโครงสรา้งและการจดัการของดนิ 

o การหา้มแผว้ถางพืน้ทีด่นิพรุ (โดยไม่ค านึงถงึความลกึ)  
 

ค านิยามความของดนิพรุมอียู่ในการตคีวามระดบัชาตติามกรอบมาตรฐาน RSPO P&C (พ.ศ. 

2561)  ของแต่ละประเทศ การใหค้ านิยามของดนิพรุ ในมาตรฐาน RSPO 

ฉบบัหลกัจะใชส้ าหรบัประเทศทีไ่มม่ ีNI ดงัต่อไปนี:้ 

“ฮสิโตซอล (ดนิอนิทรยี)์ 

คอืดนิทีม่ชี ัน้อนิทรยีส์ะสมทีป่ระกอบดว้ยมากกว่าครึง่หน่ึงของผวิดนิ 80 ซม. หรอื 100 ซม. 

บนผวิดนิทีม่อีนิทรยีวตัถุตัง้แต่ 35% ขึน้ไป (35% 

หรอืมากกว่าการสูญเสยีจากการเผาไหม)้ หรอื 18 % หรอืมากกว่าอนิทรยีค์ารบ์อน” 

การส ารวจสามารถด าเนินการโดยผูต้รวจประเมนิทีม่คีวามสามารถ (ภายในหรอือสิระก็ได)้ 

และสามารถด าเนินการโดยถอืเป็นส่วนหน่ึงของ SEIA, HCV/HCS หรอืแยกด าเนินการส ารวจได ้

 
6 อา้งถงึการตคีวามระดบัชาตหิรอือา้งองิภาคผนวก 1 ค านิยามส าหรบัค าแนะน าเพิม่เตมิ 
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รายงานการส ารวจอาจมอีายุมากกว่าสามปีในชว่งเวลาของ NPP 

ตราบใดทีข่อ้คน้พบยงัคงถูกตอ้ง 

2.5  การตรวจประเมนิกา๊ซเรอืนกระจก (GHG) 

มาตรฐาน RSPO P&C (พ.ศ. 2561)  ตามเกณฑก์ าหนด 7.10 ไดร้ะบุว่า “ตัง้แต่ปี 2557 

การกกัเก็บกา๊ซคารบ์อนในบรเิวณพืน้ทีก่ารพฒันาทีย่ืน่เสนอและแหล่งทีเ่ป็นไปไดส้ าคญัในการ

ปล่อยมลพษิทีอ่าจเป็นผลโดยตรงจากการพฒันาจะไดร้บัการประมาณการและแผนเพือ่ลดมลพิ

ษทีม่กีารจดัเตรยีมและด าเนินการ (ตามขัน้ตอนปฏบิตักิารประเมนิ GHG 

ส าหรบัการพฒันาในพืน้ทีป่ลูกใหม่ ตามกรอบมาตรฐาน RSPO) 

โดยทีก่ารประเมนิกา๊ซเรอืนกระจก (GHG) จะตอ้ง: 

o ระบุและประมาณปรมิาณการกกัเก็บกา๊ซคารบ์อนและแหล่งทีม่าทีเ่ป็นไปไดส้ าคญัของ

การปล่อยมลพษิในพืน้ทีก่ารพฒันาทีย่ืน่เสนอ 

(เรยีกอกีอย่างว่าการประเมนิปรมิาณการกกัเก็บกา๊ซคารบ์อน) และ 

o รวมถงึแผนเพือ่ลดการปล่อย GHG 

สุทธอินัเป็นผลมาจากการพฒันาตามแผนโดยใชข้ ัน้ตอนปฏบิตักิารประเมนิ GHG 

ส าหรบัการพฒันาในพืน้ทีป่ลูกใหม่ ตามกรอบมาตรฐาน RSPO 

การค านวณกา๊ซชวีมวลเหนือพืน้ดนิ (AGB) มอียู่ในส่วนของการประเมนิ HCV-HCSA 

แบบบูรณาการ (หรอืการประเมนิ HCSA แบบสแตนดอ์โลน หากม)ี 

ในขณะทีก่ารระบุกา๊ซชวีมวลใตพ้ืน้ดนิ (BGB) 

สามารถใชร้ว่มกบัการส ารวจพชืพรรณทีด่ าเนินการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมนิ HCV/HCS 

หรอืสามารถท าแยกกนัได ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูป้ลูกฯ 

ในสถานการณท์ีไ่ม่สามารถใชก้ารประเมนิ HCSA แบบสแตนดอ์โลนหรอื HCV-HCSA 

แบบบูรณาการได ้(อา้งองิตามการตคีวามตามกรอบ RSPO ของตวัชีว้ดัที ่7.12.2 

และเอกสารภาคผนวก 5) ผูป้ลูกฯอาจประเมนิ AGB โดยใชค่้าเร ิม่ตน้ตามกรอบมาตรฐาน RSPO 

(ตามเครือ่งค านวณ GHG ส าหรบัการพฒันาในพืน้ทีป่ลูกใหม่) 

ค่าเฉพาะระดบัภูมภิาค/ระดบัประเทศ (หากม)ี หรอืค่านิยมทอ้งถิน่ผ่านการประเมนิภาคสนาม 

โดยรายละเอยีดของการประเมนิสามารถอา้งถงึตามกรอบมาตรฐาน RSPO ใน 'การประเมนิ GHG 

ส าหรบัการพฒันาในพืน้ทีป่ลูกใหม่ ฉบบัที ่4' 

ผูป้ลูกฯ สามารถด าเนินการประเมนิ GHG ภายในได ้

ตราบทีค่ณะผูป้ระเมนิมคีวามสามารถทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ าหนด (อา้งองิตามตารางที ่2) 

การประเมนิ GHG ตอ้งเป็นปัจจบุนั ณ เวลาทีย่ืน่ NPP กล่าวคอื มอีายุรายงานไม่เกนิสามปี 
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2.6  การวเิคราะหค์วามเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ 

การวเิคราะหค์วามเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ (LUCA) 

ควรใชภ้าพถ่ายการส ารวจระยะไกล (remote sensing) ในอดตี 

(ของพืน้ทีท่ีม่สีิง่/พชืปกคลุมดนิ) เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่าไม่มกีารแปลงสภาพป่าปฐมภมูหิรอืพืน้ทีใ่ดๆ 

ทีจ่ าเป็นในการบ ารุงรกัษาหรอืส่งเสรมิ HCV ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2548 และ HCS 

ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2561 ซึง่ควรด าเนินการรว่มกบัการประเมนิ HCV/HCSA โดยที ่LUCA 

สามารถท าไดโ้ดยผูป้ลูกฯหรอืทีป่รกึษาอสิระโดยไม่ค านึงถงึขนาดพืน้ที ่ทัง้นี ้

แนะน าใหก้ารวเิคราะห ์LUCA ไดม้าจากขอ้สรุปของการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ 

โดยเฉพาะจากการประเมนิ HCV-HCSA 

วนัทีส่ าหรบัการวเิคราะห ์LUCA ควรเป็นไปตามชว่งวนัพรอ๊กซีห่ลกัดงันี:้ 

a) พ.ย. 2548 – พ.ย. 2550 

b) ธ.ค. 2550 – ธ.ค. 2552 

c) 1 ม.ค. 2553 – 9 พ.ค. 2557 

d) 9 พ.ค. 2557 – 15 พ.ย. 2561 

e) 15 พ.ย. 2561 – ปัจจบุนั (ไม่เกนิหน่ึงปีนับจากวนัทีย่ืน่ NPP) 

 

ในกรณีทีภ่าพดาวเทยีมมเีมฆปกคลุมมากเกนิไป ผูป้ลูกฯ 

สามารถเลอืกวนัทีด่ทีีสุ่ดถดัไปซึง่แสดงภาพทีช่ดัเจนขึน้ในชว่งระหว่างวนั   พรอ็กซหีลกัดา้นบน 

การวเิคราะห ์LUCA 

สามารถท าไดโ้ดยคณะบุคคลทัง้ภายในและภายนอกโดยไม่ค านึงถงึขนาดของพืน้ทีก่ารพฒันาต

ามภาคผนวก 3: แนวปฏบิตั ิLUCA ขัน้ตอนปฏบิตัใินการแกไ้ขเยยีวยาและการจา่ยค่าชดเชย 

ตามกรอบมาตรฐาน RSPO โดย CB 

จะตอ้งตรวจสอบว่าการวเิคราะหเ์หล่าน้ันถูกตอ้งตามชว่งวนัพรอ๊กซีห่ลกัเหล่าน้ัน 

2.7  แผนการจดัการ NPP แบบบูรณาการ   

แผนการจดัการถอืเป็นสิง่ส าคญัทีต่อ้งไดร้บัการพฒันาอย่างครอบคลุมทั่วทุกดา้นของการพฒัน

าในพืน้ทีป่ลูกใหม่ทีย่ืน่เสนอทัง้หมด ขอ้คน้พบจากการประเมนิต่างๆ และกระบวนการ FPIC 

จะตอ้งรวมอยู่ในแผนการพฒันาและการด าเนินงานของการพฒันาในพืน้ทีป่ลูกใหม่ทีย่ืน่เสนอ 

รวมถงึขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการจากการประเมนิต่างๆ และกระบวนการ FPIC 

จะถูกรวมเขา้กบัแผนการจดัการ NPP แบบบูรณาการนีด้ว้ย    

แผนการจดัการแบบบูรณาการทีต่อ้งน ามาพจิารณาเป็นอย่างนอ้ย 

แต่ไม่จ ากดัเพยีงขอ้ดงัต่อไปนี ้
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● ผลกระทบของการพฒันาต่อสทิธทิางกฎหมายและ/หรอืตามจารตีประเพณีใดๆ 

ของประชาชนในทอ้งถิน่ ทีจ่ดัตัง้ขึน้ ซึง่ไดร้บัการระบุผ่านการประเมนิและกระบวนการ 

FPIC ทีเ่กีย่วขอ้ง 

● ไม่ใหม้กีารปลูกในพืน้ทีท่ีร่ะบุผ่านการประเมนิ HCV-HCSA 

● ไม่ใหม้กีารปลูกในพืน้ทีด่นิพรุและแนวกนัชนรมิฝ่ัง 

● จดัใหม้กีารบ ารุงรกัษา และ/หรอืส่งเสรมิพืน้ที ่HCVs และป่า HCS แนวกนัชนรมิฝ่ัง 

และพืน้ทีด่นิพรุทีม่กีารระบุไวท้ัง้หมดซึง่ไดร้บัการตกลงผ่านกระบวนการ FPIC 

และ/หรอืปฏบิตัติามค าแนะน าการจดัการทีเ่หมาะสมจากการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

● หลกีเลีย่งการปลูกในพืน้ทีท่ีสู่งชนั และ/หรอืดนิทีด่อ้ยคุณภาพและเปราะบาง 

และจดัใหม้กีารจดัการดนิเหล่านีอ้ย่างเหมาะสมเพือ่ป้องกนัผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงค ์

● ลดการปล่อย GHG 

สุทธจิากการพฒันาในลกัษณะทีค่ านึงถงึการหลกีเลีย่งพืน้ทีท่ีด่นิทีม่กีารกกัเก็บปรมิา

ณคารบ์อนสูง และ/หรอืเพิม่ทางเลอืกในการแยกคารบ์อน (sequestration) 

ใหม้ากทีสุ่ด 

● ส าหรบัการยืน่ NPP 

จะตอ้งระบบุทสรปุของแผนการจดัการแบบบูรณาการเป็นอย่างนอ้ยแต่ไม่จ ากดั 

ดงัต่อไปนี:้ 

● ขอ้คน้พบทีส่ าคญัของการประเมนิต่างๆ (เชน่ 

สภาพแวดลอ้มเล็กนอ้ยทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิปัญหา 

และ/หรอืความเสีย่งทางสงัคมทีต่อ้งด าเนินการบรรเทาผลกระทบ; พืน้ทีอ่นุรกัษท์ัง้หมด 

เป็นตน้) 

● มาตรการบรรเทาผลกระทบและตดิตามผลทีส่ าคญั 

ครอบคลุมทัง้ดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

● หลกัฐานของ FPIC และขอ้ตกลงหลกักบัชมุชนทอ้งถิน่ (หากม)ี 

● แผนปฏบิตักิารทีอ่ธบิายการด าเนินการในการปฏบิตังิานทีเ่ป็นผลจากขอ้คน้พบจากก

ารประเมนิต่างๆ โดยอา้งองิขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งของผูป้ลูกฯ 

● การแต่งตัง้คณะผูบ้รหิารและผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ 

● แผนการจดัการแบบบูรณาการควรไดร้บัการทบทวนและปรบัปรุงใหท้นัสมยั 

หากผูป้ลูกฯเห็นว่ามกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในแผนพฒันาและเห็นว่าจ าเป็น 
 

หมายเหต:ุ 

RSPO ก าลงัอยู่ในกระบวนการทบทวนตรวจทานแผนการจดัการแบบบูรณาการ 

รวมถงึการจดัท าแผนทีข่อ้ก าหนดของแผนการจดัการแบบบูรณาการและ HCSA ICLUP 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและรวมเขา้กบักระบวนการ NPP 
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3. ขอ้ก าหนดในการรายงานและการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 

หา้มตระเตรยีมทีด่นิ 

ผูป้ลูกฯ มหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการรบัการตรวจสอบจาก CB 

ทีไ่ดร้บัการรบัรองในการตรวจมาตรฐาน RSPO P&C ว่ากระบวนการ NPP 

และเนือ้หาของการประเมนิและแผนมคีวามครอบคลุม มคีุณภาพระดบัมอือาชพี 

และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน RSPO P&C และ NPP ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กระบวนการตรวจสอบตอ้งน าโดยผูต้รวจการหลกั (lead auditor) ในการตรวจมาตรฐาน RSPO 

P&C ซึง่ผูป้ลูกฯเป็นผูเ้ลอืก CB ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้รบัรองจาก RSPO อน่ึง 

ขอ้ก าหนดของผูต้รวจการหลกัไดร้ะบไุวใ้นระบบการรบัรองมาตรฐาน RSPO P&C 

และมาตรฐานเกษตรกรรายย่อยอสิระ RSPO (พ.ศ. 2563) ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปัจจบุนั 

 

 

ในส่วนนี ้จ าตอ้งมกีารจดัส่งรายงานการประเมนิฉบบัสมบูรณ ์(รายงานSEIA HCV-HCSA 

ความเหมาะสมของดนิและภูมปิระเทศ GHG) 

และแผนทีด่จิทิลัของการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในพืน้ทีท่ีม่สีิง่/พชืปกคลุมดนิ 

รวมทัง้สรุปรายงานและไฟล ์NPP ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ไปยงั CB 

ทีไ่ดร้บัเลอืกในการตรวจและไดร้บัการรบัรองโดย RSPO โดยที ่CB 

ทีไ่ดร้บัเลอืกในการตรวจและไดร้บัการรบัรองโดย RSPO 

จะตอ้งด าเนินการตรวจประเมนิผ่านทางหนา้จอเดสกท็์อปและตรวจสอบภาคสนาม 

หากจ าเป็นตามผลการประเมนิความเสีย่ง โดยหากพืน้ทีน้ั่นอยู่ใกลพ้ืน้ทีคุ่ม้ครอง มพีืน้ที ่HCV อยู่ 

มคีนในทอ้งถิน่ทีอ่า้งสทิธิใ์นทีด่นิและทรพัยากร การพฒันาพืน้ทีส่เีขยีว 

หรอืหากพบความไม่สอดคลอ้งกนัในขอ้สรปุของการประเมนิ  

การตรวจสอบภาคสนามถอืเป็นสิง่ทีต่อ้งด าเนินการ  

การตรวจสอบภาคสนามควรท าโดยผูต้รวจการหลกั 

แตส่ามารถด าเนินการไดโ้ดยผูเ้ช ีย่วชาญในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จาก CB อย่างไรก็ตาม 

ความรบัผดิชอบในการตรวจสอบความถูกตอ้งและขอ้เสนอแนะควรด าเนินการโดยผูต้รวจการห

เมือ่ด าเนินการประเมนิ NPP CB 

ตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัผูท้ีเ่ป็นลูกคา้ในการรบัรองมาตรฐาน 

RSPO เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของระบบการรบัรอง RSPO - กล่าวคอืผูต้รวจประเมนิ 

SEIA หรอื HCV ทีพ่ฒันาแผนการด าเนินงานส าหรบั NPP 

ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบการประเมนิและแผนเดยีวกนั 
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ลกั ขอ้คน้พบของ CB จะตอ้งจดัท าเป็นเอกสารและรายงานไปยงัสมาชกิ RSPO 

ทีจ่ะท าใหม้ั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามขอ้ก าหนด NPP ไดท้ัง้หมด 

กระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งตอ้งรวมถงึ (แต่ไม่จ ากดัเพยีงแค่) สิง่ต่อไปนี:้ 

● เสน้แบ่งเขตพืน้ทีก่ารพฒันาทีย่ืน่เสนอตามแผนทีท่ีส่่งมา 

และแผนทีด่จิทิลัทีค่รอบคลุมเกีย่วขอ้ง 

● มกีารดูแลรกัษาพืน้ทีคุ่ม้ครองทีร่ะบุทัง้หมด (ซึง่รวมถงึพืน้ที ่HCV ป่า HCS พืน้ทีด่นิพรุ 

พืน้ทีสู่งชนั แนวกนัชนรมิฝ่ัง); 

● การใชป้ระโยชใ์นพืน้ทีท่ีม่สีิง่/พชืปกคลุมดนิในขณะทีท่ าการตรวจสอบอนัสะทอ้นถงึข ้

อก าหนด NPP ฉบบัสมบูรณ ์

และไดร้บัการยนืยนัว่ามกีารปฏบิตัติามและมดี าเนินการตามขัน้ตอน (เชน่ 

ขอ้ก าหนดในการตรวจประเมนิ) 

● การประเมนิพืน้ที ่HCV-HCSA ด าเนินการโดยผูต้รวจประเมนิทีไ่ดร้บัใบอนุญาต ALS 

และเป็นรายงานทีไ่ดร้บัผลลพัธ ์"เป็นทีน่่าพอใจ" จากองคก์ร HCVN ALS 

ซึง่สามารถตรวจสอบไดบ้นเว็บไซต:์ https://hcvnetwork.org/find-a-report/ 

● การยนืยนักรรมสทิธิต์ามกฎหมายหรอืการเชา่ทีด่นิระยะยาว 

● ความครอบคลุมและคุณภาพของการประเมนิทัง้หมดทีด่ าเนินการซึง่ไม่อยู่ภายใตก้ระบ

วนการตรวจสอบคุณภาพภายนอก 

(ด าเนินการโดยผูต้รวจประเมนิภายในและผูต้รวจประเมนิอสิระ) 

● การประเมนิ SEIA ด าเนินการตามขอ้ก าหนดประเทศ รวมถงึขอ้ก าหนดตาม NI หรอื 

มาตรฐาน RSPO P&C ทีเ่กีย่วขอ้ง 

● มกีารสรา้งการมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและด าเนินกระบวนการ FPIC 

ทีเ่พยีงพอ ซึง่ไดต้รวจสอบผ่านการสมัภาษณอ์สิระกบักลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

● ความสมบูรณข์องขอ้มลูและสารสนเทศตามแมแ่บบการรายงานของ NPP 

(ถอ้ยแถลงการแจง้เตอืนของ NPP รายงานบทสรุปการประเมนิ 

บทสรุปของแผนการจดัการแบบบูรณาการ); 

● แผนการจดัการแบบบูรณาการทีจ่ดัการกบัความเสีย่งทีร่ะบุทัง้หมดดว้ยมาตรการการจั

ดการเพือ่ลดผลกระทบเชงิลบทีเ่หมาะสม (เชน่ แผนการจดัการส าหรบัพืน้ที ่HCV และ 
HCV-HCS 

ควรไดร้บัการตรวจสอบโดยพจิารณาว่าไดป้ฏบิตัติามค าแนะน าการจดัการหรอืไม่ 

(ในรายงานการประเมนิ HCV หรอื HCV-HCSA ทีร่ะบุเป็นทีน่่าพอใจ); 

● ตรวจสอบรายงานภาคสนามจากผูเ้ช ีย่วชาญในพืน้ที ่

(หากผูต้รวจการหลกัไมไ่ดล้งพืน้ที)่ 

เมือ่มกีารตรวจสอบว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนด NPP ทัง้หมดแลว้ CB จะส่งรายงาน NPP 

ฉบบัสมบูรณพ์รอ้มกบัค าชีแ้จงการตรวจสอบความถูกตอ้งของ CB ไปยงัส านักเลขาธกิาร RSPO 

โดยรายงาน NPP ฉบบัสมบูรณ ์จะตอ้งประกอบดว้ย: 
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o ถอ้ยแถลงการแจง้ของ NPP (แบบฟอรม์ที ่1 ของเอกสารนี)้ 

o สรุปรายงานการตรวจประเมนิ (แบบฟอรม์ที ่2 ของเอกสารนี)้ 

o สรุปแผนการจดัการแบบบูรณาการ (แบบฟอรม์ที ่3 ของเอกสารนี)้ 

o แผนทีด่จิทิลัแสดงเสน้แบ่งเขตทางกฎหมาย พืน้ที ่NPP และ (หากม)ี พืน้ที ่HCS HCV 

พืน้ทีด่นิพรุ แนวกนัชนรมิฝ่ัง พืน้ทีสู่งชนั ดนิดอ้ยคุณภาพและเปราะบาง  

และพืน้ทีช่มุชน 

เมือ่ตรวจสอบว่าไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนด NPP ทัง้หมดแลว้ CB จะส่งรายงาน NPP 

ฉบบัสมบูรณไ์ปยงัส านักเลขาธกิาร RSPO ที ่nppsubmission@rspo.org โดยส านักเลขาธกิาร 

RSPO จะตอ้งตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจว่าการยืน่ NPP มคีวามถูกตอ้งสมบูรณ ์

(ตอ้งมรีายงานครบชดุ และขอ้มูลสารสนเทศครบถว้น 

และมขีอ้มูลทีใ่หค้รบถว้นตามอย่างแมแ่บบ) ภายใน 10 (สบิ) วนัท าการ หากส านักเลขาธกิาร 

RSPO พบชอ่งว่างในการปรบัปรุงแกไ้ขใดๆ จะตอ้งแจง้ไปยงั CBทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

และแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 60 วนัตามปฏทินิ  

การยืน่ NPP จะตอ้งจดัท าเป็นภาษาองักฤษ (ซึง่เป็นภาษาทางการของ RSPO) 

โดยเอกสารทีต่อ้งการน าส่งเป็นภาษาองักฤษ คอื 

o ถอ้ยแถลงการแจง้ของ NPP (แบบฟอรม์ที ่1 ของเอกสารนี)้ 

o สรุปรายงานการตรวจประเมนิ (แบบฟรอม์ที ่2 ของเอกสารนี)้ 

o สรุปแผนการจดัการแบบบูรณาการ (แบบฟอรม์ที ่3 ของเอกสารนี)้ 

o แผนทีแ่สดงเสน้แบ่งเขตทางกฎหมาย 

เมือ่ยืน่ NPP 

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยจะมกีารด าเนินการประกาศเพือ่รบัฟังความคดิเห็นสาธารณะเป็นระยะเวลา 30 

วนัในขัน้ตอนถดัไป (อา้งองิตาม ส่วนที ่4 ดา้นล่าง) ทัง้นี ้RSPO 

สนับสนุนใหม้กีารเตรยีมท าส าเนารายงาน NPP 

ในรูปแบบภาษาอนัเป็นทีเ่ขา้ใจในพืน้ทีน้ั่นเพือ่อ านวยความสะดวกในการมส่ีวนรว่มและความรว่ม

มอืของคนในพืน้ที ่โดย RSPO จะจดัเผยแพรฉ่บบัภาษาองักฤษ ควบคู่ไปกบัฉบบัภาษาอืน่ๆ 

ทัง้หมดบนเว็บไซด ์RSPO  
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4. การรบัฟังความคดิเห็นสาธารณะ 30 วนั   

 

เมือ่ยืน่ NPP เป็นทีเ่รยีบรอ้ย (ผ่านการตรวจสอบโดย CBs) 

จะมกีารด าเนินการประกาศเพือ่รบัฟังความคดิเห็นสาธารณะเป็นระยะเวลา 30 วนั 

โดยส านักเลขาธกิาร RSPO 

จะแจง้อเีมลยนืยนัวนัทีเ่ร ิม่ตน้และสิน้สุดของการแสดงความคดิเห็นหรอืระยะเวลาการแจง้ประกาศ

ในการยืน่ NPP  เมือ่ NPP มกีารประกาศรบัฟังความคดิเห็น 

ผูป้ลูกฯควรแจง้ขอ้มูลอย่างเพยีงพอแกผู่ม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทีส่นใจ 

(รวมถงึผูท้ีใ่หค้ าปรกึษาระหว่างการประเมนิ) ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ผูป้ลูกฯ จ าตอ้งตดิประกาศการแจง้ NPP บนกระดานประกาศในทอ้งทีเ่ป็นระยะเวลา 30 วนั 

(ทัง้ส าหรบัชว่งเวลาแสดงความคดิเห็นหรอืการแจง้เตอืน) 

ตวัอย่างของกระดานตดิประกาศในทอ้งที ่ไดแ้ก ่หอประชมุชมุชน ส านักงานเขต เว็บไซตท์อ้งถิน่ 

โรงงานสกดัฯ สือ่ทอ้งถิน่ (หนังสอืพมิพ)์ ฯลฯ ประกาศในทอ้งถิน่ใดๆ 

ตอ้งระบุชว่งเวลาแสดงความคดิเห็นอย่างชดัเจน (วนัทีเ่ร ิม่ตน้และสิน้สุดทีเ่ฉพาะเจาะจง) 

รายละเอยีดของ CB และผูต้รวจตดิตามทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยผูแ้สดงความคดิเห็นจะตอ้งแจง้ว่าตอ้งการการปกป้องขอ้มูลในการระบุตวัตนหรอืไม่ 

พรอ้มดว้ยเหตุผลและความคดิเห็นโดยส่งไปยงั nppcomments@rspo.org 

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ความคดิเห็นและ/หรอืขอ้โตแ้ยง้ใดๆ เกีย่วกบัเนือ้หาของ NPP (ผลการประเมนิ 

กระบวนการหรอืขัน้ตอนการประเมนิและ/หรอืแผนต่างๆ) 

และ/หรอืค ายนืยนัการตรวจสอบความถูกตอ้ง จาก CB 

อาจไดร้บัจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผ่านจดหมายทางการหรอืทางอเิล็กทรอนิกสผ์่าน 
nppcomments@rspo.org 

การแสดงความคดิเห็นจะตอ้งแจง้ว่าตอ้งการการปกป้องขอ้มูลในการระบตุวัตนหรอืไม่พรอ้มดว้ยเ

หตุผล ทัง้นี ้

ความคดิเห็นและขอ้โตแ้ยง้ใดๆสามารถส่งในรูปแบบภาษาทีผู่ม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทีไ่ดร้บัผลกระทบใ

นชมุชนพืน้ทีเ่ขา้ใจ ขอ้คดิเห็นและ/หรอืขอ้โตแ้ยง้ทัง้หมดจะตอ้งส่งถงึส านักเลขาธกิาร RSPO 

ภายในระยะเวลา 30 วนัทีก่ าหนดตามประกาศ 

หา้มผูป้ลูกฯ เร ิม่การเตรยีมทีด่นิ การพฒันาพืน้ทีป่ลูกใหม่ หรอืพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใดๆ 

กอ่นสิน้สุดระยะเวลา 30 วนัและกอ่นไดร้บัการอนุมตัอิย่างเป็นทางการใหด้ าเนินการโดย 
RSPO 

mailto:nppcomments@rspo.org
mailto:nppcomments@rspo.org
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โดยจะปิดรบัและจะไม่มกีารยอมรบัความคดิเห็นและ/หรอืขอ้โตแ้ยง้ใดๆหลงัจากระยะเวลา 30 

วนัทีร่ะบ ุ

เมือ่เสรจ็สิน้ชว่งเวลาแสดงความคดิเห็นสาธารณะ 30 

วนัอนัเป็นทีน่่าพอใจกบัการแกไ้ขความคดิเห็นใดๆ ที ่CB เห็นว่ายอมรบัได ้ส านักเลขาธกิาร 

RSPO จงึจะอนุมตักิารปลูกปาลม์ในพืน้ทีใ่หม่ทีย่ืน่เสนอ โดยส านักเลขาธกิาร RSPO จะแจง้ให ้

CB ทราบถงึผลส าเรจ็ของ NPP (ไดร้บัการอนุมตั)ิ พรอ้มประกาศการเสรจ็สิน้ NPP บนเว็บไซต ์

RSPO ภายใน 10 (สบิ) วนัท าการ เมือ่น้ัน 

การปลูกปาลม์ในพืน้ทีใ่หม่และการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเร ิม่ไดห้ากตอ้งอยู่ภายใตข้อ้ก าหน

ดทางกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

อา้งถงึแผนภูมทิี ่2 ส าหรบัขัน้ตอนการยืน่ NPP และการจดัการความคดิเห็น NPP: 

 

หมายเหต:ุ 

ส าหรบัความคดิเห็นเกีย่วกบัประสทิธภิาพของ CB ระหว่างการตรวจสอบ NPP 

สามารถยืน่รายงานเหตุการณไ์ดโ้ดยผ่านทาง https://www.asi-assurance.org/s/incidents 

 

 

 

 

https://www.asi-assurance.org/s/incidents
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4.1  การจดัการและการแกไ้ขความคดิเห็นทีไ่ดร้บักีย่วกบั NPP 

ความคดิเห็นทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากส านักเลขาธกิาร RSPO จะถูกส่งต่อไปยงั CB 

ทีเ่กีย่วขอ้งภายในหา้ (5) วนัท าการเมือ่ไดร้บั โดยส านักเลขาธกิาร RSPO 

จะเชือ่มต่อถงึผูแ้สดงความคดิเห็นกบั CB 

และ/หรอืผูป้ลูกฯทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่น าผูแ้สดงความคดิเห็นเขา้มามส่ีวนในการแกไ้ขในขอ้คดิเห็นแล

ะ/หรอืขอ้โตแ้ยง้ทีเ่กดิขึน้ 

ในกรณีทีผู่แ้สดงความคดิเห็นรอ้งขอไม่เปิดเผยชือ่ไปยงัส านักเลขาธกิาร RSPO 

และหากมกีารใหเ้หตุผลทีเ่กีย่วขอ้งค าขอดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการเคารพในการปฏบิตัติามค าขอ

น้ันส าหรบัความคดิเห็นทีไ่ดร้บัจากผูแ้สดงความคดิเห็นทีร่อ้งขอการปกป้องขอ้มูลตวัตนส านักเล

ขาธกิาร RSPO จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวักลางในการแกไ้ขขอ้คดิเห็นและ/หรอืขอ้โตแ้ยง้ทีเ่กดิขึน้ 

ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งสละการไม่เปิดเผยชือ่ผูแ้สดงความคดิเห็นจะไดร้บัค าปรกึษาและใหค้

วามยนิยอมกอ่นทีจ่ะด าเนินการใดๆในการเปิดเผยตวัตนของผูแ้สดงความคดิเห็นทัง้นีฝ่้ายใดฝ่า

ยหน่ึง (ผูแ้สดงความคดิเห็นและ/หรอื CB หรอืผูป้ลูกฯ)อาจขอใหม้ผีูไ้กล่เกลีย่อสิระ 

(การแต่งตัง้ผูไ้กล่เกลีย่จะตอ้งตกลงรว่มกนัโดยทัง้สองฝ่าย)เพือ่ยนืหยดัในกระบวนการระงบัขอ้พิ

พาทไม่ว่าจะในขัน้ตอนใด (โดยค่าใชจ้า่ยทัง้สองฝ่ายจะตอ้งรบัผดิชอบรว่มกนั) 

ทัง้นีท้ ัง้น้ัน ใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบของ CB 

ทีจ่ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูป้ลูกฯมกีารแกไ้ขตามขอ้คดิเห็นทีไ่ดร้บัอย่างเพยีงพอและมกีารจั

ดเก็บเป็นเอกสารการด าเนินการตดิตามทีจ่ าเป็นจากผูป้ลูกฯ (หากม)ี; 

และ/หรอืแนวทางทีเ่ห็นชอบรว่มกนัระหว่างผูป้ลูกฯและผูแ้สดงความคดิเห็นเมือ่ความคดิเห็นทัง้ห

มดไดร้บัการแกไ้ขอย่างเพยีงพอแลว้ CB จะเสนอการตดัสนิใจอนุมตั ิNPP 

ทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัส านักเลขาธกิาร RSPO 

พรอ้มเอกสารสรุปกระบวนการและการด าเนินการตดิตามผลทีจ่ าเป็นจากผูป้ลูกฯโดยส านักเลขา

ธกิาร RSPO จะท าการอนุมตั ิNPP ตามการตดัสนิใจของ CB ผ่านการยนืยนัทางอเีมลภายใน 10 

(สบิ)วนัท าการเมือ่น้ันการปลูกปาลม์ในพืน้ทีใ่หม่และการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเร ิม่ไดห้ากต ้

องอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดทางกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

  

RSPO มุ่งมั่นทีจ่ะปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลลบัทีแ่บ่งปันโดยคู่กรณีคนอืน่ๆ โดย RSPO 

จะเคารพค าขอในการรกัษาความลบัของฝ่ายหน่ึงอย่างชดัแจง้  

และในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย 

ในการปกป้องสทิธิข์องคู่กรณีในการรกัษาความลบัตราบเท่าทีพ่วกเขาเลอืกทีจ่ะมส่ีวนรว่มในก

ระบวนการ RSPO นี ้และหลงัจากทีจ่บกระบวนการไปแลว้ 
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ภาคผนวก 1. ค านิยาม  

 

ค าศพัท ์ ค านิยาม  แหล่งทีม่า 

มกีารจดัการอ

ย่างแข็งขนั 
(Actively 
managed) 

กจิกรรมใด ๆ 

ทีด่ าเนินการในพืน้ทีท่ีม่กีารท าการเกษตรและการท าป่าไมท้ีห่ลา

กหลาย ภายในระยะเวลาสาม (3) ปี 

โดยพืน้ทีด่งักล่าวไดส้รา้งใหม้กีารเขา้ถงึไดง่้าย 

มโีครงสรา้งพชืพรรณ และ/หรอืกจิกรรมการท างาน เชน่ 

การท าเลีย้งสตัว ์การท าเหมอืง การเก็บเกีย่วไมซ้งุ 

การป้องกนัอคัคภียั การผลติพชืผลทางการเกษตร การอนุรกัษ ์

และการท าหนา้ทีท่างสงัคม ซึง่รวมถงึการสนับสนุนพชืสวน 

การปรบัปรุงถิน่ทีอ่ยู่ส าหรบัทรพัยากรพชืและสตัวท์ีส่ าคญั 

รวมถงึการจดัหาทรพัยากรไม ้โดยทีส่มาชกิ RSPO 

หรอืสมาชกิทีไ่มใ่ช ่RSPO 

สามารถจดัการหรอืเป็นเจา้ของพืน้ทีไ่ด ้

ซึง่หมายรวมถงึพืน้ทีท่ีเ่ป็นของชมุชนทอ้งถิน่ดว้ย 

คณะท างานกลุ่

มย่อยในการแก ้

ไข NPP 

ตามกรอบมาต

รฐาน RSPO 

(พ.ศ.2564) 

 

การพฒันาทีเ่

กีย่วขอ้ง(Ass
ociated 
developmen
t)  

การพฒันา อนัรวมถงึการจดัตัง้โรงงานสกดัฯ 

โรงบดเมล็ดในปาลม์ เรอืนเพาะช า 

ทีพ่กัอาศยั/แคมป์คนงานและส านักงาน ถนน/หนทาง 

รางระบายน ้า โรงบ าบดัน ้าเสยี จดุรวบรวมผลผลติ/ลานเท 

การปลูกแบบขัน้บนัได ก าแพงดนิ 

โครงการเกษตรกรทีถ่อืครองทีด่นิรายย่อย/แปลงสวนปาลม์ของ

ผูป้ลูกปาลม์ภายนอก 

และการพฒันาอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการพฒันาปลูกปา

ลม์ในพืน้ทีใ่หม ่

NPP 

ตามกรอบมาต

รฐาน RSPO 

(พ.ศ. 2558) 

แผนทีด่จิติอล

(Digital 
map)  

เชปไฟล ์(shapefiles) ซึง่รวมถงึไฟลต่์างๆ เชน่ shp. shx. dbf. 

prj. เชปไฟลจ์ะตอ้งอยู่ในระบบพกิดั WGS84 

ในกรณีทีม่ขีอ้จ ากดัทางกฎหมายในการแชรเ์ชปไฟล ์

รูปแบบไฟลต่์อไปนีเ้ป็นทีย่อมรบั: KML/KMZ, GeoPDF, PDF, 

JPEG, GDB หรอื PNG ทัง้นี ้

ตอ้งมกีารระบุความละเอยีดและมาตราส่วนในการส่งไฟล ์

คณะท างานกลุ่

มย่อยในการแก ้

ไข NPP 

ตามกรอบมาต

รฐาน RSPO 

(พ.ศ.2564) 
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ในกรณีทีม่ขีอ้จ ากดัดา้นความสามารถในซอฟตแ์วร ์GIS 

ผูป้ลูกปาลม์สามารถขอความชว่ยเหลอืจากฝ่าย GIS ของ RSPO 

เกีย่วกบัวธิกีารพฒันาประเภทไฟลด์งักล่าว ทัง้นี ้

ขอ้มูลจะถกูใชเ้ป็นการตรวจสอบภายใน RSPO 

เท่าน้ันและไมใ่ชเ่พือ่การใชส้าธารณะ 

การปลูกแบบ

ขยายวงกวา้ง(
Extensive 
planting)  

การปลูกแบบขยายวงกวา้งบนภูมปิระเทศทีสู่งชนั – 

พืน้ทีป่ลูกทีต่่อเน่ืองกนับนภูมปิระเทศทีสู่งชนั (25 องศา) 

มากกว่า 25 เฮกแตรภ์ายในพืน้ทีพ่ฒันาการปลูกปาลม์ใหม่ 

และพืน้ทีป่ลูกทัง้หมดบนภูมปิระเทศทีสู่งชนัจะตอ้งไม่เกนิ 1% 

ของพืน้ทีพ่ฒันาใหม ่

การปลูกแบบขยายวงกวา้งบนดนิทีม่คีวามเปราะบาง – 

พืน้ทีป่ลูกทัง้หมดบนดนิทีม่คีวามเปราะบาง 

ภายในพืน้ทีพ่ฒันาใหมไ่ม่ควรเกนิ 100 เฮกแตร ์

โดยไดต้ระหนักว่าผูป้ลกูรายย่อยมทีางเลอืกนอ้ยกว่า 

ดงัน้ันส าหรบัการพฒันาพืน้ที ่500 เฮคแตรห์รอืนอ้ยกว่าน้ัน 

แต่ไม่ควรเกนิ 20% 

ของพืน้ทีท่ ัง้หมดสามารถปลูกบนดนิทีม่คีวามเปราะบาง (ทัง้นี ้

ไม่รวมพืน้ทีด่นิพรุ) 

อา้งถงึการตคีวามระดบัชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

คณะท างานกลุ่

มย่อยในการแก ้

ไข NPP 

ตามกรอบมาต

รฐาน RSPO 

(ปีพ.ศ.2564) 

ดนิทีม่คีวามเป

ราะบาง 
(Fragile soil) 

ดนิทีม่คีวามเปราะบางต่อการเสือ่มสภาพดนิเมือ่ถูกการรบกวน 

(การลดลงของความอุดมสมบูรณ)์ 

โดยดนิจะเปราะบางเป็นพเิศษหากการเสือ่มสภาพเป็นไปอย่างรว

ดเรว็อนัน าไปสู่ภาวะความอุดมสมบูรณท์ีล่ดลงอย่างไม่อาจยอมร ั

บได ้

หรอืหากดนิไม่สามารถกลบัคนืสภาพเดมิไดแ้มใ้ชปั้จจยัการผลิ

ตทีม่คีวามเป็นไปไดท้างเศรษฐกจิ (ดูค าจ ากดัความของ 

'ดนิดอ้ยคุณภาพ' ประกอบ) 

มาตรฐาน 
RSPO P&C 

(พ.ศ. 2561) 

ผูจ้ดัการกลุ่ม(
Group 
manager)  

บุคคล หรอืกลุ่มคน หรอื 

องคก์รทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบในระบบการควบคุมภายใน 

และการบรหิารจดัการกลุ่ม ซึง่อาจจะเป็นโรงงานสกดัฯ องคก์ร 

หรอืบุคคลกไ็ด ้ 

มาตรฐาน 
RSPO 

เกษตรกรรายย่

อยอสิระ 

(พ.ศ.2562) 
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การระบุความเ

สีย่งจากการใ

ชท้ีด่นิ ส าหรบั 

เกษตรกรราย

ย่อยอสิระ (IS-
LURI) 

IS-LURI 

ถอืเป็นมาตรการช ัว่คราวส าหรบัสมาชกิกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิ

สระ (ISH) 

ทีต่อ้งการแผว้ถางแปลงทีด่นิส าหรบัปลูกปาลม์ในพืน้ทีใ่หม่ 

หรอืขยายแปลงทีม่อียู่ 

มาตรการช ัว่คราวนีม้ผีลบงัคบัใชใ้นขณะทีย่งัคงมกีารพฒันาแน

วทางรวม HCV-HCS แบบใชง้านง่าย 

มาตรการมไีวเ้พือ่ระบุพืน้ทีเ่สีย่งต ่าทีจ่ะอนุญาตใหป้ลูกใหมไ่ด ้

แนวปฏบิตั ิIS-
LURI 

ตามกรอบมาต

รฐาน RSPO 

(พ.ศ. 2563) 

การแผว้ถางที่

ดนิ(Land 
clearing)  

การแปลงทีด่นิจากการใชป้ระโยชนท์ีด่นิอย่างหน่ึงเป็นอกีอย่างห

น่ึงแทน 

การแผว้ถางสวนปาลม์น า้มนัทีม่กีารจดัการอย่างแข็งขนัเดมิเพือ่

ปลูกปาลม์น ้ามนัทดแทนไม่ถอืเป็นการแผว้ถางทีด่นิ รวมทัง้ 

การแผว้ถางทีด่นิทีม่พีืน้ทีน่อ้ยกว่า 10 

เฮกแตรภ์ายในหน่วยทีไ่ดร้บัการรบัรองทีม่อียู่ 

ไม่ถอืเป็นการแผว้ถางทีด่นิในพืน้ทีป่ลูกใหม ่

มาตรฐาน 
RSPO P&C 

(พ.ศ. 2561) 

การแผว้ถางที่

ดนิอกีคร ัง้ 
(Land Re-
clearing 

การแผว้ถางทีด่นิทีม่กีารแปลงดนิเพือ่ปลูกพชื / 

ทีม่กีารพฒันากอ่นหนา้นีอ้ยู่กอ่นแลว้ 

และไม่ใชก่ารพฒันาในพืน้ทีป่ลูกใหม่หรอืการแผว้ถางทีด่นิใหม่ 

(ดูตารางที ่1) 

คณะท างานกลุ่

มย่อยในการแก ้

ไข NPP 

ตามกรอบมาต

รฐาน RSPO 

การระบุความเ

สีย่งการใชท้ีด่ิ

น (Land Use 
Risk 
Identificatio
n - LURI) 

กจิกรรมนีเ้ป็นกจิกรรมทีด่ าเนินการโดยสมาชกิ RSPO 

เพือ่ระบุหา "พืน้ทีเ่สีย่งต า่" และ "พืน้ทีเ่สีย่ง" รว่มกบัเอกสาร 

"การตตีามความหลกัการและเกณฑก์ าหนด มาตรฐาน RSPO ปี 

พ.ศ. 2561: ตวับ่งชี ้7.12.2 และภาคผนวก 5" (อนุมตัโิดย 

RSPO BOG ณ วนัที ่12 มถิุนายน พ.ศ. 2562) 

คณะท างานเฉ

พาะกจิตามกร

อบมาตรฐาน 
RSPO 

ตามภารกจิเพือ่

การไม่มกีารตดั

ไมท้ าลายป่า 
(RSPO No 
Deforestation 
Task Force)  

คนในทอ้งถิน่ 
(Local 
people)   

คนในทอ้งถิน่ ในทีนี่ ้หมายถงึ ชนเผ่าพืน้เมอืง ชมุชนทอ้งถิน่ 

และผูใ้ชท้ีด่นิรายอืน่ๆ ทัง้นี ้

ถอืตามค าแนะน าจากกรอบทางกฎหมาย 

แนวปฏบิตั ิ
FPIC 

ตามกรอบมาต
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'ชมุชน' หมายถงึอะไรและใครคอื 'ชนพืน้เมอืง'? 

ค าว่า 'ชมุชนทอ้งถิน่' 

สามารถใชเ้พือ่อา้งถงึชมุชนในสถานทีเ่ฉพาะทีซ่ ึง่คนในทอ้งถิน่

มคีวามกงัวลรว่มกนัเกีย่วกบัสิง่อ านวยความสะดวก การบรกิาร 

และสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ 

และบางคร ัง้อาจแตกต่างจากค าจ ากดัความดัง้เดมิหรอืของรฐัโด

ยทั่วไป 

ชมุชนทอ้งถิน่อาจมนัียยะเฉพาะกบัทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาติ

อนัเป็นแหล่งของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประวตัศิาสตร ์

และอตัลกัษณ ์

และพวกเขาพึง่พาสิง่เหล่านีเ้พือ่ด ารงชวีติความเป็นอยู่ 

ทัง้ในการด าเนินองคก์รทางสงัคม วฒันธรรมและประเพณี 

ความเชือ่ สิง่แวดลอ้มและนิเวศวทิยา ดงัน้ัน ค าว่า 

'ชนเผ่าพืน้เมอืง' 

ตามทีอ่งคก์รระหว่างประเทศสมยัใหม่และผูเ้ช ีย่วชาญดา้นกฎหม

ายเขา้ใจน้ัน หมายรวมถงึ 

ล าดบัความส าคญัในเวลาทีเ่กีย่วกบัการถอืครองและการใชป้ระโ

ยชนใ์นอาณาเขตดนิแดนเฉพาะ; 

เหมอืนดัง่เป็นการรวมกลุ่มทีช่ดัเจน 

โดยการคงอยู่โดยสมคัรใจของความแตกต่างทางวฒันธรรม 

การระบุตวัตนของตนเอง และการยอมรบัจากกลุ่มอืน่ 

หรอืโดยหน่วยงานของรฐั 

และรวมทัง้กลุ่มชนทีไ่ดร้บัประสบการณข์องการปราบปราม 

การกดีกนั หรอืการเลอืกปฏบิตั ิ

ไม่ว่าเงือ่นไขเหล่านีจ้ะยงัคงมอียู่หรอืไม่ก็ตาม 

ทัง้สองกลุ่มมแีนวโนม้ทีจ่ะใชแ้ละจดัการทีด่นิตามระบบการถอืคร

องตามจารตีประเพณีและสทิธทิีเ่กีย่วขอ้ง 

ดงัน้ันควรไดร้บัการปฏบิตัใินฐานะผูถ้อืสทิธิเ์หนือทีด่นิดงักล่าวแ

ละทรพัยากรธรรมชาตใินทีด่นิดงักล่าว 

ไม่ว่าสทิธดิงักล่าวจะเป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการก็ตาม  

ทัง้นี ้

โปรดสงัเกตว่าทัง้สองกลุ่มอาจรกัษาความสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกบัผู ้

ทีเ่ขา้มาใหมแ่ละผูอ้พยพผ่านเครอืญาตแิละการแต่งงานระหว่าง

กนั 

ซึง่มกัจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิและสทิธใิน

การเป็นเจา้ของ 

รฐาน RSPO 

พ.ศ.  2558 
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ดงัน้ันความแตกต่างระหว่างชนพืน้เมอืงและคนทีไ่ม่ใชช่นพืน้เมอื

งจงึถูกตรวจสอบไดด้ทีีสุ่ดจากชมุชนเอง มาตรฐาน RSPO 

ไดอ้า้งองิถงึทัง้ 'ชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่' 

และตอ้งการใหม้กีระบวนการเดยีวกนัและการเคารพสทิธขิองทัง้

สองกลุ่มโดยสมาชกิ 

ซึง่รวมถงึเร ือ่งทีเ่กีย่วกบัการเคารพสทิธิใ์นการใหห้รอืระงบัใน 

FPIC อย่างเด่นชดั ลกัษณะและองคป์ระกอบของชมุชนใด ๆ 

น้ันเป็นสิง่ทีส่ามารถระบคุวามเป็นชมุชนน้ันเองไดด้ทีีสุ่ดผ่านตวั

แทนทีเ่ลอืกเองโดยอสิระ 

การปรกึษาหารอืซ า้อกีคร ัง้กบัชมุชนและการด าเนินการส ารวจท

างสงัคมและการครอบครองทีด่นิอย่างละเอยีดและรอบดา้นเป็นสิ่

งส าคญัในการตรวจสอบว่าชมุชนมอีงคป์ระกอบอะไรและเป็นใค

รในบรบิทและภมูภิาคทีต่่างกนัไปโดยเฉพาะ ทีม่า: RSB 2010; 

เดส ์1996. 

พืน้ทีเ่สีย่งต ่า 
(Low-risk 
areas) 

พืน้ทีท่ีร่ะบุว่าเป็นทีด่นิเปล่า ทุ่งหญา้ พืน้ทีโ่ครงสรา้งพืน้ฐาน 

พืน้ทีท่ าเกษตรกรรม 

และแปลงปลูกพชืเชงิเดีย่วทีไ่ม่ไดถู้กทิง้รา้งเป็นเวลานานเกนิกว่า

สาม (3) ปีโดยผ่านการระบุความเสีย่งดา้นการใชท้ีด่นิ – LURI 

คณะท างานเฉ

พาะกจิตามกร

อบมาตรฐาน 
RSPO 

ตามภารกจิเพือ่

การไม่มกีารตดั

ไมท้ าลายป่า 

Marginal 
soil 

ดนิดอ้ยคุณภ

าพ 

ดนิทีไ่ม่น่าจะใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกจิทีคุ่ม้ทุนในการปลูกพื

ชผลดว้ยการคาดการณท์ีส่มเหตุสมผลของมูลค่าพชืผลและค่าใ

ชจ้า่ยในการปรบัปรุงแกไ้ข ทัง้นี ้

ดนิทีเ่สือ่มโทรมไม่ใชด่นิดอ้ยคุณภาพ 

หากมกีารปรบัปรุงใหด้ขีึน้และผลผลติทีไ่ดน้ั้นคุม้ค่า 

(ดูค าจ ากดัความของ 'ดนิเปราะบาง' ประกอบ) 

มาตรฐาน 
RSPO P&C 

(พ.ศ. 2561) 

ระบบนิเวศทา

งธรรมชาต ิ  
(Natural 
ecosystems)  

ดนิแดนทัง้หมดทีม่พีชืพนัธุพ์ืน้เมอืงตามธรรมชาต ิ

ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเฉพาะ เชน่ ป่าพืน้เมอืง พชืรมิฝ่ังน ้า 

พืน้ทีช่ ุม่น ้าตามธรรมชาต ิพืน้ทีด่นิพรุ ทุ่งหญา้ ทุ่งหญา้สะวนันา 

และทุ่งหญา้แพรรี ่

มาตรฐาน 
RSPO P&C 

(พ.ศ. 2561) 



 

 

 

 

ระเบยีบวธิกีารปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีใ่หม่ตามกรอบมาตรฐาน RSPO (NPP) พ.ศ. 2564* 
 RSPO-PRO-T01-009 V2 THA 

   38 

 

 

การปลูกปาล ์

มน ้ามนัในพืน้

ที ่

ใหม่ (New 
planting)  

การปลูกปาลม์ในพืน้ทีใ่หม่โดยมกีารวางแผนหรอืเสนอใหป้ลูกบ

นทีด่นิทีไ่ม่เคยปลูกปาลม์น ้ามนัมากอ่น 

มาตรฐาน 
RSPO P&C 

(พ.ศ. 2561) 

พืน้ทีเ่สีย่ง 
(Risk areas)  

พืน้ทีท่ีไ่มไ่ดร้ะบุว่าเป็นพืน้ที ่'ความเสีย่งต ่า' 

ซึง่ไดผ้่านการระบุความเสีย่งการใชท้ีด่นิ (LURI) ตาม 7.12.2 

และเอกสารการตคีวามภาคผนวก 5  

คณะท างานเฉ

พาะกจิตามกร

อบมาตรฐาน 
RSPO 

ตามภารกจิเพือ่

การไม่มกีารตดั

ไมท้ าลายป่า 

เกษตรกรราย

ย่อย(Smallho
lders)  

เกษตรกรราย

ย่อยอสิระ(Ind
ependent 
Smallholder) 

เกษตรกรรายย่อยทัง้หมดทีไ่ม่ถอืว่าเป็นเกษตรก

รรายย่อยภายใตโ้ครงการ 

[ดูค าจ ากดัความของเกษตรกรรายย่อยภายใตโ้

ครงการดา้นล่าง] 

ใหถ้อืเป็นเกษตรกรรายย่อยอสิระ 

มาตรฐาน 
RSPO 

เกษตรกรรายย่

อยอสิระ 

(พ.ศ.2562) 

 เกษตรกรราย

ย่อยภายใตโ้ค

รงการ 
(Scheme 
Smallholder) 

เกษตรกรรายย่อย เจา้ของทีด่นิ 

หรอืตวัแทนทีไ่มม่:ี 

● อ านาจการตดัสนิใจบงัคบัใชใ้นการด าเนิ

นงานในทีด่นิและวธิดี าเนินการผลติใดๆ; 

และ/หรอื 

● อสิระในการเลอืกว่าพวกเขาใชป้ระโยชนจ์

ากทีด่นิของตนอย่างไร 

อนัรวมถงึประเภทพชืผลทีจ่ะปลูก 

และวธิจีดัการ (วธิจีดัระเบยีบ การจดัการ 

และดา้นทุนสนับสนุนในทีด่นิ) 

 

มาตรฐาน 
RSPO 

เกษตรกรรายย่

อยอสิระ 

(ปีพ.ศ.2562) 
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ภาคผนวก 2. เอกสารสนบัสนุน RSPO  

 

I. เอกสารระบบการรบัรองมาตรฐาน RSPO ส าหรบั P&C 

และมาตรฐานเกษตรกรรายย่อยอสิระ (พฤศจกิายน พ.ศ. 2563) (RSPO Certification 
Systems for P&C and Independent Smallholder Standard, November 2020)  

II. ขัน้ตอนปกบิตัใินการตรวจประเมนิ RSPO GHG ส าหรบัการพฒันาในพืน้ทีป่ลูกปาลม์ใหม่ 

ฉบบัที ่4 (RSPO GHG Assessment Procedure for New Development, Version 4)  

III. การค านวณ GHG ส าหรบัการพฒันาในพืน้ทีป่ลูกปาลม์ใหม่ (New Development GHG 
Calculator) 

IV. ขัน้ตอนปฏบิตัใินการตรวจประเมนิกา๊ซเรอืนกระจก (GHG) 

เพือ่การพฒันาในพืน้ทีป่ลูกปาลม์ใหม่ (เคร ือ่งมอือา้งองิส าหรบัเกษตรกรรายย่อย) ฉบบัที ่

1 (ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 

V. การตคีวามตามกรอบมาตรฐาน RSPO ตวัชีว้ดัขอ้ 7.12.2 และภาคผนวกที ่5 (RSPO 
Interpretation of Indicator 7.12.2 and Annex 5)  

VI. คู่มอืส าหรบัเกษตรกรรายย่อยเพือ่เป็นเครือ่งมอืการตรวจประเมนิผลกระทบทางสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม (SEIA) ฉบบัที ่1 (ธนัวาคม ปีพ.ศ. 2560)  

VII. (มาตรการช ัว่คราว) แนวทางประเมนิสิง่ทีม่มีูลค่าสูงต่อการอนุรกัษ ์(HCV) อย่างง่าย 

ส าหรบัเกษตรกรรายย่อยอสิระ   

VIII. (มาตรการช ัว่คราว) การระบุความเสีย่งจากการใชท้ีด่นิ ส าหรบั เกษตรกรรายย่อยอสิระ 
(IS-LURI)  

IX. คูม่อื FPIC ตามกรอบมาตรฐาน RSPO (ปีพ.ศ. 2558)    

อน่ึง ใหใ้ชฉ้บบัล่าสุดของเอกสารขา้งตน้ซึง่ถอืว่ามลี าดบัเหนือกว่า 
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  ภาคผนวก 3. NPP และ หลกัการและเกณฑก์ าหนด (P&C) ตามมาตรฐาน 
RSPO พ.ศ. 2561   

 

ขอ้ก าหนด NPP  ตวัชีว้ดั มาตรฐาน RSPO P&C (พ.ศ.2561)  

ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย  2.1.1, 2.1.3 

การวางแผนพฒันา  3.3.1, 3.3.2, 4.5.7, 4.5.8 

การปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง  3.2.1 

การจดัท าแผนที ่ 4.4.3 

การประเมนิผลกระทบทางสงัคมและสิง่แ

วดลอ้ม (SEIA) 

3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 

สทิธมินุษยชน  4.1.2, 4.2.1 

การพฒันาอย่างยั่งยนื  4.3.1 

การยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกกล่าวล่วงห

นา้และเป็นอสิระ (FPIC) 

4.4.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.7.1 

ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทีไ่ดร้บัผลกระทบ  4.6.1, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 

ทางสิง่แวดลอ้ม  7.5.1, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.7.1, 7.10.1, 
7.10.2, 7.11.1, 7.11.3, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.3, 

7.12.4, 7.12.8 
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  ภาคผนวก 4. การปฏบิตัติาม P&C พ.ศ. 2561 ส าหรบัสถานการณท์ี ่6 และ 
7 

 

ขอ้ก าหนด P&C ทัง้หมดมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัการรบัรองมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม 

รายการดา้นล่างนีเ้ป็นตวับ่งชีบ้งัคบัทีต่อ้งปฏบิตัติามส าหรบัสถานการณด์า้นล่าง (สถานการณท์ี ่

6 และ 7 ของกรอบที ่1): 

สถานการณท์ี ่6: 

การปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีใ่หมแ่ละ/หรอืการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งภายในหน่วยจดัการทีผ่่านก

ารรบัรองมาตรฐาน RSPO 

สถานการณท์ี ่7: 

การปลูกปาลม์น ้ามนัและการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งซึง่วางแผนไวส้ าหรบัการแผว้ถางทีด่นิ

ซ า้อกีคร ัง้ของพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการจดัการอย่างแข็งขนัตามทีก่ าหนดนิยามไวใ้นภาคผ

นวก 1 ของเอกสารนี ้

ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย  2.1.1, 2.1.3 

การวางแผนพฒันา  3.3.1, 3.3.2 

การปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง  3.2.1 

การจดัท าแผนที ่ 4.4.3 

การประเมนิผลกระทบทางสงัค

มและสิง่แวดลอ้ม (SEIA) 

3.4.2, 3.4.3 

สทิธมินุษยชน  4.1.2, 4.2.1 

การพฒันาอย่างยั่งยนื  4.3.1 

การยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกก

ล่าวล่วงหนา้และเป็นอสิระ 
(FPIC) 

4.4.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.7.1 

ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทีไ่ดร้บัผลก

ระทบ  

4.6.1, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 
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ทางสิง่แวดลอ้ม  7.5.1, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.7.1, 7.10.1, 7.11.1, 
7.11.3, 7.12.1, 7.12.2*, 7.12.3, 7.12.4, 7.12.8 

 

หมายเหต:ุ 

ส าหรบัสถานการณท์ี ่7 อา้งองิตามการตคีวามมาตรฐาน RSPO ตวัชีว้ดัที ่7.12.2 และภาคผนวก 

5 ส าหรบัการไมม่สีถานการณท์ีม่กีารปลูกปาลม์ในพืน้ทีใ่หม่   
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แบบฟอรม์ที ่1: ถอ้ยแถลงการแจง้ของ NPP ตามกรอบ RSPO 

 

ขัน้ตอนปฏบิตักิารปลูกปาลม์ในพืน้ทีใ่หม่– ถอ้ยแถลงการแจง้ 

 

[แนบโลโกบ้รษิทัของสมาชกิ
] 

[แนบโลโกบ้รษิทัของ 

CB (หากม)ี] 

หมายเลขอา้งองิ NPP [ขอ้มูลควรจะเหมอืนกบัในถอ้ยแถลงการแจง้เตอืน] 

ประเทศ ณ การยืน่ NPP:  

หมายเลขสมาชกิ RSPO  

ชือ่บรษิทัในเครอื (หากม)ี:  

ชือ่หน่วยการจดัการ 
(Management Unit): 

 

ชือ่ของสวนปาลม์น ้ามนัขนาดใ

หญ่ (estate) 

ทีค่รอบคลุมภายใตแ้ผนการจดัก

ารนี:้ 

 

ทีต่ ัง้ของพืน้ที ่NPP (ประเทศ รฐั/จงัหวดั ต าบล) 

ทีอ่ยู่ของพืน้ที ่NPP  

หมายเลขอา้งองิใบอนุญาตประก

อบธุรกจิ/ด าเนินการและหน่วยงา

นทีอ่อก: 

 

ขอ้มูลขนาดพืน้ที ่(เฮกแตร)์ a) 

พืน้ทีท่ ัง้หมดตามใบอนุญา

ต: 
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b) พืน้ทีป่ลูกใหม่:  

c) พืน้ที ่HCV (หากม)ี  

d) ป่า HCS (หากม)ี  

e) พืน้ทีด่นิพรุ (หากม)ี  

f) พืน้ทีสู่งชนั (หากม)ี  

g) พืน้ทีก่นัชนรมิฝ่ัง 

(หากม)ี 

 

h) 

ดนิทีด่อ้ยคุณภาพและดนิ

ทีเ่ปราะบาง (หากม)ี: 

 

การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทีค่าด

การณไ์ว ้ 

 (เชน่ CO2e, tCO2e/tFFB หรอื tCO2e/tCPO) 

พกิดัเชงิพืน้ที ่  (องศา นาทแีละวนิาท)ี 

แผนทีแ่สดงเสน้แบ่งเขต 

(หมายเหต:ุ ตอ้งมคีวามละเอยีดอย่างนอ้ย 300 dpi รวมค าอธบิายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างชดัเจน ชือ่ 

มาตราส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ระเบยีบวธิกีารปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีใ่หม่ตามกรอบมาตรฐาน RSPO (NPP) พ.ศ. 2564 
 RSPO-PRO-T01-009 V2 THA 

   45 

 

 

 

พืน้ทีแ่ละเวลาทีย่ืน่เสนอในการปลูกปาลม์ในพืน้ทีใ่หม่ 

 

ทีต่ ัง้ แผนเวลาทีเ่สนอเพือ่การพฒันา ขนาดพืน้ทีใ่นการแผว้

ถาง โดยประมาณ  
เดอืน ปี 

    

    

    

หมายเหต:ุ กรุณาเพิม่แถวเพือ่กรอกขอ้มูลหากมกีารวางแผนสถานทีเ่พิม่เตมิ 

ส่วนนีเ้ป็นแผนบ่งชีเ้กีย่วกบัการแผว้ถางดนิทีจ่ะด าเนินการของสมาชกิ RSPO 

ซึง่ขอ้มูลนีย้งัมปีระโยชนส์ าหรบัผูป้ลูกฯในการตดิตามความคบืหนา้ของตนและวางแผนส าหร ั

บแผนก าหนดเวลาส าหรบัการรบัรองอกีประการ 

สรุปการตรวจสอบความถูกตอ้งของ NPP โดย CB 

 

 

 

 

 

 

รบัทราบโดยสมาชกิ RSPO [ชือ่หน่วยการจดัการ] ของ [ชือ่บรษิทั] 

รบัทราบว่าการยืน่ NPP 

นีไ้ดด้ าเนินการตามขัน้ตอนการปลูกปาลม์ในพืน้ใหม่ 

[ปี] 

การประเมนิทัง้หมดไดด้ าเนินการตามความเหมาะสม

และปราศจากอคตใิดๆ [ชือ่บรษิทั] 

จะท าใหแ้น่ใจว่าขอ้ก าหนดทัง้หมดเป็นไปตามกฎหมา

ยอย่างต่อเน่ืองทัง้กอ่น ระหว่าง 
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และหลงัการพฒันาพืน้ที ่NPP นี ้

การยนืยนัโดยหน่วยออกใบรบัรอ

ง 

สิง่ทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นการยืน่ NPP นีโ้ดย [ชือ่บรษิทั] ณ 

[สถานที]่ นีไ้ดร้บัการยนืยนัโดย [ชือ่บรษิทั CB] 

และไดด้ าเนินการตามขอ้ก าหนดของขัน้ตอนการปลู

กปาลม์ในพืน้ทีใ่หม่ ตามกรอบ RSPO [ปี] ในขณะนี ้

มผีลใชบ้งัคบัและในส่วนพืน้ทีนี่ถ้อืว่ามผีลเป็นน่าพอใ

จส าหรบัการพฒันาการปลูกปาลม์ในพืน้ทีใ่หม ่

ลายเซน็ สมาชกิ RSPO หน่วยงานออกใบรบัรอง 

ชือ่-

นามสกุลผูร้บัผดิชอบ:  

 

ชือ่-

นามสกุลของผูต้รวจการห

ลกั: 

ต าแหน่ง: ต าแหน่ง: 

ลายเซน็: 

 

 

ลายเซน็: 

วนัที:่ วนัที:่ 
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แบบฟอรม์ที ่2: บทสรุปของการตรวจประเมนิ NPP ตามกรอบ RSPO 

 

ขัน้ตอนปฏบิตักิารปลูกปาลม์ในพืน้ทีใ่หม่ - สรุปการตรวจประเมนิ 

 

[แนบโลโกบ้รษิทัของสมาชิ

ก] 

[แนบโลโกบ้รษิทัของ CB 

(หากม)ี] 

หมายเลขอา้งองิ NPP [ขอ้มูลควรจะเหมอืนกบัในถอ้ยแถลงการแจง้เตอืน] 

ประเทศ ณ การยืน่ NPP:  

หมายเลขสมาชกิ RSPO  

ส่วนที ่1: ขอ้มูลทัว่ไป 

หมายเหตุแนวทางปฏบิตั:ิ ในส่วนนี ้ ผูป้ลูกฯ จ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็น 

เกีย่วขอ้งกบัโครงการพฒันาพืน้ทีป่ลูกใหม่ทัง้หมด 

ซึง่รวมถงึประเภทของการประเมนิทีด่ าเนินการ ทีต่ ัง้ของโครงการ 

ประเภทของใบอนุญาตทีไ่ดร้บัในปัจจบุนั ขอ้มูลสทิธใินการใชท้ีด่นิ 

และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ซึง่ในส่วนนีห้มายรวมถงึแผนการแผว้ถางทีด่นิอยู่ดว้ย 
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ส่วนที ่2: แผนที ่

หมายเหตุแนวทางปฏบิตั:ิ กรุณาส่งแผนทีท่ีม่คีวามละเอยีดขัน้ต า่ 300 dpi 

ดงัต่อไปนีท้ีนี่ร่วมดว้ย 

- แผนทีแ่สดงเสน้แบ่งเขตทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของ 

- แผนทีพ่ืน้ที ่NPP ทีย่ืน่เสนอ 

- แผนทีพ่ืน้ที ่NPP ทีย่ืน่เสนอทีซ่อ้นทบักบัพืน้ที ่HCV และ HCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่3: SEIA 

หมายเหตุแนวทางปฏบิตั:ิ ส่วนนีเ้ป็นส่วนทีร่วบรวมการคน้พบสรุปของ SEIA 

ดงันัน้จงึขอแนะน าใหใ้ชข้อ้มูลอา้งองิและหลกัฐานทางภาพถ่าย โดยแสดงวธิกีาร 

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการ วนัทีข่องการประเมนิและการคน้พบนัน้ว่ามอีะไรบา้ง? 

วนัทีต่รวจประเมนิ:  

ชือ่ผูต้รวจประเมนิ: 

การแต่งตัง้ผูต้รวจประเมนิและบรษิทั: 
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ส่วนที ่4: การประเมนิ HCV-HCSA; หรอื 

ALS HCV และการประเมนิ HCSA แบบสแตนดอ์โลน 

หมายเหต ุRSPO: ควรมกีารอา้งองิถงึรายงานฉบบัสมบูรณ ์ทัง้นี ้

ควรมแีผนทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดรวมไวท้ีนี่ ่โดยแสดงวธิกีาร บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการ 

วนัทีข่องการประเมนิและการคน้พบนัน้ว่ามอีะไรบา้ง? 

 

วนัทีไ่ดร้บัผลทีแ่สดงว่าเป็นทีน่่าพงึพอใจของ ALS (การประเมนิ ALS HCV & HCV-HCSA): 

 

วนัทีเ่สรจ็สิน้การตรวจสอบโดยผูเ้ช ีย่วชาญดา้น HCSA ท่านอืน่ และลงิกไ์ปยงัรายงานสรุป 

HCSA (เว็บไซต ์HCSA): 

ชือ่-นามสกุลผูต้รวจประเมนิ: 

หมายเลข ALS: 

 

 

 

 

ส่วนที ่5: FPIC  

หมายเหตุแนวทางปฏบิตั:ิ 

ส่วนนีเ้ป็นต าแหน่งทีใ่ส่ขอ้มูลเกีย่วกบัการท าแผนทีผู่ม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีและขอ้มลูทีจ่ าเป็นทัง้หม

ดทีม่กีารด าเนินการสรา้งส่วนประกอบพืน้ฐานส าหรบั FPIC 

ดงันัน้จงึขอแนะน าใหใ้ชข้อ้มูลอา้งองิและหลกัฐานทางภาพถ่าย โดยแสดงวธิกีาร 

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการ วนัทีข่องการประเมนิและการคน้พบนัน้ว่ามอีะไรบา้ง? 
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ส่วนที ่6: ประเภทของดนิและภูมปิระเทศ  

หมายเหต ุRSPO: ส่วนนีค้วรระบุประเภทของดนิและพืน้ทีข่องดนิ โดยควรระบุจดุสุม่ตวัอย่าง 

ซึง่แผนทีภู่มปิระเทศจะถูกรวมไวใ้นส่วนนีเ้ชน่กนั ทัง้นี ้พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพใด ๆ 

ทีร่ะบุว่าเป็นภมูปิระเทศทีสู่งชนัซึง่ควรอา้งองิตามค าจ ากดัความของ P&C ปีพ.ศ. 2561 

โดยแสดงวธิกีาร บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการ 

วนัทีข่องการประเมนิและการคน้พบนัน้ว่ามอีะไรบา้ง? 

วนัทีต่รวจประเมนิ:  

ชือ่-นามสกุลผูต้รวจประเมนิ: 

การแต่งตัง้ผูต้รวจประเมนิและบรษิทั: 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่7: กา๊ซเรอืนกระจก (GHG) 

หมายเหต ุRSPO: ควรใชส่้วนนีเ้พือ่อธบิายสิง่ทีค่น้พบจากการใชเ้คร ือ่งค านวณ GHG 

ในการพฒันาพืน้ทีป่ลูกปาลม์ใหม่ ทัง้นี ้

โปรดระบแุหล่งทีม่าทีส่ าคญัและประเภทของการปล่อยมลพษิทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากพืน้ทีนี่ ้

โดยแสดงวธิกีาร บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการ 

วนัทีข่องการประเมนิและการคน้พบนัน้ว่ามอีะไรบา้ง? 

วนัทีต่รวจประเมนิ:  

ชือ่-นามสกุลผูต้รวจประเมนิ: 

การแต่งตัง้ผูต้รวจประเมนิและบรษิทั: 
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ส่วนที ่8: การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ (LUCA) 

หมายเหต ุRSPO: ส่วนนีจ้ะใชใ้นการวเิคราะหว่์าไม่มกีารแผว้ถางทีด่นิในพืน้ที ่

กอ่นทีจ่ะมกีารยืน่ส่ง NPP การจดัเตรยีมควรเป็นไปตามชว่งวนัพรอ๊กซีท่ีร่ะบุไวใ้นส่วน 2.2.7 

ของเอกสาร NPP ฉบบัปัจจบุนั ทัง้นี ้โปรดตรวจสอบเอกสารว่าควรมคีวามละเอยีดขัน้ต า่ 300 

dpi โดยแสดงวธิกีาร บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการ 

วนัทีข่องการประเมนิและการคน้พบนัน้ว่ามอีะไรบา้ง? 

วนัที ่RSPO อนุมตัทิีแ่สดงผลว่าเป็นทีน่่าพอใจ: 

ชือ่-นามสกุลผูต้รวจประเมนิ: 

การแต่งตัง้ผูป้ระเมนิและบรษิทั: 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่9: บทสรุป 

หมายเหต ุRSPO: 

กรุณาสรุปผลการประเมนิทัง้หมดและควรแสดงใหเ้ห็นว่าสามารถแปลงสิง่นีเ้ป็นแผนการจดักา

รไดอ้ย่างไร หากพบประเด็นส าคญัใด ๆ สมาชกิRSPO จ าเป็นตอ้งรบัทราบถงึประเด็นนัน้ๆ 

และมกีารตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดถ้อืเป็นเร ือ่งส าคญัในการแกไ้ขปัญหาเหล่านัน้ 
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ส่วนที ่10: การยนืยนัรายงาน 

หมายเหต ุRSPO: ส่วนนีใ้ชเ้พือ่ยนืยนัว่าการคน้พบทัง้หมดไดร้บัการยอมรบัจากบรษิทัผูป้ลูกฯ 

และจะรบัผดิชอบในการเป็นเจา้ของและกระบวนการพฒันาตราบเท่าทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมก

ารด าเนินการนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัทีเ่สรจ็สิน้  

ลายเซน็  

ชือ่-นามสกุล  

ต าแหน่ง  

  



 

 

 

ระเบยีบวธิกีารปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีใ่หม่ตามกรอบมาตรฐาน RSPO (NPP) พ.ศ. 2564 
 RSPO-PRO-T01-009 V2 THA 

   53 

 

 

  แบบฟอรม์ที ่3: บทสรุปของแผนการจดัการแบบบูรณาการ NPP 

ตามกรอบ RSPO  

 

ขัน้ตอนปฏบิตักิารปลูกปาลม์ในพืน้ทีใ่หม่  - 

บทสรุปแผนการจดัการแบบบูรณาการ 

 

[แนบโลโกบ้รษิทัขอ

งสมาชกิ] 

[แนบโลโกบ้รษิทัของ CB 

(หากม)ี] 

หมายเลขอา้งองิ NPP [ขอ้มูลควรจะเหมอืนกบัในถอ้ยแถลงการแจง้เตื

อน] 

ประเทศ ณ ขณะยืน่ NPP:  

หมายเลขสมาชกิ RSPO  

การอา้งองิถงึแผนการจดัการหน่วยจดั

การ 

 [บรษิทัผูป้ลูกฯท าการอา้งองิว่าการยืน่ NPP 

นีม้กีารรวมแผนการจดัการใดบา้ง] 

ชือ่ของสวนปาลม์น ้ามนัขนาดใหญ่ 

(estate)ทีค่รอบคลุมภายใตแ้ผนการจ ั

ดการนี:้ 

 

แผนการจดัการโดยสรุปนีต้อ้งระบุอย่างนอ้ยแต่ไม่จ ากดัเฉพาะสิง่ต่อไปนี:้ 

● ขอ้คน้พบทีส่ าคญัของการประเมนิต่างๆ (เชน่ 

สภาพแวดลอ้มเล็กนอ้ยทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิปญหา 

และ/หรอืความเสีย่งทางสงัคมทีต่อ้งด าเนินการบรรเทาผลกระทบ; พืน้ทีอ่นุรกัษท์ัง้หมด 

เป็นตน้ 

● มาตรการบรรเทาผลกระทบและตดิตามผลทีส่ าคญั 

ครอบคลุมทัง้ดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

● หลกัฐานของ FPIC และขอ้ตกลงหลกักบัชมุชนทอ้งถิน่ (หากม)ี 

● แผนปฏบิตักิารทีอ่ธบิายการด าเนินการในการปฏบิตังิานทีเ่ป็นผลจากขอ้คน้พบจากกา

รประเมนิต่างๆ โดยอา้งองิขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งของผูป้ลูกปาลม์ 

● การแต่งตัง้คณะผูบ้รหิารและผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ 
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1 การประเมนิ 
SEIA 

 

วตัถุประสงค ์ การด าเนินการ ก าหนด

ระยะเวล

า 

   

   

   
 

2 พืน้ที ่HCV 

และป่า HCS 

 

วตัถุประสงค ์ การด าเนินการ ก าหนด

ระยะเวล

า 

   

   

   

   
 

3 การมสี่วนรว่

มของผูม้สี่ว

นไดส้่วนเสยี

และคนในทอ้

งถิน่ 

(กระบวนการ 
FPIC) 

 

วตัถุประสงค ์ การด าเนินการ ก าหนดร

ะยะเวลา 
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4 ดนิและภูมปิร

ะเทศ 

 

วตัถุประสงค ์ การด าเนินการ ก าหนดร

ะยะเวลา 

   

   

   
 

5 GHG  

วตัถุประสงค ์ การด าเนินการ ก าหนดร

ะยะเวลา 

   

   

   
 

6 ยนิยอมรบัแ

ผนการจดักา

ร 

 

ชือ่-

นามสกุลผูร้บัผดิชอ

บ 

 

ต าแหน่ง   

ลายเซน็   

วนัที ่  

 



 

 
 

 


