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1. แนวทางปฏิบัตใินการประเมินการปล่อย GHG ตามกรอบของ RSPO ส าหรับการพฒันาพืน้ที่ ใหม่มอีะไรบ้าง ? 

RSPO ได้จัดท าวิธีการการประเมินการปล่อย GHG ในการพฒันาพืน้ที่ ใหม่ส าหรบัผู้ปลูก ซ่ึงมีลกัษณะใช้งานง่าย สามารถใช้ค านวณ

ปริมาณการเก็บบกักคาร์บอนในพืน้ที่ใช้สอยประเภทต่างๆ ที่น ามาใช้ในการปลกูปาลม์น า้มัน   จากแนวทางปฏิบัติในการประเมิน  GHG 

ดังกลา่ว  ผู้ปลกูจะทราบ 1) ปริมาณการเก็บกักคาร์บอนและปริมาณการปลอ่ย GHG ที่เปลยีนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงพืน้ที่

ใช้สอยประเภทอ่ืนเพือ่มาปลกูปาลม์น า้มัน  2) ปริมาณน า้ที่สามารถระบายออกได้ในพืน้ที่ป่าพรุ  3) แผนการด าเนินงานในการลดปริมาณ

การปลอ่ย GHG ที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ปลกูใหม่   ในแนวทางปฏิบัติในการประเมิน GHG นี ้อ้างอิงมาจากคู่มือในการประเมินคาร์บอน ตามกรอบ

ของ RSPO (RSPO Carbon Assessment Tool)  เพือ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดที่ 7.8 ใน RSPO P&C ฉบับปี 2556 และสอดคล้องกับ

หลกัการข้อที่ 7 – การส ารวจดิน การประเมินผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (SEIA) และการประเมินสิง่ที่มีคุณค่าสงูค่าต่อการอนุรักษ์ 

(HCV) 

 

2. เกณฑ์ข้อก าหนดที่  7.8 คืออะไร ? 

เกณฑ์ข้อก าหนดที่ 7.8 เป็นข้อก าหนดใหม่ใน RSPO P&C ฉบับปี 2556  ซ่ึงก าหนดให้พืน้ที่ปลกูใหม่ต้องด าเนินการลดการปลอ่ย GHG  

ตัวชีว้ัดภายใต้เกณฑ์ข้อก าหนดนี ้ ได้แก่ 1) การค้นหาแหลง่ที่มาของการปลอ่ย GHG  2) ค านวณปริมาณคาร์บอนที่ถกูปลอ่ยออกมาและ

ปริมาณคาร์บอนที่ถกูเก็บกักไว้  3) การวางแผนด าเนินงานเพือ่ลดการปลอ่ย GHG  หมายรวมถึงการหลกีเลีย่งปลกูปาลม์น า้มันในพืน้ที่ที่มี

การเก็บกักคาร์บอนสงู และมาตรการอ่ืนๆที่ช่วยเพิม่การเก็บกักคาร์บอน    

 

3. เกณฑ์ข้อก าหนดที่  7.8 จะบังคับใช้เมื่อไหร่ ? 

นับจากวันนี ้จนถึง 31 ธันวาคม 2559 เป็นระยะทดลองใช้งานของเกณฑ์ข้อก าหนดที่ 7.8  โดยหลงัวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะบังคับใช้เกณฑ์

ข้อก าหนดที่ 7.8อยา่งสมบูรณ์แบบ ดังนัน้ รายงานการประเมินการปลอ่ย GHG จะเป็นหนึ่งในรายงานที่ต้องน าสง่ตามแนวทางปฏบัิติ

ส าหรับพืน้ที่ปลกูใหม่ (NPP)    

 

ในระหว่างนี ้  คณะท างานด้านการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (ERWG) จะท าการปรับปรุงโปรแกรมการค านวณ  ค่าตัวแปรตา่งๆ   

ค าอธิบายการใช้งาน เพือ่ให้โปรมแกรมสมบูรณ์มากขึน้  ดังนัน้  การรายงานการปลอ่ย GHG ต่อสาธารณชน จะเป็นไปตามความสมัตรใจ   

 

ตัง้แต่วันที่ 1  มกราคม  2558 รายงานการประเมินการปลอ่ย GHG ฉบับยอ่ภายใต้เกณฑ์ข้อก าหนดที่ 7.8 ต้องน าสง่ให้กับส านักเลขาธิการ 

RSPO แยกต่างหากจากรายงานอ่ืนๆ ใน NPP   รายงานฉบับนีจ้ะไม่ถกูเผยแพร่ในเว็บไซต์จอง RSPO  อยา่งไรก็ตาม  รายงานฉบับนี ้

จ าเป็นต้องน าสง่ให้กับ ERWG   

  

4. ในระยะการทดลองใช้งาน การปฏิบัตติามเกณฑ์ข้อก าหนดที่  7.8 เป็นไปตามความสมคัรใจหรือไม่ ? 
นับตัง้แต่ 1 มกราคม 2558  การปฏิบัตติามเกณฑ์ข้อก าหนดที่  7.8 นับเป็นภาคบังคับส าหรับพืน้ที่ปลูกใหม่ทัง้หมด  บริษัทต่างๆ

ต้องน าส่งรายงานฉบับย่อให้กับ ERWG  ผา่นส านักเลขาธิการ RSPO  เพยีงแค่การรายงานต่อสาธารณชนยงัคงเป็นไปตามความสมคัร

ใจ  แต่ภายหลงัวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป การรายงานกระประเมินการปลอ่ย GHG จะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมกับรายงาน

อ่ืนใน NNP  
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5. จ าเป็นต้องค านึงถึงการปล่อย GHG จากการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดนิในอดตีด้วยหรือไม่  ? 

ไม่จ าเป็น   ให้บริษัทค านวณแค่การเก็บกักคาร์บอนในพืน้ที่ใช้สอยนัน้ๆ ก่อนเปลีย่นมาปลกูปาลม์น า้มันเท่านัน้  อยา่ไปสบัสนกับเงื่อนไข

ภายใต้เกณฑ์ข้อก าหนดที่ 7.3 ที่ก าหนดให้วิเคราะห์เปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน หลงัจากปี 2548   

 

6. เกณฑ์ในการบ่งชีพ้ ืน้ที่ เก็บกักคาร์บอนสูง คืออะไร ? 

RSPO ตระหนักถึงความท้าทายในการบ่งชีพ้ ืน้ที่เก็บกักคาร์บอนสงู โดยเฉพาะเมื่อค านึงถึง ความแตกต่างของพนัธ์พชืตามภูมิภาค ระบอบ

การปกครอง และความต้องการขัน้พืน้ฐานทางสงัคมและเศษฐกิจ   
  

RSPO  ไม่มีเกณฑ์บ่งชีพ้ ืน้ที่เก็บกักคาร์บอนสงู  อยา่งไรก็ตาม  มีการนิยามพืน้ที่ที่เก็บกักคาร์บอนต ่าไว้ในภาคผนวกที่ 2 ภายใต้ RSPO P&C 

ฉบับปี 2556  พืน้ที่ที่เก็บกักคาร์บอนต ่า คือ  พืน้ที่ที่มีปริมาณคาร์บอนที่เก็บกัก (ทัง้บนดินและใต้ดิน) เท่ากับหรือน้อยกว่าการเก็บกัก

คาร์บอนในพืน้ที่ปลกูใหม่ภายในหนึ่งรอบการปลกู   เช่น  พืน้ที่ว่างเปลา่  

 

แนวทางปฏิบัติในการประเมินการปลอ่ย GHG นี ้ จัดท าขึน้ส าหรับสามาชิกที่ต้องการค านวณการเปลีย่นแปลงการเก็บกักคาร์บอนและ

ปริมาณการปลอ่ย GHG  อันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน   เมื่อน าเอาผลการกระเมินการปลอ่ยGHG มาพจิารณาร่วมกับการ

ประเมิน HCV และ SEIA   สมาชิกจะสามารถเลอืกแนวทางการจัดการพืน้ที่ปลกูใหม่ได้อยา่งเหมาะสม  สามารถจัดท าแผนบรรเทา

ผลกระทบและรายงานการปลอ่ย GHG สทุธิได้  

 

บริษัทจ าเป็นต้องทบทวนข้อดีและข้อเสยีในแต่ละแนวทางการจัดการ  ได้แก่    

• หลกีเลีย่งพืน้ที่ที่มีการเก็บกักคาร์บอนสงู  หรือพืน้ที่ที่จะมีการปลอ่ย GHG  (หากมีการเปลีย่นมาปลกูปาลม์น า้มัน)  

• มาตรการต่างๆในการเพิม่การเก็บกักคาร์บอน เช่น  ดูแลรักษาพืน้ที่อนุรักษ์ จัดท าพืน้ที่กันชนตามแนวตลิง่  เป็นต้น  

• หลกีเลีย่งพืน้ที่ HCV  ที่พบในการประเมิน HCV   

• หลกีเลีย่งพืน้ที่ป่าพรุ   

• การจัดการบางอยา่ง เช่น  การสร้างถนนเพือ่เข้าถึงพืน้ที่ ประเด็นทางเศรษฐกิจและสงัคม  

ทัง้นี ้ บริษัทควรระบุเหตุผลในการเลอืกปลกูปาลม์น า้มันในพืน้ที่นัน้ๆ  

7. มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ระหว่าง “การศึกษาพื่นที่ เก็บกักคาร์บอนสูง (HCSA) และการส่งเสริมการเก็บกักคาร์บอน (HCS+)” 
และ “กระบวนการ RSPO” ? 

 

สมาชิกสว่นใหญ่ใน RSPO ได้ให้ค ามั่นสญัญาในการด าเนินการ HCS+ และ HCSA  โดยผา่นส านักเลขาธิการ RSPO และสมาชิกของ 

ERWG  แนวทางปฏิบัติในการประเมินการปลอ่ย GHG ในพืน้ที่ปลกูใหม่จะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันภายหลงัระยะทดลองใช้งาน ( 31 

ธันวาคม 2559) เพือ่เตรียมพร้อมส าหรับการรายงานต่อสาธารณชน นับจากวันที่ 1 มกราคม 5260 เป็นต้นไป  ในฉบับปรับปรุงลา่สดุ การ

ด าเนินการ HCS+ และ HCSA (หรือการด าเนินการร่วมกัน) จะเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งมาตรการในการประเมินการปลอ่ย GHG  อยา่งไรก็

ตาม  บริษัทยงัต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอ่ืนๆที่ไม่ได้รวมอยูใ่น HCS+ และ HCSA 

 

8. บริษัทที่ เป็นสมาชิก RSPO  สามารถใช้วิธีการในการศึกษา HCS+ เพื่อปฏิบัตติามเกณฑ์ข้อก าหนดที่  7.8  ได้หรือไม่? 
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บริษัทที่ เป็นสมาชิก RSPO  ที่ ต้องการใช้วิธีการ HCS+  ควรจะ 

 

i) ใช้วิธีการที่ระบุใน HCS+ เพือ่จัดท าแผนที่ และค านวณปริมาณคาร์บอนที่เก็บกักบนดิน (ควรเลอืกใช้เคร่ืองมือที่แสดงแผนที่ที่มี

ความละเอียดสงู  เช่น Lidar) 2) และคาร์บอนที่เก็บกักในดิน  พร้อมทัง้จัดท าแผนที่การใช้ที่ดินที่ระบุค่าการเก็บกักคาร์บอน  

ii) ใช้ค่าการเก็บกักคาร์บอนที่ 75 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ (รวมค่าคาร์บอนบนดิน/คาร์บอนใต้ดิน/คาร์บอนจากซากพชืที่ยอ่ยสลาย) 

เป็นเกณฑ์ในการเลอืกพืน้ที่ปลกูใหม่ เพือ่ให้คาร์บอนสทุธิในพืน้ที่ปลกูเป็นกลาง   

iii) ใช้ค่าการเก็บกักคาร์บอนที่ 75 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ ส าหรับคาร์บนในดินเป็นเกณฑ์   

iv) ใช้แนวทางปฏิบัติในการประเมิน GHG ตามกรอบ RSPO หรือโปรแกรมการค านวณ Palm GHG เพือ่ที่จะ  

a. ประเมินการปลอ่ย GHG ที่มาจากการบวนการต่างๆในโรงสกัดน า้มันปาลม์  

b. จัดเตรียมแผนการจัดการลดการปลอ่ย GHG    

c. จัดเตรียมกระบวนการตรวจติดตาม  

 

 

9. บริษัทที่ เป็นสมาชิก RSPO  สามารถใช้เครื่องมือ HCSA เพื่อปฏิบัตติามเกณฑ์ข้อก าหนดที่  7.8  ได้หรือไม่ ? 

บริษัทที่ เป็นสมาชิก RSPO  ที่ ต้องการใช้วิธีการ HCS  ควรจะ : 

i) ใช้วิธีการที่ระบุในเคร่ืองมือ HCSA เพือ่จัดท าแผนที่ป่าที่เก็บกักคาร์บอนสงู  (หมายเหตุ ใน HCSA  ไม่มีการค านวณคาร์บอนที่เก็บกักใน

ดิน ซ่ึงเป็นผลมากจากการห้ามบุกรุกพืน้ที่ป่าพรุ หากบริษัทใดเลอืกที่จะใช้เคร่ืองมือ HCSA แสดงว่าบริษัทนัน้จะไม่บุกรุกพืน้ที่ป่าพรุ)  ดนิ

พรุ เป็นดินที่มีอินทรียว์ัตถมุากกว่า 65% ในระดับความลกึ 50 ซม. ขึน้ไป (อ้างอิงจากคู่มือการจัดการที่ดี ส าหรับการปลกูปาลม์ในพืน้ที่

ป่าพรุตามกรอบ RSPO)     

ii) จัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยที่เลอืกว่าพืน้ที่สว่นใดจะน ามาปลกูปาลม์น า้มัน  และพืน้ที่สว่นใดจะดูแลฟื้นฟู  

iii) ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการประเมิน GHG ตามกรอบ RSPO / โปรแกรมค านวณ Palm GHG เพือ่ที่จะ  

a) ค านวณการปลอ่ย GHG ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆในสวนปาลม์น า้มันและโรงกสดัน า้มันปาลม์  

b) จัดเตรียมแผนการจัดการลดการปลอ่ย GHG รวมถึงมาตรการต่างๆที่จะน ามาใช้ 

c) จัดตัง้ระบบการตรวจติดตาม  

 

10. ต้องรายงานอะไรบ้างในรายงานการประเมินการปล่อย GHG ฉบับย่อ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดที่  7.8 ? 

เนือ้หาที่ควรระบุในรายงาน ได้แก่ บทสรุปการประเมินการเก็บกักคาร์บอน (ตัวชีว้ัดที่ 7.8.1) และบทสรุปแผนการจัดการ (ตัวชีว้ัดที่ 7.8.2)    

ในแนวทางปฏิบัติในการประเมินการปลอ่ย GHG มีการระบุโครงร่างรายงานอยา่งละเอียด  ทางบริษัทควรจัดท ารายงานโดยใช้รูปแบบโครง

ร่างรายงานที่ก าหนดไว้  

 

11. ประเดน็อะไรบ้างที่พบบ่อยในรายงาน ? 

ประเด็นที่พบบ่อย  ได้แก่ : 

• ความสบัสนกับการวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เกณฑ์ข้อก าหนดที่ 7.3)  ในบางกรณี  การประเมินการเก็บ

กักคาร์บอนจะยดึเดือนพฤศจิกายน 2548 เป็นปีฐาน  แต่ไม่ใช่ข้อบังคับ  
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• รายละเอียดในแผนที่ไม่ชัดเจน เช่น  พืน้ที่สว่นใดจะน ามาใช้ปลกูปาลม์น า้มัน  และสว่นใดจะท าการฟืน้ฟู  ผลการทวนสอบความ

แม่นย าของแผนที่กับภาคพืน้ดิน  

• ค าอธิบายเก่ียวกับชนิดพนัธุ์พชืและการเก็บกักคาร์บอนในพืน้ที่ปลกูใหม่ ไม่เพยีงพอ  

• ในกรณีที่อยูร่ะหว่างการปลกูปาลม์น า้มัน (โดยเร่ิมปลกูก่อนเดือน มกราคม 2553 และทยอยปลกูในปีถัดไป) หรือในกรณีที่พืน้ที่

ปลกูใหม่อยูใ่นขอบเขตเดียวกับพืน้ที่ที่มีการด าเนินการอยูก่่อนแล้ว  การรารยงานการปลอ่ย GHG ในพืน้ที่ปลกูใหม่ ไม่แยกแยะ

จากพืน้ที่เก่าให้ชัดเจน  

• ขาดแคลนการทดสอบแนวทางเลอืกและการซ้อนทับแผนที่ต่างๆ (รวมการประเมิน HCV การประเมิน SEIA และการประเมินการ

เก็บกักคาร์บอนไว้ในแผนที่เดียวกัน)  ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายการบุกรุกป่าไม้และป่าพรุ  แนวทางเลอืกที่ใช้ในการประเมินการ

ปลอ่ย GHG ควรมีความสอดคล้องกับนโยบายดังกลา่วด้วย    

• แนวทางเลอืกอธิบายไม่ชัดเจน และแนวทางเลอืกต่างๆยงัไม่เหมาะสม   

• ไม่มีความชัดเจนว่า การประเมินการเก็บกักคาร์บอนในพืน้ที่ปลกูใหม่  สง่ผลให้มีการจัดการสง่เสริมการเก็บกักคาร์บอนในพืน้ที่

อ่ืนๆเพิม่เติม ซ่ึงอยูภ่ายนอกพืน้ที่ HCV ที่ค้นพบ   

• ค าอธิบายไม่ชัดเจนว่า ได้มีการประมวลผลการประเมินการเก็บกักคาร์บอนร่วมกับการประเมินอ่ืนๆ (เช่น การประเมิน HCV และ

การประเมิน SEIA ) ด้วยหรือไม่และอยา่งไร เพือ่จัดท าแผนการจัดการสวนปาลม์น า้มัน   

 

12. ความคาดหวังที่จะให้เกษตรกรรายย่อยปฏิบัตติามเกณฑ์ข้อก าหนดที่  7.8  ? 

ส าหรับเกษตรกรรายยอ่ย  การปฎิบัติตามเกณฑ์ข้อก าหนดเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ดแูลจัดการโครงการ     พืน้ที่ปลกูใหม่

ส าหรับเกษตรกรรายยอ่ยในโครงการ  จ าเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการประเมินการปลอ่ย GHG  เกษตรกรรายยอ่ยแบบอิสระจะ

มีความยุง่ยากในการประเมินการปลอ่ย GHG   เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรและแนวทางการปฏิบัติส าหรับเกษตรกรรายยอ่ยแบบอิสระ 

เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ 7.8  ทัง้นี ้ คณะท างาน   ERWG และคณะท างานเกษตรกรรายยอ่ย (SHWG) จะร่วมกันจัดท าแนวทางปฏบัิติ

ดังกลา่ว   
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