
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการประเมิน 
การปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจก
ส าหรบัการพฒันาพื้ นท่ีใหม่ 

ทาง RSPO ขอขอบคุณ: 

i. สมาชิกของคณะท างานดา้นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ RSPO 

ii. บริษัทต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกของ RSPO ซ่ึงมีส่วนในการใหข้อ้เสนอแนะในการจดัท าแนวทางปฏิบตัิท่ีไดด้  าเนินการก่อนหน้าน้ี  

iii. Olam Palm Gabon ซ่ึงมีส่วนช่วยในการใหข้อ้มูลตน้ฉบบัเพื่อน ามาพฒันามาเป็นสมมุติฐานรวมทั้งมาใชใ้นการออกแบบให ้
เกิดความเหมาะสมในพื้ นท่ีปลูกใหม่ 

iv. Musim Mas สนับสนุนในเร่ืองของแผนท่ีและตาราง (เพื่อเป็นตวัอย่างประกอบในเอกสาร) 



 

 

แนวทางการประเมินการปลดปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกส าหรับการพฒันาพ้ืนท่ีใหม ่
 

แนวทางการประเมินการปลดปลอ่ยก๊าซเ รือนกระจกของ  RSPO เป็น

เคร่ืองมือเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการระบุและประเมินค่าการเก็ บ
กกัคารบ์อนท่ีเกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ือง (ทั้งท่ีอยู่บนดินและใตด้ิน) และการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
พื้ นท่ีมาเป็นสวนปาล์มน ้ามนั การระบายน ้าในพื้ นท่ีพรุ (ในกรณีท่ีมีการ
ด าเนินการ)และการปลดปล่อยมลพิษจากโรงงานและการด าเนินก าร

ต่างๆ ท่ีสามารถประเมินและการปรับปรุงแผนการพัฒนาต่างๆ เพื่อ
หลีกเล่ียงพื้ นท่ี ท่ี มีการเก็ บก ัก คาร์บอนสูง รวมไปถึงก ารลดก า ร
ปลดปล่อยค่าก๊าซเรือนกระจกสุทธิในพื้ นท่ีท่ีมีการพฒันาเป็นพื้ นท่ีใหม่ 

การค านวณน้ีเป็นการค านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน การ
พัฒนาพื้ นท่ี ใหม่ ซ่ึงได้มีการพัฒนาขึ้ นเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการ
ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถด าเนินการโดยผู้

ปลูกปาล์มหรือท่ีปรึกษาอิสระท่ีมีองคค์วามรู้ความช านาญท่ีเหมาะสม 
(อา้งอิงถึงกล่องท่ี 1) และจ  าเป็นตอ้งมีการเตรียมการต่างๆ ในการ
ประเมินการเก็บกกัคารบ์อนรวมทั้งตอ้งมีการลงไปตรวจสอบพื้ นท่ีและด าเนินการไม่เกินระยะเวลา 3 ปี ก่อนท่ีจะส่ง

รายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการในพื้ นท่ีปลูกใหม่ (NPP) 

การรายงานสาธารณะ เริ่มด  าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 

การรายงานสาธารณะในการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับพื้ นท่ีปลูกใหม่จะต้องเร่ิมด าเนินการตั้งแต่
ว ันท่ี  1 มกราคม 2560 ตามแนวทางการด าเนินการของพื้ นท่ีปลูกใหม่ของ RSPO (NPP 2015)  กรอบการเขียน
รายงานส าหรบัการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับการพัฒนาพื้ นท่ีใหม่สามารถดูแนวทางไดจ้ากบทท่ี 6 
ในคู่มือข ั้นตอนการปฏิบตัิการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับพื้ นท่ีปลูกใหม่ของ  RSPO เวอรช์ัน่ท่ี 3 

ส าหรับเกษตรกรรายย่อยท่ีเป็นแบบ Scheme จะเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของทางบริษัทท่ีด าเนินการ  ซ่ึงในส่วนของ
เกษตรกรรายย่อยยงัไม่มีกลไกในการด าเนินการใหส้อดคล้องกบัหลักเกณฑก์  าหนดท่ี  7.8 

แนวทางการประเมินการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกส าหรับการพัฒนาพื้ นท่ีใหม่ ฉบับล่าสุด (เวอรชั์น่ 3 วันท่ี 30
ตุลาคม 2559)   จะมาแทนฉบับก่อนหนา้นี้  การประเมินการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกส าหรับการพัฒนาพื้ นท่ี

ใหม่จะตอ้งด  าเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 และใหใ้ชเ้อกสารฉบับนี้ หรือฉบับล่าสุดในการด าเนินการ

ส าหรับการพัฒนาพื้ นท่ีใหม่ ส่วนการประเมินท่ีไดด้  าเนินการก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2560 ใหใ้ชแ้นวทางปฏิบัติ
ตามความสมัครใจ 

  

กล่องที่  1. ความเชี่ยวชาญในการประเมิน  

ทีมประเมินจะต้อง :  

i. มีความรูเ้ก่ียวกับข้ันตอนการค านวณการ
ปลดปล่อยคาร์บอนส าหรับการเก็บกัก
คาร์บอนท้ังบนดินและใต้ดินรวมไปถึงพ้ืนท่ี
พรุ 

ii. มีประสบการณ์ในเรื่องของการตรวจสอบ
แผนท่ีในการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน 
และ/หรือเคยด าเนินการประเมินการเก็บ
กักคาร์บอนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และ/
หรือทางด้านป่าไม ้

iii. มีประสบการณ์และองค์ความรูใ้นการใช ้
รีโมทเซนซิ่งเพ่ือการประเมินการเก็บกัก
คาร์บอน 



 

 

บทน า 

การเรียงล าดบัแต่ละบทในข ั้นตอนการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเป็นไปตามข ั้นตอนของการประเมิน
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการพฒันาพื้ นท่ีใหม่ โดยการเร่ิมจากข ั้นตอนแรกคือการจ  าแนกพื้ นท่ี พืชพรรณปก
คลุมโดยการใชภ้าพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห  ์ แนวทางต่างๆ ทั้งหมดไดพ้ฒันาขึ้ นเพื่อจะให ้มีการพัฒนาแผนในพื้ นท่ี
ปลูกใหม่อย่างเหมาะสม และท่ีส าคญัจะไดต้ระหนักถึงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหน้้อยท่ีสุด 

 

 

 



 

 

 

การประเมินการเก็บกกัคาร์บอน 

มี 2 ข ั้นตอนหลักคือ:  

3.1 การเตรียมแผนท่ีพืชพรรณปกคลุมดินจากภาพถ่ายดาวเทียม 

3.2 การประเมินการเก็บกกัคารบ์อน เพื่อเป็นการประเมินการเก็บกกัคารบ์อนในพื้ นท่ีพฒันาใหม่ 

 
ผูป้ลูกจะมีความยืดหยุ่นในการเลือกแนวทาง (สรุปไวใ้นรูปท่ี 2)เพื่อใชส้ าหรบัจ  าแนกพืชพรรณปกคลุมดินและทางเลือก

ในการประเมินการเก็บกกัคารบ์อน โดยจะขึ้ นอยู่กบัขอ้ก  าหนดเร่ืองของระยะเวลาและความแม่นย าของผลท่ีไดจ้ากการ
จ  าแนก 

 

การใชค้่ามาตรฐานของ RSPO ส าหรบัการจ  าแนกพืชพรรณแกคลุมดิน 

(กล่องท่ี 2) เป็นทางเลือกท่ีตรงท่ีสุดส าหรบัผูป้ลูก แต่ก็จะไม่เหมาะสม
ส าหรบัสถานการณต์่อไปน้ี 

• ถ้ า ผู้ปลู ก ได้มีก ารประ เ มินคาร์บอนตามมาตรฐานของ

ระดับประเทศในการค านวณการปลดปล่อยคาร์บอน  ก็จะ
แนะน าให ้ใ ช้ก ารจ  าแนกพื ชพรรณปกคลุมดิน โดยของ
ระดบัประเทศไปเลยหรือ 

• ถ้าในพื้ นท่ีการกระจายตัวของดินพรุมีพืชพรรณชนิดอ่ืนๆ ท่ี

แตกต่างกนัไป ก็ไม่สามารถใช้แนวทางการจ  าแนกของ RSPO 

ได ้โดยจะแนะน าใหใ้ชแ้นวทางการจ  าแนกในระดบัประเทศหรือ

ระดบัภูมิภาคหรืออาจจะเป็นระดับท้องถ่ิน (โดยดูว่าแนวท าง
ไหนเหมาะสมท่ีสุด)  

กล่องท่ี  2: ค่ามาตรฐานในการจ าแนกพืช
พรรณของ RSPO 

1. ป่าปฐมภูมิ 

2. ป่าทุติยภูมิ 

3. พื้ นท่ีมีการปลูกไมพุ้่ม 

4. ทุ่งหญ้า 

5. พื้ นท่ีปลูกไมยื้นตน้ 

6. พื้ นท่ีปลูกพืชอาหารหรือพืชล้มลุก 



 

 

3.1 การเตรียมแผนที่พืชพรรณปกคลุมดินจากภาพถ่ายดาวเทียม 

 



 

 

3.2 การประเมินการเก็บกกัคารบ์อนเพื่อเป็นการประเมินการเก็บกักคารบ์อนในการ
พฒันาพื้ นท่ีใหม่ 

 

ส่ิงที่จะตอ้งมีตามขอ้ก าหนดตามแนวทางในบทที่ 3 

i. แผนท่ีการใชท่ี้ดินในพื้ นท่ีปลูกใหม่จากภาพถ่ายดาวเทียม 

ii. (ถ้ามีขอ้มูล) แผนท่ีท่ีระบุถึงขอบเขตท่ีเป็นพื้ นท่ีดินพรุ 

iii. (ถ้ามีขอ้มูล) การประเมินการเก็บกกัคารบ์อนต่อเฮกตารใ์นพื้ นท่ีดินพรุ(tC/ha) 

iv. ตารางแสดงการประเมินคารบ์อนต่อเฮกตาร(์tC/ha) ในการจ  าแนกพืชพรรณปกคลุมดิน 

v. แผนท่ีและตารางสรุปพื้ นท่ีท่ีจะมีการพฒันา(ha) และการประเมินการเก็บกกัคารบ์อนในการจ  าแนกพืชพรรณ
ปกคลุมดิน 

vi. แผนท่ีการเก็บกกัคารบ์อนเพื่อใชใ้นการพฒันาพื้ นท่ี  

 
 
 
 
 

กล่องท่ี3: การรวมผลของHCSA และ HCS+ 

ข ั้นตอนการผนวกผลลัพธ์ท่ีไดเ้ป็นข ั้นตอนหน่ึงในกระบวนการเพื่อด าเนินการใหส้อดคล้องก ับแนวทางปฏิบัติท่ี เ ป็น
ทางเลือกในบทท่ี 3 ของแนวทางการปฏิบตัิฉบับน้ี  ส่วนในบทท่ี 4 การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้ นท่ี
ปลูกใหม่ในแนวทางการปฏิบตัิน้ีก็จะตอ้งน ามาด าเนินการเช่นกนั  



 

 

การประเมินการปลดปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก 

มี 4 ข ั้นตอนหลัก คือ 

1. พฒันาในเร่ืองการบูรณาการแผนท่ี (การเก็บกกัคารบ์อน-HCV-สังคม) 

2. พัฒนาโครงการในการด าเนินการ 

3. ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

4. เลือกแนวทางท่ีเหมาะสมในการด าเนินการ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

กรอบการรายงานผล 
กระบวนการและขั้นตอนการประเมิน  
• ผูต้รวจประเมิน และหนังสือรับรอง(ใบอนุญาต)  

• วิธีการและขั้นตอนท่ีใชใ้นการประเมินการเก็บกกัคาร์บอนและการปล่อย GHG  

• คณะผูรั้บผิดชอบในการจัดท าแผนการลดผลกระทบ  
 

การประเมินการเก็บกักคารบ์อน  
• แผนท่ีตั้งแสดงพื้นท่ีพฒันาใหม่ (ระบุท้ังลักษณะภูมิทัศน์และส่ิงปลูกสรา้งท่ีพบ) 

• แผนท่ีส่ิงปกคลุมดินของพื้นท่ีพฒันาใหม ่ (รวมถึงกระบวนการตรวสอบความถูกตอ้ง) 

• (ถา้มี) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของดินพรุ  

• ตารางสรุปผลการค านวณการเกบ็กกัคาร์บอน (tC/ha) ของแต่ละประเภทส่ิงปกคลุมดิน  

• (ถา้มี) ผลการค านวณการเกบ็กกัคาร์บอนในดินพรุ (tC/ha) 

• ตารางสรุปพื้นท่ีปลูกใหม่ท้ังหมด (ha)  และ ค่าการเกบ็กกัคาร์บอนของแต่ละประเภทส่ิงปกคลุมดิน   

• เอกสารอา้งอิงท่ีใชใ้นการประเมิน  
 

การประเมินการปล่อย GHG ส าหรับการพัฒนาพื้ นท่ีใหม่  
• ตารางสรุปและแผนท่ีแสดงการเกบ็กกัคาร์บอนพรอ้มท้ังพื้ นท่ี HCV และดินพรุท่ีพบ   

• แผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีควรหลีกเล่ียงและพื้นท่ีท่ีจะใชใ้นการพฒันาพื้ นท่ีใหม่   

• ตารางและกราฟแสดงการปล่อย GHG ท่ีเกดิจากทางเลือกต่างๆในการพฒันาพื้นท่ีใหม่   

• อธิบายเหตุผลในการคัดเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

• แผนท่ีและกราฟแสดงการปล่อย GHG ของทางเลือกท่ีผ่านการคัดเลือก (สุดทา้ย) 
 

แผนบริหารจดัการการปล่อย GHG  และแผนลดผลกระทบ  
• อธิบายถึงมาตรการท่ีใชเ้พือ่เพิม่การเกบ็กกัคาร์บอนภายในพื้นท่ีพฒันาใหม่   

• อธิบายถึงมาตรการท่ีใชเ้พือ่ลดการปล่อย GHG สุทธิท่ีเกดิจากสวนปาล์มและโรงงาน (เช่น การดักจับมีเทนในโรงงาน การ
ใชปุ๋้ยท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน ลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี ลดการใชเ้ชื้ อเพลิง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพื้นท่ี HCS และ HCV)   

• แผนการตรวจติดตามผลการด าเนินงานของทางเลือกท่ีผ่านการคัดเลือก รวมถึงผลการด าเนินงานของของมาตรการท่ีใชใ้น
การเพิม่การเกบ็กกัคาร์บอนและลดการปล่อย GHG   

 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ  
• ผูต้รวจประเมินและบริษัทตอ้งลงนามอย่างเป็นทางการ  

• ขอ้ความแสดงการยอมรับและความรับผิดชอบในการประเมิน  

• ขอ้มูลหน่วงงานและบุคคลท่ีสามารถติดต่อได ้  

• ลงนามแผนการบริหารจัดการการปล่อย  GHG และแผนลดผลกระทบอย่างเป็นทางการ  
 

Download 
การค านวณ PalmGHG จะมกีารปรับปรุงตามช่วงระยะเวลา โดยเวอร์ชัน่ล่าสุดสามารถดาวน์โหลดไดใ้นเวปไซต์ RSPO  

http://www.rspo.org/certification/palm-ghg-calculator 
 

 

 

ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไดท้ี่ : 

RSPO Secretariat 

Unit A-37-1, Level 37, Tower A, Menara UOA Bangsar, 

No 5, Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur, Malaysia 

Tel: +603 2302 1500 

Email: rspo@rspo.org 


