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เอกสารการระบุความเสี่ยงในการใช้ที่ดิน – เกษตรกรรายย่อยอิสระ (IS-LURI) 

บทน า 

RSPO ร่วมกับคณะท ำงำน HCSA มีควำมตั้งใจที่จะพัฒนำวิธีกำรผสม HCV-HCS แบบประยุกต์ เพ่ือระบุและ
รักษำป่ำไม้ HCS รวมถึงพ้ืนที่ HCV ที่มีอยู่ กำรใช้วิธีกำรนี้ จะท ำให้สมำชิกในกลุ่มเกษตรกรรำยย่อยอิสระ 
(ISH) ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ 4.1 และ 4.3 ตำมมำตรฐำนเกษตรกรรำยย่อยอิสระ (ISH) ของ RSPO ปี 2019 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับใหม่ของ HCS ใน RSPO P&C 2018 
 
คณะท ำงำนเฉพำะกิจเกษตรกรรำยย่อยอิสระเพ่ือกำรไม่ตัดไม้ท ำลำยป่ำ (Independent Smallholder No 
Deforestation Task Force: IS-NDTF) จะจัดตั้งขึ้นเพ่ือก ำกับดูแลกำรพัฒนำวิธีกำรผสม HCV-HCS แบบ
ประยุกต์ส ำหรับเกษตรกรรำยย่อยอิสระ  
 
ในระหว่ำงนี้ เกษตรกรรำยย่อยอิสระจะไม่ได้รับอนุญำตให้ท ำกำรเคลียร์ถำงพ้ืนที่ป่ำหลัก หรือพ้ืนที่บริเวณอ่ืน
ใดที่ต้องได้รับกำรสงวนรักษำหรือที่ส ำหรับขยำยพื้นท่ีป่ำ HCVs และ HCS ตำมสัญญำที่ได้ลงนำมตกลงไว้ในค ำ
ประกำศของเกษตรกรรำยย่อยอิสระ ทั้งนี้ จนกว่ำวิธีกำรผสม HCV-HCS แบบประยุกต์และเครื่องมือส ำหรับ
เกษตรกรรำยย่อยอิสระจะพร้อมใช้งำน  กำรเพำะปลูกใหม่หรือขยำยแปลงพ้ืนที่เดิม จะได้รับอนุญำตให้ท ำใน
บริเวณท่ีเป็นพื้นที่ “ความเสี่ยงต่ า” เท่ำนั้น  
 
ในฐำนะที่เป็นมำตรกำรชั่วครำว เลขำธิกำร RSPO ได้จัดท ำเอกสารการระบุความเสี่ยงในการใช้ที่ดิน –  
เกษตรกรรายย่อยอิสระ (IS-LURI) และจะใช้เป็นข้อบังคับส ำหรับสมำชิกในกลุ่ม ISH ที่ประสงค์จะท ำกำร
เคลียร์แปลงเพำะปลูกใหม่ หรือขยำยพ้ืนที่ของแปลงเดิมที่มีอยู่ เอกสำร IS-LURI นี้ จะถูกน ำมำใช้เพ่ือเป็น
มำตรกำรในกำรระบุพ้ืนที่ “ความเสี่ยงต่ า” และ “เสี่ยง” ในขณะที่ก ำลังพัฒนำเครื่องมือวิธีกำรผสม HCV-
HCS แบบประยุกต์ แผนภูมิต่อไปนี้ แสดงกระบวนกำรที่ต้องใช้เพ่ือระบุว่ำเกษตรกรรำยย่อยอิสระจะสำมำรถ
ท ำกำรเพำะปลูกต่อไปได้หรือท ำกำรขยำยพ้ืนที่จำกแปลงเดิมที่มีอยู่ได้หรือไม่  

 

 
 
จะต้องไม่ท าการพัฒนาพ้ืนที่ “เสี่ยง” ใดๆ ที่ระบุอยู่ในเอกสำร IS-LURI (ส ำหรับสมำชิกในกลุ่มเกษตรกรรำย
ย่อยอิสระที่ประสงค์จะท ำกำรเคลียร์ที่ดินแปลงใหม่หรือขยำยพ้ืนที่จำกแปลงที่มีอยู่เดิม) จนกว่ำวิธีกำรผสม 
HCV-HCS แบบประยุกต์และเครื่องมือส ำหรับเกษตรกรรำยย่อยอิสระจะเสร็จสมบูรณ์ ถูกตีพิมพ์ และพร้อม
น ำไปใช้  
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*สำมำรถดูแนวทำงในกำรจัดกำร HCVs ส ำหรับเกษตรกรรำยย่อยอิสระในสวนปำล์มน้ ำมันเดิมในเว็บไซต์นี้: 
https://rspo.org/resources/archive/569  
แบบฟอร์มรายงาน: เอกสารการระบุความเสี่ยงในการใช้ที่ดิน – เกษตรกรรายย่อยอิสระ 

1. ข้อมูลกลุ่ม  

ชื่อกลุ่มเกษตรกรรำยย่อยอิสระ (ISH) ของ RPSO  

หมำยเลขสมำชิก RSPO   
วันที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิก RSPO   
ที่ตั้งของกลุ่ม ISH  
ขนำดพ้ืนที่ทั้งหมดของกลุ่ม ISH (เฮคแตร์)  
รำยละเอียดของกลุ่ม ISH ที่ก ำลังท ำกำรเพำะปลูก
ใหม่หรือก ำลังขยำยพ้ืนที่จำกแปลงเดิม 

ต่อในผนวก 1 

ข้อมูลอ้ำงอิงแสดงทิศทำงทำงภูมิศำสตร์ (เชพไฟล์) 
ที่ระบุขอบเขตพ้ืนทีต่ำมกฎหมำยของหน่วยบริหำร
จัดกำร 

ตอนที่ 2.1 & จัดส่งเป็นแฟ้มข้อมูล  

โฉนดที่ดิน  แนบไปด้วยถ้ามี / ไม่มี (ให้ระบุ) 

กำรประเมิน HCV* 
(เป็นเอกสำรแนบเมื่อจัดส่ง) 

วันที่จัดท ำรำยงำน  

วันที่ที่ออกรำยงำน  

 
* หมำยเหตุ: เพ่ือแนบไปกับรำยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้เป็นอ้ำงอิงของ LURI 

 

  

https://rspo.org/resources/archive/569


 

 

2. ผลลัพธ์ 

เกษตรกรรำยย่อยอิสระที่ต้องกำรจะเคลียร์พ้ืนที่ในแปลง เพ่ือท ำกำรเพำะปลูกใหม่ หรือ เพ่ือขยำยพ้ืนที่จำกแปลงเดิม จะต้องส่งแผนที่ที่ระบุขอบเขตพ้ืนทีท่ี่ต้องกำรจะใช้
เพำะปลูกใหม่หรือต้องกำรจะขยำย โดย RSPO จะจัดท ำแผนที่สวนปำล์มน้ ำมันของสมำชิกโดยใช้เชพไฟล์รูปหลำยเหลี่ยม ดังนั้น  เกษตรกรรำยย่อยอิสระที่ต้องกำรจะ
ขยำยที่ดินแปลงของตน จะต้องส่งข้อมูลเชพไฟล์รูปหลำยเหลี่ยม - รูปหลำยเหลี่ยม คือ รูปทรงปิดที่สร้ำงขึ้นจำกจุดแสดงพิกัดหลำยจุดที่เชื่อมต่อกัน  โดยที่จุดพิกัดจุดแรก
กับจุดสุดท้ำยคือจุดเดียวกัน รูปหลำยเหลี่ยมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง ควำมกว้ำงยำวและขนำดของพ้ืนที่ ดังนั้น รูปหลำยเหลี่ยมจึงเหมำะที่จะใช้กับเอกสำร IS-LURI กรุณำ
ดูเอกสำรค ำแนะน ำเกี่ยวกับขั้นตอนในกำรสร้ำงเชพไฟล์รูปหลำยเหลี่ยม 
2.1  ตารางข้อมูลรูปหลายเหลี่ยม  

ล าดับ เลขที่แปลง รูปหลายเหลี่ยมที่มีเส้นขอบเขตชัดเจน
ซึ่งแสดงพื้นที่ ISH ที่ได้สัมปทาน: 

รูปหลายเหลี่ยมของพ้ืนที่ HCV ที่อยู่ใน
แปลง ISH  

รูปหลายเหลี่ยมที่มีเส้นขอบเขตชัดเจนของแปลง 
ISH ซึ่งตั้งใจจะใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกใหม่หรือพื้นที่
ขยาย 

1  
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ล าดับ เลขที่แปลง รูปหลายเหลี่ยมที่มีเส้นขอบเขตชัดเจน
ซึ่งแสดงพื้นที่ ISH ที่ได้สัมปทาน: 

รูปหลายเหลี่ยมของพ้ืนที่ HCV ที่อยู่ใน
แปลง ISH  

รูปหลายเหลี่ยมที่มีเส้นขอบเขตชัดเจนของแปลง 
ISH ซึ่งตั้งใจจะใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกใหม่หรือพื้นที่
ขยาย 

2   
 

  

3  
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ล าดับ เลขที่แปลง รูปหลายเหลี่ยมที่มีเส้นขอบเขตชัดเจน
ซึ่งแสดงพื้นที่ ISH ที่ได้สัมปทาน: 

รูปหลายเหลี่ยมของพ้ืนที่ HCV ที่อยู่ใน
แปลง ISH  

รูปหลายเหลี่ยมที่มีเส้นขอบเขตชัดเจนของแปลง 
ISH ซึ่งตั้งใจจะใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกใหม่หรือพื้นที่
ขยาย 

4   
 

  

5   
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2.2 เอกสารการระบุความเสี่ยงในการใช้ที่ดิน – เกษตรกรรายย่อยอิสระ  

ประเภทสิ่งปกคลุมดินและหมำยเลขก ำกับในตำรำงต่อไปนี้ เป็นตัวอย่ำงของกำรจ ำแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งไม่ตำยตัวหรือจ ำกัดอยู่แต่เพียงที่ให้ไว้นี้  โดยอำจเพิ่ม 
และ/หรือลดประเภทสิ่งปกคลุมดินและหมำยเลขก ำกับได้ ตำมการจ าแนกประเภทท่ีปรากฏในการประเมิน HCV ของพ้ืนที่ตามล าดับ ส ำหรับเนื้อหำในส่วนนี้มีไว้เพื่อระบุ
สถำนะของพ้ืนที่ก่อนทีจะมีกำรเพำะปลูกใหม่หรือขยำยพ้ืนที่ กำรจ ำแนกประเภทของควำมเสี่ยงตำมประเภทของสิ่งปกคลุมดินมีรำยกำรดังต่อไปนี้: 

a) ความเสี่ยงต่ า  
a. ที่ดินเปล่ำ/ไม่มีพืชพันธุ์ 
b. ทุ่งหญ้ำส ำหรับเลี้ยงสัตว์ – พ้ืนที่ที่ปกคุลมด้วยหญ้ำ/ เศษซำกพืชที่เหมำะส ำหรับกำรเลี้ยงปศุสัตว์  
c. มีกำรท ำกำรเกษตรหรือกำรปลูกต้นไม้เชิงเดี่ยวที่ไม่ได้ถูกท้ิงร้ำงมำเกิน 3 ปี 

เช่น ปำล์มน้ ำมัน/ ยำงพำรำ/ กล้วย/ ข้ำวโพด 
d. สำธำรณูปโภค – ถนน/สะพำน  

b) เสี่ยง: พ้ืนที่อ่ืนใดที่ไม่ได้ถูกระบุให้อยู่ในกลุ่ม “ความเสี่ยงต่ า” ถือเป็นพ้ืนที่เสี่ยง  
หมายเลข

ก ากับ 
ประเภทสิ่งปกคลุมดิน พื้นที่  

(ตร.ม.) 
ประเภทความเสี่ยง 

(ความเสี่ยงต่ าหรือเสี่ยง) 
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 

ความเสี่ยงต่ า เสี่ยง 
LR1 ที่ดินเปล่ำ  ควำมเสี่ยงต่ ำ   
LR2 สวนปำล์มน้ ำมัน / สวนยำงพำรำ  ควำมเสี่ยงต่ ำ   
LR3 สำธำรณูปโภค  ควำมเสี่ยงต่ ำ   
R1 ป่ำชั้นสอง  เสี่ยง   
R2 พ้ืนที่ปกคุลมด้วยไม้พุ่ม  เสี่ยง   
HCV พ้ืนที่ HCV  เสี่ยง   
HCVMA พ้ืนที่จัดกำร HCV   เสี่ยง   
CSA พ้ืนที่อนุรักษ์   เสี่ยง   

รวมทั้งหมด     
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2.3 ภาพถ่ายพ้ืนที่ความเสี่ยงต่ าที่ติดพิกัดทางภูมิศาสตร์  
เลขที่แปลง ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก 

     

หมายเลขเชพไฟล์: 
ประเภทสิ่งคลุมดิน:                           
พิกัด:                                         

     

หมายเลขเชพไฟล์: 
ประเภทสิ่งคลุมดิน:                           
พิกัด:                                         
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เลขที่แปลง ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก 

     

หมายเลขเชพไฟล์: 
ประเภทสิ่งคลุมดิน:                           
พิกัด:                                         

     

หมายเลขเชพไฟล์: 
ประเภทสิ่งคลุมดิน:                           
พิกัด:                                         
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2.4 เอกสารการระบุความเสี่ยงในการใช้ที่ดิน – เกษตรกรรายย่อยอิสระ ขั้นสุดท้าย 
ใส่รูปหลำยเหลี่ยมที่ระบุต ำแหน่งที่ตั้งของภำพถ่ำยพ้ืนที่ควำมเสี่ยงต่ ำที่ติดพิกัดทำงภูมิศำสตร์  รูปหลำยเหลี่ยมนี้ควรจะแสดงพ้ืนที่ “ความเสี่ยงต่ า” อย่างชัดเจน ตำมท่ี
ปรำกฏในเอกสารการระบุความเสี่ยงในการใช้ที่ดิน – เกษตรกรรายย่อยอิสระ (IS-LURI) 
 

หมายเลข พื้นที่ความเสี่ยงต่ า (ตร.ม.) หมายเหตุ (ถ้ามี) 
   
   
   
   
   
   
   

รวม   
 



 

 

ผนวก 1: รายละเอียดของสมาชิกกลุ่ม ISH ที่ประสงค์จะท าการเพาะปลูกใหม่หรือขยายพื้นที่จากแปลงเดิม  
 

ล าดับ ชื่อเกษตรกร 
ขนาดทั้งหมดของ

แปลง (ตร.ม.) 
หมายเลขแปลง สถานะของพื้นที่ 

ขนาดของที่ดิน 
ที่ต้องการขยาย (ตร.ม.) 

หมายเหตุ 

    ป่ำไม้   
    นำข้ำว   
    ปำล์มน้ ำมัน   
    ยำงพำรำ   
    ไม้ผล   
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


