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ค าน า 

คณะท างานดา้นการลดมลพิษของ RSPO (ERWG) มีการจดัต ัง้ขึน้ในเดอืนพฤศจิกายนปี 2556 ไดพ้ฒันาแนวทางปฏิบตัใินการ

ประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกส าหรบัการพฒันาพืน้ที่ใหม่ ตามกรอบมาตรฐาน RSPO โดยเรียกว่า เครื่องมือการประเมิน

คารบ์อน (Carbon Assessment Tool) ในเกณฑข์อ้ก าหนด 7.8 ของ มาตรฐาน RSPO ฉบบัปี 2556 

นับต ัง้แตมี่การจดัต ัง้ ERWG ขึน้   แนวทางปฏิบตัใินการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกไดผ้่านการตรวจสอบและปร ับปรุง

ตามขอ้เสนอแนะที่ไดร้บัในช่วงระยะเวลาการด าเนินการ (สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559) การเปิดรบัฟังความคดิเห็นในช่วง

ระยะเวลาการด าเนินการดงักล่าว จดัท าเพื่อรวบรวมขอ้มูลและประสบการณเ์พิ่มเตมิ จากนั้น ERWG ไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวไปใช ้

ปรบัปรุงแนวทางปฏิบตัใินการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกส าหรบัพืน้ที่ปลูกใหม่ตามกรอบมาตรฐาน  RSPO  

กระบวนการปรบัปรุงแกไ้ขคร ัง้นี้ มีจุดมุ่งหมายที่จ ะปรบัปรุงวิธีการและข ัน้ตอนประเมินใหมี้ความชดัเจนมากขึน้และใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัการและเหตผุบทางวิทยาศาสตรม์ากที่สุด   การแกไ้ขคร ัง้นี้สามารถปรบัแกข้อ้จ ากดัและข ้อบกพร่องตา่งๆที่คน้พบก่อน

หน้านี้ไดส้ าเร็จ   ดงันั้น แนวทางปฏิบตัใินการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกส าหรบัพืน้ที่ปลูกใหม่ ตามกรอบมาตรฐาน   

RSPO ฉบบัล่าสุด (ฉบบัแกไ้ข คร ัง้ที่ 3 ณ วนัที่ 30 ตลุาคม 2559) จะมาแทนที่ฉบบักอ่นหน้าท ัง้หมด  ดว้ยเหตนีุ้ ทุกการประเมิน

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก หลงัจากวนัที่ 1 มกราคม 2560 จะตอ้งอา้งอิงแนวทางปฏิบตัใินการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกที่ระบุไวใ้นฉบบันี้   ส าหรบัการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่จะน าส่งกอ่นวนัที่ 1 มกราคม 2560 สามารถอา้งอิง

แนวทางปฏิบตัใินการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในฉบับนี้ตามความสมัครใจ  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 การน าส่งรายงานสรุปการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ส าหรบัพืน้ที่ปลูกใหม่ ภายใตเ้กณฑ ์

ขอ้ก าหนด 7.8 จะไดร้บัการตพีิมพร์่วมกบัรายงานอื่นๆ ที่ระบุไวใ้นแนวทางปฏิบตัสิ าหรบัพืน้ที่ปลูกใหม่ (NPP) ตามกรอบ

มาตรฐาน RSPO    ฉบบัแกไ้ข เดอืนพฤศจิกายน 2558 
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ค านิยม 

องคก์ร RSPO ขอขอบคณุสมาชิกทุกท่านในคณะท างานการลดการปล่อยมลพิษ  (ERWG) ส าหรบัความร่วมมือในการพ ัฒนา

จดัท าแนวทางปฏิบตัใินการประมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกฉบับนีข้ึ น้ และขอขอบคณุท่านสมาชิก RSPO ทุกบริษัทส าหร ับ

ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่การใชง้านของแนวทางปฏิบัตใินการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกฉบับร่างกอ่นหน้านี  ้

นอกจากนี ้ ขอขอบคุณ  Olam Palm Gabon เป็นพิเศษ  ที ่ให ้ข ้อมูลเกีย่วกบัพืน้ที ่ปลูกใหม่  เพื ่อน าไปใช ้ในการพ ัฒนา

สถานการณ ์สมมุติส าหรบัการออกแบบการใช ้พืน้ทีป่ลูกใหม่อย่างเหมาะสมและย ัง่ยืน  ซึง่องคก์ร  Proforest ไดน้ าข ้อมูล

ดงักล่าวไปปร ับแกเ้พิ ่มเติมให ้ครอบคลุมการใช ้ที ่ดนิประเภทอื ่นๆ และเพือ่ให ้เป็นตวัแทนของภูมิประเทศโดยท ั่วไปในแถบ

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  

อีกท ัง้ ขอแสดงความขอบคณุทาง Musim Mas ส าหรบัขอ้มูลเชิงแผนทีแ่ละตาราง เพือ่ใชป้ระกอบความเข ้าใจภายในแนวทาง

ปฏิบตัฉิบบันี ้  

สุดทา้ยนี ้ทาง RSPO ขอขอบคณุทุกบริษัททีแ่สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรุงในฉบับกอ่นหน้านี  ้  
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1. บทน า 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เป็นการรวมตวัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการรบัรองการผลิตน ้ามนัปา ลม์

อย่างย ั่งยืนจากหลายประเทศ   ภารกจิหลกัของ RSPO คอื การท าใหก้ารผลิตน ้ามนัปาลม์ตลอดห่วงโซ ่การผลิตเป็นไปอย่าง

ย ั่งยืน หมายรวมถงึการจดัซ ือ้จดัจา้ง การเงินและการใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ามนัปาลม์ที่ผ่านการรบัรอง    อีกท ัง้ RSPO ยงัพฒันาการ

จ ัดท ามาตรฐานการผลิตน ้ามันปาลม์อย่างย ั่ งยืนตลอดห่วงโซก่ารผลิต   การน าไปใช ้งาน    การตรวจสอบและทบทวน

มาตรฐานอย่างสม ่าเสมอใหมี้ความน่าเชื่อถอืและกา้วสู่ความเป็นสากล     

หลกัการและเกณฑข์อ้ก าหนด (P&C) ส าหรบัการผลิตน ้ามันปาลม์อย่างย ั่งยืน เป็นเพียงกรอบการพ ัฒนาที่จ ัดท าขึ ้น โดย  

RSPO ในปี 2550 เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัตใินการผลิตน ้ามนัปาลม์อย่างย ั่ งยืน   มีท ัง้หมด 8 หลกัการ โดยหลกัการที่ 7 

เป็นความรบัผิดชอบในการพฒันาพืน้ที่ปลูกใหม่  

เพื่อใหบ้รรลุภารกจิที่ต ัง้เป้าไว ้ RSPO ไดน้ าเอาแนวคดิของการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองมาใช ้ โดยก าหนดใหมี้การตรวจสอบแล ะ

ปร ับปรุง  P&C ในทุก 5 ปี คร ั้งแรกของการตรวจสอบ P&C เริ่มตน้ดว้ยการร ับฟังความคิดสาธารณะในปี 2554 และ

คณะท างานตรวจสอบ P&C เฉพาะกจิไดด้ าเนินการปร ับแกไ้ขอย่างต่อเน่ืองมาตลอดปี 2555 ในช่วงตน้ปี 2556 แนวทาง

ปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด (P&C) ไดผ้่านการรบัรองจากคณะกรรมการบริหารของ RSPO และผ่านการยอมร ับ

อย่างเป็นทางการในที่ประชุมสมชัชาวิสามญัจากสมาชิก RSPO ณ วนัที่ 25 เมษายน 2556 

ส าหรบัการปรบัปรุง P&C ในปี 2556 ไดเ้พิ่มหลกัเกณฑใ์หม่ขึ ้น คอื หลกัเกณฑท์ี่ 7.8 ที่ก าหนดใหก้ารพฒันาในพืน้ที่ ปลู ก

ใหม่ค านึงถงึการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (GHG) สุทธิลง   ตวัชีว้ดัภายใตห้ลกัเกณฑนี์้ ก าหนดใหมี้การระบุและปร ะ เมิน

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกและแหล่งกกัเก็บของคารบ์อนที่ เป็นไปในพืน้ที่ปลูกใหม่ อีกท ัง้ยงัก าหนดใหพ้ื ้นที่ปลูกให ม่ต ้อง

วางแผนด าเนินงานเพื่อลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก โดยการหลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ที่มีการเกบ็กกัคารบ์อนสูงและพิจารณาถึง

การใชม้าตรการตา่งๆเพื่อเพิ่มการเก็บกกัคารบ์อน 

แนวทางปฏิบตัใินการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกฉบับนี้ จดัท าขึน้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการระบุและค านวณปริ มาณ

คารบ์อนที่ถกูเกบ็กกัในพืน้ที่กอ่นและหลงัการพ ัฒนาพืน้ที่ปลูกใหม่ รวมท ัง้แหล่งการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกอื่นๆที่อาจเกิดขึ ้น

จากกิจกรรมต่างภายใตก้ารพ ัฒนาพืน้ที่ปลูกใหม่  ตามที่ร ะบุในหลักเกณฑข์อ้ก าหนดที่  7.8.1  ดงันั้น   จึงมีการพฒันา

เครื่องมือในการค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกส าหร ับพืน้ที่ปลูกใหม่1  ขึน้มา เพื่อช่วยในการค านวณการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกที่เกดิขึน้จากการด าเนินงานภายใตก้ารพ ัฒนาพืน้ที่ปลูกใหม่  นอกจากนี้  แนวทางปฏิบตัแิล่มนี้ยงัแนะน าถงึแนวทางใน

การวางแผนงานเพื่อลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก  โดยการหลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ที่ มีการเก็บกกัคารบ์อนสูงและพิจารณาถึง

การใชม้าตรการตา่งๆเพื่อเพิ่มการเก็บกกัคารบ์อน  ตามที่ระบุในหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดที่ 7.8.2 

การพฒันาแนวทางปฏิบัตใินการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกเล่มนี้ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหผู้ ้ปลูกใช ้เป็นแนวทางใน การ

ค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกสุทธิที่เกดิขึน้จากการด าเนินงานภายใตก้ารพฒันาพืน้ที่ปลูกใหม่ แนวทางปฏิบตัเิล่มนี้ควร

ใชร้่วมกบัการประเมินส่ิงที่ มีคณุคา่สูงตอ่การอนุร ักษ  ์ (HCV) และการประเมินผลกระทบทางส ังคมและส่ิงแวดลอ้ม (SEIA) ซึง่

นับเป็นการรายงานส่วนหน่ึงภายใตก้ารน าส่งรายงานตามแนวทางปฏิบัตสิ าหร ับพืน้ที่ปลูกใหม่ (NPP)  แนวทางปฏิบตัใินการ

ประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกเล่มนี้ จะท าใหท้ราบถงึปริมาณคารบ์อนที่เก็บกกัไว ้ (ท ัง้บนดนิและใตด้นิ) และปริมาณกา๊ซ

เรือนกระจกที่ถกูปล่อยออกมาจากการเปล่ียนการใชท้ี่ดนิอื่นมาปลูกปาลม์น ้ามนั  ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดจาก

การระบายน ้าในพืน้ที่ดนิพรุ (หากมีความเหมาะสม) และกระบวนการผลิตในโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์  และยงัสามารถน าไปใช ้

วางแผนงานเพื่อหลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ที่ มีการ เก็กกกัคารบ์อนสูงและเพื่อลดการปล่อยกา๊ซกา๊ซเรือนกระจกสุทธิจากกจิ กรรม

ตา่งๆภายใตก้ารพฒันาพืน้ที่ปลูกใหม่  

 

                                                                 
1เครื่องมือในการค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกส าหรับพืน้ทีป่ลูกใหม่นี้ พัฒนามาจาก PalmGHG ร่วมกบัการพัฒนาองคป์ระกอบอื่นๆ เพ่ิมเตมิขึน้มา 

ไดแ้ก ่(1) การเกบ็กกัคารบ์อนจากการอนุกรักษพื์น้ที ่  (2) กา๊ซเรือนกระจกทีเ่กดิจากการเปลี่ยนการใชท้ีด่นิในการสรา้งถนน โรงงานสกดัและครูะบายน า้  (3) 

การปรับแกค้า่มาตรฐานในการค านวณของปุ๋ยยูเรยี และ (4) การอธิบายรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ  
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1.1 การพัฒนาแนวทางปฏบิัตใินการประเมินการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก  
 

ขัน้ตอนที่ส าคญัในการพฒันาแนวทางปฏิบัติเล่มนี้ ไดแ้ก ่ การทบทวนงานวิจยัตา่งๆที่เกีย่วขอ้งกบัการประเมินคารบ์อนในภาค

ป่าไมแ้ละการเกษตรในแถบพืน้ที่ เขตรอ้นชืน้ท ั่วโลก (โดยเฉพาะประเทศมาเลเซ ียและอินโดนีเซยี) การสมัภาษณผ์ูท้ี่เกีย่วข ้อง

จากบริษัทผลิตน ้ามันปาลม์ องคก์รอิสระ (NGOs) บริษัทที่ปรึกษา  หน่วยงานวิจยั และผู ้เชี่ยวชาญทางการส ารวจขอ้มูล

ระยะไกล (remote sensing)  

ในข ัน้ตอนรวบรวมขอ้มูลและการพฒันาแนวทางปฏิบัตเิล่มนี้ จะใหค้วามส าคญัในการลดการใชท้รพัยากรตา่งๆในการประ เมิน  

ดงันั้น ขอ้มูลตา่งๆที่รวบรวมมาไดจ้ะสามารถน าไปใช ้ควบคู่กบัการประเมินอื่นๆที่ตอ้งจ ัดท าภายใตห้ล ักเกณฑท์ี่ 7 ไดด้ว้ย  

โดยเฉพาะการประเมิน HCV และ SEIA 

เราพยายามพฒันาแนวทางปฏิบัติเล่มนี้ให ้สามารถใช ้งานไดง่้าย รวมถงึการจดัท ารายงานเช่นกนั   หน่ึงองคป์ระกอบส า คญั  

คือ  การใช ้เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลเพื่อจ าแนกประเภทการใชที่ดิน  (รวมท ั้งเรดาร แ์ละเซ ็นเซอรแ์สงที่ติดต ัง้อยู่บน

ดาวเทียมและแท่นยกลอย) ตามที่ระบุไวใ้นแนวทางการปฏิบัตสิ าหรบัพื ้นที่ปลูกใหม่ (NPP) และการประเมินการ เปล่ียน แปลง

การใชท้ี่ดนิ (LUCA)2 อย่างละเอียด 

แนวทางปฏิบัติเล่มนี้ มุ่งเน้นไปที่กระบวนการที่จ ะปฏิบัติตามอย่างเป็นล าดบั และยงัแนะน าผูใ้ชง้านไปยงัแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ที่

รวบรวมข ้อมูลแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่ดีโดยละเอียด   ส าหรบัแผนที่และตารางขอ้มูลภายใตแ้นวทางปฏิบัติเล่มนี้  มี

วตัถปุระสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการอธิบายใหผู้ใ้ช ้งานเขา้ใจถงึรูปแบบการน าเสนอผลการประเมินที่ดขีึน้  

ในแนวทางปฏิบัติเล่มนี้ ยงัน าเสนอกรอบการรายงานผลการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก / การเกบ็กกัคารบ์อน ที่

เกดิขึน้ภายใตก้ารด าเนินงานการพฒันาพืน้ที่ปลูกใหม่   

ในแนวทางปฏิบตัเิล่มนี้ ถกูน ามาใชง้านเป็นคร ัง้แรกในเดอืนธนัวาคม 2555 และถกูปรบัแกไ้ขใ้ห ้เหมาะสมในเดอืนกรกฎาคม

และเดอืนธนัวาคมปี 2557 ตอ่มา มีการเปิดรบัฟังรบัความคิดเห็นสาธารณะในช่วงระยะเวลาการด าเนินงานที่ผ่านมา   ท ัง้หมด

นี้ท าใหพ้ฒันามาเป็นแนวทางปฎิบัติฉบบัล่าสุด ในเดอืนสิงหาคมปี 2559   แนวทางปฏิบตัจิ ะย ังคงไดร้บัการตรวจสอบ การ

ทบทวน และการปรบัปรุงเป็นระยะ ๆ ตามที่ก าหนดไวโ้ดย RSPO 

 

  

                                                                 
2 แนวทางการจัดท าแผนที ่ ภายใต ้NPP  และ  LUCA  สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดจ้ากเว็บไซต ์RSPO    http://www.rspo.org/   

http://www.rspo.org/
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2. ภาพรวมของการประเมนิการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกส าหรบั

การพฒันาพืน้ทีใ่หม่ 

แนวทางปฏิบตัเิล่มนี้ ไม่ไดมี้เจตนาที่จะใหมี้การตรวจสอบทางวิทยาศาสตรห์รือวิธีการประเมินการเกบ็กกัคารบ์อนโดยละเอีย ด

อย่างเตม็รูปแบบแตอ่ย่างใด แตถ่กูพฒันามาเพื่อใหค้ าแนะน าท ั่วไปเกีย่วกบัตวัแปรที่ส าคญัและ/หรือวิธีการประเมินที่ มี คว าม

น่าเชื่อถอืซ ึง่มีอยู่อย่างแพร่หลาย ในการประมาณคา่การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดจากการพ ัฒนาพืน้ที่ปลูกใหม่ โดยมุ่งสู่

การลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจก นอกจากนี้ ยงัใหค้ าแนะน าทางเลือกในการพฒันาพืน้ที่ใหม่ และการวางแผนเพื่อลดการ ปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก ส าหรบัพืน้ที่ปลูกใหม่ 

ล าดบัของบทตา่งๆภายในแนวทางปฏิบตัิในการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกส าหรบัการพ ัฒนาพื ้นที่ใหม่เล่มนี้ เริ่มตน้

จากการจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดนิผ่านการวิเคราะหภ์าพจากดาวเทียม เพื่อมุ่งสู่การพฒันาพืน้ที่ปลูกใหม่อย่างเหมาะสมแล ะ

เพื่อลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

เอกสารฉบบันี้ ยงัใหค้ าแนะน าในการประมวลรวมค่า (การเกบ็กกัคารบ์อน – คณุคา่ทาง HCV- คณุคา่ทางสงัคม) เพื่อประเมิน

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกอ ันเป็นผลมาจากทางเลือกในการพ ัฒนาหลากหลายทางเลือก  ข้อมูลดงักล่าวจะช่วยในการ

ตดัสินใจเพื่อจดัท าแผนการพ ัฒนาพืน้ที่ปลูกใหม่ ในทิศทางที่ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกสุทธิลง โดยตอ้งมีการจดัท า แผน

บริหารจดัการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกปล่อยขึน้ รูปแบบการรายงานผลการประเมินไดแ้สดงไวใ้นบทที่ 6 ของเอกสารนี้  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ข ัน้ตอนการปฏิบตัิในการประเมินการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ตามกรอบมาตรฐาน RSPO   
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3. การประเมนิการเก็บกกัคารบ์อน 

วตัถปุระสงคห์ลกัของบทนี้ คอื เพื่อที่จะอธิบายข ัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี้  

3.1 การจดัท าแผนที่ส่ิงปกคลุมดนิจากภาพถา่ยดาวเทียม  

3.2 การค านวณปริมาณคารบ์อนที่เกบ็กกัในพืน้ที่ที่จะท าการพฒันาใหม่  

ปริมาณการกบ็กกัคารบ์อนดงักล่าวจะน าไปใช ้ค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกตอ่ไป (จะกล่าวถงึในบทถดัไป) ที่เกดิจาก

การเปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดนิ เพื่อที่จะน าไปพฒันาเป็นพืน้ที่ปลูกใหม่ (PDA)  การค านวณการเกบ็กกัคารบ์อน  ตอ้งครอบคลุม

ถงึคารบ์อนที่เกบ็กกัอยู่ในส่ิงตอ่ไปนี้  

1. ชีวมวลเหนือดนิ  

2. ชีวมวลใตด้นิ (ราก) 

3. (ถา้มี) ดนิพรุ  

ในบทนี้  จะอธิบายถงึวิธีการจดัท าผลลพัธต์า่งๆ ดงัตอ่ไปนี้ 

1. แผนที่ต ัง้แสดงพืน้ที่ของโครงการพฒันาพืน้ที่ใหม่  

2. แผนที่ส่ิงปกคลุมดนิของโครงการพฒันาพืน้ที่ใหม่ ที่ไดม้าจากภาพถา่ยดาวเทียม 

3. (ถา้มี) แผนที่แสดงที่ต ัง้ของพืน้ที่ดนิพรุที่มีอยู่   

4. (ถา้มี) ปริมาณคารบ์อนที่เกบ็กกัในดนิพรุ (ตนัคารบ์อน ตอ่ แฮกแตร ์ หรือ tC/ha) 

5. ตารางแสดงคา่การเกบ็กกัคารบ์อน (tC/ha) ในแตล่ะประเภทส่ิงปกคลุมดนิ  

6. ตารางสรุปพืน้ที่ (ha) ที่จะใชพ้ฒันาพืน้ที่ปลูกใหม่ และคา่การเกบ็กกัคารบ์อนในแต่ละประเภทส่ิงปกคลุมดนิ  

7. แผนที่แสดงการเกบ็กกัคารบ์อนของโครงการพฒันาพืน้ที่ปลูกใหม่  

ทาง RSPO ตระหนักดวี่า ยงัมีวิธีการแบบอื่นๆ ที่สามารถใชใ้นการจดัท าผลลพัธท์ี่กล่าวมา  แตผู่ป้ลูกควรปฏิบตัิตามข ัน้ตอน

หลกัๆ 2 ข ัน้ตอนที่กล่าวไวใ้นบทนี้   

เอกสารฉบบันี้ ไม่ไดมี้วตัถปุระสงคท์ี่จะน าเสนอเนื้อหาที่ มีอยู่แลว้ในคู่มือตา่งๆ รวมถงึเอกสารค าแนะน าอื่นๆของ RSPO ซ า้อีก 

รายละเอียดในการออกแบบและการสร ้างแปลงตวัอย่าง และการค านวณชีวมวล มีการอธิบายในเอกสาร ส่ิงพิมพอ์ื่นๆ อย่าง

แพร่หลาย   เอกสารฉบบันี้เพียงแตอ่า้งอิงถงึส่ือส่ิงพิมพอ์อนไลนห์รือแหล่งขอ้มูลที่ไดร้ ับการตีพิมพท์ี่ มีอยู่แลว้   ผูป้ลูกอาจจะ

อา้งอิงแหล่งขอ้มูลที่ไดร้บัการตพีิมพอ์ื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นเอกสารนี้ได ้

 

3.1 การจัดท าแผนทีส่ิง่ปกคลุมดนิ จากภาพถ่ายดาวเทยีม 
ในข ัน้ตอนนี้ กล่วาถงึการสรา้งแผนที่ส่ิงปกคลุมดนิ และแผนที่ดนิพรุ (ผลลพัธท์ี่ 2 และ 3)   ดงัแสดงในภาพที ่2 ไม่พบแหล่งการ

อา้งอิง 
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ภาพที ่ 2 ล าดบัข ัน้ตอนในการจดัท าแผนทีส่ิง่ปกคลมุดินและแผนทีพ่ ืน้ทีด่ินพรุ 
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การจดัท าแผนที่ส่ิงปกคลุมดนิ ไม่เพียงแตเ่ป็นส่ิงจ าเป็นส าหรบัการประเมินการปล่อย GHG ตามที่ก าหนดไวใ้น NPP เท่านั้นแต่

ยงัจ าเป็นต่อการประเมิน HCV และการวิเคราะหก์าร เปล่ียนแปลงการใช ้ที่ดนิ (LUCA) ดว้ย ซึง่ในแนวทางการศึกษา LUCA

ผิดพลาด ! ไม่ไดก้ าหนดบุ๊กมารก์ ตามกรอบมาตรฐาน RSPO ไดอ้ธิบายถงึข ัน้ตอนที่เกีย่วขอ้งในการจ ัดท าแผนที่ส่ิงปกคลุม

ดนิอย่างละเอียด แทนที่จะกล่าวเนื้อหาซ  า้ เอกสารฉบบันี้ จึงกล่าวอา้งอิงถงึแนวทางในการศกึษา LUCA ที่มีอยู่เดมิ   

การประเมิน GHG การประเมิน HCV และการประเมิน LUCA นั้นมีความทบัซอ้นกนัอยู่ ดงันั้น ผูป้ลูกอาจจะด าเนินการปร ะเ มิน

พรอ้มกนั ตามรายละเอียดในกล่องขอ้ความที่ 1   

กล่องข้อความที ่1 :  การจดัท าแผนทีส่ ิง่ปกคลุมดนิ ทีก่ าหนดในมาตรฐาน RSPO อย่างม ี

ประสทิธภิาพ 

  

การจดัท าแผนท่ีสิง่ปกคลมุดิน ถูกก าหนดไวภ้ายใตก้ารประเมิน LUCA ใน NPP  และมกัถูกน าไปใชใ้นการประเมิน HCV ถึงแมว้า่ทาง  

RSPO  ไม่ไดก้ าหนดใหป้ฏิบตัิตาม  แต่ในขณะน้ี ผูป้ลกูจ านวนมากพฒันาแผนท่ีสิง่ปกคลมุดินขึน้มาเพ่ือประเมินพื ้นท่ีท่ีมีการเก็บก ัก

คารบ์อนสงู 

แผนท่ีสิง่ปกคลมุดินอาจจะพฒันาเพ่ือหลายหลายวตัถุประสงคแ์ละก าหนดวนัก าหนดการประเมิน (cut-off date) ท่ีแตกต่างกนั (กรณี

การประเมิน LUCA) ซึง่อาจจะมีการทบัซอ้นกนัอยู่  ดงัน้ัน แผนท่ีสิง่ปกคลมุดินท่ีท าขึน้ส าหรบัการประเมิน LUCA การประเมินพืน้ท่ีท่ีมี

การเก็บกกัคารบ์อนสงู (HCS) และการประเมิน HCV อาจน ามาใชใ้นการประเมินการปล่อย GHG ถา้แผนท่ีเหลา่น้ีตอบสนองเงื่ อนไข

ต่างๆท่ีก าหนดไวใ้นแนวทางปฏิบตัิในการประเมินการปล่อย GHG ฉบบัน้ี  ท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ Error! Reference source n

ot found.. 

ในท านองเดียวกนั  ผูป้ลกูสามารถใชแ้ผนสิง่ปกคลมุดินท่ีลา่สดุท่ีพ ัฒนาโดยบุคคลท่ี 3 เชน่ แผนท่ีส าหรบัการศึกษาทางวิทยาศาสตร ์

หรอืโครงการวจิยั (เชน่ โครงการ REDD +)  ถา้แผนท่ีเหลา่น้ันตอบสนอง เงื่อนไขต่างๆท่ีก าหนดไวใ้นการประเมิน GHG ในหวัข้อ 

3.1.1. 

ก่อนการตดัสนิใจเลอืกใชแ้ผนท่ีสิง่ปกคลมุดินท่ีมีอยู่เดิม  ผูป้ลกูควรค านึงถึง  

1. ประเภทสิง่ปกคลมุดินท่ีจ าแนกในแผนท่ีท่ีมีอยู่เดิม  

2. การมีค่าการเก็บกกัคารบ์อนท่ีเฉพาะส าหรบัแต่ละประเภทสิง่ปกคลมุดิน  

ถา้การจ าแนกประเภทสิง่ปกคลมุดินไม่สอดคลอ้งกบัประเภทสิง่ปกคลมุดินท่ีก าหนดตามมาตรฐาน RSPO และไม่มีค่าการเ ก็บก ัก

คารบ์อน (เชน่ ค่าท่ีใชใ้นการประเมิน HCS)  ค่าการเก็บกกัคารบ์อน ตอ้งมาจากการเก็บตวัอย่างจากพืน้ท่ีจรงิ (ดูหวัขอ้ 3.1.1 และ 3.2) 
 

3.1.1 การจดัหาภาพถ่ายดาวเทยีมและการประมวลผลเบือ้ตน้ 

ขัน้ตอนแรกในการจดัท าแผนที่ส่ิงปกคลุมดนิ คอื ตอ้งจดัหาภาพถา่ยดาวเทียมที่มีความเหมาะสม    ภาพถา่ยดาวเทียม

ดงักล่าว  ควรจะเป็นไปตามเง่ือนไข  ดงัตอ่ไปนี้  

• เป็นภาพปจัจุบนั   (ถา่ยภายในระยะเวลา 12 เดอืนที่ผ่านมา) 

• ไม่มีเมฆปกคลุม (มีเมฆปกคลุม <5% ในบริเวณ PDA) 

• ภาพมีความละเอียดเชิงพืน้ที่อย่างต า่ 30 เมตร 

• ความละเอียดเชิงคล่ืนรงัสี อย่างน้อยอยู่ในระดบัปานกลาง (R, G, B, Infra-red)  

ภาพถา่ยดาวเทียมที่ไดร้บัคดัเลือก  จะตอ้งผ่านการประมวลผลเบือ้งตน้  หมายถงึ  การปรบัแกเ้ชิงคล่ืนและปรบัแกเ้ชิงรูปเลขา

คณิต  พรอ้มท ัง้เพิ่มความเดน่ชดัใหก้บัภาพถา่ยกอ่นน าไปจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดนิ   
 

บริษัทอาจจะใชเ้ครื่องมือวดัเป็นแหล่งก าเนิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (active sensors)  เช่น  Radar Satellite, LiDAR และ

ภาพถา่ยทางอากาศ 
 

ยงัมีค าแนะน าเกีย่วกบัข ัน้ตอนนี้ที่ส าคญัอยู่ในเอกสารอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะ 

รูปแบบตา่งๆของภาพถา่ยดาวเทียมและคณุล ักษณะตา่งๆ (รวมท ัง้ความละเอียดและคา่ใชจ้่าย) ดงัที่แสดงใน 



 

RSPO-PRO-T04-003-V 2.0-THA  10 

 

ภาคผนวกที่ 2 ในเอกสารเล่มนี้ 

แนวทางการประเมิน LUCA  - ตารางที่ 1  ในหวัขอ้ที่ 2 ‘การคดัเลือกภาพภ่ายดาวเทียม’ 

- การประมวลผลเบือ้งตน้  

o แนวทางการประเมิน LUCA  - หวัขอ้ที่ 3  ‘การประมวลผลเบือ้งตน้’   

3.1.2 การจ าแนกประเภทสิง่ปกคลุมดนิ 

 
ภาพที ่ 3 ทางเลอืกต่างๆส าหรบัการจ าแนกประเภทสิ่งปกคลมุดิน 

หลงัจากไดภ้าพถา่ยดาวเทียมที่เหมาะสมแลว้ ข ัน้ตอนถดัมา คอืการแปลงภาพถา่ยใหเ้ป็นแผนที่ส่ิงปกคลุมดนิ โดยผ่าน

กระบวนการการจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดนิ    การจ าแนกประเภทที่ดนิตามแนวทางปฏิบัตใินการประเมินการปล่อย GHG  

เล่มนี้ จะแยกแยะพืน้ที่ปลูกใหม่ใหเ้ป็นสดัส่วน   เพื่อท าใหก้ารค านวณการเกบ็กกัคารบ์อนมีความถกูตอ้งและความถูกตอ้งมา ก

ขึน้  จากนั้น  จะน ามาค านวณปริมาณการเกบ็กกัคารบ์อนที่เปล่ียนแปลงไป  และการปล่อย GHG ภายใตท้างเลือกในการ

พฒันารูปแบบตา่งๆ (จะกล่าวถงึในบทที่ 4) 

ในข ัน้ตอนนี้ จะด าเนินการจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดนิตามส่ิงปกคลุมดนิในปจัจุบนัที่มีการเก็บกกัคารบ์อนเดยีวกนั (เช่น ทุ่ง

หญา้ ไมพุ้่ม ป่าเส่ือมโทรม  สวนปาลม์น ้ามนั สวนยางพารา และพืชอาหารอื่นๆ)  ส่ิงที่ส าคญัคอืการก าหนดจ านวนและปร ะเภท

ของส่ิงปกคลุมดนิ   ทาง RSPO แสดงความยืดหยุ่นใหมี้ทางเลือกปฏิบัต ิ 3 ตวัเลือก ดงัตอ่ไปนี้ (แสดงในError! Reference 

source not found.)  

- ทางเลือกที่ 3.1.2a  จ าแนกตาม RSPO มี 6 ประเภท 

- ทางเลือกที่ 3.1.2b  จ าแนกตามการก าหนดแตล่ะประเทศหรือภูมิภาค  

- ทางเลือกที่ 3.1.2c  จ าแนกตามการก าหนดในแตล่ะทอ้งถิน่  

ผูป้ลูกสามารถเลือกปฏิบัติตามทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง (ภาพที่ 4) เพื่อจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดนิ  โดยตดัสินใจเลือก

ระหว่างระยะเวลาที่ใชแ้ละความถูกตอ้งในการจ าแนกประเภท 
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ภาพที ่ 4 ภาพรวมแสดงการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกปฏิบตัิในการจ าแนกประเภทสิง่ปกคลมุดิน โดยเชื่อมโยงกบัการค านวณ

การเกบ็กกัคารบ์อน   รายละเอียดการค านวณการเกบ็กกัคารบ์อนจะกลา่วถงึในหวัขอ้ 3.2 

กล่าวโดยสรุป ขอ้มูลคา่คารบ์อนมักจะไม่มี ถา้หากผูป้ลูกเลือกทางเลือกในการจ าแนกที่ มีความเฉพาะเจาะจง   ในกรณีนี้  

จ าเป็นตอ้งคดิคา่คารบ์อนมาจากการสุ่มเก็บตวัอย่าง   วิธิการในการค านวณการเกบ็กกัคารบ์อนจะกล่าวถงึในหวัขอ้ 3.2  

การจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดนิตาม RSPO (กล่องขอ้ความที่ 2) เป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดส าหรบัผู ้ปลูก   แตจ่ะไม่เหมาะสมใน

กรณีดงัตอ่ไปนี้ กล่าวโดยสรุป ขอ้มูลคา่คารบ์อนมักจะไม่มี ถา้หากผู ้

ปลูกเลือกทางเลือกในการจ าแนกที่ มีความเฉพาะเจาะจง    ในกรณีนี้ 

จ าเป็นตอ้งคิดค่าคารบ์อนมาจากการสุ่มเก็บตวัอย่าง    วิธิการในการ

ค านวณการเกบ็กกัคารบ์อนจะกล่าวถงึในหวัขอ้ 3.2  

การจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดนิตาม RSPO (กล่องขอ้ความที่ 2) เป็น

ทางเลือกที่ง่ายที่สุดส าหรบัผูป้ลูก   แตจ่ะไม่เหมาะสมในกรณีดงัตอ่ไปนี้: 

• ถา้ผู ้ปลูกประสงคท์ี่จ ะค านวณการ เก็บก ักคารบ์อ น ต า ม

มาตรฐานระดบัประเทศ เพื่อจดัท าบญัชีกา๊ซเรือนกระจ กหรือ

เพื่อพ ัฒนาโครงการคารบ์อนต่า งๆ  แนะน าให ้จ าแนก

ประเภทส่ิงปกคลุมดินตามท่ีก าหนดในแต่ละประเทศ 

• ถา้พืน้ที่ปลูกใหม่มีพนัธุพ์ืชปกคลุมดนิที่นอกเหนือไปจากประเภทส่ิงปกคลุมดินที่ RSPO ก าหนดไว ้ แนะน าให ้

จ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดินตามท่ีก าหนดในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค หรือ จ าแนกตามท่ีก าหนดในแต่

ละทอ้งถ่ิน (ตามความเหมาะสม).  

หลงัจากตดัสินใจเลือกทางเลือกในการจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดนิไดแ้ล ้ว  ข ัน้ตอนถดัไป คอื ใชโ้ปรแกรม GIS เพื่อจ าแนก

ประเภท ดงัตวัอย่างที่แสดงในภาพที่ 5  สามารถด าเนินการไดท้ ัง้การจ าแนกแบบควบคุม (Supervised classification) 

หรือการจ าแนกทางสายตา (Visual classification)   โดยที่การจ าแนกแบบควบคุมจะเป็นที่นิยมใชม้ากที่สุด  และเป็น

มีความสมดลุระหว่างเวลาที่ใชแ้ละความถูกตอ้ง  ส่วนการจ าแนกทางสายตา  มีความถกูตอ้ง  แตจ่ะใชเ้วลานาน  จึงไม่แนะน า   

 

การส ารวจขอ้มูลระยะไกลตอ้งมีการอ ้างอิงทางภูมิศาสตรบ์นพืน้หล ักฐาน (เช่น UTM)   การจ าแนกส่ิงปกคลุมดนิจะตอ้ งถูก

ตรวจสอบขอ้มูลภาคสนามอย่างถกูตอ้งหรือใชภ้าพถา่ยระยะไกลที่ มีความละเอียดสูง นอกจากนี้  ตอ้งประเมินความถกูตอ้งโดย

ใช ้Kappa index เพื่อแสดงความถกูตอ้งของการจ าแนกประเภท  คา่ Kappa index ควรจะ ≥60%    

 

ค าแนะน าในการจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดนิ รวมถงึการประเมินความถูกตอ้งจะกล่าวถึงในเอกสาร ตอ่ไปนี้  

- แนวทางการประเมิน LUCA  -  หวัขอ้ที่ 4  ‘การวิเคราะหภ์าพถา่ย’  

- ชุดเครื่องมือการประเมินพืน้ที่ที่มีการ เก็บกกัคารบ์อนสูง -  บทที่ 33 

สามารถดคู าแนะน าเพิ่มเตมิ ไดท้ี่  Widayati et al. (undated) Gunarso et al. (2013) และ GAR & SMART (2012)  

จากการปฏิบตัติามข ัน้ตอนที่ 3.1.1 และ 3.1.2 ผลลพัธท์ี่ไดค้อืแผนที่ส่ิงปกคลุมดนิ   (ดงัตวัอย่างที่แสดงในภาพที่ 5)  

 

                                                                 
3 http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/  

กล่องขอ้ความท่ี 2: ประเภทการใชท่ี้ดิน จ าแนกตาม 

RSPO  

1. ป่าสมบูรณ์  
2. ป่าเสือ่มโทรม   
3. ไมพุ้่ม 
4. ทุ่งหญา้  
5. ไมย้นืตน้  
6. พืชอาหาร/พืชฤดูเดียว 

http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/
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ภาพที ่5 ตวัอย่างแผนทีส่ิง่ปกคลมุดินของบรษิัท PT ABC 

 

ตารางที่ 1 ประเภทส่ิงปกคลุมดนิของบริษัท PT ABC 

ประเภทพืชคลุมดนิ  พืน้ที่ (ha) 

ป่าเส่ือมโทรม 877 

ไมพุ้่ม 1,620 

ไมย้ืนตน้ 4,515 

ที่เปิดโล่ง  36 

รวม 7,048 

 

3.1.3 การคน้หาและตรวจสอบการพบพืน้ทีด่นิพรุ 

ดนิ เป็นแหล่งสะสมคารบ์อนที่ไดร้บัอิทธิพลมาจากการบริหารจดัการใชท้ี่ดนิ  โดยท ั่วไป คารบ์อนที่สะสมในดนิแร่มีคอ่นข ้าง ต ่า   

ดงันั้น การปลูกปาลม์น ้ามนับนที่ดนิแร่จึงไม่คอ่ยส่งผลต่อการ เปล่ียนแปลงคารบ์อนที่สะสมในดนิโดยรวมหรือปลดปล่อย

คารบ์อนในดนิออกมา   

ส่วนคารบ์อนที่สะสมในดนิพรุมีคอ่นขา้งสูง หากมีการปลูกปาลม์น ้ามนับนพืน้ที่ดนิพรุ จะส่งผลกระทบตอ่การเก็บกกัคาร ์บอน

ในดนิอย่างมาก    ดนิพรุจะถกูย่อยสลายทนัทีเม่ืออยู่ในสภาวะที่มีอากาศภายหลงัการระบายน ้า เพื่อเตรียมพืน้ที่ปลูกใหม่  

ในคูมื่อการจดัการพืน้ที่ดนิพรุที่ด ี ตามกรอบมาตรฐาน RSPO  (RSPO Peat BMP Manual) ระบุว่า ดนิพรุในแถบเขตร ้อน

ชืน้ เป็นดนิที่มีอินทรรียว์ตัถปุระมาณ 65% หรือมากกว่า และมีความลึกประมาณ 50 เซนตเิมตรหรือมากกว่า    

เอกสารฉบบันี้  มีวตัถปุระสงคใ์ห ้ประเมินการเก็บกกัคารบ์อนในพืน้ที่ดนิพรุเท่านั้น   ไม่จ าเป็นตอ้งประเมินการเกบ็กกัคารบ์อน

ในดนิแร่  วตัถปุระสงคข์องประเมินการ เก็บกกัคารบ์อนในพืน้ที่ดนิพรุก่อนการพฒันาพืน้ที่ปลูกใหม่ กเ็พื่อค านวณการปล่อย

ขอบเขตพ้ืนท่ี 

แผนที่ส ิง่ปกคลมุดิน 

ป่าเส่ือมโทรม 

ไมพ้ ุ่ม 

ไมยื้นต้น 
ท่ีเปิดโล่ง 
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คารบ์อนจากดนิพรุที่เกดิจากทางเลือกในการพฒันาพืน้ที่ปลูกใหม่รูปแบบต่างๆ   โดยที่ทางเลือกดงักล่าวจะกล่าวถึงในบทที่ 4 

รวมถงึการใชเ้ครื่องมือ  PalmGHG 

ในการค านวณการปล่อย GHG ที่เกดิจากดนิพรุภายในพืน้ที่ปลูกใหม่ จะตอ้งปฏิบตัติามข ัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี้  

1) คน้หาพืน้ที่ดนิพรุที่มีความเป็นไปไดภ้ายในพืน้ที่ปลูกใหม่  

2) ตรวจสอบการกระจายตวัของพืน้ที่ดนิพรุภายในพืน้ที่ปลูกใหม่  

3) คา้หาคา่เฉล่ียความลึกของพืน้ที่ดนิพรุที่พบ  (หวัขอ้ 3.2.1) 

4) คน้หาคา่เฉล่ียปริมาณคารบ์อน ความหนาแน่น และปริมาณคารบ์อนที่กกัเกบ็ในดนิโดยรวมของพืน้ที่ดนิพรุที่พบ   

(หวัขอ้ 3.2.1). 

 

ขัน้ตอนที่ 1  สามารถอา้งอิงขอ้มูลและแผนที่ส่ิงปกคลุมที่ มีอยู่ จากข ัน้ตอนการจดัท าแผนที่ส่ิงปกคลุมดนิ  ส่วนข ัน้ตอนที่ 2-4  

ตอ้งจดัท าเพิ่มเตมิ  

 

การคน้หาพ้ืนท่ีดินพรุท่ีมีความเป็นไปได ้

ในการค านวณการปล่อยคารบ์อนจากดนิพรุ  ส่ิงแรกที่ควรท า คอื การคน้หาพืน้ที่ดนิพรุที่มีอยู่ภายในพืน้ที่ปลูกใหม่   ควร

เริ่มตน้โดยอา้งอิงจากแผนที่ชุดดนิและขอ้มูลการส ารวจระยะไกลที่ มีอยู่ เพื่อคน้หาพืน้ที่ดนิพรุที่มีอยู่ภายในพืน้ที่ปลูกใหม่ และ

ระบุขอบเขตระหว่างพืน้ที่ดนิพรุและพืน้ที่ไม่ใช่ดนิพรุใหช้ดัเจน  ซ ึง่ควรเป็นไปตามแผนผงัการตดัสินใจที่แสดงในภาพที่ 6 

 

 
ภาพที ่ 6 แผนผงัการตดัสนิใจเพือ่คน้หาพืน้ทีด่ินพรุ 

โดยส่วนมาก บริษัทจะมีการจดัท าแผนที่แสดงพืน้ที่ดนิพรุไว ้แลว้จากการจดัท าแผนที่ความเหมาะสมของดนิ ซ ึง่ก าหนดให ้มี

การรายงานใน NPP   ในบางคร ัง้ อาจจะมีการจดัท าแผนที่ดนิพรุในระดบัประเทศ/ภูมิภาค (หรือ ระดบัโลก) ไว ้   แผนผงัการ

ตดัสินใจในภาพที่ 6 อธิบายถงึการใชแ้ผนที่ตา่งๆที่มีอยู่  

แผนที่ชุดดนิที่จดัท าขึน้ส าหรบัพืน้ที่ปลูกใหม่จะมีความถูกตอ้งมากที่สุดและควรน ามาใชเ้ป็นอนัดบัแรก  ถา้พบพ้ืนท่ีดินพรุ

แผนท่ีชุดดินส าหรบัพ้ืนท่ีปลูกใหม่ แต่ยงัไม่มีการตรวจสอบภาคสนาม   ควรด าเนินการตรวจสอบภาคสนาม

ตามท่ีก าหนดไว ้ในเอกสารฉบบัน้ี  ผูป้ลูกสามารถเลือกใชแ้ผนที่ระดบัประเทศ/ภูมิภาคเป็นอนัดบัรองลงมา  ท ัง้นี้  ตอ้ง

ด าเนินการตรวจสอบภาคสนามเช่นกนั 
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โดยส่วนมาก แผนที่ระดบัประเทศ/ภูมิภาคจะมีความละเอียดของภาพและความถูกตอ้งต า่  ดงันั้น ควรใชแ้ผนที่ดงักล่า วใน

กรณีที่ไม่มีการจ ัดท าแผนที่ชุดดนิส าหร ับพื ้นที่ปลูกใหม่  และควรใช ้ในการคน้หาพืน้ที่ดินพรุภายในพืน้ที่ปลูกใหม่อย่ าง

ระมดัระวงั   ในหลายประเทศ  แผนที่ชุดดนิตอ้งรอ้งขอจากหน่วยงานภาครฐั แตข่อ้มูลในบางแผนที่ที่เผยแพร่อยู่ กส็ามารถให ้

ขอ้มูลที่เป็นประโยชนใ์นการระบุพืน้ที่ดนิพรุ  (ภาคผนวกที่ 2)   ควรเลือกใชแ้ผนที่ที่ เป็นปจัจุบนัและมีความละเอียดสูง มา ก

ที่สุด   เม่ือพบพืน้ที่ดนิพรุอยู่ภายในพืน้ที่ปลูกใหม่หรือภายในร ัศมี 5 กโิลเมตรของพืน้ที่ปลูกใหม่  ควรด าเนินการสุ่ มเก็บ

ตวัอย่างดนิ  

ผลลพัธจ์ากแผนผงัการตดัสินใจในข ัน้ตอน 3.1.1 มี 3 ผลลพัธ ์ ไดแ้ก ่

1. ไม่พบพืน้ที่ดนิพรุภายในพืน้ที่ปลูกใหม่ -  ไม่ตอ้งด าเนินการตรวจสอบหรือสุ่มเก็บตวัอย่างดนิ   

2. พบพืน้ที่ดนิพรุภายในพื ้นที่ปลูกใหม่ และระบุขอบเขตในแผนที่ให ้ช ัดเจน -  ใหด้ าเนินการค านวณการเก็บก ัก

คารบ์อนในพืน้ที่ดนิพรุ (3.2.1)  

3. มีความเป็นไปไดท้ี่จะพบพืน้ที่ดนิพรุ -  ใหด้ าเนินการสุ่มเกบ็ตวัอย่างดนิ  

แผนที่พืน้ที่ดนิพรุสามารถจดัท าขึน้โดยการส ารวจดนิ  หรือ ผ่านการส ารวจระยะไกลร่วมกนัการส ารวจดนิ  อนัดบัแรก ควร

เริ่มตน้ใชข้อ้มูลการส ารวจระยะไกลเพื่อท าแผนที่แสดงล ักษณะภูมิประเทศ (topography map) ของพืน้ปลูกใหม่   โดยท ั่วไป 

พืน้ที่ดนิพรุมกัจะปรากฎขึน้เป็นโดม4  ดงันั้น ลกัษณะภูมิประเทศจึงใชบ่้งชี ้ถงึการกระจายตวัของพืน้ที่ดนิพรุ    แผนที่ลกัษณะ

ภูมิประเทศสามารถท าโดยใช ้แบบจ าลองระดบัความสูงเชิงตวัเลข (Digital Elevation Models: DEMs)5 โดยปกต ิ DEM จะ

มีความละเอียดสูง (น้อยกว่า 1 เมตรเชิงแนวต ัง้ และ 30 เมตรเชิงแนวนอน) เพียงพอที่จะบ่งชีพ้ืน้ที่ดนิพรุ  เทคนิคใหม่ในการ

จดัท าแผนที่การกระจายตวัของพืน้ที่ดินพรุจะผนวก LiDAR เขา้กบัแผนที่แสดงเสน้ช ัน้ความสูงที่ มีความละเอียดต ่า เพื่อ

พฒันาแบบจ าลองภูมิประเทศเชิงตวัเลข (Digital Terrain Models : DTMs)6   ที่มีความละเอียดสูง  เน่ืองจากพืน้ที่ดนิพรุ มี

ระดบัน ้าสูง  ดงันั้น DEM ยงัสามารถใชค้วบคูก่บัตวัชีว้ ัดความเปียกของดนิเพื่อจ ัดท าแผนที่แสดงพืน้ที่ดนิพรุได ้ (ดตูวัอย่างได ้

ที่ Gumbricht 20127) 

 

การตรวจสอบแผนท่ีการกระจายตวัของพ้ืนท่ีดิพรุภายในพ้ืนท่ีปลูกใหม่  

หลงัจากจดัท าแผนที่พืน้ที่ดนิพรุเรียบรอ้ยแลว้  ข ัน้ตอนถดัไป คอื การลงพืน้ที่สุ่มเกบ็ตวัอย่างดนิพรุเพื่อตรวจสอบการกระจาย

ตวัของพืน้ที่ดนิพรุ   หากจ าเป็นตอ้งด าเนินการสุ่มเก็บตวัอย่างดนิพรุ  ควรด าเนินการควบคูก่บัการสุ่มเก็บตวัอย่างดินเพื่อ

วิเคราะหป์ริมาณคารบ์อนในดนิพรุ ตามที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ 3.2 

 

การสุ่มเกบ็ตวัอย่าง  ความตรวจวดั: 

• ความลึกของดนิพรุ  

• ความหนาแน่น และปริมาณคารบ์อนในดนิ (ในกรณีที่ผูป้ลูกเลือกที่จะใชค้า่คารบ์อนที่แทจ้ริง แทนการใชค้่า

มาตรฐานของ RSPO) 

การเกบ็ตวัอย่างดนิและการตรวจวดัความลึกตอ้งเกบ็ เป็นแนวตดัขวางหรือระบบตารางให ้ต ัง้ฉากกบั (โดยประมาณหรือคาดว่า) 

แนวเขตพืน้ที่ดนิพรุที่ก าหนด ตามที่ก าหนดโดยขอ้มูลการส ารวจระยะไกล / การส ารวจพืน้ดนิ    นอกจากนี้  ควรด าเนินการ

สุ่มเกบ็ตวัอย่างเป็นแนวตดัขวางระหว่างดนิแร่และดนิพรุ  เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของขอบเขตพืน้ที่ดนิพรุ  ผลการสุ่มเกบ็

                                                                 
4 ในบางพื้นท่ี  ดินพรุอาจปรากฎขึ้นแบบยุบตัวลงเป็นแอ่ง ซึง่อาจท าให้มีการโค้งเว้ามากกว่าดินพรุท่ีปรากฎแบบโดม  
5 Digital Elevation Models (DEMs) เป็นการแปลงข้อมูลจากพืชคลุมดิน ดังนั้น จึงต้องด าเนินการส  ารวจในพื้นท่ีจริง เพื่อพัฒนาเป็น Digital Terrain Models 

(DTMs) 
6 Del tares. Exploration of efficient and cost-effective use of LiDAR data in lowland/peatland landscape mapping and 

management in Indonesia. Status update April 2016. https://www.deltares.nl/app/uploads/2015/03/Overview -LiDAR-use-

in-peat-management-Indonesia-Deltares-April-2016.pdf 
7 Gumbricht, T. 2012 Mapping global tropical wetlands from earth observing satellite imagery. Working Paper 103. CIFOR, 

Bogor, Indonesia. 
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ตวัอย่างตอ้งน ามาผนวกกบัแบบจ าลอง Digital Surface Models (คอื DEM แบบไม่มีการแสดงพืชคลุมดนิ) ผ่านการวาด

เสน้ หรือ โปรแกรม GIS เพื่อจดัท าเสน้แนวขอบเขตพืน้ที่ดนิพรุ  ผูป้ลูกควรระบุความถกูตอ้งของแบบจ าลองที่ใช ้งาน  และควร

มีความถกูตอ้ง ≥65%   ค าแนะน าในการสุ่มเกบ็ตวัอย่างดนิพรุ  สามารถดไูดท้ี่  Agus et al., 2011; Schrier-Uijl & 

Anshari, 2013; Barthelmes et al., 20158  

ทา้ยที่สุด  ข ัน้ตอน 3.1.3 จะใหผ้ลลพัธเ์ป็นแผนที่แสดงพืน้ที่ดนิพรุที่ปรากฎอยู่ในบริเวณพืน้ที่ปลูกใหม่ (ดตูวัอย่างในภาพที่ 

7) 

 
ภาพที ่ 7 ตวัอย่างแผนทีแ่สดงพืน้ทีด่ินพรุทีป่รากฎอยู่ในพืน้ทีป่ลูกใหม่ของบรษิทั PT ABC 

 

3.1.4 การตรวจสอบแผนทีส่ ิง่ปกคลุมดนิ 

เม่ือจดัท าแผนที่ส่ิงปกคลุมดนิส าหร ับพืน้ที่พ ัฒนาใหม่เรียบรอ้ยแลว้ ควรลงพืน้ที่เพื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้ง ของ

แผนที่ดงักล่าว   วตัถปุระสงคข์องข ัน้ตอนนี้ คอื เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของประเภทส่ิงปกคลุมดนิและความถูกตอ้ง ของ

ขอบเขตของแตล่ะประเภทส่ิงปกคลุมดิน  ในการตรวจสอบนี้ อาจไม่จ าเป็นตอ้งลงพืน้ที่เพื่อตรวจสอบ ถา้หากมีขอ้มู ล การ

ส ารวจเดมิอยู่แลว้และมีความถูกตอ้งเพียงพอที่จะใช ้ด าเนินการตรวจสอบ นอกจากนี้ผูป้ลูกยงัสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของประเภทส่ิงปกคลุมดนิโดยใชภ้าพถา่ยดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงมายืนยนั   

ถา้หากแผนที่ส่ิงปกคลุมดนิภายในพืน้ที่ปลูกใหม่ที่ใชผ้่านการตรวจสอบความถูกตอ้งมาแลว้  ผูป้ลูกไม่จ าเป็นตอ้งการลงพื ้นที่

เพื่อด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเตมิ  ยกตวัอย่างเช่น แผนที่ส่ิงปกคลุมดนิดงักล่าวจดัท าขึน้ เพื่อใชส้ าหร ับการประเมิน HCV หรือ

การประเมิน HCS   

                                                                 
8 Barthelmes et al., December 2015. Consulting Study 5: Pra ctical guidance on locating and delineating peatlands and other 

organic soils in the tropics. Carbon Stock Study. http://www.carbonstockstudy.com/carbonstockstudy/files/43/4301f0b7-

414b-42e3-9053-2956003757b7.pdf 

แผนที่ชดุดิน 

ค าอธบิายภาพ: 

ขอบเขตพื้นที่ 
พื้นที่ดินแร ่
พื้นที่ดินพร ุ



 

RSPO-PRO-T04-003-V 2.0-THA  16 

 

ถา้หากแผนที่ดงักล่าวถูกจดัท าขึน้ใหม่เพื่อใชใ้นการประเมินการปล่อย GHG  แตห่ากขอ้มูลการส ารวจที่มีอยู่เดมินั้น เพียงพอ

ส าหรบัการตรวจสอบ ผูป้ลูกอาจไม่จ าเป็นตอ้งลงพืน้ที่เพื่อด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเพิม  ในทางกลบักนั หากขอ้มูลการส ารวจ

ที่มีอยู่เดมิไม่เพียงพอ ผูป้ลูกจ าเป็นตอ้งลงพืน้ที่เพื่อด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเตมิ   

ในกรณีที่ผู ้ปลูกเลือกใช ้ค่าคารบ์อนที่ก าหนดโดย RSPO ในการประเมินการปลดปล่อย GHG  ผู ้ปลูกตอ้งด าเนินการ

ตรวจสอบแยกต่างหากเพิ่มเติม  แตถ่า้คา่คารบ์อนไดม้าจากการเก็บตวัอย่าง ใหด้ าเนินการตรวจสอบขณะเก็บตวัอย่า งไป

พรอ้มๆกนั  ภาพดา้นล่างตอ่ไปนี้แสดงแผนผงัการตดัสินใจเพื่อชี ้บ่งประเภทการตรวจสอบที่จ าเป็นตอ้งปฏิบัติตาม 

 
ภาพที ่ 8 แผนผงัการตดัสนิใจเพือ่ชี้บง่ประเภทการตรวจสอบทีจ่ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตาม 

เพือ่ใชเ้วลาอย่างคุม้ค่า ผูป้ลูกควรเตรียมตวัใหพ้รอ้มกอ่นลงพืน้ที ่ตรวจสอบ  ควรระบุพิกดัจุดเก็บตวัอย่างในการตรวจสอบลง

ในแผนทีสิ่ง่ปกคลุมดนิทีเ่ตรียมไวล่้วงหน้า ผ่านโปรแกรม  ArcViewGIS หรือดว้ยมือ  จุดสุ่มเกบ็ตวัอย่างควรครอบคลุมทุ ก

ประเภทสิง่ปกคลุมดนิทีพ่บภายในพืน้ที ่ปลูกใหม่  กจิกรรมเมือ่ลงพืน้ที ่ตรวจสอบ  ไดแ้ก ่  บนัทึกภาพถา่ยพรอ้มระบุล ักษณ ะ

แวดลอ้มทีพ่บในแตล่ะประเภทสิง่ปกคลุมทีพ่บ   หากพบลกัษณะสิ ่งปกคลุมดินอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากประเภทสิง่ปกคลุ มดินที ่

จ าแนกกอ่นหน้านี ้ใหผู้ต้รวจสอบระบุพิกดัจุดทีพ่บนัน้ๆดว้ย   จากนัน้ ใหด้ าเนินการปรบัแกป้ระเภทสิง่ปกคลุมดนิให ้ถกูตอ้ง 

3.2 การค านวณการเกบ็กกัคารบ์อน  
เม่ือแผนที่ส่ิงปกคลุมไดร้บัการตรวจสอบและผ่านการคน้หาพืน้ที่ดนิพรุที่ปรากฎภายในพืน้ที่ปลูกใหม่  ข ัน้ตอนถดัไป คอื  การ

ค านวณการเกบ็กกัคารบ์อน (tC/ha)  ตามที่ก าหนดใน IPCC แหล่งเกบ็กกัคารบ์อนมีอยู่ 5 แหล่ง (ชีวมวลบนดนิ  ชีวมวลใต ้

ดนิ ซากไม ้ ซากใบไม ้ และอินทรียว์ตัถุในดิน)  แตใ่นการประเมินนี้จ ะพิจารณาแค ่ ชีวมวลเหนือดนิ (AGB) ชีวมวลใตด้ิน 

(BGB) และอินทรียว์ตัถใุนดนิ  

ตามที่กล่าวไวใ้นหวัขอ้ 3.1.3    จะค านวณคา่คารบ์อนในดนิตอ่เม่ือพบพืน้ที่ดนิพรุปรากฎอยู่ในพืน้ที่ปลูกใหม่   

ในหวัขอ้ถดัไป  จะกล่าวถงึวิธีการค านวณคา่คารบ์อนในดนิเม่ือพบพืน้ที่ดนิพรุปรากฎอยู่ในพืน้ที่ปลูกใหม่ (หวัขอ้ 3.2.1)  และ

วิธีการค านวณคา่คารบ์อนในชีวมวลเหนือดนิและใตด้นิ (หวัขอ้ 3.2.2)  ดงัภาพที่ 9 แสดงแผนผงัการตดัสินใจและทาง เลือ ก
ตา่งๆในการค านวณการเกบ็กกัคารบ์อน 
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ภาพที ่ 9 แผนผงัการตดัสนิใจแสดงทางเลอืกต่างๆในการค านวณคารบ์อนในดินพรุ AGB และ BGB. 

3.2.1 การค านวณการเก็บกกัคารบ์อนในพืน้ทีด่นิพรุ 

เม่ือก าหนดขอบเขตพืน้ที่ดนิพรุ เรียบรอ้ยแล ้ว  จะสามารถค านวณหาพืน้ที่ดนิพรุ (ha) ภายในพืน้ที่ปลูกใหม่ได ้   วิธีการ

ค านวณคารบ์อนในดนิพรุมี 2 ทางเลือก ไดแ้ก ่ (a) ใชค้า่จากการเกบ็ตวัอย่างในพืน้ที่ปลูกใหม่ และ  (b) ใชค้า่มาตรฐาน (หรือ

ใชท้ ัง้ทางเลือก a ร่วมกบัทางเลือก b).  

ในเครื่องมือการค านวณการปล่อย GHG  ฉบบัใหม่ (New Development GHG Calculator) ส าหรบัพืน้ที่ปลูกใหม่ จะใช ้

สมการที่มีความลึก (เซน็ตเิมตร) ดนิพรุ  เป็นตวัแปรในการค านวณการปล่อย GHG จากการระบายน ้าในดนิพรุ โดยไม่

จ าเป็นตอ้งค านวณหาคา่คารบ์อนในดนิพรุกอ่นการค านวณการปล่อย GHG  

อย่างไรกต็าม ผูป้ลูกควรค านวณหาปริมาณคารบ์อนในดนิพรุในพืน้ที่ปลูกใหม่ดว้ย เน่ืองจากวิธีการประเมินการปล่อย GHG 

ที่ RSPO ก าหนดอาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง ท ัง้นี้ ขึน้อยู่กบัขอ้เท็จจริงทางวิทยาศาสตรใ์หม่ๆที่คน้พบ   ในอนาคตมีความ

เป็นไปไดว้่าทาง RSPO อาจจะก าหนดใหมี้การค านวณปริมาณคารบ์อนในดนิเป็นข ัน้ตอนหลัก 

ถา้หากดนิพรุลึกน้อยกว่า  1 เมตร  ปริมาณคารบ์อนที่สะสมในช ัน้ดนิพรุจะหายไปจนหมดกอ่นที่จ ะครบรอบการปลูกปา ลม์

น ้ามนั  ในกรณีนี้การปล่อย GHG จะค านวณโดยใชร้ะยะเวลาของพืน้ที่โดยเฉล่ียของดนิพรุที่เหลืออยู่  และจะสามารถท าได ้

ตอ่เม่ือมีการตรวจวดัความลึกของดนิพรุอย่างแม่นย า 

ในการเกบ็ตวัอย่างดนิ ควรตรวจวดัตวัแปรดงัตอ่ไปนี้ เพื่อใชค้ านวณปริมาณคารบ์อนที่เกบ็กกัในดนิพรุ  

• ความหนาแน่น (g/cm3 หรือ kg/dm3 หรือ t/m3) 

• ปริมาณอินทรียว์ตัถ ุ (% โดยน ้าหนัก หรือ g/g หรือ kg/kg) 

• ความลึกของดนิพรุ หรือ ความหนา (ซม. หรือ ม.) 

• ขนาดพืน้ที่ที่ใชค้ านวณการเกบ็กกัคารบ์อน (ha หรือ km2) 



 

RSPO-PRO-T04-003-V 2.0-THA  18 

 

ในการตรวจวดัความลึกของดนิพรุ  ควรออกแบบการสุ่มเกบ็ตวัอย่างดนิพรุที่ เป็นตวัแทนที่ด ี ตามค าแนะน าของ Winrock 

Sampling Calculator9  และควรระบุต าแหน่งจุดเก็บตวัอย่างในแผนที่พืน้ที่ดนิพรุใหช้ดัเจน    

ตามที่กล่าวในหวัขอ้ 3.1.3  การตรวจวดัความลึกของดนิพรุสามารถด าเนินการร่วมกบัการส ารวจการกระจายตวัของพื ้นที่ดิน

พรุ และ (ถา้เลือกทางเลือกนี้ ) การเกบ็ตวัอย่างเพื่อวิ เคราะหห์าปริมาณคารบ์อนในดินและความหนาแน่น   จ านวนตวัอย่างที่

ตอ้งเกบ็เพื่อใช ้ค านวณปริมาณคารบ์อนในดนิและความหนาแน่นอาจจะน้อยกว่าจ านวนตวัอย่างที่ใช ้ในการวิ เคร าะหร์ู ปแบบ

การกระจายตวัและความลึกของดนิพรุ   

หากอยู่ระหว่างการด าเนินการปลูกปาลม์น ้ามนั บริษัทตอ้งติดต ัง้อุปกรณ ์ตรวจว ัดเป็นระยะกร ะจายท ั่วพื ้นที่ดนิพรุแล ะพื ้นที่

อนุรกัษอ์ย่างถาวรเพื่อด าเนินการตรวจติดตาม  อุปกรณต์รวจวดัที่ตอ้งตดิต ัง้ คอื พิโซมิเตอร ์ (เพื่อวดัระดบัน ้า) และเสาว ัดดิน

ทรุด (เพื่อวดัการทรุดตวัของดนิพรุ)  หรืออุปกรณท์ี่รวมพิโซมิเตอรแ์ละเสาว ัดดนิทรุดไว ้ดว้ยกนั  

ส าหรบัผูป้ลูกที่เลือกใชค้า่มาตรฐาน   ทาง RSPO ไดจ้ดัเตรียมคา่มาตรฐานส าหรบัความลึกของดนิพรุ ความหนาแน่น และค่า

ปริมาณคารบ์อนในดนิ  ดงัแสดงในตารางที่ 2    

ตารางท่ี 2 ค่ามาตรฐานของตวัแปรต่างๆ ท่ี RSPO ก าหนดเพ่ือใชป้ระเมินการเก็บกกัคารบ์อนในพ้ืนท่ีดินพรุ 

ตวัแปร ค่ามาตรฐาน หมายเหตุ อา้งอิง 

ความลึกของ

ดินพรุ (D) 

3 เมตร สามารถใชค้า่มาตรฐาน 3 เมตรไดเ้ฉพาะกรณีมีเหตผุลรองรบั

ที่เหมาะสมที่ไม่สามารถด าเนินการตรวจวดัจริงอนั เป็นส่ิงที่ควร

ปฏิบตั ิ    

 

ความ

หนาแน่น 

(BD) 

 ขึน้อยู่กบัความอดัแน่นและประเภทของดนิพรุ และควรเลือกใช ้

ขอ้มูลจากการตรวจวดัจริง  

Schrier-Uijl 

& Anshari, 

2013 

 0.15 (ในช่วง 0.05 

– 0.25) t ตอ่ m3 

ขึน้อยู่กบัประเภทของดนิพรุ IPCC 2006 

ปริมาณคารบ์อนท ัง้หมดที่เกบ็กกัในพืน้ที่ดนิพรุภายในพืน้ที่ปลูกใหม่ สามารถค านวณไดจ้ากสมการต่อไปนี้  

Cpeat (t C) = A (ha) x 10,000 m2/ha x D (m) x BD (t/m-3) x C (%)  

โดยที่  

A คอื ขนาดพืน้ที่ท ัง้หมดของดนิพรุ (ha) (ตามข ัน้ตอน 3.1.3 และ 3.1.4)  

D คอื ความลึกของดนิพรุโดยเฉล่ีย (เมตร)  

BD คอื ความหนาแน่น (t/m-3)   

C คอื ปริมาณคารบ์อนในดนิ (%ของน ้าหนักแหง้ท ัง้หมด)   

ในกรณีที่เลือกใชค้า่มาตรฐาน  คารบ์อนที่เกบ็กกัในพืท้ี่ดนิพรุตอ่ 1 แฮกแตร ์ คอื  

 Cpeat (t C) = 1 x 10,000 x 3 x 0.15 x 0.47 = 2,115 tC 

รายละเอียดของวิธีการตรวจวดัคา่ตวัแปรตา่งๆที่กล่าวไวด้า้นบน สามารถศกึษาไดท้ี่ Agus et al. (2011) และผลงานวิจยัที่

จดัท าโดยคณะท างานดา้นดนิพรุของ RSPO (Schrier-Uijl & Anshari, 2013) 

 

                                                                 
9 https ://www.winrock.org/document/winrock-sample-plot-calculator-spreadsheet-tool/ 
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3.2.2 คารบ์อนทีเ่ก็บกกัในชวีมวลเหนือดนิและชวีมวลใตด้นิ 

ในการค านวณชีวมวลบนดนิ (AGB) ทาง RSPO ใหอ้ิสระตอ่ผูป้ลูกในการเลือกวิธีการค านวณ  แตส่ าหรบัชีวมวลใตด้นิ 

(BGB)  มีเพียงวิธีการเดยีวที่ตอ้งปฏิบตัิตาม    

ส าหรบั AGB  ทาง RSPO น าเสนอ 3 ทางเลือกดงัตอ่ไปนี้   

• คา่มาตรฐาน ตามที่ RSPO ก าหนด   

• คา่มาตรฐานเฉพาะระดบัประเทศ/ ภูมิภาค  

• คา่จากตรวจวดั ที่ไดจ้ากการสุ่มเกบ็ตวัอย่างในพืน้ที่  

ทางเลือกในการจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดนิที่ผูป้ลูกเลือกกอ่นหน้านี้ในหวัขอ้ 3.1.2  จะมีอิทธิพลตอ่การเลือกวิธีการค านวณ 

AGB  (ภาพที่ 4) 

ถา้หาก ผู ้ปลูกเลือกทางเลือก 3.1.2a ในการจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดิน (จ าแนกตามประเภทที่ RSPO ก าหนด  มี 6 

ประเภท) ผูป้ลูกสามารถใชค้า่คา่มาตรฐานตา่งๆ ที่ RSPO ก าหนดในการค านวณ AGB และ BGB ในแตล่ะประเภทส่ิงปกคลุม

ดนิ หรือจะเลือกใชค้า่ที่ไดจ้ากการตรวจวดัในการค านวณ AGB และใชอ้ตัราส่วน ราก:ล าตน้ ในการค านวณ BGB 

ถา้หาก ผูป้ลูกเลือกทางเลือก 3.1.2b ในการจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดิน (จ าแนกตามที่ประเทศ/ภูมิภาค ก าหนด) จะไม่

สามารถใชค้า่มาตรฐานตา่งๆที่ RSPO ก าหนดได ้  เพราะประเภทส่ิงปกคลุมดนิที่ก าหนดใชอ้าจจะแตกต่างกนัออกไป   ผูป้ลูก

สามารถใช ้ (ถา้มี) คา่มาตรฐานเฉพาะระดบัประเทศ/ภูมิภาค ในการค านวณ AGB และ BGB (ควรเลือกใชข้อ้มูลจากแหล่งที่

น่าเชื่อถอื)  ในทางกลบักนั หากไม่มีคา่มาตรฐานเฉพาะดงักล่าว ใหเ้ลือกใชค้า่ที่ไดจ้ากการตรวจว ัดในการค านวณ AGB และ

ใชอ้ตัราส่วน ราก:ล าตน้ ในการค านวณ BGB    

ถา้หาก ผูป้ลูกเลือกทางเลือก 3.1.2c ในการจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดนิ (จ าแนกตามที่ทอ้งถิน่ก าหนด)  ใหเ้ลือกใชค้า่ที่ ได ้

จากการตรวจวดัในการค านวณ AGB และใชอ้ตัราส่วน ราก:ล าตน้ ในการค านวณ BGB    

ทางเลือกตา่งๆที่กล่าวมา  ไดส้รุปเป็นแผนภาพไวใ้น ภาพที่ 10 

 
ภาพที ่10 ทางเลอืกต่างๆ ในการค านวณคารบ์อนทีเ่กบ็กกัใน AGB และ BGB 

ในตารางที่ 3 แสดงคา่มาตรฐานของ AGB และ BGB ส าหรบัแตล่ะประเภทส่ิงปกคลุมดนิ ที่ทาง RSPO-ERWG ก าหนด   ถา้

หากจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดนิและเลือกใช ้คา่มาตรฐานตา่งๆ ตามที่ RSPO ก าหนด ผูป้ลูกไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการเก็บ

ตวัอย่างเพื่อตรวจวดัเพิ่มเตมิ โปรมแกรมค านวณ PalmGHG จะสามารถค านวณคา่การปล่อย GHG ตามประเภทส่ิงปกคลุม

และขนาดพืน้ที่ (ha) ที่ระบุไว ้
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ตารางท่ี 3 ค่ามาตรฐานของ AGB และ BGB ส าหรบัแต่ละประเภทส่ิงปกคลุมดิน (tC/ha) ส าหรบั 6 ประเภท 

ล าดบั ประเภทส่ิงปกคลุมดิน  ค่ามาตรฐานของ AGB และ BGB 

(tC/ha) 

1 ป่าสมบูรณ ์  268 

2 ป่าเส่ือมโทรม  128 

3 ไมย้ืนตน้   75 

4 ไมพุ้่ม 46 

5 พืชอาหาร/พืชฤดเูดยีว 8.5 

6 ทุ่งหญา้  5 

 

ถา้หากประสงคจ์ะด าเนินการตรวจว ัดจริง ควรสุ่มเกบ็ตวัอย่างใหเ้ป็นตวัแทนที่เหมาะสมของพืน้ที่ท ัง้หมด โดยเกบ็ตวัอย่างส่ิงปก

คลุมดนิที่พบทุกประเภท และต าแหน่งแปลงเก็บตวัอย่างควรสุ่มเก็บในแต่ละประเภทส่ิงปกคลุมดนิอย่างเหมาะสม (Hairiah et 

al., 2001) เช่น จุดเกบ็ตวัอย่างควรกระจายท ั่วประเภทส่ิงปกคลุมดนินั้นๆ ไม่ควรเลือกเก็บเฉพาะจุดใดจุดหน่ึง (Walker et al., 

2012) และไม่ควรเลือกเก็บตวัอย่างเฉพาะจุดที่มีพืชปกคลุมดนิหนาแน่นมากที่สุด หรือหนาแน่นน้อยที่สุด (คารบ์อนสูง-ต ่า)  

(Hairiah et al., 2011) 

ผูป้ลูกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ คูมื่อและเอกสารตา่งๆ เกีย่วกบัการออกแบบสุ่มเก็บตวัอย่างอย่างเหมา ะสม  

(จ านวน  ขนาด และการกระจายตวั ) จาก (1) Brown (1997) (2) Pearson et al. (2005) (3) Hairiah et al. (2011) และ (4) 

Walker et al. (2012)   ศกึษาเรื่องสมดลุระหว่างความถกูตอ้ง ความแม่นย า และทรพัยากรที่ตอ้งใชใ้นการสุ่มเกบ็ตวัอย่าง จาก 

Pearson et al., 2007 ; Walker et al., 2012 ผูป้ลูกควรศกึษาเอกสารต่างๆที่แนะน าอย่างละเอียดกอ่นด าเนินการลงพืน้ที่ เก็บ

ตวัอย่าง และอ่านค าแนะน าในการชีบ่้งจุดเก็บตวัอย่างเพิ่มเตมิไดท้ี่ภาคผนวกที่ 3   

เพื่อใหก้ารค านวณการเก็บกกัคารบ์อนในแต่ละประเภทส่ิงปกคลุมดนิมีความน่าเชื่อถอื ขนาดตวัอย่างตอ้งครอบคลุม 10% 

ของความคลาดเคล่ือน ที่ความเชื่อมั่น 90% และการกระจายตวัของแปลงเก็บตวัอย่างตอ้งมีส ัดส่วนพอเหมาะกบัพืน้ที่ของ แต่ล ะ

ประเภทส่ิงปกคลุมดนิ (Loetsch, F. and Haller, K. 1964. Forest Inventory. Volume 1. BLV-VERLAGS GESE LLSCHAFT, 

München in VCS VM0015, 2012). 

เม่ือออกแบบสุ่มแปลงเกบ็ตวัอย่างเรียบรอ้ยแล ้ว ทีมงานส ารวจตอ้งเกบ็ตวัอย่างตามที่ระบุไวโ้ดยใชแ้บบฟอรม์กรอกขอ้มูลที่ไ ด ้

มาตรฐาน ทีมงานตอ้งตรวจวดัขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางของตน้ไมท้ี่ความสูงระดบัอก (diameter at breast height (dbh)) การ

ตรวจวดัความสูงของตน้ไมอ้าจตอ้งไม่จ าเป็นตอ้งตรวจว ัด ท ัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสมการการเจริญเติบโต (allometric equation) ที่

เลือกใชใ้นการค านวณ AGB  

โดยปกต ิ ทุกสมการ allometric ตอ้งใชค้า่ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางของตน้ไม ้ แตบ่างสมการ allometric ตอ้งใชค้า่ความสูงและ

ความหนาแน่นของตน้ไม ้ (ในสมการท ั่วไป สามารถใชค้า่เฉล่ียน ้าหนักแทนความหนาแน่นได )้  

หากจ าเป็นตอ้งใช ้คา่ความหนาแน่นในสมการ  allometric ส าหรบัพนัธุพ์ืชเขตรอ้นชืน้ในแถบภูมิภาคเอเชีย ใหใ้ชค้า่ในช่วง  

0.40-0.69 g/cm3 (Brown, 1997) ส าหรบัในแถบหมู่เกาะบอรเ์นียวและอเมซอน ใหใ้ชค้า่ 0.67 g/cm3 (Chave et al., 2006 ; 

Fearnside, 1997 ; Paoli et al., 2008) ในแถบหมู่เกาะสุมาตรา (Ketterings et al., 2001) และหมู่เกาะซาบาห  ์ (Morel et al., 

2011) ใหใ้ชค้า่ 0.60 g/cm3  

ในบางสมการ allometric สามารถใชแ้คค่า่ dgh ในการค านวณ AGB ตอ่ตน้ ดงันั้น เม่ือจะค านวณคา่ AGB โดยรวมส าหร ับ

แปลงเกบ็ตวัอย่างนั้นๆ ตอ้งน าคา่ AGB ตอ่ตน้มาคณูกบัจ านวนตน้ไมท้ี่พบในแปลงตวัอย่างดงักล่าว เม่ือทราบขนาดแปลง เก็บ

ตวัอย่าง (ha) เราจะสามารถค านวณคา่ AGB ตอ่พืน้ที่ได ้ (tC/ha)  

การตรวจวดั BGB (รากตน้ไม)้ ไม่เป็นที่ยอมรบัในทางปฏิบตั ิ   โดยปกต ิ มกัจะเลือกใชค้า่อ ัตราส่วน BGB : AGB มาค านวณค่า  

BGB แทน (หรือเรียกว่าอตัราส่วน ราก : ล าตน้)   
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อตัราส่วน ราก : ล าตน้ ขึน้อยู่กบัชนิดของพนัธุพ์ืชและสภาพแวดลอ้มในแต่ละพืน้ที่ (Mokany et al., 2006) แตใ่นแนวทาง

ปฏิบตักิารประเมินการปล่อย GHG   เล่มนี้ แนะน าใหใ้ชค้า่ 0.18 ส าหรบัป่าฝนโซนรอ้นชืน้ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉี ยงใ ต  ้

(Germer & Saeurborn, 2008 ; Niiyama et al., 2010 ; Saner et al., 2012)   ส่วนป่าฝนโซนรอ้นชืน้ในภูมิภาคอื่นๆ และป่า

ไมเ้ขตรอ้นชืน้และไร่-สวนขนาดใหญ่ แนะน าใหใ้ชค้า่ 0.20 แทน (Houghton et al., 2001 ; Achard et al. 2002 ; Mokany 

et al., 2006 ; Ramankutty et al. 2007)     

ผูป้ลูกจ าเป็นตอ้งทราบปริมาณคารบ์อนที่สะสมในชีวมวลกอ่น เพื่อใชแ้ปลงคา่ AGB และ BGB ใหเ้ป็นคา่คารบ์อนที่ เก็บก ักใน

ชีวมวล  (ในหน่วย  tC/ha) ค่ามาตรฐานของปริมาณคารบ์อนใน  AGB และ BGB ที่ก าหนดใน  PalmGHG และ the New 

Development GHG calculator คอื 0.5 (อา้งอิงจาก IPCC, 2006)  

ผูป้ลูกสามารถศึกษารายละเอียดเกีย่วกบัการค านวณการเก็บกกัคารบ์อนจากการตรวจว ัดขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางของตน้ไม้ 

(dbh) ในภาคผนวกที่ 6  

เม่ือท าการค านวณคา่คารบ์อนที่เก็บกกัในชีวมวล (tC/ha) ส าหรบัแตล่ะประเภทส่ิงปกคลุมดนิเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าจะมาจากการ

ตรวจวดัจริงหรือการใช ้ค่ามาตรฐานก็ตาม ผูป้ลูกสามารถน าค่าดงักล่าวไปคณูกบัพืน้ที่ของแต่ละประเภทส่ิงปกคลุ มที่พ บ

ภายในพืน้ที่ปลูกใหม่ (ha) เพื่อค านวณการเกบ็กกัคารบ์อนท ัง้หมดภายในพืน้ที่ปลูกใหม่ (tC) โดยที่พืน้ที่ของแตล่ะประเภทส่ิง

ปกคลุมที่พบภายในพืน้ที่ปลูกใหม่ สามารถค านวณไดจ้ากโปรแกรม GIS 

3.3 การจัดท าแผนทีแ่ละตารางขอ้มูลการเก็บกกัคารบ์อน  
ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากข ัน้ตอน 3.1 และ 3.2 คอื แผนที่แสดงประเภทส่ิงปกคลุมดนิต่างๆที่พบพรอ้มกบัคา่การเก็บกกัคารบ์อน (ในชีว

มวลบนดิน-ใตด้ิน  และในดิน ) ขั้นตอนถดัมา  คือการน าค่าการ เก็บกกัคารบ์อนในแต่ละประภทส่ิงปกคลุมดินมาจ ัดท า

ตารางขอ้มูล (ดตูวัอย่างในภาพที่ 2 ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4) 

ตารางท่ี 4 ตารางน าเสนอขอ้มูลการเก็บกกัคารบ์อนใน AGB และ BGBC ของบริษทั PT ABC 

ประเภทส่ิงปกคลุมดิน ขนาดพ้ืนท่ี 

(ha) 

ค่าการเก็บกกั

คารบ์อน (tC/ha) 

การเก็บกกัคารบ์อนโดยรวม 

(tC) 

ป่าสมบูรณ ์ 664 128 84,992 

ไม่พุ่ม 1,800 46 82,800 

ไมย้ืนตน้ 4,548 75 341,100 

ท่ีเปิดโล่ง  36 0 0 

    

รวม 7,048 ha 508,892 

 

ตารางท่ี 5 ตารางขอ้มูลคารบ์อนท่ีเก็บกกัในดินพรุของบริษทั PT ABC 

 

ปริมาณคารบ์อนที่เกบ็กกัในดนิพรุท ัง้หมดภายในพืน้ที่ปลูกใหม่ของบริษัท PT ABC คอื 450,495 tC 

 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ha) 
ค่าคารบ์อน (tC/ha ) คารบ์อนท่ีเก็บกกัโดยรวม 

(tC) 

ดินพรุ 213  2,115 450,495 
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ภาพที ่ 11 แผนทีแ่สดงการเกบ็กกัคารบ์อนของบรษิัท PT ABC 

 

3.4 การใชผ้ลการประเมิน HCSA และการประเมิน HCS+ รว่มกนั 
หน่วยงานที่พฒันาการประเมิน HCSA และ HCS+  พบว่าผลการประเมินดงักล่าวสามารถด าเนินการร่วมกบัการประเมิน การ

ปล่อย GHG ได ้   ในขณะนี้  ก าลงัอยู่ในข ัน้ตอนการเจรจากบัเลขาธิการของ RSPO และสมาชิกบางท่านของ ERWG เพื่อจะ

รวมการประเมินเขา้ดว้ยกนัอยู่    วิธีการประเมินที่สามารถด าเนินการร่วมกนัไดจ้ะกล่าวถึงในบทที่ 3   ส่วนในบทที่ 4 จะ

กล่าวถงึการประเมินการปล่อย GHG จากพืน้ที่ปลูกใหม่  ซ ึง่ยงัจ าเป็นตอ้งปฏิบตัติาม  

 

ขณะที่อยู่ระหว่างการเจรจารวบรวมการประเมิน HCSA และ  HCS+ เขา้ดว้ยกนั  ไม่ว่าจะเป็นการประเมิน HCSA หรือ  HCS+  

สามารถน ามาปร ับใชใ้นการประเมินการปล่อย GHG ตามที่ก าหนดในแนวทางปฏิบตเิล่มนี้ได ้  ส าหรบัข ัน้ตอนปฏิบัติใ ดๆที่

ก าหนดในแนวทางปฏิบตัเิล่มนี้ แตไ่ม่ไดก้ าหนดในการประเมิน HCS+/HCSA ผูป้ลูกยงัคงตอ้งปฏิบตัิตาม   

 

บริษัทสมาชิกของ RSPO  ที่ประสงคจ์ะปฏิบตัติามวิธีการประเมิน HCSA  ควรจะ  

i. ปฏิบตัติามวิธีการที่ก าหนดไวใ้น HCSA toolkit เพื่อจดัท าแผนที่แสดงพืน้ที่ป่าที่เกบ็กกัคารบ์อนสูง (หมายเหต ุ การ

ประเมิน HCSA ไม่ครอบคลุมการค านวณคารบ์อนที่เก็บกกัในดนิ แตห่า้มใชพ้ืน้ที่ดนิพรุโดยเดด็ขาด  หากบริษัทใด

เลือกปฏิบตัติาม HCSA หมายถงึใหค้ ามั่นว่าจะไม่ใชพ้ืน้ที่ดนิพรุเพื่อพ ัฒนาเป็นพืน้ท่ปลูกใหม่โดยเด็ดขาด)   ดนิพรุ

ในเขตรอ้นชืน้  (Histosols) เป็นดนิที่มีอินทรียวตัถใุนดนิสูงมากถงึ 65% และมีความลึกอย่างน้อย 50 ซม. (อา้งอิง 

RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for Existing Oil Palm Cultivation on Peat)    

ii. จดัท าแผนการจดัการ  โดยพิจารณาแยกแยะระหว่างพืน้ที่ที่จะพฒันาเป็นพืน้ที่ปลูกใหม่ และพืน้ที่ที่จะท าการอนุรกัษ ์

ฟ้ืนฟู   

iii.  ใช ้New Development GHG Calculator เพื่อที่จะ  

a. ประเมินการปล่อย GHG ที่กดิจากการเปล่ียนการใช ้ที่ดิน และจากกจิกรรมตา่งๆในสวนปาลม์น ้ามัน แล ะ

โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์   

b. จดัเตรียมแผนการจดัการและแผนลดผลกระทบ ซ ึง่หมายรวมถงึมาตรการตา่งๆในการลดการปล่อย  

c. จดัเตรียมแผนตรวจตดิตามผล  

แผนที่การเก็บกักคารบ์อน 

ค าอธบิายภาพ: 

ขอบเขตพื้นที่ 

ป่าสมบูรณ ์(128 tC/ha) 
ไม้พุ่ม (46 tC/ha) 

ไม้ยนืต้น (75 tC/ha) 
ที่เปิดโล่ง (0 tC/ha) 
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บริษัทสมาชิกของ RSPO  ที่ประสงคจ์ะปฏิบตัติามวิธีการประเมิน HCS+  ควรจะ  

i. ปฏิบตัติามวิธีการที่ก าหนดใน HCS+ เพื่อจดัท าแผนที่และค านวณคารบ์อนที่ เก็บกกัใน AGB  (โดยใช ้ LiDAR 

หรือ ทางเลือกอื่นๆที่มีความละเอียดภาพสูง ตามที่ก าหนดใน HCS+)  คารบ์อนที่เกบ็กกัในดนิ และจดัเตรียมแผนที่

แสดงส่ิงปกคลุมดนิพรอ้มคา่การเกบ็กกัคารบ์อน  

ii. ใช ้ค่าการ เก็บกกัคารบ์อนในชีวมวลบนดิน  ราก และซากพืชรวมกนั ( threshold) ที่  75tC/ha  และจ ัดท า

แผนพฒันาชดเชยคารบ์อน (carbon neutral development) ตามค าแนะน าที่ก าหนดใน HCS+   

iii.  ใช ้ค่าการ เก็บกกัคารบ์อนในดิน ( threshold) ที่  75tC/ha  Apply the 75tC/ha carbon stock threshold 

(ถา้เป็นดนิที่มีอินทรียว์ตัถเุป็นองคป์ระกอบหลกั ใหห้ลีกเล่ียงการใชช้ ัน้ดนิอินทรียห์นามากกว่า 15 ซม.  แตถ่า้เป็น

ดนิที่ผสมระหว่างดนิอินทรยแ์ละดนิแร่  ใหห้ลีกเล่ียงการใชช้ ัน้ดนิหนาหนามากกว่า 30 ซม.)  

iv.  เพื่อใหบ้รรลุวตัถปุระสงคใ์นการชดเชยคารบ์อน ใหพ้ิจารณาถงึแนวทางปฏิบัตอิื่นๆในวิธีการประเมิน HCS+ ร่วม

ดว้ย   

v. ประเมินทางเลือกในการพฒันาพื ้นที่ปลูกใหม่ โดยค านึงถงึการกกักบ็คารบ์อน และผลการประเมิน HCV และ การ

ประเมินผลกระทบดา้นสงัคมร่วมดว้ย   

vi.  ใช ้New Development GHG Calculator เพื่อที่จะ 

a. ประเมินการปล่อย GHG ที่กดิจากการเปล่ียนการใชท้ี่ดนิ และจากกจิกรรมตา่งๆในสวนปาลม์น ้ามันและ

โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์   

b. จดัเตรียมแผนการจดัการและแผนลดผลกระทบ ซ ึง่หมายรวมถงึมาตรการตา่งๆในการลดการปล่อย  

c. จดัเตรียมแผนตรวจตดิตามผล  

  



 

RSPO-PRO-T04-003-V 2.0-THA  24 

 

4. การประเมนิการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก (GHG) จากพืน้ที่

ปลูกใหม่ 

ในบทนี้ จะกล่าวถงึค าแนะน าและตวัอย่างในการปฏิบัตเิกีย่วกบั  

i. การจดัท าแผนที่แบบบูรณาการ (การเกบ็กกัครบ์อน-HCV-สังคม) ภายในพืน้ที่ปลูกใหม่  

ii. การพฒันาทางเลือกตา่งๆส าหรบัการพฒันาพืน้ที่ปลูกใหม่  

iii.  การค านวณการปล่อย GHG ที่จะเกดิขึน้จากแตล่ะทางเลือกส าหรบัการพฒันาพืน้ที่ปลูกใหม่  

iv.  การคดัเลือกทางเลือกส าหร ับการพ ัฒนาที่ เหมาะสมที่สุด โดยค านึงถงึผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและเศรษ ฐกิจ  

รวมถงึความเป็นไปไดใ้นการปฏิบัต ิ เพื่อมุ่งสู่การลดการปล่อย GHG   (ทางเลือกที่ไดร้ ับคดัเลือก  อาจจะไม่ใช่

ทางเลือกที่ปล่อย GHG ต า่ที่สุดเสมอไป)  

4.1 การบูรณาการผลการประเมินของการเกบ็กกัครบ์อน-HCV-SEIA 
ผลจากการประเมินการเก็บกกัคารบ์อนในบทที่ 3 จะน ามาผนวกรวมกบัผลการประเมิน HCV และการประเมิน SEIA (ตวัอย่าง

ตามภาพที่ 12 และตารางที่ 6) โดยการซอ้นทบัแผนที่การเก็บกกัคารบ์อนกบัแผนที่พืน้ที่ HCV และแผนที่พืน้ที่ที่มีความส าคญั

หรืออ่อนไหวตอ่สงัคมผ่านการประเมิน SEIA   

จากการซอ้นทบัแผนที่ตา่งๆ จะท าใหส้ามารถบ่งชีพ้ืน้ที่ที่ควรหลีกเล่ียงหรือควรอนุรกัษ  ์ และพืน้ที่ใดสามารถด าเนินการพ ัฒนา

เป็นพืน้ที่ปลูกใหม่ (ภาพที่ 12) 

 
ภาพที ่ 12  แผนทีแ่บบบูรณาการและพืน้ทีใ่นการพฒันาปลูกใหม่ของบรษิทั PT ABC 

 

 

แผนที่ส ิง่ปกคลมุดิน 

ค าอธิบายภาพ: 
ขอบเขตพื้นที่ 

ป่าสมบูรณ ์ 
ไม้พุ่ม  

ดินพรุ  

ไม้ยนืต้น  
ที่เปิดโล่ง  

พื้นที่ที่มีศักยภาพใน
การพฒันาปลกูใหม่  
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ตารางท่ี 6 พ้ืนท่ี HCV ของบริษทั PT ABC 

 

 

4.2 การทดสอบทางเลอืกต่างๆ ส าหรบัการพัฒนาพืน้ทีป่ลูกใหม่ 
ข ัน้ตอนท่ีตอ้งปฏบิติัตาม ไดแ้ก่ 

 

1) พฒันาทางเลอืก

ต่างๆ บนพืน้ฐานของ

แผนทีต่่างๆทีจ่ดัท ามา 

(หวัขอ้ 4.1) 

 

 2) ระบคุ่าการเกบ็กกัคารบ์อน (ถา้มี) ระบคุ่าระดบัน ้า

ของพืน้ทีด่ินพรุทีพ่บลงใน New Development GHG 

Calculator  

ระบขุอ้มูลอ่ืนๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวนปาลม์น ้าม ันและ

โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ลงใน New Development 

GHG Calculator ตามทีก่ าหนดไว ้และค านวณหาค่า

การปลอ่ย GHG สทุธิตลอดวฏัจกัรชีวติของการผลติ

น ้ามนัปาลม์ 

  

3) คดัเลอืกทางเลอืกในการ

พฒันาพืน้ทีป่ลูกใหม่ที่

เหมาะสม  จากผลลพัธใ์น

ข ัน้ตอนที ่2 (หวัขอ้ 4.3). 

จากแผนที่แบบบูรณาการที่ไดจ้ากห ัวขอ้ 4.1 บริษัทควรจะพฒันาทางเลือกตา่งๆในการพ ัฒนาพื ้นที่ปลูกใหม่ เพื่อที่จะคน้หา

ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาถงึพืน้ที่ที่ควรหลีกเล่ียงและมาตรการในการลดการปล่อย GHG  

ทางเลือกต่างๆ จะตอ้งต ัง้อยู่บนสมุติฐานการใช ้ที่ดนิหลายรูปแบบ และการบริหารจ ัดการแหล่งปล่อย GHG ในโรงงานสก ัด 

บริษัทตอ้งสรา้งทางเลือกขึน้มาอย่างน้อย 2 ทางเลือกเพื่อใชใ้นการทดสอบ โดยทางเลือกดงักล่าว ตอ้งพิจารณาถงึท ัง้แหล่งการ

ปล่อย GHG และแหล่งเกบ็กกัคารบ์อนที่พบภายในพืน้ที่ปลูกใหม่ ซึง่ควรด าเนินการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู รวมถงึมาตรการตา่งๆใน

การลดการปล่อย GHG ทางเลือกตา่งๆที่พฒันาขึน้ควรบนัทึกในรูปแบบตาราง (ดตูวัอย่างในตารางที่ 7)  

ตารางท่ี 7 ทางเลือกต่างๆในการพฒันาพ้ืนท่ีปลูกใหม่ของบริษทั PT ABC 

ทางเลอืกที ่ 1 

ใชพ้ืน้ที่ที่มีศกัยภาพในการพ ัฒนาปลูกใหม่ท ั้งหมด รวมถงึพืน้ที่ดนิพรุ 100 ha และอนุร ักษ ์

พืน้ที่ป่าพรุที่เหลืออยู่ โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ไม่ติดต ัง้ระบบดกัจบัมีเทน  

หลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ HCV ที่พบ 

ทางเลอืกที ่ 2 

ใชพ้ืน้ที่ที่มีศกัยภาพในการพ ัฒนาปลูกใหม่ท ั้งหมด รวมถงึพืน้ที่ดนิพรุ 100 ha และอนุร ักษ ์

พืน้ที่ป่าพรุที่เหลืออยู่ โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ตดิต ัง้ระบบดกัจบัมีเทน  

หลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ HCV ที่พบ 

ทางเลอืกที ่ 3 

ใชพ้ืน้ที่ที่มีศกัยภาพในการพฒันาปลูกใหม่ท ัง้หมด โดยไม่รวมพืน้ที่ป่าพรุ และอนุรกัษพ์ืน้ที่ดิน

พรุท ัง้หมดที่พบ โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ไม่ติดต ัง้ร ะบบดกัจ ับมีเทน  

หลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ HCV ที่พบ 

ทางเลอืกที ่ 4 

ใชพ้ืน้ที่ที่มีศกัยภาพในการพฒันาปลูกใหม่ท ัง้หมด โดยไม่รวมพืน้ที่ป่าพรุ และอนุรกัษพ์ืน้ที่ดิน

พรุท ัง้หมดที่พบ โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ตดิต ัง้ระบบดกัจ ับมีเทน  

หลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ HCV ที่พบ 

ทางเลอืกที ่ 5 

ใชพ้ืน้ที่ที่มีศกัยภาพในการพ ัฒนาปลูกใหม่ท ั้งหมด โดยไม่รวมพื ้นที่ดนิพรุและป่าพรุที่ เ ส่ือ ม

โทรม และอนุรกัษพ์ืน้ที่ดนิพรุและป่าพรุที่ เส่ือมโทรมท ัง้หมดที่พบ โรงงานสกดัน ้ามนัปาล ์มไ ม่

ตดิต ัง้ระบบดกัจบัมีเทน  

หลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ HCV ที่พบ 

ทางเลอืกที ่ 6 

ใชพ้ืน้ที่ที่มีศกัยภาพในการพฒันาปลูกใหม่ท ัง้หมด โดยไม่รวมพืน้ที่ดนิพรุและป่าพรุที่เส่ือม

โทรม  และอนุรกัษพ์ืน้ที่ดนิพรุและป่าพรุที่เส่ือมโทรมท ัง้หมดที่พบ  โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์

ตดิต ัง้ระบบดกัจบัมีเทน  

หลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ HCV ที่พบ 

 ขนาดพ้ืนท่ี (ha) 

พ้ืนท่ี HCV  564.80 
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  S1 S2 S3 S4 S5 S6 

พืน้ทีท่ ีค่วรหลกีเลีย่ง 

พืน้ท่ี HCV  565 ha 565 ha 565 ha 565 ha 565 ha 565 ha 

พืน้ท่ีอนุรกัษอ์ ืน่ๆ  
113 ha 113 ha 213 ha 213 ha 312 ha 312 ha 

พืน้ทีท่ ีม่ีศกัยภาพในการ

พฒันาปลูกใหม่ 

 

ป่าเสือ่มโทรม  99 ha 99 ha 99 ha 99 ha 0 0 

ไมพุ้่ม 1,620 ha  1,620 ha  1,620 ha  1,620 ha  1,620 ha  1,620 ha  

ไมยื้นตน้ 4,515 ha 4,515 ha 4,515 ha 4,515 ha 4,515 ha 4,515 ha 

ท่ีเปิดโลง่ 36 ha 36 ha 36 ha 36 ha 36 ha 36 ha 

ไมพุ้่ม (ดินพรุ) 100 ha 100 ha 0 0 0 0 

การบ าบดัน ้าเสีย 

(POME) 

บ าบดัแบบด ัง้เดิม ใช ่ - ใช ่ - ใช ่ - 

ระบบดกัจบัมีเทน - ใช ่ - ใช ่ - ใช ่

หมายเหต ุ : ตารางที่ 7 เป็นเพียงตวัอย่างเท่านั้น ไม่มีการก าหนดจ านวนของทางเลือกในการพ ัฒนาพืน้ที่ปลูกใหม่ ตวัอย่าง

ดา้นบนเป็นการน าเสนอใหเ้ขา้ใจง่าย แตใ่นทางปฏิบตัทิางเลือกตา่งๆอาจจะมีความซบัซอ้นมากกว่านี้ 

4.3 การค านวณการปล่อย GHG 
ควรใชเ้ครื่องมือและควรปฏิบัติตามค าแนะน าที่ระบุใน New Development GHG Calculator10   ที่ RSPO สรา้งขึน้ เพื่อค านวณ

การปล่อย GHG ที่อาจจะเกดิขึน้ของทางเลือกตา่งๆ ที่สรา้งขึน้ในหวัขอ้ 4.2 (ดตูวัอย่างในภาพที่ 13 และตารางที่ 8) 

ตารางท่ี 8 การค านวณการปล่อย GHG ท่ีอาจจะเกิดขึน้ของทางเลือกต่างๆในการพฒันาพ้ืนท่ีปลูกใหม่ 

(tCO2e/tCPO)   
S1 S2 S3 S4 S5 S6 

การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน  1.39 1.39 1.4 1.4 1.38 1.38 

การเก็บกกัคารบ์อน  -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 

การท าปฏกิิริยากบัออกซเิจนใน

ดินพรุ (Peat oxidation) 

0.12 0.12 0 0 0 0 

การอนุรกัษพ้ื์นท่ีเก็บกกั

คารบ์อน 

-0.13 -0.13 -0.16 -0.16 -0.18 -0.18 

ปุ๋ย (ดินแร่ / การผลิต & การ

ขนส่ง) 

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

การปล่อยกา๊ซ N20  0.15 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 

การใชเ้ชื้อเพลิง  0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

การปล่อย GHG สุทธใินสวน

ปาลม์ 

0.4 0.4 0.24 0.24 0.2 0.2 

น ้าเสีย (POME) 0.65 0.07 0.65 0.07 0.65 0.07 

การใชน้ ้ามนัดีเซล  0 0 0 0 0 0 

การใชไ้ฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 

คารบ์อนเครดิต 0 -0.09 0 -0.09 0 -0.09 

การปล่อย GHG สุทธใินโรงงาน

ปาลม์ 

0.65 -0.02 0.65 -0.02 0.65 -0.02 

การปล่อย GHG สุทธ ิ 1.05 0.38 0.89 0.22 0.85 0.18 

 

 

                                                                 
10 New Development GHG Calculator สามารถดาวโหลดจากเวบ็ไซต์ RSPO (http://www.rspo.org/)  
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ภาพที ่13  การค านวณการปลอ่ย GHG (tCO2e) ทีอ่าจเกดิขึ้นของทางเลอืกต่างๆในการพฒันาพื้นทีปู่กใหม่ 

4.4 การคดัเลอืกทางเลอืกในการพัฒนาพืน้ทีป่ลูกใหม่ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด  
ในการคดัเลือกควร  ควรพิจารณาถงึประเดน็ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี้   

1. หลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ที่มีการเกบ็กกัคารบ์อนสูง11 หรือพืน้ที่ที่เป็นแหล่งปล่อย GHG สูง (ถา้ระบุในทางเลือก)  

2. มาตรการในการเพิ่มการเกบ็กกัคารบ์อน (เช่น พืน้ที่อนุรกัษฟ้ื์นฟู  พืน้ที่แนวกนัชนตามแนวแม่น ้า)  

3. หลีกเลียงการใชพ้ืน้ที่ HCV ที่พบจากการประเมิน HCV  

4. ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตั ิ  เช่น  ความเชื่อมโยง Practical management issues such as access and 

connectivity, ประเดน็ดา้นเศรษฐสงัคม 

ในการคดัเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ควรตดัสินจากปริมาณการ

ปล่อย GHG และการบริหารจดัการเพื่อลดการปล่อย GHG จาก

แหล่งการปล่อย GHG ที่ส าคญัที่คน้พบ ควรน าเสนอผลการ

คดัเลือกทางเลือกในการพฒันาพืน้ที่ปลูกใหม่และปริมาณ การ

ปล่อย GHG โดยใชแ้ผนที่และตาราง  (ดตูวัอย่างในภาพที่ 14 

และ 15) 

 

 

 

                                                                 
11 สามารถพัฒนาพื้นที่ปลูกใหม่จากพื้นทีก่ารเกษตรอื่นๆที่มีการเก็บกักคาร์บอนสูงกวา่ได้ เช่น สวนยางพารา    

การใช้เช ื้อเพลงิใน
สวนและโรงงาน 

ดินพรุ 

ปุ๋ ย 

การถางที่เตรียมดิน 

การเกบ็กกัคาร์บอน 

คาร์บอนเครดิตจากการอนุรักษ์ 

คาร์บอนเครดติจากการขาย

ไฟฟ้า 

กล่องขอ้ความท่ี 4 กรณีศกึษา : ขอ้เท็จจริงจาก

การวิเคราะห ์  

จากตารางที่ 7  พบว่า การถางที่เตรียมดนิ การใช ้

พืน้ที่ดนิพรุและน ้าเสีย เป็นแหล่งการปล่อย GHG ที่

ส าคญั ในขณะที่ การการเกบ็กกัคารบ์อนจากพื ้นที่

อนุรกัษฟ้ื์นฟู การหลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ดนิพรุ และ

การตดิต ัง้ระบบดกัจ ับมีเทน เป็นปจัจยัส าคญัในการ

ลดการปล่อย GHG    
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ภาพที ่14   ผลสรุปการปลอ่ย GHG ทีจ่ะเกดิขึ้นจากการพฒันาพืน้ทีป่ลูกใหม่ของบรษิัท PT ABC (tCO2e)12 

ภาพที ่15  การพฒันาพืน้ทีป่ลูกใหม่ของบรษิทั PT ABC13  

                                                                 
12 ภาพที่ 13 และ 14  ใช้เป็นตัวอย่างประกอบความเข้าใจเท่านั้น   การน าเสนอข้อมูลขึ้นอยู่ กบัวจิารณญาณของผู้ปฏิบัติ  
13 ทางเลือกที่ 6 ได้รบัคัดเลือกในตัวอย่างนี้     

คาร์บอนเครดิตจากการขายไฟฟ้า 

การใช้เชื้ อเพลิงในสวนและโรงงาน 

คาร์บอนเครดติจากการอนรุักษ ์

ปุ๋ ย 

POME 

N20 

แหลง่การปลอ่ย GHG ทีส่ าคญั 

ทางเลอืกที ่ 5 และ  6 

ค าอธบิายภาพ 

ขอบเขตพื้นท ี ่
ที่เปิดโล่ง เป็น ปาลม์น ้ามัน (-9.35 tCO2e/ha.yr) 

ไม้พุ่ม เป็น ปาลม์น ้ามัน (-2.61 tCO2e/ha.yr) 

ไม้ยนืต้น เป็น ปาลม์น ้ามัน (1.64 tCO2e/ha.yr)  

ป่าเส ือ่มโทรม เป็น ปาลม์น ้ามัน (9.41 tCO2e/ha.yr) 

ป่าเส ือ่มโทรม เป็น ปาลม์น ้ามัน (9.41 tCO2e/ha.yr) 

ที่ต้ังโครงการ 

การเก็บกักคาร์บอน 
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5. การจดัท าแผนบรหิารจดัการการปล่อย GHG และแผนลด

ผลกระทบ  

ในบทนี้  จะกล่าวถงึข ัน้ตอนการพฒันาจ ัดท าแผนการบิหารจ ัดการการปล่อย GHG และแผนลดผลกระทบ โดยขึน้อยู่กบัผล

การค านวณการปล่อย GHG ของทางเลือกในการพ ัฒนาพืน้ที่ปลูกใหม่ที่ผ่านการคดัเลือก (กล่าวถงึในบทที่ 4)  แผนการ

บริหารจดัการการปล่อย GHG และแผนลดผลกระทบ ควรมุ่งเน้นที่การเพิ่มการ เก็บกกัคารบ์อนและลดการปล่อย GHG  ใน

แผนดงักล่าวควรพิจารณาถงึมาตรการที่เฉพาะเจาะจงในการลดหรือชดเชยคารบ์อนดว้ย อาทิเช่น     

• เพิ่มการเกบ็กกัคารบ์อน (เช่น พืน้ที่อนุรกัษฟ้ื์นฟู  พืน้ที่แนวกนัชนตามแม่น ้า) 

• การจดัการดนิพรุ เพื่อบรรเทาการทรุดตวัของดนิและลดการเกิดปฏิกริิยากบัออกซเิจน (oxidation) (อา้งอิง 

P&C ที่ 4.3)  

• ปรบัแนวทางการบริหารจ ัดการให ้ปล่อย GHG ต า่ เช่น การใชเ้ชือ้เพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ  การใชปุ๋้ยอย่าง

เหมาะสม   

• ปรบัใชเ้ทคโนโลยีทางเลือกที่สะอาดในโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์  เช่น การบ าบดัน ้าเสีย โดยตดิต ัง้ระบบดกัจ ับ

มีเทน  

ท ัง้นี้ แผนการบริหารจดัการการปล่อย GHG และแผนลดผลกระทบ ควรครอบคลุมถงึการตรวจติดตามผลเพื่อทบทวนปร ับปรุง

แผนอย่างสม ่าเสมอ  
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6. การรายงานผลการประเมนิการปล่อย GHG ส าหรบัการ

พฒันาพืน้ทีใ่หม่  

ผูป้ลูกควรใชแ้บบฟอรม์ที่กล่องขอ้ความที่ 5 เพื่อรายงานผลการประเมินการปล่อย GHG 

กล่องขอ้ความท่ี 5  แบบฟอรม์การรายงานผลการประเมินการปล่อย GHG ส าหรบัการพฒันาพ้ืนท่ีใหม่ 

  

กระบวนการและข ัน้ตอนการประเมิน  

• ผูต้รวจประเมิน และหนังสือรบัรอง(ใบอนุญาต) Assessors and their credentials 

• วิธีการและข ัน้ตอนที่ใชใ้นการประเมินการ เก็บกกัคารบ์อนและการปล่อย GHG  

• คณะผูร้บัผิดชอบในการจดัท าแผนการลดผลกระทบ  

 

การประเมินการเก็บกกัคารบ์อน  

• แผนที่ต ัง้แสดงพืน้ที่ปลูกใหม่ (ระบุท ัง้ลกัษณะภูมิทศันแ์ละส่ิงปลูกสรา้งที่พบ) 

• แผนที่ส่ิงปกคลุมดนิของพืน้ที่ปลูกใหม่ (รวมถงึกระบวนการตรวสอบความถกูตอ้ง) 

• (ถา้มี) แผนที่แสดงที่ต ัง้ของดนิพรุ  

• ตารางสรุปผลการค านวณการเกบ็กกัคารบ์อน (tC/ha) ของแตล่ะประเภทส่ิงปกคลุมดนิ  

• (ถา้มี) ผลการค านวณการเกบ็กกัคารบ์อนในดนิพรุ (tC/ha) 

• ตารางสรุปพืน้ที่ปลูกใหม่ท ัง้หมด (ha)  และ คา่การเกบ็กกัคารบ์อนของแตล่ะประเภทส่ิงปกคลุมดนิ   

• แผนที่การเกบ็กกัคารบ์อน 

• เอกสารอา้งอิงที่ใชใ้นการประเมิน  

 

การประเมินการปล่อย GHG ส าหรบัพ้ืนท่ีปลูกใหม่  

• ตารางสรุปและแผนที่แสดงการเกบ็กกัคารบ์อนพรอ้มท ัง้พืน้ที่ HCV และดนิพรุที่พบ   

• แผนที่แสดงพืน้ที่ที่ควรหลีกเล่ียงและพืน้ที่ที่จะใชใ้นการพฒันาพืน้ปลูกใหม่   

• ตารางและกราฟแสดงการปล่อย GHG ที่เกดิจากทางเลือกตา่งๆในการพฒันาพืน้ที่ปลูกใหม่   

• อธิบายเหตผุลในการคดัเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด  

• แผนที่และกราฟแสดงการปล่อย GHG ของทางเลือกที่ผ่านการคดัเลือก (สุดทา้ย) 

 

แผนบริหารจดัการการปล่อย GHG  และแผนลดผลกระทบ  

• อธิบายถงึมาตรการที่ใชเ้พื่อเพิ่มการเกบ็กกัคารบ์อนภายในพืน้ที่ปลูกใหม่   

• อธิบายถงึมาตรการที่ใชเ้พื่อลดการปล่อย GHG สุทธิที่เกดิจากสวนปาลม์และโรงงาน (เช่น การดกัจบัมีเทนใน

โรงงาน การใชปุ๋้ยที่ผลิตในทอ้งถิน่ ลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี ลดการใชเ้ชือ้เพลิง อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูพืน้ที่ HCS 

และ HCV)   

• แผนการตรวจตดิตามผลการด าเนินงานของทางเลือกที่ผ่านการคดัเลือก รวมถงึผลการด าเนินงานของของ

มาตรการที่ใชใ้นการเพิ่มการเกบ็กกัคารบ์อนและลดการปล่อย GHG   

 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ  

• ผูต้รวจประเมินและบริษัทตอ้งลงนามอย่างเป็นทางการ  

• ขอ้ความแสดงการยอมรบัและความรบัผิดชอบในการประเมิน  

• ขอ้มูลหน่วงงานและบุคคลที่สามารถติดตอ่ได ้  

• ลงนามแผนการบริหารจดัการการปล่อย  GHG และแผนลดผลกระทบ  อย่างเป็นทางการ  
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ภาคผนวกท่ี 1: ตัวอย่างแผนท่ี  ตาราง  และกราฟท่ีสรา้งขึน้จาก

กรณีศึกษาท่ี 2  

หมายเหต ุ ขอบเขตพืน้ที่สมัปทานเป็นขอบเขตจริง แตส่ิ่งปกคลุมดนิ  พืน้ที่ดนิพรุ คา่การเกบ็กกัคารบ์อน และพืน้ที่ HCV เป็น

การสมมุตขิึน้ เพื่อประกอบความเขา้ใจเม่ือจ าแนกประเภทส่ิงปกคลุมดนิตามที่ทอ้งถิน่ก าหนด    

 

ภาพท่ี A1-1  แผนท่ีแสดงส่ิงปกคลุมดินของกรณีศกึษาท่ี 2 

  

ค าอธบิายภาพ หมู่ บ้าน 

ขอบเขตสมัปทาน 

ถนน 

แม่น ้า 
ประเภทสิ่งปกคลุมดนิ 

ป่าพรสุมบูรณ ์

(250tC/ha) 

ป่าเส ือ่มโทรม (150tC/ha) 

ไม้พุ่ม (55tC/ha) 

ส ิง่ปลูกสร้าง (0tC/ha) 
ทุ่ งหญ้า (20tC/ha) 

สวนยางพารา (40tC/ha) 

แหล่งน ้า (0tC/ha) 

ระบบพกิดั: 

ใช้เพือ่: 
การประเมินการปล่อย GHG 

โดย: 

วันท ี:่ 
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ตารางที่ A1-1  ประเภส่ิงปกคลุมดนิของกรณีศกึษาที่ 2 

ประเภทส่ิงปกคลุมดิน พ้ืนท่ี (ha) 

ป่าพรุสมบรูณ ์  1,721 

ป่าเส่ือมโทรม  17,566 

ไมพุ่้ม 9,386 

ส่ิงปลูกสรา้ง  147 

ทุ่งหญา้ 6,215 

สวนยางพารา 360 

แหล่งน ้า 103 

รวม 35,498 

 

ตารางที่ AI-2  การเกบ็กกัคารบ์อนในชีวมวลเหนือดนิและใตด้นิ ของกรณีศกึษาที่ 2 

ประเภทส่ิงปกคลุมดิน พ้ืนท่ี (ha) ค่าการเก็บกกั

คารบ์อน (tC/ha) 

การเก็บกกัคารบ์อนโดยรวม 

(tC) 

ป่าพรุสมบรูณ ์  1,721 250 430,250 

ป่าเส่ือมโทรม  17,566 150 2,634,900 

ไมพุ่้ม 9,386 55 516,230 

ส่ิงปลูกสรา้ง  147 0 0 

ทุ่งหญา้ 6,215 20 124,300 

สวนยางพารา 360 40 14,400 

แหล่งน ้า 103 0 0 

รวม 35,498ha   3,720,080 
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ภาพที ่A1-2 แผนทีพ่ ืน้ทีด่ินพรุ ของกรณีศึกษาที ่ 2 

 

ตารางที่ A1-3  การเกบ็กกัคารบ์อนในดนิพรุ ของกรณีศกึษาที่ 2 

 

                                                                 
14 ค่าการเกบ็กกัคาร์บอน  สมมุติที่ระดับความลึก 1.5 เมตร 
15 ค่าการเกบ็กกัคาร์บอน  สมมุติที่ระดับความลึก 3.5 เมตร 

 
พ้ืนท่ี (ha) ค่าการเก็บกกัคารบ์อน (tC/ha ) การเก็บกกัคารบ์อนโดยรวม (tC) 

ดินพรุ ลึก <3 เมตร14 932.0 1,057.5 985,590 

ดินพรุ ลึก 3-4 

เมตร15 

136.9 2,467.5 337,800.75 

ค าอธบิายภาพ 
หมู่บ้าน ประเภทดนิ: 

ถนน 
แม่น  า้ 

ดนิพรุ ลึก 3-4 เมตร 
ดนิพรุ ลึก <3 เมตร 

ดนิแร่ 

ระบบพิกัด: 

ใช้เพือ่: 
การประเมินการปล่อย GHG 

โดย: 

วันท ี:่ 
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ภาพที ่A1-4  แผนทีแ่บบบูรณาการ แสดงพืน้ทีท่ ีม่ีศกัยภาพในการพฒันาพื้นที่ปลูกใหม่ของกรณีศึกษาที ่ 2 

 

ตารางที่ A1-4 พืน้ที่ HCV  ของกรณีศกึษาที่ 2   

 

 

 

 

ตารางที่ A1-5  ค  าอธิบายทางเลือกต่างๆที่สร้างข ึ้นส าหรับการพัฒนาพื้นที่ปลูกใหม่ของการณีศึกษาที่ 2 

 พ้ืนท่ี (ha) 

พ้ืนท่ี HCV   6,783 

ค าอธบิายภาพ หมู่บ้าน 

ขอบเขตพื้นท ีส่ัมปทาน 

ถนน 
แม่น  า้ 

พื้นที่ HCVและ  HCS  

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพฒันา

พื้นที่ปลกูใหม่ 

ประเภทสิ่งปกคลุมดนิ 

ป่าพรสุมบูรณ ์  

ป่าเส ือ่มโทรม  

ไม้พุ่ม  
สิ่งปลูกสร้าง  
ทุ่งหญ้า  
สวนยางพารา  
แหล่งน ้า 

ระบบพิกัด: 

ใช้เพื่อ: 
การประเมินการปล่อย GHG 

โดย: 

วันท ี:่ 
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ทางเลือกท่ี 1 

(S1) 

ใชพ้ืน้ที่ที่มีศกัยภาพในการพฒันาปลูกใหม่ท ัง้หมด หลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ HCV ที่พบ โดยที่พืน้ที่ดนิ

พรุท ัง้หมดรวมอยู่ในพืน้ที่ HCV   

โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ไม่ติดต ัง้ระบบดกัจบัมีเทน  

ทางเลือกท่ี 2 

(S2) 

ใชพ้ืน้ที่ที่มีศกัยภาพในการพฒันาปลูกใหม่ท ัง้หมด หลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ HCV ที่พบ โดยที่พืน้ที่ดนิ

พรุท ัง้หมดรวมอยู่ในพืน้ที่ HCV   

โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ตดิต ัง้ระบบดกัจบัมีเทน  

ทางเลือกท่ี 3 

(S3) 

ใชพ้ืน้ที่ที่มีศกัยภาพในการพฒันาปลูกใหม่ท ัง้หมด ยกเวน้ป่าเส่ือมโทรม 5,500 ha ที่มีการเกบ็กกั

คารบ์อนสูง หลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ HCV ที่พบ โดยที่พืน้ที่ดนิพรุท ัง้หมดรวมอยู่ในพืน้ที่ HCV   

โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ไม่ติดต ัง้ระบบดกัจบัมีเทน   

ทางเลือกท่ี 4 

(S4) 

ใชพ้ืน้ที่ที่มีศกัยภาพในการพฒันาปลูกใหม่ท ัง้หมด ยกเวน้ป่าเส่ือมโทรม 5,500 ha ที่มีการเกบ็กกั

คารบ์อนสูง หลีกเล่ียงการใชพ้ืน้ที่ HCV ที่พบ โดยที่พืน้ที่ดนิพรุท ัง้หมดรวมอยู่ในพืน้ที่ HCV   

โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ตดิต ัง้ระบบดกัจบัมีเทน 

  S1 S2 S3 S4 

พ้ืนท่ีหลีกเล่ียง

ใชพ้ฒันา

พ้ืนท่ีปลูกใหม่ 

พืน้ที่ HCV 6,783 ha 6,783 ha 6,783 ha 6,783 ha 

พืน้ที่ป่าที่จะอนุรกัษฟ้ื์นฟู  
0 0 5,500 ha 5,500ha 

พืน้ที่อื่นๆที่จะอนุรกัษฟ้ื์นฟู  
424 ha 424 ha 424 ha 424 ha 

พ้ืนท่ีท่ีมี

ศกัยภาพใช้

พฒันาพ้ืนท่ี

ปลูกใหม่ 

ป่าเส่ือมโทรม 12,404 ha 12,404 ha 6,904 ha 6,904 ha 

สวนยางพารา 355 ha  355 ha  355 ha  355 ha  

ทุ่งหญา้ 6,145 ha 6,145 ha 6,145 ha 6,145 ha 

ไมพุ้่ม 9,140 ha 9,140 ha 9,140 ha 9,140 ha 

ส่ิงปลูกสรา้ง 147 ha 147 ha 147 ha 147 ha 

การบ าบดั

POME 

การบ าบดัแบบด ัง้เดิม ใช่ - ใช่ - 

ระบบดกัจบัมีเทน - ใช่ - ใช่ 
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ตารางท่ี A1-6  ปริมาณการปล่อย GHG ท่ีอาจจะกิดขึน้ (tCO2e/tCPO)  

 S1 S2 S3 S4 

การเปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดนิ  0.69 0.69 0.57 0.57 

การเกบ็กกัคารบ์อน -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 

การอนุรกัษฟ้ื์นฟูการเกบ็กกัคารบ์อน -0.12 -0.12 -0.25 -0.25 

การใชปุ๋้ย 0.03 0.03 0.03 0.03 

การปล่อย N2O  0.04 0.04 0.04 0.04 

การใชเ้ชือ้เพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

การปล่อย GHG ในสวนปาลม์น ้ามนั 0.17 0.22 -0.07 -0.07 

POME 0.20 0.02 0.20 0.02 

การใชน้ ้ามนัดเีซล 0.00 0.00 0.00 0.00 

การใชไ้ฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 

คารบ์อนเครดติ 0.00 -0.01 0.00 -0.01 

การปล่อย GHG ในโรงงาน 0.20 0.01 0.20 0.01 

  

การปล่อย GHG สุทธิ 0.37 0.23 0.13 -0.06 
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ภาพที ่A1-5  การค านวณการปลอ่ย GHG (tCO2e) ทีอ่าจเกดิขึ้นของทางเลอืกต่างๆในการพฒันาพืน้ทีป่ลูกใหม่ 

 

ภาพที่ A1-6  ผลการปล่อย GHG ที่อาจเกิดขึ้นของทางเลือกสุดทา้ยส าหรบัการพฒันาพืน้ที่ปลูกใหม ่ ของกรณ่ีศึกษาที่ 2 (tCO2e)  

การใช้ไฟฟ้า 

การใช้เชื้ อเพลิงในสวน
และโรงงาน 

ปุ๋ ย 

การถางท ีเ่ตรียมดนิ 

การเก็บกักคาร์บอน 

คาร์บอนเครดติจากการอนรุักษ ์

คาร์บอนเครดติจากการขายไฟฟ้า 

คาร์บอนเครดติจากการขายไฟฟ้า 

การใช้ไฟฟ้า 

การใช้เชื้ อเพลิงในสวนและโรงงาน 

คาร์บอนเครดิตจากการอนุรักษ์ 

ปุ๋ ย 

การเก็บกักคาร์บอน 

การถางท ีเ่ตรียมดนิ 
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ภาพที ่A1-7  แผนทางเลอืกสดุทา้ยส าหรบัการพฒันาพืน้ที่ปลูกใหม่ ของกรณีศึกษาที ่216  

                                                                 
16 ทางเลือกที่ 4 เป็นทางเลือกสดุท้ายในตัวอย่าง   

ค าอธบิายภาพ หมู่บ้าน 

ขอบเขตพื้นท ี่
สัมปทาน 

ถนน 

แม่น  า้ 

พื้นที่ HCVและ  HCS  

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพฒันาพื้นที่

ปลกูใหม่ 

ประเภทสิ่งปกคลุมดนิ 

ป่าพรสุมบูรณ ์  

ป่าเส ือ่มโทรม  

ไม้พุ่ม  
ส ิง่ปลูกสร้าง  

ทุ่ งหญ้า  
สวนยางพารา  
แหล่งน ้า 

ระบบพิกัด: 

ใช้เพื่อ: 

การประเมนิการปล่อย GHG 

โดย: 

วันท ี:่ 
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ภาคผนวกที่ 2  ขอ้มูลโดยรวมของภาพถ่ายดาวเทียมที่มีใหเ้ลือกใช ้   

ชื่อดาวเทยีม ค าอธิบายแบบย่อ 
ความละเอียด

เชิงพืน้ที ่ (m) 

ความละเอียด

เชิงเวลา 

วนัที่

ถา่ยภาพ 

ราคาต่อ

ภาพ 

(USD) 

ช่วงคลืน่ทีม่ีใหเ้ลอืก 
ขนาด

ภาพถา่ย 

ขอ้เสนอแนะ 

Landsat 7 

เป็นดาวเทียมเพื่อสงัเกตการพื้นผวิดินของรัฐบาลสหรัฐ  เป็น

ภารกิจด าเนินการร่วมกันโดยองค์การนาซ่าและหน่วยส  ารวจทาง

ธรณีวิทยาของสหรัฐ ซึง่จะครอบคลุม  

● Multi -spectrum Scanner (MSS) 

● Thematic Mapper (TM) 

● Enhanced Thematic Mapper Plus 

(ETM+) 

http://landsat.gsfc.nasa.gov/ 

http://glcf.umd.edu/data/ 

 

ตัง้แต่ 2003  ภาพถ่าย Landsat 7 ประสบปัญหา 

stripping problem ท าให้คณุภาพของภาพถ่าย
ดาวเทียมลดลง   

30m 16 วัน 

เมษายน 

2542 – 

ปัจจุบัน 

ฟรี 

8 ชว่งคล่ืน: 

1) 0.45 - 0.515 30m; 

2) 0.525 - 0.605 30m 

3) 0.63 - 0.69 30m 

4) 0.75 - 0.90 30m 

5) 1.55 - 1.75 30m 

6) 10.40 - 12.5 60m  

7) 2.09 - 2.35 30m 

Pan Band) 0.52 - 0.90 15m 

170km x 

183km 

 

Landsat 8 http://landsat.usgs.gov/landsat8.php 30m 16 วัน 

กมุภาพนัธ์ 
2556 – 

ปัจจุบัน 

ฟรี 

11 ชว่งคล่ืน 

1) 0.433–0.453 30 m 

2) 0.450–0.515 30 m 

3) 0.525–0.600 30 m 

4) 0.630–0.680 30 m 

5) 0.845–0.885 30 m 

6) 1.560–1.660 30 m 

185km x 

180km 

 

http://landsat.gsfc.nasa.gov/
http://landsat.gsfc.nasa.gov/
http://glcf.umd.edu/data/
http://glcf.umd.edu/data/
http://landsat.usgs.gov/landsat8.php
http://landsat.usgs.gov/landsat8.php
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7) 2.100–2.300 30 m 

8) 0.500–0.680 15 m 

9) 1.360–1.390 30 m 

10) 10.6-11.2 100 m 

11) 11.5-12.5 100 m 

Radarsat 2 

http://www.asc-

csa.gc.ca/eng/satellites/radarsat2/ 

 

ถึงแม่ว่าขอ้มูลของ radar จะไม่มีชว่งคล่ืน infrared  

แตมี่ขอ้มูล backscattering ที่ส าคญั   

สามารถถา่ยภาพผ่านทะลุกอ้นเมฆ และ

สามารถด าเนินการไดท้ ัง้กลางวนัและ

กลางคนื    อย่างไรกต็าม กระบวนการ

ประมวลผลขอ้มูลมีความยุ่งยากมากกว่า

ขอ้มูลแบบ optical  http://www.asc-

csa.gc.ca/eng/satellites/radarsat2/http://

www.asc-

csa.gc.ca/eng/satellites/radarsat2/ 

3m – 100m* 24 วัน 

ธันวาคม 

2550 - 

ปัจจุบัน 

$3,300 – 

$7,700 

C Band SAR Antenna-

Transmit & Receive 

Channel: 5405.0000 MHz (ที่ 
ชว่งความถี่คล่ืนวิทย ุ 100,540 

kHz) 

 

ขอ้มูลจาก Radar  

ไม่มีช่วงคล่ืน 
infrared  ดงันัน้ การ
จ าแนกประเภทส่ิงปก
คลุมดนิควรด าเนินการ

อยา่งระมัดระวัง  

SPOT-5 

เครือคา่ยดาวเทียม ด าเนินารโดยหน่วยงานอวกาศของ
ฝรัง่เศษ   

http://www.spotimaging.com 

 

2.5m to 10m 24 วัน 
2529 -

ปัจจุบัน 

$1,500 - 

$2,500 

5 bands 

Panchromatic (450 – 745 

nm) 

Blue (450 – 525 nm) 

Green (530 – 590 nm) 

Red (625 – 695 nm) 

Near-infrared (760 – 890 

nm) 

60km x 

60km 

 

ALOS (AVNIR-2, 

PRISM) 
http://www.alos-restec.jp/en/ 10 m 46 วัน มกราคม 

2549 – 
 

1270 MHz (L-band), 

Polarization HH+VV 
 

ALOS (AVNIR-2, 

PRISM) 

http://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/radarsat2/
http://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/radarsat2/
http://www.spotimaging.com/
http://www.alos-restec.jp/en/
http://www.alos-restec.jp/en/
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พฤษภาคม 

2554 

Quickbird 

http://www.digitalglobe.com 

http://glcf.umd.edu/data/ 

 

2.4m 4 วัน 
2544 - 

ปัจจุบัน 

$5,000-

11, 

500/ภาพ 

$16-

45/km2 

•Multispectral 

1=Blue 

2=Green 

3=Red 

4=NIR 

•Panchroma-tic Pan 

16.5km x  

16.5km 
Quickbird 

RapidEye http://www.rapideye.de/ 5m 5.5 วัน 2552 
$1.5 / 

km2 

1) 440 – 510 nm (Blue) 

2) 520 – 590 nm (Green) 

3) 630 – 685 nm (Red) 

4) 690 – 730 nm (Red Edge) 

5) 760 – 850 nm (Near IR) 

25km x 25 

km 

 

IKONOS 
http://geofuse.geoeye.com/landing/ 

http://glcf.umd.edu/data/ 
4m 14 วัน 2543  

$16-

56/Km2 

1 (Blue) 

2 (Green) 

3 (Red) 

4 (Near-IR) 

14km x 

14km 
IKONOS 

Sentinel-1 

(Deta il) 

 

 

https ://scihub.esa.int/ 

 

https ://sentinel.esa.int/web/sentinel/mis

s ions/sentinel-1/instrument-

payload/resolution-swath 

 

5 m*5m 

5m*20m 

20m*40m 

5m*5m 

12 วัน 

เมษายน 

2557 - 

ปัจจุบัน 

ฟรี C band 

80 Km 

250 Km 

400 Km 

20X20 Km 

มีรูปแบบการใชง้าน  

Stripmap Mode 

Interfero-metric 

Mode 

Extra  wide Mode 

Wave Mode 

 

 

http://www.digitalglobe.com/
http://www.digitalglobe.com/
http://www.rapideye.de/
http://www.rapideye.de/
http://glcf.umd.edu/data/
http://glcf.umd.edu/data/
https://scihub.esa.int/
https://scihub.esa.int/
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-1/instrument-payload/resolution-swath
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-1/instrument-payload/resolution-swath
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-1/instrument-payload/resolution-swath
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-1/instrument-payload/resolution-swath
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http://sentinel-pds.s3-website.eu-central-

1.amazonaws.com/ 

 

มีหลายรูปแบการใชข้อ้มูล เชน่ Stripmap, 

Interferometric Wide swath, Extra  wide 

swath and Wave  

มีขอ้มูลหลายรูปแบบให้เลือกใช ้ ไดแ้ก ่Level -1 SLC, 

Level -1 GRD, Level-2 OCN  

Pol inSAR เป็นเทคโนโลยใีหม่ที่ค ุม้คา่  สามารถ
จัดการจ าแนกและวิเคราะห์ขอ้มูลไดห้ลายประเภท  

เชน่  ความสูงของระยะปกคลุม (canopy height)  

https ://earth.esa.int/web/guest/pi-

community/events/-/article/polinsar-

2015-and-1st-biomass-science-workshop 

ควรเขา้ร่วมงาน
สัมมนา Pol inSAR  

Biomass   

Worldview-1 
http://www.satimagingcorp.com/satellite

-sensors/worldview-1/ 

0.50 meter GSD 

at Nadir 

0.55 meter GSD 

at 20˚ off-nadir 

 

1.7 วัน ที่ระยะ 1 

meter GSD or 

Less 

 

5.9 วัน ที่ 20˚ 

off-nadir or 

less 0.51 

meter GSD 

กนัยายน 

2007 - 

ปัจจุบัน 

 
ระบบแสดงภาพแบบ 

Panchromatic 

17.6 KM 

at Nadir 

 

 

17.6 km X 

14 Km or 

246,4 

KM2at 

Nadir 

 

มุมมองของการ
แสดงผลสูงสุดหรือ 

Accessible 

Ground Swath 

คอื 

60Km by 110 Km  

หรือ 

30 km by 110 Km 

Stereo Image 

acquisition 

Worldview-2 
http://www.satimagingcorp.com/satellite

-sensors/worldview-2/ 

ระยะบนพืน้ดนิ 
(Ground Sample 

Dis tance (GSD)) 

Panchromatic: 

0.46 meters 

GSD at Nadir, 

1.1 วัน at 1 

meter GSD or 

less  

 

ตุลาคม 

2009 – 

ปัจจุบัน 

 

ระบบแสดงภาพแบบ  
Panchromatic 

มี 8 Multispectral (4 

s tandard colors: red, blue, 

green, near-IR),  

16.4 

ki lometers 

at nadir 

มุมมองของการ
แสดงผลสูงสุดหรือ 

Accessible 

Ground Swath 

คอื 

https://earth.esa.int/web/guest/pi-community/events/-/article/polinsar-2015-and-1st-biomass-science-workshop
https://earth.esa.int/web/guest/pi-community/events/-/article/polinsar-2015-and-1st-biomass-science-workshop
https://earth.esa.int/web/guest/pi-community/events/-/article/polinsar-2015-and-1st-biomass-science-workshop
https://earth.esa.int/web/guest/pi-community/events/-/article/polinsar-2015-and-1st-biomass-science-workshop
http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/worldview-1/
http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/worldview-1/
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0.52 meters 

GSD at 20° Off-

Nadir 

 Multispectral: 

1.84 meters 

GSD at Nadir, 

2.4 meters GSD 

at 20° Off-Nadir 

3.7 วัน at 20° 

off-nadir or 

less (0.52 

meter GSD) 

มี 4 สีใหม่ ไดแ้ก ่ red edge, 

coastal, yellow, near-IR2 

Max Conti -guous 

Area  Col lected in 

a  Single Pass: 96 

x 110 km mono,  

48 x 110 km 

stereo 

 

Worldview-3 
http://www.satimagingcorp.com/satellite

-sensors/worldview-3/ 

Panchromatic 

Nadir: 0.31 m 

GSD at Nadir  

0.34 m at 20° 

Off-Nadir 

 

Multispectral 

Nadir: 1.24 m at 

Nadir,  

1.38 m at 20° 

Off-Nadir 

 

SWIR Nadir: 

3.70 m at Nadir,  

4.10 m at 20° 

Off-Nadir 

 

CAVIS Nadir: 

30.00 m 

1 m GSD: <1.0 

day 

 

4.5 วัน at 20° 

off-nadir or 

less 

สิงหาคม  
2014 - 

ปัจจุบัน 

 

ระบบแสดงภาพแบบ  
Panchromatic @ 450-

800nm 

มี 8 Multispectral bands @ 

400 – 1040 nm 

8 SWIR bands @ 1195 – 

2365 nm 

12 CAVIS Bands @405 – 

2245 nm 

At nadir: 

13.1 km 

Max Conti -guous 

Area Col lected in 

a  Single Pass (30° 

off-nadir angle) 

Mono: 66.5 km x 

112 km (5 s trips) 

Stereo: 26.6 km 

x 112 km (2 

pa irs) 
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Annexe 3 : Technologies émergentes de télédétection 

Capteur Website Résolution 

spatiale 

Résolution 

temporelle 

Date de 

capture 

d'image 

Coût de l'image Bandes 

disponibles 

Bande 

Ebee unmanned 

aerial vehicles 

(UAVs) 

www.sensefly.com  

Afin de cartographier la topographie, l'affectation des terres, 

la  couverture terrestreet les changements à  très haute 

résolution 

C'est un très bon outil pour surveiller les changements d'une 

zone. 

Veeillez noter que dans certaines régions, seuls les pilotes 

certi fiés peuvent utiliser cette technologie. 

Plus ieurs multirotors UAV et drone à  ailes fixes devraient 

être explorés par les analystes, comme la technologie UAV 

évolue rapidement. 

Inférieur a  1 

mètre à  5 

mètres 

Toute 

journée et 

toute 

l 'heure avec 

le beau 

temps  

Toute date 

choisie par 

l 'équipe 

pour voler 

35 USD par kilomètre carré 

pour l 'acquisition d'images 

s téréo 

700 images par vol  simple 

10 km2 par 45 minutes par 

vol  s imple 

Le temps de tra itement est 

de 12 heures par 100 

images @ ~ 800 USD par 

jour ouvrable 

Vis ible (bleu, 

vert et rouge) 

avec caméra 

vis ible 

Près  de 

l 'infrarouge 

avec une 

caméra 

proche 

infrarouge 

10 km par 

10 km 

Microwave or 

SAR - Synthetic 

Aperture Radar 

ERS, ENVISAT 

(reti red) and 

Sentinel-1, 

launched in April 

2014 

https ://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-future-

missions  

https ://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-future-

missions/sentinel-1  

https ://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access  

Les  anciennes archives d'ERS et d'ENVISAT sont disponibles 

jusqu'en 2012 

Sentinel-1 : 

20m 

Résolution 

Sentinel-1 : 

12 jours  

revis ités 

Sentinel-1 : 

Depuis avril 

2014 

Sentinel-1s: 

 

Téléchargement gratuit 

avec inscription 

Sentinel-1 : 

Bande C SAR 

Sentinel-1 : 

Bande de 

250 KM  

LiDAR data 

Airborne LiDAR 

http://www.lidarbasemaps.org/  

Pour cartographier la topographie, contours de creation 
DTM, pas  pour l'affectation des terres ou la cartographie de 

la  couverture terrestre et la détection des changements 

Voir le site 

web  

30000 

points par 

seconde à 

15 mètres 

de précision 

Voir le site 

web  

Toute 

période de 

beau temps 

Voir le site 

web  

Choix par 

les 

analystes 

Voir le site web  Voir le site 

web  

 

Voir le site 

web 

http://www.sensefly.com/
https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-future-missions
https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-future-missions
https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-future-missions/sentinel-1
https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-future-missions/sentinel-1
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access
http://www.lidarbasemaps.org/
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ภาคผนวกที่ 4  เอกสารอ้างอิงแนะน าส  าหรับการจัดท  าแผนที่ดินพรุ  

มาเลเซยี 

• กรมวิชาการเกษตร (Department of Agriculture) มีฐานขอ้มูลแผนที่ประเภทดนิ มีหลายความละเอียด  สามารถ

รอ้งขอขอ้มูล หรือ จดัซ ือ้ได ้17  

• Wetlands International ร่วมกบั World Resources Institute (WRI) จดัท าหนังสือแผนที่ของพืน้ที่ดินพรุใน

มาเลเซยี ปี 254718 

 

อินโดนีเซยี  

• Wetlands International จดัท าและเผยแพร่หนังสือแผนที่ของพืน้ที่ดนิพรุในอินโดนีเซยี พรอ้มระบุระดบัความลึ ก 

(Wahyunto et al. 2003, 2004, 2006). 

• กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture) ร่วมกบั WRI จดัท าแผนที่พืน้ที่ดนิพรุ ปี 2555  

ฐานขอ้มูลดนิพรุส าหรบัอินโดนีเซยี ไดแ้ก ่  Additional peat datasets for Indonesia include: 

• ห น่ ว ย ง า น  Indonesia Center for Agricultural Land Resources Research and Development 

(ICALRRD) 

• The 1980s RePPProT Land Systems map19  

คณะ Badan Restorasi Gambut  ชุดใหม่ อยู่ระหว่างการด าเนินการจ ัดท าแผนที่พืน้ที่ฟ้ืนฟูดนิพรุ ดงันั้น ผูป้ลูกประเท ศ

อินโดนีเซยีควรอา้งอิงเอกแผนที่นี้  เม่ือด าเนินการเสร็จสิน้   

 

ประเทศอืน่ๆ  

พืน้ที่ดนิพรุ กระจายตวัเป็นหย่อมๆท ั่วโลก   พืน้ที่ดนิพรุในเขตรอ้นชืน้ พบอยู่ในประเทศมาเลเซยีและอินโดนีเซยี โดยมีการ

จดัท าเป็นแผนที่ที่มีความละเอียดสูง  อย่างไรกต็าม  ยงัมีพืน้ที่ดนิพรุปรากฎในพืน้ที่อื่นในเขตร ้อนชืน้ดว้ย แตไ่ม่มีการจ ัดท า

เป็นแผนที่ที่มีความละเอียดสูง องคก์ร Harmonised World Soil Database (HWSD) ไดจ้ดัท าแผนที่ชุดดนิท ั่วโลกอ ย่าง

หยาบ โดยมีการอา้งถงึดนิพรุเป็น Histosols20  

                                                                 
17 แผนที่ชุดดินส าหรับประเทศมาเลเซยี  ดูรายละเอียดที่  http://www.doa.gov.my/senarai-peta-yang-disediakan-doa 

18 http://www.globalforestwatch.org/map/7/4.33/108.96/MYS/grayscale/none/732?tab=analysis-tab&dont_analyze=true 
19 แผนที่ RePPProT สามารถใช้งานได้ที่ (ไม่ใช่หน่วงงานภาครัฐ)  

https ://databasin.org/datasets/eb74fe29b6fb49d0a6831498b0121c99 
20  http://www.simedarbyplantation.com/sustainability/high-carbon-stock 

http://www.simedarbyplantation.com/sustainability/high-carbon-stock
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ภาคผนวกท่ี 5  ค าแนะน าเพิ่มเติมในการชีบ้่งแปลงเก็บตวัอย่าง  

ควรสรา้งแปลงเกบ็ตวัอย่างแบบซอ้นใน (Nested plots) ส าหรบัตรวจสอบส่ิงปกคลุมดนิที่มีตน้ไมท้ี่มีขนาดเสน้ผ่าศนูย ์กลาง

และความหนาแน่นแตกตา่งกนั มรการกระจายตวัไม่สม ่าเสมอ (Pearson et al., 2007) เช่น ป่าในเขตรอ้นชืน้ เป็นตน้   โดย

ที่ Nested plots สามารถท าเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือวงกลมกไ็ด ้ (ภาพที่ A5-1) แตน่ักวิจยัส่วนมากจะเลือกใช ้แบบ

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ เพราะ ผูว้ิจยัเชื่อว่ามีความครอบคลุมมากกว่า และเป็นตวัแทนที่ดวี่าแบบวงกลมหรือส่ีเหล่ียมจตรุสั (Hairiah et 

al., 2011) รูปแบบและขนาดแปลงตวัอย่างจะขึน้อยู่กบัส่ิงปกคลุมดนิที่พบในพืน้ที่ (Walker et al., 2012) 

 

 
ภาพที่ A5-1 แผนภาพแสดงการเก็บตวัอย่างแบบซอ้นใน 3 ช ัน้ ( three-nest sampling plot) ท ัง้แบบวงกลมและสี่เหลี่ยมผืนผา้ 

แหล่งทีม่า: Pearson et al. (2005) 

 
 

แนะน าใหอ้อกแบบแปลงเก็บตวัอย่างจ านวนมากกว่าที่ก าหนด เผื่อกรณีเกดิเหตไุม่คาดคดิ เช่น สถานที่ไม่เอือ้ตอ่การ เข ้าไป

เกบ็ตวัอย่างได ้  (Hairiah et al., 2011)  การตรวจสอบภาคสนาม (ซ ึง่สามารถด าเนินการควบคู่กบัข ัน้ตอนที่ 3) กอ่นการ

เกบ็ตวัอย่างเป็นส่ิงส าคญั เพื่อเล่ียงเล่ียงปญัหาดงักล่าวและสามารถออกแบบแปลงเกบ็ตวัอย่างไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม   

 

Winrock International (2008) จดัท าเครื่องมือออนล ์ เรียกว่า Winrock Terrestrial Sampling Calculator เพื่อช่วย

ในการค านวณจ านวนตวัอย่างที่จ าเป็นตอ้งเก็บและค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึน้ สามารถใชไ้ดท้ ั้งการศึกษาพืน้ฐานและการ ตรวจ

ตดิตาม สามารถใชง้านไดท้ี่  http://www.winrock.org/Ecosystems/tools.asp. 

 

การค านวณชีวมวลเหนือดนิ  

 

การตรวจวดัตน้ไมส้ามารถด าเนินการไปพรอ้มกบัการเกบ็ตวัอย่าง  ตวัแปรในการตรวจวดัที่ส าคญั คอื ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง

ของตน้ไมร้ะดบัอก (dbh)  โดยปกตจิะก าหนดที่ร ะยะความสูงที่ 1.3m เหนือพืน้ดนิ  รายละเอียดในการตรวจว ัดคา่ dbh และ

อุปกรณท์ี่จ าเป็นตอ้งใช ้  สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่  (1) Brown (1997)  (2) Pearson et al. (2005)  (3) Hairiah et al. 

(2011)  และ (4) Walker et al. (2012)   ในแปลงตวัอย่างแบ  (nested plot)   ตน้ไม้ขนาดใหญ่ (dbh>50cm) ตอ้ง

ตรวจวดัในแปลงที่ขนาดใหญ่ขึน้  ในขณะที่  แปลงขนาดเล็ก  ใชส้ าหรบัตน้ไมท้ี่มีขนาดเล็กเท่านั้น (ตามภาพที่ A5-1) 

 

แปลงขนาดใหญ่    รศัมี 

20m   ต้นไม้ >50cm dbh 

 

แปลงขนาดกลาง    รศัมี 

14m     ต้นไม้ >20cm dbh 

 

แปลงขนาดเลก็    รศัมี 

4m       ต้นไม้ 5-20cm 

dbh 

 

แปลงขนาดใหญ่    20m 

x 50m   ต้นไม้ >50cm 

dbh 

 

แปลงขนาดกลาง    17m 

x 35m     ต้นไม้ 20-

50cm dbh 

 

แปลงขนาดเลก็    5m x 

10m       ต้นไม้ 5-

20cm dbh 

 

http://www.winrock.org/Ecosystems/tools.asp
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ถงึแมว้่า การตรวจวดั dbh และความสูงของตน้ไมจ้ะช่วยให ้การค านวณมีความถูกตอ้งมากขึน้ แตก่ารตรวจวดัความสูง ของ

ตน้ไมต้อ้งใชเ้วลาในการตรวจว ัดนาน  (Pearson et al., 2005)  และยุ่งยาก เพราะยอดตน้ไม้มกัจะถูกบิดเบือนจากระย ะปก

คลุม (canopy) ซึง่ตอ้งตดัสินใจว่าจะตรวจว ัดความสูงหรือไม่กอ่นลงพืน้ที่จริง โดยต ัง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มูลที่ มีอยู่ รวมถึง

ขอ้มูลที่ไดจ้ากการส ารวจส่ิงปกคลุมดนิเบือ้งตน้ สมการ allometric ในการค านวณชีวมวลเหนือดนิ มีท ัง้แบบที่ใชแ้ละแบบไม่

ใชต้วัแปรควมสูงตน้ไม ้   

 

เม่ือด าเนินการตรวจวดั dbh ของตน้ไมใ้นแปลงตวัอย่างเสร็จ  กจ็ะทราบคา่ชีวมวลเหนือดนิ โดยใชส้มการ allometric  ซ ึง่

ค านวณจากตวัแปร dbh  ความสูง (ทางเลือก)  และความหนาแน่นของไม ้  

บางวิธีการค านวณค่าชีวมวลเหนือดนิจากคา่  dbh  เพียงแคท่ราบข ้อมูลสายพนัธุพ์ืชที่พบ (อย่างน้อยระดบั genus) และ

ความหนาแน่นไม ้  กส็ามารถค านวณหาคา่ชีวมวลเหนือพืน้ดนิได ้  ส่วนขอ้มูลความหนาแน่นของหลายสายพนัธุพ์ืช  สามารถ

อ ้า ง อิ ง ได ้จ า ก  (1) Brown (1997)   (2)  IPCC (2006)  แล ะ  (3) World Agroforestry Center’s Wood Density 

Database 

 

ป่าดบิชืน้จะมีความหลากหลายของพนัธุพ์ืชสูง มีมากถงึ 300 สายพนัธุ ์ (de Oliveira & Mori, 1999)  ดงันั้น การใชข้อ้มูล

สายพนัธุพ์ืชเพียงอย่างเดยีวจึงไม่เหมาะสม (Chave et al., 2005)  นอกจากจะจดักลุ่มประเภทสายพนัธุพ์ืชที่พบ แลว้ใช ้

สมการ allometric ตามปกตใินการค านวณคา่ชีวมวลเหนือดนิ ซ ึง่เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพราะคา่ dbh เพียงอย่างเดยีว

มีความถูกตอ้งสูงมากกว่า 95% ของการเก็บกกัคารบ์อนในป่าดิบชื ้น (Brown, 2002) ซ ึง่สมการ allometric ตามปกติ 

พฒันามาจากฐานขอ้มูลจากตน้ไมจ้ านวนมากที่ มีขนาด dbh หลายขนาด (Brown, 1997; Chave et al., 2005) 

 

สมการ allometric ทุกสมการ  จ าเป็นตอ้งใชค้า่ dbh ในการค านวณ แตใ่นบางสมการ จะตอ้งใชค้า่ความสูงและ/หรือคว าม

หนาแน่นเพิ่มเติม (โดยท ั่วไป ค่าเฉล่ียน ้าหนัก สามารถใช ้แทนค่าความหนาแน่นได)้  Brown (1997) สร ้างสมการ 

allometric ส าหร ับป่าดิบชื ้นขึ ้นมาจากข ้อมูลที่ เก็บมาจากเกาะกะลิมานตนั (Kalimantan) และป่าในเขตร ้อนชืน้อื่นๆ  

ในขณะที่   ผลงานวิจ ัยอื่นๆ จะพ ัฒนาสมการเฉพาะเจาะลงส าหร ับป่าบางประเภท เช่น   ป่าสนผลัดใบที่ต ่า  ( lowland 

dipterocarp forests)  (Basuki et al., 2009)  ส านักเลขาธิการของ RSPO ไดร้วบรวมฐานข ้อมูลที่ เกี่ยวกบัสมกา ร 

allometric ส าหรบัหลากหลายพนัธุพ์ืชและหลากหลายระบบนิเวศในหลายภูมิภาค ซ ึง่จะเผยแพร่ใหแ้กผู่ท้ี่สนใจเท่านั้น  ใน

การเลือกใชส้มการ allometric  ควรพิจารณาเลือกสมการที่พฒันามาเฉพาะสายพนัธุพ์ืชที่พบในพื ้นที่ปลูกใหม่   รวมถึง

ลกัษณะภูมิประเทศรอบขา้ง   ยกตวัอย่างเช่น  ถา้พืน้ที่ปลูกใหม่เป็นป่าเส่ือมโทรมในปาปวันิวกนีิ (Papua New Guinea 

(PNG))  ควรเลือกสมการที่พฒันาส าหร ับพืน้ที่ Sulawesi ถา้หากไม่มีสมการส าหร ับ PNG โดยเฉพาะ   แทนที่จะเลือกใช ้

สมการที่พฒันาส าหรบัพืน้ที่ในเปรู    อีกทางเลือก  คอื  เลือกใชส้มการที่พฒันามาจากฐานขอ้มูลหลายภูมิภาค ดงัเช่นสมการ  

pan-tropical allometric ที่ Brown (1997) พฒันาขึน้  

 

ถา้จ าเป็นตอ้งใชค้า่ความหนาแน่นในการค านวณ  Brown (1997) เสนอคา่ในช่วง 0.40-0.69 g/cm3 ซึง่พฒันาฐานขอ้มูล

มาจากหลายสายพนัธุจ์ ากเขตรอ้นชื ้นในภูมิภาคเอเชีย  ขณะที่ผลงานวิจยัอื่น ใชค้า่   0.67 g/cm3 ส าหรบัเกาะบอร เ์ นียว 

และอเมซอน   (Chave et al., 2006; Fearnside, 1997; Paoli et al., 2008) หรือใชค้า่ 0.60 g/cm3   ส าหรบัหมู่เกา ะสุ

มาตรา (Ketterings et al., 2001) และ ซาบาห ์(Morel et al., 2011)  

 

ชีวมวลที่ไม่ใช่ตน้ไม ้ หรือ ตน้ไมท้ี่ถกูท าลาย  จะด าเนินการตรวจวดักต็อ่เม่ือส่ิงปกคลุมดนินั้นเป็นองคป์ระกอบหลักที่ส า คญัใน

พืน้ที่นั้น เช่น ทุ่งหญา้  หรือ ไมพุ้่ม ที่มีตน้ไมป้รากฎไม่หนาแน่น  (Pearson et al., 2005)  ส าหรบัพืน้ที่ป่าไม ้   ส่ิงปกคลุม

ดนิที่ไม่ใช่ตน้ไมไ้ม่นับเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญั  
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ภาคผนวกท่ี 6   การค านวณปรมิาณคารบ์อนเฉพาะแต่ละประเภทสิ่ง

ปกคลุมดิน จากการตรวจวดั dbh  

 ขัน้ตอน  ผลลพัธจ์ากกการตรวจวดั (หน่วย) 

สิง่ท่ีจ าเป็น    

  ตรวจวดั dbh  ขนาดเสน้ผ่าศูฯยก์ลางของตน้ไม ้ 1 

ตน้ (cm) 

    

 

• ค่า Dbh  

• ความสงู (ทางเลอืก) 

• ความหนาแน่นไม ้(ค่าเฉลีย่น ้าหนักจาก

แหลง่ท่ีน่าเชือ่ถือ, ทางเลอืก) 

• สมการ Allometric (เลอืกสมการท่ี

เหมาะสมจากแหลง่ท่ีน่าเชือ่ถือ) 

 ใชส้มการ allometric เพ่ือแปลง

ค่าการตรวจวดั dbh เป็นค่าชวีมวล

เหนือดิน 

 ชวีมวลเหนือดินของตน้ไม ้1 ตน้ (ตนั) 

 ใหท้ าซ า้ ส าหรบัทุกตน้ไมท่ี้ตรวจวดั   

 รวมผลค่าชวีมวลของทุกตน้ไมท่ี้อยู่

ในแต่ละแปลงตวัอย่าง 

 ค่าชวีมวลเหนือดินและชวีมวลใตด้ิน 

(ราก) ของตน้ไม ้1 ตน้ (ตนั) 

    

• ค่าชวีมวลเหนือดิน  

• อตัราสว่นของชวีมวลใตด้ินต่อชวีมวล

เหนือดิน (จากแหลง่ท่ีน่าเชือ่ถือ) 

ค านวณค่าชวีมวลใตด้ิน และน าไป

รวมกบัค่าชวีมวลเหนือดิน  

 

 ค่าเฉลีย่ชวีมวลต่อ 1 ha ส าหรบัแต่ละ

ประเภทสิง่ปกคลมุดิน (ตนั/ha) 

    

• ขนาดพืน้ท่ีแปลงตวัอย่างในแต่ละประเภท

สิง่ปกคลมุดิน (ha) 

รวมผลชวีมวลของทุกแปลงตวัอย่าง

ในแต่ละประเภทสิง่ปกคลมุดิน  และ

ค านวณค่าเฉลีย่ต่อพืน้ท่ี 1 ha 

  ค่าเฉลีย่ชวีมวลต่อ 1 ha ส าหรบัแต่

ละประเภทสิง่ปกคลมุดิน (ตนั/ha) 

    

• ค่าเฉลีย่ชวีมวลต่อ 1 ha ส าหรบัแต่ละ

ประเภทสิง่ปกคลมุดิน 

• ค่ามาตรฐานคารบ์อน 

ใชค้่ามาตรฐานคารบ์อนในการ

แปลงค่าชวีมวลเป็นปรมิาณ

คารบ์อน 

 ค่าเฉลีย่ปรมิาณคารบ์อน ส าหรบัแต่

ละประเภทสิง่ปกคลมุดิน (tC/ha) 

    

ภาพที ่A6-1  ข ัน้ตอนในการค านวณปรมิาณคารบ์อนจากการตรวจวดั dbh ส าหรบัแต่ละประเภทสิง่ปกคลมุดิน 

 

ควรเปรียบเทียบคา่เฉล่ียปริมาณคารบ์อนส าหรบัแตล่ะประเภทส่ิงปกคลุมดนิที่ค านวณไดก้บัค่ามาตรฐานที่ RSPO ก าหนดไว ้ 

(ด ูตารางที่ 3)  ถา้คา่จากการค านวณแตกตา่งจากคา่มาตรฐานของ RSPO มาก  เช่น คา่ที่ค านวณใกลเ้คยีงกบัคา่มาตรฐาน

ของ RSPO ที่ก าหนดไวส้ าหรบัประเภทอื่น จ าเป็นตอ้งกลบัไปตรวจสอบการจ าแนกส่ิงปกคลุมดนิว่าถูกตอ้งหรือไม่ รวมท ัง้การ



 

RSPO-PRO-T04-003-V 2.0-THA  53 

 

เกบ็ตวัอย่างเป็นไปตามที่ก าหนดไวห้รือไม่   หากเป็นไปได ้ ควรใหห้น่วยงานอิสระด าเนินการตรวจสอบอีกรอบ    (Pearson 

et al., 2005)   

 

หากหลงัจากความพยายามเพิ่มเตมิเหล่านี้ แตค่า่ที่ค านวณไดย้งัคงแตกตา่งจากคา่มาตรฐานของ RSPO อยู่  บริษัทสามารถ

ใชค้า่ค านวณแทนค่ามาตรฐานของ RSPO ได ้หากกระบวนการ สุ่มเก็บตวัอย่างเป็นไปอย่างถูกตอ้งและมีความเชื่อ มั่ นใน

ระดบัสูง  เน่ืองจากคา่ที่ค านวณไดจ้ากการเก็บตวัอย่างมีแนวโน้มที่จะใหผ้ลลพัธท์ี่ถูกตอ้งมากกว่าคา่มาตรฐานของ RSPO ที่

เป็นเพียงคา่เฉล่ีย ซ ึง่อาจจะไม่เหมาะสมกบัทุกกรณี 
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ภาคผนวกท่ี 7  ค าถามท่ีพบบ่อยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการ

ประเมนิการปล่อย GHG  

1. แนวทางปฏบิติัในการประเมินการปล่อย GHG ตามกรอบของ RSPO ในพ้ืนท่ีปลูกใหม่มีอะไรบา้ง ? 

RSPO ไดจ้ดัท าวิธีการการประเมินการปล่อย GHG ในพ้ืนท่ีปลูกใหม่ส าหรบัผูป้ลูก ซึง่มีลกัษณะใช ้งา นง่ าย 

สามารถใชค้ านวณปริมาณการเก็บบกกัคารบ์อนในพืน้ที่ใช ้สอยประเภทตา่งๆ ที่น ามาใชใ้นการปลูกปาลม์น ้ามนั   จาก

แนวทางปฏิบตัิในการประเมิน GHG ดงักล่าว  ผูป้ลูกจะทราบ 1) ปริมาณการเก็บกกัคารบ์อนและปริมาณการ ปล่ อย 

GHG ที่เปลียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงพืน้ที่ ใชส้อยประเภทอื่น เพื่อมาปลูกปาลม์น ้ามนั  2) ปริมาณน ้าที่

สามารถระบายออกไดใ้นพืน้ที่ ป่าพรุ  3) แผนการด าเนินงานในการลดปริมาณการปล่อย GHG ที่เกดิขึน้ในพืน้ที่ปลูก

ใหม่   ในแนวทางปฏิบัติในการประเมิน GHG นี้ อา้งอิงมาจากคู่มือในการประเมินคารบ์อน ตามกรอบของ RSPO 

(RSPO Carbon Assessment Tool)  เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์อ้ก าหนดที่ 7.8 ใน RSPO P&C ฉบบัปี 2556 และ

สอดคลอ้งกบัหลกัการขอ้ที่ 7 – การส ารวจดนิ การประเมินผลกระทบตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (SEIA) และการประเมิน

ส่ิงที่มีคณุคา่สูงคา่ตอ่การอนุรกัษ ์ (HCV) 

 

2. เกณฑข์อ้ก าหนดท่ี 7.8 คืออะไร ? 

เกณฑข์อ้ก าหนดที่ 7.8 เป็นขอ้ก าหนดใหม่ใน RSPO P&C ฉบบัปี 2556  ซึง่ก าหนดใหพ้ืน้ที่ปลูกใหม่ตอ้งด าเนิน การ

ลดการปล่อย GHG  ตวัชี ้ว ัดภายใตเ้กณฑข์ ้อก าหนดนี้  ไดแ้ก่ 1) การคน้หาแหล่งที่มาของการปล่อย GHG  2) 

ค านวณปริมาณคารบ์อนที่ถกูปล่อยออกมาและปริมาณคารบ์อนที่ถูกเกบ็กกัไว ้  3) การวางแผนด าเนินงานเพื่อลดการ

ปล่อย GHG  หมายรวมถงึการหลีกเล่ียงปลูกปาลม์น ้ามนัในพื ้นที่ที่มีการเก็บกกัคารบ์อนสูง และมาตรการอื่นๆที่ช่ วย

เพิ่มการเกบ็กกัคารบ์อน    

 

3. เกณฑข์อ้ก าหนดท่ี 7.8 จะบงัคบัใชเ้มื่อไหร่ ? 

นับจากวนันี้ จนถงึ 31 ธนัวาคม 2559 เป็นระยะทดลองใชง้านของเกณฑข์อ้ก าหนดที่ 7.8  โดยหลงัวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 จะบงัคบัใชเ้กณฑข์อ้ก าหนดที่ 7.8อย่างสมบูรณแ์บบ ดงันั้น รายงานการประเมินการปล่อย GHG จะเป็นหน่ึงใน

รายงานที่ตอ้งน าส่งตามแนวทางปฏิบตัสิ าหรบัพืน้ที่ปลูกใหม่ (NPP)    

 

ในระหว่างนี้  คณะท างานดา้นการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (ERWG) จะท าการปรบัปรุงโปรแกรมการค าน วณ  

คา่ตวัแปรต่างๆ  ค าอธิบายการใชง้าน เพื่อใหโ้ปรมแกรมสมบูรณ ์มากขึน้  ดงันั้น  การรายงานการปล่อย GHG ตอ่

สาธารณชน จะเป็นไปตามความสมัตรใจ   

 

ต ัง้แตว่นัที่ 1  มกราคม  2558 รายงานการประเมินการปล่อย GHG ฉบบัย่อภายใตเ้กณฑข์อ้ก าหนดที่ 7.8 ตอ้งน าส่ง

ใหก้บัส านักเลขาธิการ RSPO แยกตา่งหากจากรายงานอื่นๆ ใน NPP   รายงานฉบบันี้จะไม่ถกูเผยแพร่ในเว็บไซตจ์อ ง 

RSPO  อย่างไรกต็าม  รายงานฉบบันี้จ าเป็นตอ้งน าส่งใหก้บั ERWG   

  

4. ในระยะการทดลองใชง้าน การปฏบิติัตามเกณฑข์อ้ก าหนดท่ี 7.8 เป็นไปตามความสมคัรใจหรือไม่ ? 

นับตัง้แต่ 1 มกราคม 2558  การปฏบิติัตามเกณฑข์อ้ก าหนดท่ี 7.8 นับเป็นภาคบงัคับส าหร ับพ้นท่ี ปลูก

ใหม่ทัง้หมด  บริษทัต่างๆตอ้งน าส่งรายงานฉบับย่อใหก้บั ERWG  ผ่านส านักเลขาธิการ RSPO  เพียงแค่การ

รายงานตอ่สาธารณชนยงัคงเป็นไปตามความสมคัรใจ  แตภ่ายหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป การรายงานกระ

ประเมินการปล่อย GHG จะตอ้งเผยแพร่ตอ่สาธารณชน พรอ้มกบัรายงานอื่นใน NNP  

 

 

5. จ าเป็นตอ้งค านึงถึงการปล่อย GHG จากการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินในอดีตดว้ยหรือไม่ ? 

ไม่จ าเป็น   ใหบ้ริษัทค านวณแคก่ารเกบ็กกัคารบ์อนในพืน้ที่ใชส้อยนั้นๆ กอ่นเปล่ียนมาปลูกปาลม์น ้ามนัเท่านั้น  อย่าไป

สบัสนกบัเง่ือนไขภายใตเ้กณฑข์อ้ก าหนดที่ 7.3 ที่ก าหนดใหว้ิเคราะหเ์ปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดนิ หลงัจากปี 2548   
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6. เกณฑใ์นการบ่งชี้พ้ืนท่ีเก็บกกัคารบ์อนสูง คืออะไร ? 

RSPO ตระหนักถงึความทา้ทายในการบ่งชีพ้ืน้ที่ เก็บกกัคารบ์อนสูง โดยเฉพาะเม่ือค านึงถงึ ความแตกตา่งของพ ันธพ์ืช

ตามภูมิภาค ระบอบการปกครอง และความตอ้งการข ัน้พืน้ฐานทางสงัคมและเศษฐกจิ   

  

RSPO ไม่มีเกณฑบ่์งชีพ้ืน้ที่เก็บกกัคาร บ์อนสูง  อย่างไรกต็าม  มีการนิยามพืน้ที่ที่เกบ็กกัคารบ์อนต า่ไวใ้นภาคผนวกที่  

2 ภายใต ้RSPO P&C ฉบบัปี 2556  พืน้ที่ที่เกบ็กกัคารบ์อนต า่ คอื  พืน้ที่ที่มีปริมาณคารบ์อนที่เกบ็กกั (ท ัง้บนดนิและ

ใตด้นิ) เท่ากบัหรือน้อยกว่าการเกบ็กกัคารบ์อนในพืน้ที่ปลูกใหม่ภายในหน่ึงรอบการปลูก   เช่น  พืน้ที่ว่างเปล่า  

 

แนวทางปฏิบตัใินการประเมินการปล่อย GHG นี้ จดัท าขึน้ส าหรบัสามาชิกที่ตอ้งการค านวณการเปล่ียนแปลงการ เก็บ

กกัคารบ์อนและปริมาณการปล่อย GHG  อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดนิ   เม่ือน าเอาผลการกระเมิน การ

ปล่อยGHG มาพิจารณาร่วมกบัการประเมิน HCV และ SEIA   สมาชิกจะสามารถเลือกแนวทางการจดัการพืน้ที่ ปลู ก

ใหม่ไดอ้ย่างเหมาะสม  สามารถจดัท าแผนบรรเทาผลกระทบและรายงานการปล่อย GHG สุทธิได ้ 

 

บริษัทจ าเป็นตอ้งทบทวนขอ้ดแีละขอ้เสียในแตล่ะแนวทางการจดัการ  ไดแ้ก ่    

• หลีกเล่ียงพืน้ที่ที่มีการเก็บกกัคารบ์อนสูง  หรือพืน้ที่ที่จะมีการปล่อย GHG  (หากมีการเปล่ียนมาปลูกปาล ์ม

น ้ามนั)  

• มาตรการตา่งๆในการ เพิ่มการเก็บกกัคารบ์อน เช่น  ดแูลรกัษาพืน้ที่อนุรกัษ ์ จดัท าพืน้ที่กนัชนตามแนวตล่ิ ง  

เป็นตน้ 

• หลีกเล่ียงพืน้ที่ HCV  ที่พบในการประเมิน HCV   

• หลีกเล่ียงพืน้ที่ป่าพรุ   

• การจดัการบางอย่าง เช่น  การสรา้งถนนเพื่อเขา้ถงึพืน้ที่ ประเดน็ทางเศรษฐกจิและสงัคม  

ท ัง้นี้  บริษัทควรระบุเหตผุลในการเลือกปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ที่นั้นๆ  

7. มีความเชื่อมโยงกนัหรือไม่ระหว่าง “การศกึษาพ่ืนท่ีเก็บกกัคารบ์อนสูง (HCSA) และการส่งเสริมการเก็บ

กกัคารบ์อน (HCS+)” และ “กระบวนการ RSPO” ? 

 

สมาชิกส่วนใหญ่ใน RSPO ไดใ้ห ้ค ามั่นส ัญญาในการด าเนินการ HCS+ และ HCSA  โดยผ่านส านักเลขาธิการ 

RSPO และสมาชิกของ ERWG  แนวทางปฏิบัตใินการประเมินการปล่อย GHG ในพืน้ที่ปลูกใหม่จะปร ับปรุงให ้ เ ป็น

ปจัจุบนัภายหลงัระยะทดลองใชง้าน ( 31 ธนัวาคม 2559) เพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบัการรายงานตอ่สาธารณชน นับจาก

วนัที่ 1 มกราคม 5260 เป็นตน้ไป  ในฉบบัปร ับปรุงล่าสุด การด าเนินการ HCS+ และ HCSA (หรือการด าเนิน การ

ร่วมกนั) จะเป็นที่ยอมรบัว่าเป็นหน่ึงมาตรการในการประเมินการปล่อย GHG  อย่างไรกต็าม  บริษัทยงัตอ้งปฏิบัติตา ม

แนวทางปฏิบตัอิื่นๆที่ไม่ไดร้วมอยู่ใน HCS+ และ HCSA 

 

8. บริษทัท่ีเป็นสมาชิก RSPO  สามารถใชว้ิธกีารในการศกึษา HCS+ เพ่ือปฏบิติัตามเกณฑข์อ้ก า หนด ท่ี 

7.8  ไดห้รือไม่? 

บริษทัท่ีเป็นสมาชิก RSPO  ท่ีตอ้งการใชว้ิธกีาร HCS+  ควรจะ 

 

i) ใช ้วิธีการที่ระบุใน HCS+ เพื่อจ ัดท าแผนที่  และค านวณปริมาณคารบ์อนที่ เก็บกกับนดิน (ควรเลือกใช ้

เครื่องมือที่แสดงแผนที่ที่ มีความละเอียดสูง  เช่น Lidar) 2) และคารบ์อนที่เกบ็กกัในดนิ  พรอ้มท ัง้จดัท าแผน

ที่การใชท้ี่ดนิที่ระบุคา่การเกบ็กกัคารบ์อน  

ii) ใชค้า่การเกบ็กกัคารบ์อนที่ 75 ตนัคารบ์อน/เฮกแตร ์ (รวมคา่คารบ์อนบนดนิ/คารบ์อนใตด้นิ/คารบ์อนจา ก

ซากพืชที่ย่อยสลาย) เป็นเกณฑใ์นการเลือกพืน้ที่ปลูกใหม่ เพื่อใหค้ารบ์อนสุทธิในพืน้ที่ปลูกเป็นกลาง   

iii) ใชค้า่การเกบ็กกัคารบ์อนที่ 75 ตนัคารบ์อน/เฮกแตร ์ ส าหรบัคารบ์นในดนิเป็นเกณฑ ์   

iv) ใชแ้นวทางปฏิบตัใินการประเมิน GHG ตามกรอบ RSPO หรือโปรแกรมการค านวณ Palm GHG เพื่อที่จะ  

a. ประเมินการปล่อย GHG ที่มาจากการบวนการตา่งๆในโรงสกดัน ้ามนัปาลม์  

b. จดัเตรียมแผนการจดัการลดการปล่อย GHG    
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c. จดัเตรียมกระบวนการตรวจตดิตาม  

 

9. บริษ ัทท่ีเป็นสมาชิก RSPO  สามารถใช้เครื่องมือ HCSA เพ่ือปฏิบ ัติตามเกณฑข์อ้ก าหนดท่ี 7.8  ได้

หรือไม่ ? 

บริษทัท่ีเป็นสมาชิก RSPO  ท่ีตอ้งการใชว้ิธกีาร HCS  ควรจะ : 

i) ใช ้วิธีการที่ระบุในเครื่องมือ HCSA เพื่อจ ัดท าแผนที่ ป่าที่ เก็บกกัคารบ์อนสูง   (หมายเหตุ ใน HCSA  ไม่มีการ

ค านวณคารบ์อนที่เก็บกกัในดนิ ซ ึง่เป็นผลมากจากการห ้ามบุกรุกพืน้ที่ ป่าพรุ หากบริษัทใดเลือกที่จ ะใช ้เครื่อง มือ 

HCSA แสดงว่าบริษัทนั้นจะไม่บุกรุกพืน้ที่ ป่าพรุ)  ดนิพรุ เป็นดนิที่มีอินทรียว์ตัถมุากกว่า 65% ในระดบัความลึก 50 

ซม. ขึน้ไป (อา้งอิงจากคูมื่อการจดัการที่ด ี ส าหรบัการปลูกปาลม์ในพืน้ที่ป่าพรุตามกรอบ RSPO)     

ii) จดัท าแผนการด าเนินงาน  โดยที่เลือกว่าพืน้ที่ส่วนใดจะน ามาปลูกปาลม์น ้ามนั  และพืน้ที่ส่วนใดจะดแูลฟ้ืนฟู  

iii) ปฏิบตัติามแนวทางปฏิบตัิในการประเมิน GHG ตามกรอบ RSPO / โปรแกรมค านวณ Palm GHG เพื่อที่จะ  

a) ค านวณการปล่อย GHG ที่เกดิจากกจิกรรมตา่งๆในสวนปาลม์น ้ามนัและโรงกสดัน ้ามนัปาลม์  

b) จดัเตรียมแผนการจดัการลดการปล่อย GHG รวมถงึมาตรการตา่งๆที่จะน ามาใช ้

c) จดัต ัง้ระบบการตรวจตดิตาม  
 

10.  ต้องรายงานอะไรบ้างในรายงานการประเมินการปล่อย GHG ฉบับย่อ เพ่ือให ้เป็นไปตามเกณฑ ์

ขอ้ก าหนดท่ี 7.8 ? 

เนื้อหาที่ควรระบุในรายงาน ไดแ้ก ่ บทสรุปการประเมินการ เก็บกกัคารบ์อน (ตวัชีว้ดัที่ 7.8.1) และบทสรุปแผน การ

จดัการ (ตวัชีว้ดัที่ 7.8.2)    ในแนวทางปฏิบตัใินการประเมินการปล่อย GHG มีการระบุโครงร่างรายงานอย่างละ เอีย ด  

ทางบริษัทควรจดัท ารายงานโดยใชรู้ปแบบโครงร่างรายงานที่ก าหนดไว ้  
 

11.  ประเด็นอะไรบา้งท่ีพบบ่อยในรายงาน ? 

ประเดน็ที่พบบ่อย  ไดแ้ก ่ : 

• ความสบัสนกบัการวิ เคราะหก์าร เปล่ียนแปลงการใช ้ประโยชนท์ี่ดนิ (เกณฑข์อ้ก าหนดที่ 7.3)  ในบางกรณี  

การประเมินการเกบ็กกัคารบ์อนจะยึดเดอืนพฤศจิกายน 2548 เป็นปีฐาน  แตไ่ม่ใช่ขอ้บงัคบั  

• รายละเอียดในแผนที่ไม่ชดัเจน เช่น  พืน้ที่ส่วนใดจะน ามาใชป้ลูกปาลม์น ้ามนั  และส่วนใดจะท าการฟ้ืนฟู  ผล

การทวนสอบความแม่นย าของแผนที่กบัภาคพืน้ดนิ  

• ค าอธิบายเกีย่วกบัชนิดพนัธุพ์ืชและการเกบ็กกัคารบ์อนในพืน้ที่ปลูกใหม่ ไม่เพียงพอ  

• ในกรณีที่อยู่ระหว่างการปลูกปาลม์น ้ามนั (โดยเริ่มปลูกกอ่นเดอืน มกราคม 2553 และทยอยปลูกในปีถดัไป ) 

หรือในกรณีที่พืน้ที่ปลูกใหม่อยู่ในขอบเขตเดยีวกบัพื ้นที่ที่ มีการด าเนินการอยู่กอ่นแลว้  การรารยงานการ

ปล่อย GHG ในพืน้ที่ปลูกใหม่ ไม่แยกแยะจากพืน้ที่เกา่ใหช้ดัเจน  

• ขาดแคลนการทดสอบแนวทางเลือกและการซอ้นทบัแผนที่ต่างๆ (รวมการประเมิน HCV การประเมิน SEIA 

และการประเมินการ เก็บกกัคารบ์อนไวใ้นแผนที่เดยีวกนั)  ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายการบุกรุกป่าไม้แล ะป่ า

พรุ  แนวทางเลือกที่ใชใ้นการประเมินการปล่อย GHG ควรมีความสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวดว้ย    

• แนวทางเลือกอธิบายไม่ชดัเจน และแนวทางเลือกตา่งๆยงัไม่เหมาะสม   

• ไม่มีความชดัเจนว่า การประเมินการเก็บกกัคารบ์อนในพืน้ที่ปลูกใหม่  ส่งผลใหมี้การจดัการส่งเสริมการ เก็บ

กกัคารบ์อนในพืน้ที่อื่นๆเพิ่มเตมิ ซ ึง่อยู่ภายนอกพืน้ที่ HCV ที่คน้พบ   

• ค าอธิบายไม่ชดัเจนว่า ไดมี้การประมวลผลการประเมินการเกบ็กกัคารบ์อนร่วมกบัการประเมินอื่นๆ (เช่น การ

ประเมิน HCV และการประเมิน SEIA ) ดว้ยหรือไม่และอย่างไร เพื่อจดัท าแผนการจดัการสวนปาลม์น ้ามนั   

 

12.  ความคาดหวงัท่ีจะใหเ้กษตรกรรายย่อยปฏบิติัตามเกณฑข์อ้ก าหนดท่ี 7.8  ? 

ส าหรบัเกษตรกรรายย่อย  การปฎิบัติตามเกณฑข์อ้ก าหนดเป็นความร ับผิดชอบของบริษ ัทท่ีดูแลจ ัดการ

โครงการ     พืน้ที่ปลูกใหม่ส าหรบัเกษตรกรรายย่อยในโครงการ  จ าเป็นตอ้งปฏิบตัติามแนวทางปฏิบตัิในการประ เ มิน

การปล่อย GHG  เกษตรกรรายย่อยแบบอิสระจะมีความยุ่งยากในการประเมินการปล่อย GHG   เน่ืองจากขาดแคลน

ทร ัพยากรและแนวทางการปฏิบัติส าหร ับเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ เพื่อให ้เป็นไปตามข ้อก าหนดที่  7.8  ท ัง้นี้   

คณะท างาน   ERWG และคณะท างานเกษตรกรรายย่อย (SHWG) จะร่วมกนัจดัท าแนวทางปฏิบตัดิงักล่าว   
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RSPO will transform markets to make 

sustainable palm oil the norm 

 

FIND OUT MORE AT 

www.rspo.org 
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