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อภธิานศัพท์ 
 

ค าศัพท์ ค าจ ากดัความ 

พืน้ท่ีทิง้ร้างจากการเกษตร พืน้ท่ีทางการเกษตร (รวมถึงฟาร์มปศสุตัว์) ที่ไมม่ีการด าเนินการใดๆมาเป็น
ระยะเวลาเกินกวา่ 3 ปี (ในขณะที่มีการน าสง่ NPP) 

การพฒันาที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงการจดัตัง้โรงงาน ตวัสกดัเมลด็ใน แปลงเพาะ โรงเรือน และส านกังาน 
ถนน แนวเขตพืน้ท่ีแบบถาวร ร่องระบายน า้ โรงงานบ าบดัน า้เสยี จดุรวบรวม
ผลผลติ การท าขัน้บนัไดในพืน้ท่ีลาดเอียง งานท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพืน้ท่ี 
แปลงสวนปาล์มของเกษตรกร และการพฒันาอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการ
พฒันาปลกูปาล์มในพืน้ท่ีใหม ่ทัง้ที่เกิดขึน้จากการด าเนินการของผู้ปลกูเองหรือ
บคุคลที่สาม 

การเก็บกกัคาร์บอน     ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีนงึ  หมายรวมถึงคาร์บอนท่ีสะสมอยู่
บนพืน้ดินและใต้พืน้ดิน ซึง่ระบไุว้ในข้อก าหนดการประเมินการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจกส าหรับพืน้ท่ีปลกูใหมต่ามกรอบ RSPO5   โดยอ้างถงึภาคผนวกที่ 2 ของ
RSPO P&C ฉบบัปี 2013 ส าหรับค านิยามของพืน้ท่ีกกัเก็บคาร์บอนต ่า 

การประเมินการเก็บกกัคาร์บอน   การตรวจวดัการเก็บกกัคาร์บอนในพืน้ท่ีปลกูใหมต่ามวิธีการท่ีแนะน า ซึง่ระบไุว้
ในข้อก าหนดการประเมินการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกส าหรับพืน้ท่ีปลกูใหมต่าม
กรอบ RSPO    
ในกรณีพืน้ท่ีดินพรุ จะพจิารณาแคค่าร์บอนที่สะสมในชีวมวลบนพืน้ดินและใต้
พืน้ดิน และอินทรีย์วตัถใุนดิน 

การเปลีย่นแปลง  ในบริบทของ NPP การเปลีย่นแปลง หมายถงึ กระบวนการในการเตรียมพืน้ท่ี
ใดๆก็ตามที่ไมใ่ช่พืน้ท่ีปลกูปาล์มน า้มนัมาก่อนเพื่อทีจ่ะปลกูปาล์มน า้มนั 

ดินที่มีความเปราะบาง  ดินพรุ  ป่าโกงกาง  พืน้ท่ีชมุน า้  (อ้างองิภาคผนวกที่ 2 ในหลกัการและเกณฑ์
ก าหนดตามกรอบ RSPO ในปี  2013 )   

การยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
สมคัรใจ (FPIC) 
 

FPIC คือ การเจรจาตอ่รองเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยสมคัรใจระหวา่งผู้ลงทนุ 
และบริษัทหรือภาครัฐ และกลุม่ชนพืน้เมือง (ชมุชนตามจารีตประเพณี) 
ลว่งหน้าก่อนจ าท าสวนปาล์มน า้มนั จดัท าสมัปทานป่าไม้ หรือจดัท าโครงการ
ใดๆ ที่มีสทิธิพงึจะท าตามกฎหมาย  ครอบคลมุถงึสทิธิของกลุม่ชนพืน้เมืองทีจ่ะ
ปฏิเสธโครงการใดๆ หรือแสดงสทิธิวา่ต้องการอนรัุกษ์พืน้ท่ีนัน้ๆไว้  

การตรวจสอบภาคพืน้ดิน กระบวนการรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิจากการสงัเกตการณ์ และ/หรือ การตรวจวดั 
เพื่อทวนสอบผลการส ารวจระยะไกล  เช่น  ข้อมลูจากดาวเทียม   

การประเมินอยา่งเป็นอิสระ  ด าเนินการโดยยตุิธรรมและไมล่ าเอียง  กระท าโดยบคุคลท่ีสาม (บคุคลที่ไมม่ี
สว่นได้เสยี)   

สิง่ปกคลมุดิน  ประเภทของพืช  หิน  น า้  และอื่นๆ ที่ปกคลมุบนพืน้ผิวดิน   
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การจ าแนกประเภทสิง่ปกคลมุดนิ   การจ าแนกประเภทของสิง่ปกคลมุดินตามหลกัสากล ซึง่ระบุไว้ในข้อก าหนดการ
ประเมินการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกส าหรับพืน้ท่ีปลกูใหมต่ามกรอบ RSPO  โดย
ใช้การวเิคราะห์ทางระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์จากข้อมลูจากการส ารวจ
ระยะไกล    

การเตรียมพืน้ท่ีปลกู  การกระท าใดๆก็ตามทีเ่ตรียมพร้อมที่ดินส าหรับการปลกูปาล์มน า้มนั และ
กิจกรรมอื่นๆทีเ่ก่ียวข้อง  ได้แก่  การก าจดัพชืพรรณ  การปรับระดบัท่ีดินและ
การไถยกร่อง  

การใช้ที่ดิน   ประเภทของกิจกรรมที่ด าเนินการบนท่ีดินนัน้ๆ  
ดินด้อยคณุภาพ  ได้อธิบายไว้ในภาคผนวกที่ 2 ของ RSPO P&C2013 และค านิยาม

ระดบัประเทศในการตีความระดบัประเทศ (NI) 
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสทุธิ  ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมจากทกุแหลง่ก าเนิด หกัลบกบั

ปริมาณคาร์บอนที่ถกูตรึงเก็บไว้จากชัน้บรรยากาศ  ส าหรับรายละเอียดอ้างไป
ถึงขัน้ตอนการประเมินการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของทาง RSPO 

การมีสว่นร่วม  กระบวนการใดๆที่กระท าแบบมสีว่นร่วม  โดยเฉพาะให้โอกาสผู้มีสว่นได้เสยีเข้า
มามีสว่นร่วมในการรวบรวมและจดัหาข้อมลู ตลอดจนการการตดัสนิใจที่มี
ผลกระทบตอ่พวกเขาเหลา่นัน้  

ป่าปฐมภมูิ   หมายถึง ป่าไม้ที่ไมเ่คยผา่นการตดัโคน่ เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ไมจ่ ากดัอาย ุ
ได้แก่ ป่าไม้ที่ชมุชนท้องถ่ินหรือกลุม่ชนพืน้เมืองเข้ามาใช้สอยเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั 
และด ารงชีพแบบดัง้เดมิ  โดยค านงึถึงการอนรัุกษ์และการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งยัง่ยืน   โดยสภาพป่าไม้ ณ ปัจจบุนั มี
องค์ประกอบคอ่นข้างคล้ายคลงึกบัป่าไม้ตามธรรมชาติ และผา่นการฟืน้ฟตูาม
ธรรมชาติเป็นสว่นใหญ่ (อ้างอิงจาก FAO Second Expert Meeting On 
Harmonizing Forest related Definitions for Use by Various Stakeholders, 
2001, โดยการตีความระดบัประเทศอาจจะมคี านิยามทีเ่จาะจงกวา่นี)้ 

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ    การแจ้งให้สารณชนทราบข้อมลูผา่นช่องทางประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของ 
RSPO  เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความพงึพอใจ และ/หรือ การกระท าใดๆของผู้
ปลกูปาล์มน า้มนั  ตลอดจนความคิดเห็นตา่งๆ จากผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้อง ใน
ระหวา่งช่วงเวลาทีเ่ปิดรับฟังความคิดเห็นสาธรณะก่อนจะเร่ิมด าเนินโครงการ 

การปลกูทดแทน   การปลกูปาล์มน า้มนับนท่ีดินที่ผา่นการปลกูปาล์มน า้มนัมาก่อนหน้านี ้  
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บัญชีรายการค าย่อ  
 
ALS  ผู้ตรวจประเมินการออกใบอนญุาตโครงการ  

AMDAL เป็นภาษาอินโดนีเซยี หมายถงึการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan)  

CB  หนว่ยงานออกใบรับรอง   

CTF  คณะท างานด้านการชดเชยคา่ตอบแทน   

ERWG  คณะท างานด้านการลดการปลอ่ยมลพิษ   

FPIC  การเจรจาตอ่รองเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยสมคัรใจ 

GHG  ก๊าซเรือนกระจก   

HCV  สิง่ที่มีคณุคา่สงูตอ่การอนรัุกษ์ 

HCVRN  เครือขา่ยทรัพยากรในด้านสิง่ที่มคีณุคา่สงูตอ่การอนรัุกษ์   

HCS  เก็บกกัคาร์บอนไว้สงู   

IUP เป็นภาษาอินโดนีเซยี หมายถงึการอนญุาตให้ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัสวน (Ijin Usaha 

Perkebunan) 

IPHK เป็นภาษาอินโดนีเซยี หมายถงึ การอนญุาตให้มกีารใช้พืน้ท่ีป่า (Izin Pelepasan Kawasan Hutan) 

LUC  การเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ิน   

NI  การตีความระดบัประเทศ 

NPP  แนวทางปฏิบตัิส าหรับพืน้ท่ีปลกูใหม่    

P&C  หลกัการและเกณฑ์ก าหนด   

RSPO  มาตรฐานการผลติน า้มนัปาล์มอยา่งยัง่ยืน   

SEIA  การประเมินผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม  
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บทที่ 1  บทน า  
 
1.1  แนวทางปฏิบตัิส าหรับพืน้ท่ีปลกูใหมต่ามกรอบ RSPO (หรือ NPP) คืออะไร?   

ขัน้ตอนการปลกูปาล์มในพืน้ท่ีใหม ่ (NPP) ประกอบด้วยการประเมินและการทวนสอบข้อมลูโดยการด าเนินการของผู้
ปลกูและหนว่ยงานท่ีรับรองมาตรฐาน (CB) ก่อนที่จะมีการปลกูปาล์มในพืน้ท่ีใหม ่ เพื่อท่ีจะชว่ยเป็นแนวทางในการปลกู
ปาล์มอยา่งมคีวามรับผิดชอบ โดยที่ NPP จะต้องด าเนินการในพืน้ท่ีใดๆก็ตามที่มีการพฒันาส าหรับการปลกูใหม ่าโดนไมไ่ด้
ค านงึถึงขนาด (ha) โดยความตัง้ใจก็เพื่อท่ีจะลดผลกระทบในการปลกูปาล์มใหมใ่นพืน้ท่ีป่าปฐมภมูิ พืน้ท่ีที่มีคณุคา่สงูตอ่
การอนรัุกษ์ (HCV)  พืน้ท่ีที่มีการเก็บกกัคาร์บอนไว้สงู พืน้ท่ีดินทีด้่อยคณุภาพ ดินเปราะบาง หรือพืน้ท่ีของคนท้องถ่ินอาศยั
อยู ่การด าเนินการ NPP ได้ส าเร็จนัน้จะเป็นตวัที่จะชีว้ดัได้วา่ได้ด าเนินการตามหลกัการและเกณฑ์ก าหนดข้อที่ 7 ของ RSPO 
เมื่อมกีารพฒันาพืน้ท่ีใหมเ่กิดขึน้ 

 

หนึง่ในผลผลติของ NPP ก็คือสว่นของรายงานท่ีจะน าเสนอถงึกระบวนการปลกูปาล์มในพืน้ท่ีใหมไ่ด้ด าเนินการอยา่งไร
และที่ไหน ควรด าเนินการตอ่หรือไม ่โดยรายงาน NPP นัน้จะได้น าเสนอในเวปไซต์ของทาง RSPO ส าหรับการรับข้อคิดเห็น
สาธารณะในระยะเวลา 30 วนั การปลกูและการพฒันาที่เก่ียวข้อง (เช่น การสร้างถนน) จะสามารถด าเนินการได้ก็ตอ่เมื่อได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนของ NPP อยา่งสมบรูณ์และได้รับการอนมุตัิจากทาง RSPO 

 

1.2 ความเป็นมาและวตัถปุระสงค์ของเอกสารฉบบันี ้
ขัน้ตอนการปลกูปาล์มในพืน้ท่ีใหม ่ (NPP) ได้มีนการน าเสนอไปยงัการประชมุสามญัประจ าปีเมื่อปี 2551 และได้จดัท า

อยา่งเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552  เอกสารได้รับการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหารของ RSPO เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2552 และได้บงัคบัใช้ส าหรับการปลกูปาล์มใหมต่ัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2553 โดยวตัถปุระสงค์หลกัของ NPP ก็
เพื่อจะน าเสนอกรอบการด าเนินการและความรับผิดชอบในการพฒันาพืน้ท่ีปลกูใหมใ่นการปลกูปาล์ม 

 

หลกัการและเกณฑ์ก าหนดของ RSPO ได้มีการปรับปรุงทกุ 5 ปี โดยลา่สดุเป็นฉบบัท่ีมีการตีพิมพ์เมื่อปี 2556 เอกสารที่
เก่ียวข้องกบั NPP ก่อนหน้านีจ้ะก าหนดช่วงเวลาตัง้แตปี่ 2553 ถึง 2555 ซึง่จะต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกบัข้อก าหนด
ของหลกัการและเกณฑ์ก าหนด (P&C) ปี 2556 โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบั 

 

 เกณฑ์ก าหนด 7.3 : ก าหนดให้พืน้ท่ีปลกูใหม ่นบัจากเดือนพฤศจิกายน 2548 ควรมีด าเนินการวเิคราะห์การ
เปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ินก่อนเร่ิมด าเนินโครงการปลกูปาล์มน า้มนั  

 เกณฑ์ข้อก าหนด 7.8 :  ก าหนดให้พืน้ท่ีปลกูใหมต้่องวางแผนออกแบบให้ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสทุธิ โดย
หลกีเลีย่งพืน้ท่ีที่มกีารเก็บกกัคาร์บอนไว้สงู และ/หรือ ค านงึถงึมาตาการตา่งๆทีใ่ช้ตรึงคาร์บอน   

 เครือขา่ยทรัพยากรในด้านสิง่ที่มคีณุคา่สงูตอ่การอนรัุกษ์ (HCVRN)  ผู้ตรวจประเมินการออกใบอนญุาตโครงการ 
(ALS)  ได้รับการรับรองอยา่งเป็นทางการวา่เป็นหนว่ยงานท่ีมีความนา่เช่ือถือ  สามารถใช้ทดแทนผู้ตรวจประเมิน 
HCV ที่ผา่นการขึน้ทะเบยีนกบั RSPO ซึง่ปัจจบุนัได้เลกิใช้ไปแล้ว (ตัง้แต ่31 ธนัวาคม 2557) ทัง้นี ้ ALS  มีผลบงัคบั
ใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 

 

 การปรับปรุง NPP มีวตัถปุระสงค์เพื่อ (1) รวบรวมข้อก าหนดที่เก่ียวข้องไว้ในเอกสารฉบบัเดยีวกนั (2) เพื่อปรับปรุง
ขัน้ตอนและกระบวนการของ NPP ให้มีความชดัเจนและมีประสทิธิภาพมากขึน้ และ (3) เพื่อให้มคีวามสอดคล้องกบัเอกสาร
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ข้อก าหนดของหลกัการและเกณฑ์ก าหนด (P&C) ปี 2556 และเอกสารสนบัสนนุอื่นๆ  เอกสาร NPP ฉบบันีอ้าจจะมกีารแก้ไข
เมื่อมเีอกสารปรับปรุงใหม ่ยทุธศาสตร์เปลีย่น หรือเพื่อให้สอดคล้องกบัการตดัสนิใจของ RSPO 

 

1.3 เมื่อไหร่ถึงต้องปฏิบตัิตาม NPP?   
 ส าหรับการปลกูปาล์มใหมต่ัง้แต ่1 มกราคม 2543 ต้องมีการปฏิบตัิตาม NPP ก่อนที่จะมีการเตรียมพืน้ท่ี รวมไปถึงการ
พฒันาที่เก่ียวข้องด้วย ดใูนตารางที่ 1 ส าหรับความชดัเจนและสิง่ที่ต้องปฏิบตัิตาม ในกรณีที่ไมม่ีการสง่รายงาน NPP ตาม
ก าหนดเวลา จะมีบทลงโทษตามที่ได้ประกาศไว้ 

 สมาชิก RSPO วางแผนที่จะพัฒนาในพืน้ที่ใหม่: ถ้าบคุคลใดเป็นสมาชิกในขณะท่ีก าลงัวางแผนการด าเนิน
โครงการพืน้ท่ีปลกูใหม ่ ผู้ปลกูคนนัน้ต้องปฏิบตัิตามกระบวนการของ NPP ให้เสร็จสิน้สมบรูณ์ โดยมีรายละเอียดที่
ระบใุนเอกสารฉบบันี ้(ดไูด้จากบทท่ี 2 ส าหรับรายละเอียดขัน้ตอน) 

 สมาชิก RSPO ที่มีพืน้ที่อยู่แล้ว : ถ้ามีการเตรียมการในพืน้ท่ีอยูแ่ล้ว จะต้องยตุกิารด าเนินการและปฏิบตัิตาม
แนวทางของ NPP ส าหรับพืน้ท่ีใดๆที่ยงัไมม่ีการเปลีย่นแปลงพืน้ที่ในกรณีที่  

  สมาชิก RSPO ที่มีสดัส่วนถอืหุ้นของเสียงข้างมากในการจัดการและควบคุมของบริษัทยอ่ย บริษัทยอ่ย
เหลา่นัน้ต้องด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดของ NPP (อ้างถึงเอกสารของระบบมาตรฐาน) 

 ถ้าพืน้ที่ได้มกีารเตรียมหลังวนัที่ 1 มกราคม 2553 : ถ้าพืน้ท่ีมีการพฒันาหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2553 และไมไ่ด้
ด าเนินการตามข้อก าหนดของ NPP ผู้ปลกูต้องแนใ่จวา่ได้ปฏิบตัิได้สอดคล้องกบัหลกัการข้อที่ 7 ในช่วงเวลาที่ได้รับ
การรับรอง  ในกรณีทีอ่าจจะเป็นพืน้ที่ได้มีการเตรียมก่อนท่ีผู้ปลกูจะเข้ามาเป็นสมาชิก RSPO หรือได้มีการ
ครอบครองพืน้ท่ีใหม ่ซึง่ได้ด าเนนิการพฒันาและเตรียมการพืน้ท่ีไว้แล้ว 

 

ส าหรับพืน้ท่ีปลกูใหมร่ะหวา่เดือนพฤศจิกายน 2548 และ 31 ธนัวาคม 2552 ไมต้่องด าเนินการตามแนวทางของ NPP แต่
ผู้ปลกูจะต้อง ปฏิบตัิได้สอดคล้องกบัหลกัการข้อที่ 7 ซึง่มีข้อก าหนดในเร่ือง FPIC การประเมนิผลกระทบด้านสงัคมและ
สิง่แวดล้อม และการะประเมินพืน้ท่ีที่มีคณุคา่สงูตอ่การอนรัุกษ์ (HCV) 

 
ตารางที ่1 สถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัส าหรบัการปลูกปาล์มในพืน้ทีใ่หม่และความเขา้ใจเกีย่วกบัการประยกุต์ใช ้NPP 

สถานการณ์ตัง้แต่วันที่                       
1 มกราคม 2553 

NPP 
การทวนสอบ

ของCB 
ช่วงเวลาเปิดรับข้อคิดเหน็

สาธารณะ30 วัน 

การเปลีย่นพชืพรรณธรรมชาติเป็นปาล์ม 

หรือจากป่า หรือสวนป่าเป็นปาล์ม รวมไป

ถึงพืน้ท่ีอื่นๆ ที่ยงัไมไ่ด้มีการพฒันา 

ใช ่ ใช ่ ใช ่

การเปลีย่นพืน้ท่ีทิง้ร้างจากการเกษตร (ที่

ไมไ่ด้ด าเนินการใดๆมากกวา่ 3 ปี) 
ใช ่ ใช ่ ใช ่

การเปลีย่นพืน้ท่ีที่มกีารท าการเกษตรอยู่

แล้ว (รวมไปถึงฟาร์มปศสุตัว์ และพืน้ท่ี
ใช ่ ไมต้่อง ไมต้่อง แตต้่องมกีารแจ้งไว้

ในระยะเวลา 30 วนัแตจ่ะไม่



RSPO-PRO-T01-009 V1.0 THA    
                                                                                                                                                           9 

ปลกูพืชทางการเกษตร) ไปเป็นสวนปาล์ม 

ซึง่รวมถึงพืน้ท่ีที่ได้มาใหมด้่วย 

มีช่วงระยะเวลาการเปิดรับ

ข้อคิดเห็น 

การเปลีย่นปาล์มมาเป็นปาล์มซึง่พิจารณา

วา่เป็นการปลกูทดแทน ดงันัน้ไมต้่อง

ด าเนินการตาม NPP แตส่วนปาล์มนัน้ต้อง

ไมท่ิง้ร้างไว้เกิน 3 ปี 

ไมต้่อง ไมต้่อง ไมต้่อง 

ส าหรับการปลกูใหมท่ี่อยูภ่ายใต้หนว่ย

บริหารจดัการท่ีได้รับการรับรอง RSPO 

แล้ว 

ไมต้่อง แตต้่องมกีาร

ตรวจประเมินตาม

หลกัการข้อที่ 7 ระหวา่ง

การตรวจตดิตามหรือ

การตรวจซ า้ 

ไมต้่อง ไมต้่อง 

 
1.4 จะปฏิบตัิตาม NPP ได้อยา่งไร?  
แนวทางของ NPP ได้ด าเนินการผา่นกระบวนการทางด้านการประเมินทางเทคนิคและการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่น

เสยี (รวมไปถึงกระบวนการ FPIC) ต้องมกีารสงัเคราะห์สิง่ที่ได้พบก่อนท่ีจะด าเนินการเร่ืองของแผนการบริหารจดัการ เมื่อได้
มีการทวนสอบและอนมุตัิโดยหนว่ยงานออกใบรับรอง (CB) รายงานฉบบัสดุท้ายก็จะสง่ไปยงั RSPO เพื่อรับฟังความคดิเห็น
สาธารณะ 30 วนั เมื่อครบก าหนดและมีการแก้ไขข้อคดิเห็นที่เกิดขึน้แล้วทางส านกังานเลขาฯ RSPO ก็จะอนมุตัิส าหรับพืน้ท่ี
ปลกูใหม ่

 

พืน้ท่ีที่ได้ด าเนินการ NPP จะต้องมีการค านวณโดยค านงึถึงการอนญุาตในการใช้พืน้ท่ีหรือเอกสารสทิธ์ิท่ีดิน ( เช่น พืน้ท่ี
ทัง้หมดท่ีพิจารณาวา่จะมกีารปลกูปาล์มรวมไปถึงพืน้ท่ีที่ีมกีารพฒันาท่ีเก่ียวข้อง) ดงันัน้ ถ้ามีพืน้ท่ีอนญุาต 1,000 เฮกตาร์ 

กล่องที่ 1  เกษตรกรรายย่อยและการปลูกปาล์มในพืน้ที่ใหม่ (NPP) 
 ขัน้ตอนปฏิบตัิของ NPP ก็ได้บงัคบัใช้กบัเกษตรกรรายยอ่ยที่ท าการปลกูในพืน้ท่ีใหม ่ (รวมไปถึงเกษตรกร

รายยอ่ยในโครงการและเกษตรกรรายยอ่ยอิสระ) และผู้ปลกูนอกโครงการ ถ้าบริษัทเป็นผู้ด าเนินการขอการ
รับรองส าหรับกลุม่เกษตรกร บริษัทจะต้องรับผิดชอบให้แนใ่จวา่ได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดตา่งๆใน NPP  ใน
กรณีที่ขอการรับรองแบบกลุม่  ผู้จดัการกลุม่จะต้องรับผิดชอบให้แนใ่จวา่ได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดตา่งๆใน 
NPP รวมไปถึงการประสานงานเร่ืองของการประเมิน การทวนสอบของหนว่ยงานรับรองและการติดตอ่กบั
ทาง RSPO 

 ในกรณีที่เป็นเกษตรกรรายยอ่ยและผู้ปลกูนอกโครงการก็ต้องด าเนินการเร่ืองของการประเมินทัง้หมด และ
ท ารายงานเช่นเดียวกนั(ภาคผนวกที่ 1) ทาง RSPO ก็ได้ตระหนกัถึงวิธีการประเมินของเกษตรกรรายยอ่ย
ต้องมกีารปรับปรุงในบริบทของเกษตรกรรายยอ่ย และทางส านกังานเลขาฯ ของทาง RSPO ก็จะช่วยเหลอื
ในการให้ค าแนะน าในสว่นท่ีจ าเป็น 
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การพิจารณาด าเนินการ NPP ก็นา่จะครอบคลมุ 1,000 เฮกตาร์ และต้องมีการประเมินที่แตกตา่งกนัไปในพืน้ท่ี 1,000 
เฮกตาร์ พืน้ท่ีท่ีได้รับอนญุาตหรือเอกสารสทิธ์ิท่ีดินไมส่ามารถแยกยอ่ยในการน าเสนอรายงานได้  ซึง่ขัน้ตอนทัง้หมดในการ
ด าเนินการ NPP สามารถดไูด้ตามรูปท่ี 1 

 

1.5 การผนวก NPP เข้าไปในกระบวนการทางกฎหมาย 
การตีความระดบัประเทศหรือ NI จะมีแนวทางในข้อก าหนดของการประเมินวา่สามารถด าเนินการร่วมกนัได้อยา่งไร 

เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อกฎหมายระดบัประเทศ กระบวนการ NPP สามารถด าเนินการไปพร้อมกบัข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ภายในประเทศ (เช่น AMDAL ในอินโดนีเซีย) อยา่งไรก็ตามเมื่อมีการสง่รายงาน NPP ไปยงั RSPO ต้องมีการด าเนินการ
ประเมินสดุท้ายเป็นท่ีสิน้สดุ 

 

การด าเนินการจามกระบวนการของ NPP เสร็จไมไ่ด้หมายความวา่สามารถเร่ิมด าเนินโครงการได้ ต้องมีการตรวจดวูา่
ได้ด าเนินการสอดคล้องกบัข้อกฎหมายหรือไม ่

 

ในกรณีที่มีการประเมินตามกฎหมาย เช่น AMDAL และ SEIA การประเมินต้องได้รับการอนมุตัิจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โดยในกรณีของอินโดนีเซีย NPP สามารถด าเนินการได้ก็ตอ่เมื่อได้รับอนญุาตจาก Ijin Usaha Perkebunan (IUP) และ Hak 
Pelepasan Hutan (HPL)  
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บทที่ 2  รายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการของแนวทางปฏิบัติส าหรับพืน้ที่ปลกูใหม่ตามกรอบของ RSPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขัน้ตอนการด าเนินการของ NPP และผู้ รับผิดชอบ ซึง่ผู้ปลกูจะต้องรับผิดชอบในการด าเนินการทัง้หมดของกระบวนการ NPP 

 

ขัน้ตอนที่ 1 ค านิยามของขอบเขตการพัฒนาปาล์มน า้มนัในพืน้ที่ใหม่ 
ขัน้ตอนแรกของขัน้ตอนการปฏิบตัิจะต้องมีการก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีที่จะด าเนินการปลกูปาล์มใหมร่วมทัง้การพฒันาที่

เก่ียวข้อง (รวมถงึขอบเขตที่ชดัเจนจาก GPS) ของพืน้ท่ีที่จะด าเนินการ รวมทัง้ภาพรวมของพืน้ท่ี พืน้ท่ีนัน้จะต้องมีการ
พิจารณาจากเอกสารสทิธ์ิของท่ีดนิหรือตามโฉนดท่ีจะด าเนินการ NPP (เช่น พืน้ท่ีทัง้หมดพจิารณาจากพืน้ท่ีทีจ่ะพฒันา
ส าหรับปลกูปาล์ม) 
ขัน้ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

ในสว่นของ NPP นัน้หมายถึงการมีสว่นร่วมจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที่ได้รับผลกระทบ 
ดงันัน้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในชมุชนจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบขากการพฒันาพืน้ท่ีปลกูปาล์ม 
ซึง่จ าเป็นต้องระบใุห้คนในชมุชนเป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทีจ่ะต้องมสีว่นร่วม นอกจากนัน้ใน
เอกสารฉบบันีค้ าวา่คนในชมุชนนัน้ยงัหมายรวมถึงสมาชิกทกุคนรวมทัง้ชนพืน้เมือง 
กระบวนการนีจ้ะเป็นกระบวนการเร่ิมต้นของการเจรจาตอ่รองเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
สมคัรใจ (FPIC) โดยท่ีคนในชมุชนนัน้มีสทิธิตามกฎหมาย จารีตประเพณี และสทิธ์ิในพืน้ท่ีท่ีสามารถบอกวา่อนญุาตหรือไม่
ในพืน้ดินของตนเอง สามารถดรูายละเอียดจากแนวทางปฏิบตัิของ RSPO ในเร่ือง FPIC 

เกณฑ์ก าหนด RSPO 
เก่ียวกบัขัน้ตอนท่ี 2 ใน
แนวทางการปฏิบตัิ 2.2, 
2.3, 6.2, 6.4, 7.5, 7.6 
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กระบวนการ FPIC สามารถด าเนินการได้โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทท่ีได้รับการฝึกอบรม ผู้จดัการกลุม่ หรือเจ้าของที่ดิน 

โดยขึน้อยูก่บับริบทนัน้ๆ ทัง้นีเ้นื่องจากผู้ปลกูที่จะมาใช้พืน้ท่ีจ าเป็นต้องสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัทางชมุชน และใน
สว่นนีท้ี่ปรึกษาไมส่ามารถเข้ามาด าเนินการหรือท าสญัญาใดๆ อยา่งไรก็ตามก็ไมไ่ด้ปิดกัน้ในการให้ข้อแนะน าหรือฝึกอบรม
กบัผู้ปลกู 

 
ผู้ปลกูต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลกัการในเร่ือง FPIC และต้องเข้าใจวา่ FPIC เป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการหลาย

ครัง้ นอกจากนัน้จะต้องได้รับการฝึกอบรมอยา่งเพียงพอในเร่ือง การท าแผนท่ีชมุชนโดยมีสว่นร่วมเพื่อท่ีจะระบถุงึขอบเขต
ตามกฎหมายและจารีตประเพณีของทางชมุชน ความตระหนกัถึงการประเมินในเร่ืองของการถือครองที่ดิน ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิที่อนญุาตให้ทางชมุชนมีการคดัเลอืกตวัแทน ขัน้ตอนในการตกลงในการให้ข้อมลูตา่งๆ โดยปราศจากการบงัคบัขม่ขู ่
(ดไูด้จากแนวทางปฏิบตัิของ RSPO เร่ือง FPIC ปี 2558) 

 
ผู้ปลกูและชมุชนต้องท าการตกลงร่วมกนัในกระบวนการตอ่ไปนี:้ 

 การระบถุงึตวัแทนของทางชมุชนหรือสถาบนัท่ีเป็นตวัแทน 

 การระบถุงึขอบเขตทางด้านกฎหมาย จารีตประเพณี และ/หรือ สิทธิ (เช่น การท าแผนท่ีโดยการมสีว่นร่วมจากทาง
ชมุชน) 

 เอกสารเก่ียวดบัขัน้ตอนของ FPIC รวมถึงการยินยอมด้วยความสมคัรใจ 
 
 พืน้ฐานของกระบวนการมีสว่นร่วมของทางชมุชน ต้องมีการก าหนดขอบเขตของพืน้ท่ีที่จ าด าเนินการให้ชดัเจนก่อนทีจ่ะ
ด าเนินการในเร่ืองของการประเมนิตา่งๆ (SEIA, HCV อื่นๆ) ทางชมุชนควรอนญุาตให้มีการด าเนนิการประเมินพืน้ท่ีตามข้อ
กฎหมายและจารีตประเพณี และ/หรือ สทิธิ การมีสว่นร่วมของชมุชนและกระบวนการ FPIC ควรด าเนินการระหวา่งขัน้ตอน 
NPP ทัง้หมด และทางชมุชนก็ควรสามารถเข้าถงึและรับรู้ถึงผลจากการประเมินตา่งๆ  ผลการศกึษา และการท าแผนท่ี เพื่อ
เป็นการแจ้งให้ทางชมุชนได้ทราบเพื่อการยินยอมในการพฒันาแผนการด าเนินการ 
 
 ในขัน้ตอนแรกสดุของการวางแผนเพื่อปลกูเมื่อผู้ปลกูได้สง่รายงาน NPP  ผู้ปลกูได้ด าเนินการเร่ืองของ FPIC แล้ว 
อยา่งไรก็ตามในกระบวนการของ FPIC นัน้ก็จะต้องมีการทวนสอบข้อมลูระหวา่ด าเนินการ NPP  
 

 มีหลกัฐานวา่ผู้ปลกูได้รับแจ้งกบัทางชมุชนในการคดัเลอืกตวัแทนในพืน้ท่ีที่จะมกีารด าเนินการ 

 มีหลกัฐานวา่ทางชมุชนได้มีสว่นร่วมในกระบวนการประเมิน SEIA และ HCV 

 การประเมิน HCV ต้องมีค าแนะน าที่มีความชดัเจนในการรักษาและฟืน้ฟ ูHCVs ซึง่รวมถึง HCVs 4, 5 และ 6 

 มีแผนท่ีเกิดจากการตกลงยินยอมระหวา่งผู้ปลกูและชมุชนโดยผา่นตวัแทนที่ได้รับการคดัเลอืก หรือผา่นทางที่
ประชมุคณะกรรมการของชมุชน ในเร่ืองการประเมินการถือครอง การท าแผนท่ีอยา่งมีสว่นร่วม รวมถงึการตอ่รอง
เจรจาในเร่ืองของที่ดิน 
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ขัน้ตอนที่ 3 การประเมิน 
 สว่นหนึง่ในข้อก าหนดในการพฒันาพืน้ท่ีปลกูปาล์มใหมน่ัน้ ผู้ปลกูจะต้อง
ด าเนินการเร่ืองของการประเมินและรวมไว้ในรายงานของ NPP ด้วย การประเมินนัน้
ต้องประกอบด้วย 1)การประเมินผลกระทบด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม (SEIA) 2)การ
ประเมินสิง่ที่มคีณุคา่สงูตอ่การอนรัุกษ์ (HCV) 3) การวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้
ที่ดิน (LUC) 4) การส ารวจความเหมาะสมของดิน 5) การประเมินก๊าซเรือนกระจก 
(GHG) ข้อก าหนดในเร่ืองของการประเมินทัง้หมดนีจ้ะต้องด าเนนิการในการพฒันาพืน้ท่ี โดยไมข่ึน้กบัขนาดของพืน้ท่ีและ
เกษตรกรรายยอ่ยก็ต้องด าเนินการด้วยเช่นกนั 
 

 จะมีความยืดหยุน่อยูบ้่างในเร่ืองของการประเมิน ถ้าผลของรายงานนัน้มีความชดัเจนและรายงานได้ท าตามต้นแบบ
และแนวทางการปฏิบตัใินภาคผนวกที่ 1 เช่น การประเมิน LUC ด าเนินการร่วมกบัการประเมนิ HCV หรือในเร่ืองความ
เหมาะสมของดินด าเนินการไปพร้อมกบัSEIA  และในสว่นของการประเมินพชืพรรณนัน้สามารถด าเนินการร่วมกบัการ
ประเมิน HCV และการศกึษาการเก็บกกัคาร์บอน ผู้ปลกูจะต้องชว่ยในการสงัเคราะห์สิง่ที่ได้พบจากผลการศกึษาตา่งๆ และ
การประเมิน 
 

 ผู้ปลกูจะต้องรับผิดชอบในสว่นของการแตง่ตัง้หรือมอบหมายผู้ประเมินที่มคีวามเช่ียวชาญตามเกณฑ์ก าหนดในตาราง
ที่ 2 ซึง่จะมีรายละเอียดเก่ียวกบัเกณฑ์ก าหนดในการประเมินภายใต้ NPP  ส าหรับในทกุกรณี ถ้า NPP ครอบคลมุพืน้ท่ี
มากกวา่ 500 เฮกตาร์ ต้องมีการประเมินโดยที่ปรึกษาอิสระ (เช่น SEIA และ HCV) อยา่งไรก็ตามพืน้ท่ีที่น้อยกวา่ 500 เฮกตาร์ 
ผู้ปลกูสามารถใช้วิธีการประเมินกนัเองภายในได้ ซึง่รายละเอียดได้ระบไุว้ในตารางที่ 2  และในการด าเนินการ NPP นัน้
จะต้องด าเนินการให้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมดท่ีมเีอกสารสทิธ์ิหรือโฉนด ซึง่ไมส่ามารถแบง่ออกเป็นพืน้ท่ียอ่ยๆ ได้ (น้อยกวา่ 
500 เฮกตาร์) เพื่อเป็นการหลกีเลีย่งการประเมินตามเกณฑ์ก าหนด 
 

 3.1 การประเมินผลกระทบด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม ต้องด าเนินการแบบมีสว่นร่วมโดยที่ปรึกษาอิสระท่ีท า
สญัญาโดยตรงกบัทางผู้ปลกู และต้องเป็นท่ีปรึกษาที่สอดคล้องตามเกณฑ์ก าหนดของประเทศ อาจมีข้อยกเว้นในกรณีที่
พืน้ท่ีที่จะด าเนินการน้อยกวา่ 500 เฮกตาร์ ซึง่ในกรณีนีส้ามารถใช้การประเมินภายในได้ ในการประเมินภายในถ้ามีประเด็น
ออ่นไหวในเร่ืองของสงัคมและสิง่แวดล้อมเกิดขึน้จะต้องมีการด าเนินการประเมินอยา่งเป็นอิสระ 
 การประเมินท่ีด าเนินการเกินกวา่ 3 ปีในขณะท่ีด าเนินการ NPP จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้เห็นถงึการ
เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ก าหนดของ RSPO ซึง่จะนบัจากวนัท่ีมกีารอนมุตัิรายงาน 
 

 3.2 การประเมินสิ่งที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ (HCV) ต้องประเมินทัง้ 6 
หมวดของ HCV และในพืน้ท่ีที่พบ HCV จะต้องมีการระบถุึงแนวทางการรักษาและ
ฟืน้ฟ ู รวมทัง้แผนท่ี HCV และการให้การแระร าในการบริหารจดัการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 
มกราคม 2548 การประเมิน HCV นัน้ต้องประเมินโดยผู้ประเมินที่ได้รับใบรับรองจาก
เครือขา่ยทรัพยากร HCV หรือ HCVRN และจากผู้ตรวจประเมินออกใบอนญุาตโครงการ (ALS) ทัง้นีแ้คห่วัหน้าผู้ตรวจ
ประเมินเทา่นัน้ท่ีจ าเป็นต้องมใีบอนญุาต สว่นสมาชิกทา่นอื่นในทีมงานสามารถมใีบอนญุาตได้แตไ่มจ่ าเป็น 
 

 ผู้ปลกูจะต้องตรวจสอบวา่หวัหน้าทีมตรวจนัน้ยงัคงมีใบรับรอง ALS ที่ไมห่มดอายใุนระหวา่งด าเนนิการ 

เกณฑ์ก าหนด RSPO เก่ียวกบั 
SEIA ในแนวทางการปฏิบตัิ 
5.1, 6.1, 7.1, 7.7 

เกณฑ์ก าหนด RSPO เก่ียวกบั 
การประเมิน HCV  ในแนวทาง
การปฏิบตัิ 5.2, 7.3 
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 รายงานการประเมิน HCV จะต้องสง่ไปยงัฝ่ายควบคมุคณุภาพของ ALS ก่อนที่จะสง่ไปพร้อมกบัรายงาน NPP  
 เป็นความรับผิดชอบของผู้ปลกูในการตรวจสอบสถานะของหวัหน้าทีมตรวจและสถานะของรายงาน HCV  (ต้องผา่น
ฝ่ายควบคมุคณุภาพของ ALS) กอ่นท่ีจะสง่ไปพร้อมกบัรายงาน NPP โดยสามารถตรวจสอบได้จากเวปไซต์ HCVRN ALS 

 ถ้ารายงานการประเมิน HCV มีอายมุากกวา่ 3 ปี ในขณะท่ีด าเนนิการ NPP รายงานจะต้องได้รับการทบทวน
และปรับปรุงโดยผู้ตรวจทีม่ีใบอนญุาต ALS รวมถงึการด าเนินการให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ก าหนดใหม่ๆ  ของ 
RSPO  

 3.3 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน (LUC) ต้องใช้ภาพถา่ยในระบบรีโมทเซนซิง่ในอดีต (พืน้ที่
ด าเนินการ) เพื่อดวูา่ไมม่กีารเปลีย่นพืน้ท่ีมาจากป่าปฐมภมูิ หรือพืน้ท่ีที่เป็น HCVs ตัง้แต่
เดือนพฤศจิกายน 2548 การประเมินนีค้วรประเมินไปพร้อมกบัการประเมิน HCV แตไ่ม่
ต้องใช้ผู้ประเมินที่ได้มีใบรับรอง ซึง่แนะน าวา่อาจศกึษาจากผลการศกึษาด้านสิง่แวดล้อม
อื่นๆ ร่วมกบัการประเมิน HCV โดยการประเมิน LUC นัน้สามารถด าเนินการได้โดยผู้ปลกู
หรือที่ปรึกษาอิสระ 
 3.4 การส ารวจสภาพภมิูประเทศและความเหมาะสมของดิน ต้องระบพุืน้ที่
ทัง้หมดที่เป็นพืน้ท่ีเปราะบางหรือดินด้อยคณุภาพ รวมทัง้พืน้ท่ีลาดชดัมากที่ต้องมีการ
จดัการพืน้ท่ีก่อนการปลกูปาล์ม สว่นในพืน้ท่ีที่เป็นแนวกนัชนริมตลิง่จะต้องไมม่ีการปลกู
ปาล์ม 
 การส ารวจสามารถด าเนินการโดยผู้ปลกูหรือที่ปรึกษาอิสระ และสามารถด าเนินการร่วมกบัการประเมิน SEIA หรือ
แยกกนัก็ได้ รายงานการส ารวจทีม่ีอายเุกินกวา่ 3 ปี ในขณะท่ีด าเนินการ NPP ต้องแนใ่จวา่ผลการส ารวจยงัสามารถใช้งาน
ได้อยู ่
 3.5 การประเมินก๊าซเรือนกระจก (GHG) จะต้อง 1) ระบแุละประเมินการเก็บกกั
คาร์บอนและแหลง่ปลดปลอ่ยคาร์บอนหลกัในพืน้ท่ีที่จะด าเนินการ (เรียกวา่การประเมิน
การเก็บกกัคาร์บอน) และ 2) แผนในการลดการปลดปลอ่ยคาร์บอนสทุธิซึง่เป็นผลในการ
วางแผนการจดัการ โดยการใช้ขัน้ตอนการประเมินก๊าซเรือนกระจกส าหรับพืน้ท่ีปลกูใหม่
ของ RSPO 
 
 การระบุถึงการเก็บกักคาร์บอนสามารถด าเนินการร่วมกับการส ารวจพืชพรรณซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 
HCV และ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การประเมิน GHG สามารถด าเนินการโดยผู้ปลกูหรือที่ปรึกษาอิสระ 
และการประเมิน GHG นัน้ต้องอยูใ่นช่วงเวลาที่ด าเนินการ NPP คือ รายงานต้องมีอายนุ้อยกวา่ 3 ปี 
 
 

 
 

กล่องที่ 2  ผู้ตรวจประเมินที่ได้รับใบรับรองจาก ALS ไม่จ าเป็นถ้า 
 การประเมิน HCV ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2548 (ถ้ารายงานการประเมินไมม่ีอายมุากกวา่ 3 ปี และมีการ

ปรับปรุงเกณฑ์ก าหนด) 

เกณฑ์ก าหนด RSPO 
เก่ียวกบั LUC : 7.3 

เกณฑ์ก าหนด RSPO 
เก่ียวกบัดินเปราะบาง ใน
แนวปฏิบตั:ิ 4.3, 7.2, 7.4 

เกณฑ์ก าหนด RSPO 
เก่ียวกบัคาร์บอนและ 
GHG ในแนวปฏิบตั:ิ 7.8 
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ตารางที ่2 แนวทางส าหรบัการประเมิน 

การประเมิน 
พืน้ที่มากกว่า 500 เฮกตาร์ : 
สามารถประเมินภายในได้

โดยผู้ปลูก 

พืน้ที่ 500 เฮกตาร์และ
มากกว่า : ต้องประเมิน
โดยที่ปรึกษาอสิระ 

หมายเหตุในเร่ืองการใช้
ผลการประเมิน 

การประเมินผลกระทบด้าน

สงัคมและสิง่แวดล้อม 

(SEIA) 

ผู้ประเมินภายในท่ีมีความ

เช่ียวชาญ หรือบคุคลที่

รับผิดชอบหลกัในการประเมิน 

SEIA ภายในโดยจะต้อง 

- เคยท าการประเมินอยา่ง
น้อย 3 ครัง้ (SEIA, HCV หรือ
คาร์บอน) 

- มีความช านาญเร่ืองแผนท่ี
และรีโมทเซนซิง่ 

ในการประเมินภายในถ้ามี
ประเด็นออ่นไหวในเร่ืองของ
สงัคมและสิง่แวดล้อมเกิดขึน้
จะต้องมีการด าเนินการประเมิน
อยา่งเป็นอิสระ 
SEIAs นัน้จะต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกบัข้อกฎหมาย 

SEIA นัน้จะต้องด าเนินการ

โดยที่ ป รึกษาอิสระที่ ท า

สัญญาโดยตรงกับทางผู้

ปลกู และต้องเป็นที่ปรึกษา

ที่ ส อดค ล้องตาม เกณฑ์

ก าหนดของประเทศ ส าหรับ

ในบางประเทศที่ข้อก าหนด

ไม่ชัดเจนส าหรับผู้ประเมิน 

SEIA ก็จ าเป็นต้องผ่านการ

ประเมินด้าน SEIAมาแล้ว 3 

ครั ง้  และจะต้องมีความ

ช านาญเ ร่ืองของแผนที่  

รีโมทเซนซิ่งและกฎหมาย 

ถ้ารายงานมีอายเุกินกวา่ 3 ปี

ในขณะท่ีด าเนินการ NPP 

จะต้องมีการทบทวนและ

ปรับปรุงให้เห็นถงึการ

เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ให้

สอดคล้องกบัเกณฑ์ก าหนด

ของ RSPO 

การประเมินสิง่ที่มีคณุคา่

สงูตอ่การอนรัุกษ์ (HCV) 

การประเมิน HCV อาจ

ด าเนินการโดยผู้ปลกู แตผู่้ที่

รับผิดชอบหลกัที่เป็นหวัหน้าทีม

จะต้องมีใบรับรองจาก ALS 

ส าหรับการประเมินตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกราคม 2548 การประเมินต้อง

ด าเนินการโดยหวัหน้าทมีที่ได้รับ

ใบรับรองจากทาง HCVRN ALS 

และการประเมินทัง้หมดจะต้อง

ผา่นการตรวจสอบคณุภาพจาก 

ALS ก่อนที่จะสง่รายงานไป

พร้อมกบั NPP 

ส าหรับการประเมินตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2548 การ

ประเมินจะต้องด าเนินการ

โดยหวัหน้าทมีที่มีใบรับรอง

จาก HCVRN ALS และการ

ประเมินทัง้หมดจะต้องผา่น

การตรวจสอบคณุภาพจาก 

ALS ก่อนที่จะสง่รายงานไป

พร้อมกบั NPP 

ถ้ารายงานการประเมิน HCV 
มีอายมุากกวา่ 3 ปี ในขณะท่ี
ด าเนินการ NPP รายงาน
จะต้องได้รับการทบทวนและ
ปรับปรุงโดยผู้ตรวจทีม่ี
ใบอนญุาต ALS รวมถึงการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกบั
เกณฑ์ก าหนดใหม่ๆ  ของ 
RSPO  
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การประเมิน 
พืน้ที่มากกว่า 500 เฮกตาร์ : 
สามารถประเมินภายในได้โดย

ผู้ปลูก 

พืน้ที่ 500 เฮกตาร์และ
มากกว่า : ต้องประเมินโดยที่

ปรึกษาอิสระ 

หมายเหตุในเร่ืองการใช้ผล
การประเมิน 

การประเมินก๊าซเรือน

กระจก (GHG) 

เกณฑ์ก าหนดเหมือนกบั

ผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

ทีมประเมินจะต้อง 

- มีความรู้ในเร่ืองวิธีการ

ประเมินการปลดปลอ่ยคาร์บอน

ที่เก็บกกัไว้บนผิวดินและใต้ดิน 

รวมทัง้ในพืน้ท่ีพรุ 

- มีประสบการณ์ในการ

ตรวจสอบเร่ืองแผนท่ี และ/หรือ 

เคยประเมินการเก็บกกัคาร์บอน

ในพืน้ท่ีเกษตร และ/หรือใน

พืน้ท่ีป่าไม้ 

- มีประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยี

รีโมทเซนซิง่ในการประเมินการ

เก็บกกัคาร์บอน 

ถ้ารายงานมีอายเุกินกวา่ 3 ปี

ในขณะท่ีด าเนินการ NPP 

จะต้องมีการทบทวนและ

ปรับปรุงให้เห็นถงึการ

เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ให้

สอดคล้องกบัเกณฑ์ก าหนด

ของ RSPO 

การงิเคราะห์การ

เปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ิน 

(LUC) 

เกณฑ์ก าหนดเหมือนกบั

ผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

จะต้องมีความเช่ียวชาญในการ

ตีความภาพถ่ายจากรีโมทเซน

ซิ่ง 

การวเิคราะห์ :UC จะต้อง

ด าเนินการขณะท่ีมีการ

ด าเนินการ NPP  ซึง่ควรมีอายุ

น้อยกวา่ 1 ปี 

การส ารวจภมูิประเทศและ

ดิน 

เกณฑ์ก าหนดเหมือนกบั

ผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

การส ารวจต้องระบพุืน้ท่ีทัง้หมด
ที่เป็นพืน้ท่ีเปราะบางหรือดิน
ด้อยคณุภาพ รวมทัง้พืน้ท่ีลาด
ชดัมากที่ต้องมีการจดัการพืน้ท่ี
ก่อนการปลกูปาล์ม 

รายงานการส ารวจอาจมีอายุ
เกินกวา่ 3 ปี ในขณะท่ี
ด าเนินการ NPP ต้องแนใ่จวา่
ผลการส ารวจยงัสามารถใช้
งานได้อยู ่

 

ขัน้ตอนที่ 4 การพัฒนาแผนบริหารจัดการ 
 ผลและข้อเสนอแนะตา่งๆ ที่ได้จากการประเมินรวมทัง้กระบวนการ FPIC ควรมกีารผนวกเข้าไปในขัน้ตอนของการ
วางแผนและด าเนินการในขัน้ตอนของ NPP และการพฒันาที่เก่ียวข้อง หนึง่ในวตัถปุระสงค์หลกัของการประเมินก็เพื่อจะ



RSPO-PRO-T01-009 V1.0 THA    
                                                                                                                                                           17 

ระบวุา่พืน้ท่ีไหนไมเ่หมาะสมตอ่การพฒันา โดยดจูากผลการประเมิน ผู้ปลกูสามารถใช้เป็นข้อมลูมนการตดัสนิใจวา่พืน้ท่ี
ไหนควรด าเนินการหรือไมค่วรด าเนินการ โดยแผนการจดัการส าหรับ NPP นัน้จะต้องรวมถงึ  

 ผลกระทบตอ่ชมุชนและคนในชมุชนจากกระบวนการ FPIC 

 ต้องมกีารกนัพืน้ท่ีป่าปฐมภมูิไว้ไมม่ีการเข้าไปด าเนินการ 

 ให้การแนะน าในการรักษา และ/หรือฟืน้ฟพูืน้ท่ีที่มีการระบวุา่เป็น HCVs 

 หลกีเลีย่งการปลกูปาล์มในพืน้ท่ีลาดชนัสงู และ/หรือดินด้อยคณุภาพและดินเปราะบางรวมถงึพืน้ที่พรุ และต้องมี
การหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมของดินเหลา่นีท้ี่อาจเกิดผลกระทบเชิงลบ 

 ลดการปลดปลอ่ย GHG จากการพฒันา โดยการหลกีเลีย่งพืน้ท่ีที่มีการเก็บกกัคาร์บอนสงู 
 บทสรุปเร่ืองแผนการบริหารจดัการควรรวมถงึ (ดจูากภาคผนวกที ่1 ส าหรับเกณฑ์ก าหนดของรายงาน) 

 สรุปการวดัแนวทางลดผลกระทบและการติดตามผลในแตล่ะการประเมิน 

 แผนท่ีประเด็นหลกัๆ ที่พบจากการประเมิน 

 แผนการด าเนินการท่ีอธิบายถึงขัน้ตอนด าเนินการจากประเด็นหลกัที่พบของแตล่ะการประเมิน โดยอาจจะอ้างไป
ถึงขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของผู้ปลกู 

 การก าหนดทีมในการบริหารจดัการและผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงานแตล่ะแผน 

 

ขัน้ตอนที่ 5 การรายงานผลและการทวนสอบ 
5.1 การรายงาน: ขึน้กบัการศกึษาตา่งๆ และรายงานจากการประเมิน ผู้ปลกูจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการรวบรวมรายงานตาม
รูปแบบรายงาน NPP (ภาคผนวกที่ 1) โดยมีประเด็นหลกัในรายงาน NPP คือ 

 ขัน้ตอนการแจ้ง NPP 

 รายงานสรุปผลการประเมิน (SEIA, HCV, การส ารวจดินและภมูิประเทศ, LUC, GHG) 

 สรุปแผนการบริหารจดัการ 

กล่องที่ 3  การรายงานสาธารณะเร่ืองการเก็บกักคาร์บอนและการปลดปล่อย GHG 
 ต้องด าเนินการรายงานสาธารณะภายใต้เกณฑ์ก าหนด 7.8 ซึง่ยงัคงเป็นแบบสมคัรใจจนถงึ 31 ธนัวาคม 

2559 ระหวา่งนีภ้ายใต้เกณฑ์ก าหนด 7.8 จะต้องรายงานไปยงั RSPO (เพื่อท าการทบทวนโดยคณะท างาน
การลดการปลดปลอ่ยมลพิษ (ERWG) ซึง่จะเป็นรายงานท่ีแยกออกมาจาก NPP  

 ในช่วงก่อนวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 แผนการประเมินคาร์บอนและ GHG จะต้องสง่ไปยงั RSPO ซึง่ก็จะถกู
รายงานให้สาธารณะได้รับทราบ 

 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560  รายงานสาธารณะก็จ าเป็นต้องด าเนินการ โดยตามเกณฑ์ก าหนดที ่7.8 และ
รายงานก็จะถกูตีพิมพ์พร้อมกบัรายงาน NPP 
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5.2 การทวนสอบ: ผู้ปลกูจะได้รับการทวนสอบจากทางผู้ตรวจที่ได้รับการรับรองจากทาง RSPO วา่ในขัน้ตอนของ NPP 
และการประเมินรวมทัง้แผนได้ด าเนินการอยา่งมคีณุภาพและสอดคล้องกบั RSPO P&C และแนวทางของ NPP ผู้ปลกูจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบในการแตง่ตัง้ผู้ตรวจที่ได้รับการรับรองจาก RSPO มาด าเนินการเป็นหวัหน้าทีมในการทวนสอบ 

 

 ในขัน้ตอนของการทวนสอบ ผู้ตรวจที่ได้รับการรับรองจาก RSPO จะต้องน าเสนิการทวนสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ผู้
ปลกูมีสทิธิถกูต้องตามกฎหมายในการใช้ที่ดิน และอยา่งน้อยต้องมีการด าเนินการตามขัน้ตอน FPIC อยา่งเพยีงพอ 
(ขัน้ตอนท่ี 2)  
 

 รายงานฉบบัสมบรูณ์และรายงานสรุป NPP จะต้องสง่ไปยงัผู้ตรวจที่ได้รับการรับรองจาก RSPO ผู้ตรวจก็จะต้องมกีาร
ตรวจสอบทัง้ในเร่ืองเอกสารและการลงพืน้ท่ีส ารวจ กระบวนการทวนสอบของหวัหน้าทีมผู้ตรวจต้องรวมถึง 

 

 ขอบเขตของพืน้ท่ีที่จะด าเนินการที่ชดัเจน แมน่ย าตามแผนท่ีที่ได้สง่และจะต้องสง่เป็น shapefiles 

 ความเป็นเจ้าของหรือถือครองทีด่ินอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 

 ระบถุึงความเสีย่งและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้จากการศกึษาข้อมลู 

 การด าเนินการศกึษาและขัน้ตอนที่มีคณุภาพโดยที่ 
o SEIA จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ก าหนดของประเทศรวมถงึสอดคล้องกบั RSPO P&C ตามการ

ตีความระดบัประเทศ 
o การประเมิน HCV ต้องด าเนินการโดยผู้ประเมินที่ได้รับการรับรอง ALS และรายงานต้องผา่นการตรวจสอบ

คณุภาพของ HCVRN ALS ก่อนที่จะสง่ไปพร้อมกบัรายงาน NPP 

 กระบวนการ FPIC 

 การสมัภาษณ์ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในชมุชน 

 แผนการบริหารจดัการท่ีระบถุึงการลดความเสีย่งและผลกระทบทีเ่กิดขึน้ 

 ขัน้ตอนรายละเอยีดตา่งๆ ของ NPP (พืน้ท่ี, ความช านาญของผู้ประเมิน, เกณฑ์ก าหนดตามกฎหมาย, FPIC) 

 ตรวจสอบรายงานจากในพืน้ท่ีที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญท้องถ่ิน (ในกรณีที่หวัหน้าทีมผู้ตรวจไมไ่ด้ลงส ารวจพืน้ท่ี) 

 ขัน้ตอนการแจ้ง NPP การสรุปผลจากการประเมิน แผนบริหารจดัการท่ีได้ด าเนินการตามรูปแบบรายงานของ NPP 

 

 ผู้ตรวจอาจไมต้่องด าเนินการลงไปตรวจสอบในพืน้ท่ีถ้ามีหลกัฐานเพียงพอแสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีนัน้มีความเสีย่งต า่ แต่
อยา่งไรก็ตามการลงส ารวจพืน้ท่ีก็ยงัมีความจ าเป็นส าหรับพืน้ท่ีที่มีความเสีย่งสงู โดยมีแนวทางในการพิจารณาคอื 

 

กล่องที่ 4  การทวนสอบโดยผู้ตรวจไม่ต้องด าเนินการส าหรับพืน้ทีเกษตรเปลี่ยนเป็นพืน้ที่เกษตรปลูกใหม่ 
ผู้ตรวจไมจ่ าเป็นในกรณีที่พืน้ท่ีปลกูใหมน่ัน้มกีารเปลีย่นจากพืน้ท่ีทางการเกษตรอยูแ่ล้ว (พืชใดๆก็ตามรวมถงึฟาร์ม
ปศสุตัว์) เปลีย่นมาเป็นปาล์ม เมื่อไมม่ีผู้ตรวจด าเนินการในการทวนสอบ ดงันัน้ทางผู้ปลกูจะต้องสง่รายงาน NPP 
ไปยงั RSPO ได้โดยตรง 
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 ความเสีย่งสงู : พืน้ท่ีใกล้เขตอนรัุกษ์ เขตป่าสงวน มีการพบ HCV มีการใช้พืน้ท่ีและทรัพยากรจากทางชมุชน การ
พฒันาพืน้ท่ีสเีขียวหรือถ้าผลการประเมินนัน้ไมส่อดคล้องกบัท่ีพบ 

 ความเสีย่งต า่ : พืน้ท่ีทางการเกษตร พืน้ท่ีทิง้ร้าง ขนาดไมเ่กิน 500 เฮกตาร์ 

 

 ในพืน้ท่ีที่มีการสมัปทานใหมห่รือเป็นเขตหวงห้ามที่มกีารถือครองทางจารีตประเพณีหรือมีข้อจ ากดัตามกฎหมาย การ
ลงไปตรวจสอบพืน้ท่ีอาจไมต้่องด าเนินการทัง้นีก็้ขึน้อยูก่บัข้อจกลงกบัทางผู้ตรวจ 

 การตรวจสอบพืน้ที่ควรด าเนินการโดยหัวหน้าทีมผู้ ตรวจแต่ก็สามารถด าเนินการโดยองค์กรในท้องถ่ินที่ได้รับการ
มอบหมายหรือแตง่ตัง้จากผู้ตรวจ อย่างไรก็ตามผู้ตรวจก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในเร่ืองของการตรวจสอบพืน้ที่ ประเด็นที่
พบในการตรวจสอบในพืน้ท่ีจะต้องมีการจดัท าเป็นเอกสารและรายงานไปยงัผู้ปลกูเพื่อให้แนใ่จได้ด าเนินการสอดคล้องกบั

ข้อก าหนดของ NPP 

 

ขัน้ตอนที่ 6 การน าส่งรายงาน NPP ไปยงัส านักงานเลขาฯ RSPO และการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะ 
 เมื่อได้ท าการทวนสอบตามเกณฑ์ก าหนดของ NPP แล้ว ทางผู้ตรวจจะต้องสง่รายงาน NPP ฉบบัสมบรูณ์ในฐานะของผู้
ปลกู (สมาชิก RSPO) ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ โดยที่รายงาน NPP ฉบบัสมบรูณ์ต้องประกอบด้วย 

 ค าแถลงการณ์แจ้งเก่ียวกบั NPP 

 รายงานสรุปการประเมิน (SEIA, HCV, การส ารวจภมูิประเทศและดิน, LUC, GHG) 

 สรุปแผนการบริหารจดัการ 

 

 เอกสารด้านบน พร้อมทัง้ผลการทวนสอบจะต้องสง่เป็นไฟล์ผา่นทางอีเมล์และต้องส าเนาถึงผู้ปลกูด้วย ถึงแม้วา่ทาง
ผู้ตรวจจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการสง่รายงาน NPP แตก็่เป็นหน้าที่ของผู้ปลกูที่ต้องคอยตดิตามวา่รายงานได้สง่เรียบร้อยแล้ว  
รายงานท่ีสง่ไปยงั RSPO เพือ่ท าการแจ้งสาธารณะต้องเป็นภาษาองักฤษ โดยที่ทางบริษัทนัน้จะต้องเตรียมรายงานเป็น
ภาษาของประเทศนัน้ๆ และทาง RSPO เองก็จะมีการตีพมิพ์ลงเวปไซต์ทัง้ 2 ภาษา 

 

 เมื่อทาง RSPO ได้รับก็จะท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ภายในระยะเวลา 10 วนัท าการ และจะประกาศศาธารณะ
ในเวปไซต์ของ RSPO เป็นระยะเวลา 30 วนั (ภาคผนวกที่ 2) ทาง RSPO จะไมล่งประกาศถ้ารายงานท่ีสง่นัน้ยงัไมส่มบรูณ์  
ในช่วงเวลา 10 วนัท าการท่ีทาง RSPO จะลงประกาศในเวปไซต์นัน้เป็นชว่งระยะเวลาที่ทางผู้ปลกูนัน้สามารถท าการแก้ไข
หรือด าเนินการให้เสร็จสมบรูณ์  ข้อเสนอแนะท่ีทาง RSPO ได้รับนัน้ก็จะถกูสง่ตอ่ไปยงัผู้ปลกูในระยะเวลา 3 วนัท าการ เมื่อ
ได้รับข้อมลูและต้องการความชดัเจน และถ้ามีความจ าเป็นก็จะส าเนาถึงผู้ตรวจด้วย สว่นข้อเสนอแนะที่สง่มาหลงั 30 วนั ก็
จะถกูสง่ให้กบัผู้ปลกูเช่นเดียวกนัแตจ่ะไมน่ ามารวมในกระบวนการของ NPP 

 

กล่องที่ 5  ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในกรณีที่  ผู้ตรวจประเมินหนว่ยงานออกใบรับรอง  (CB ) เป็นผู้ด าเนินการตรวจประเมินภายใต้ NPP   หนว่ยงาน
ออกใบรับรอง ต้องแสดงให้เห็นวา่มี  ไมม่ีผลประโยชน์ทบัซ้อนใด ๆ กบั ลกูค้า ในการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของระบบ
การรับรองมาตรฐาน RSPO     ผู้ตรวจประเมิน  SEIA หรือ HCV  ที่เป็นผู้จดัท าแผนการด าเนินงาน ส าหรับ NPP  จะ
ไมส่ามารถทวนสอบการประเมินและแผนงานอนัเดิมได้ 
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 ผู้ปลกูก็ต้องมกีารปิดประกาศรายงาน NPP ในบอร์ดของชมุชน ในระยะเวลา 30 วนั โดยอาจตดิไว้ที่บอร์ดในชมุชน ที่
ประชมุหมูบ้่าน ที่วา่การอ าเภอ เวปไซต์ของชมุชน โรงงาน หรือสือ่ตา่งๆ ของทางชมุชน และในการปิดประกาศก็ต้องใสอ่ีเมล์
เพือ่ให้ทางชมุชนสง่ข้อเสนอแนะเข้ามาที่ nppcomments@rspo.org ผู้ปลกูเองก็จะต้องแจ้งให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้ทราบ 
(รวมถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในขัน้ตอนการประเมิน) เพื่อเป็นการรับข้อคิดเห็นในชว่งเวลาที่ปิดประกาศ 

 

 ข้อเสนอแนะจากทางชมุชนเหลา่นีจ้ะถกูสง่โดยตรงไปที่ RSPO ในระบบอีเมล์ nppcomments@rspo.org ข้อเสนอแนะ
จากทางชมุชนสามารถสง่มาเป็นภาษาอิโดนเีซีย มาเลเซีย องักฤษ ไทย สเปน และฝร่ังเศส ซึง่การที่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีเข้ามา
มีสว่นร่วมในกระบวนการนีก็้จะเป็นประโยชน์และเพื่อป้องกนัการเกิดข้อขดัแย้งขึน้มาภายหลงัได้ 

 

 ผู้ปลกูจะต้องไมม่ีการเตรียมการใดๆในพืน้ท่ี หรือการสร้างสิง่อ านวยความสะดวกใดๆ รวมทัง้การปลกูก่อนท่ีจะสิน้สดุ
ระยะเวลา 30 วนั และได้รับการอนมุตัิอยา่งเป็นทางการจากทาง RSPO 

mailto:nppcomments@rspo.org
mailto:nppcomments@rspo.org
mailto:nppcomments@rspo.org
mailto:nppcomments@rspo.org
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ขัน้ตอนที่ 7 การปรับแก้ไขและเสร็จสมบูรณ์ 
 ใครก็ตามทีจ่ะคดัค้านในกระบวนการ NPP ทัง้ในสว่นกระบวนการประเมิน และแผน หรือแม้แตก่ารทวนสอบของผู้ตรวจ 
สามารถด าเนินการได้ผา่นกลไกการร้องเรียนของ NPP (กระบวนการสมบรูณ์ในภาคผนวกที่ 2) 
 ความโปร่งใสเป็นกฎท่ีต้องมีการน ามาใช้ในกระบวนการ อยา่งไรก็ตามรายละเอียดของบคุคลที่สง่ข้อเสนอแนะก็จะถกู
เก็บไว้เป็นความลบัถ้ามีเหตผุลและการร้องขอไปยงั RSPO โดยที่ผู้ให้ข้อเสนอแนะไปนัน้จะต้องมีการแจ้งช่ือไปยงั RSPO 
ด้วย 

 ข้อเสนอแนะต้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสง่ไปยงั RSPO อยา่งเป็นทางการหรือผา่นระบบออนไลน์ของ NPP จะได้รับ
การพิจารณา สว่นข้อเสนอแนะท่ีได้รับหลงัจาก 30 วนั จากช่วงเวลาประกาศสาธารณะก็จะไมน่ ามารวมในกระบวนการของ 
NPP 

 บคุคลที่เสนอความคิดเห็นหรือประเด็นปัญหา สามารถระบไุด้วา่ประเด็นดงักลา่วจะได้รับการพิจารณาแก้ไข    ถ้า
ค าตอบของบริษัทตอ่ประเด็นดงักลา่ว ไมไ่ด้รับการตอบรับภายใน 20 วนั โดยบคุคลนัน้  ประเด็นดงักลา่วจะถกูยกเลกิ  เพื่อให้
สามารถท าการปิดกระบวนการ NPP ลงได้ 

 ส าหรับการแก้ไขและด าเนินการให้เสร็จสิน้สมบรูณ์ ทาง RSPO สามารถขยายเวลาเป็น  60 วนัหลงัจาก 30 วนัท่ีได้ท า
การประกาศส าหรับการแก้ไขปัญหา สว่นปัญหาที่ไมส่ามารถด าเนินการได้นัน้ก็จะปรับเป็น “Reported case” นัน่ก็
หมายความวา่การแก้ไขปัญหาก็จะถกูด าเนินการผา่นระบบข้อร้องเรียนของ RSPO หลงัจากนัน้ทางทีมรับข้อร้องเรียนของ 
RSPO จะด าเนินการแก้ไขปัญหา ถ้าในกรณีที่ปัญหาไมส่ามารถแก้ไขได้เป็นครัง้ที่สองปัญหาก็จะถกูยกระดบัผา่นไปยงัคณะ
รับข้อร้องเรียน (Complaints panel) ถ้าบคุคลนัน้ยอมรับในการไกลเ่กลีย่ก็สามารถสง่ตอ่ไปยงัการด าเนินการระงบัข้อพิพาท
ได้ อยา่งไรก็ตามประเด็นที่เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลา 60 วนั ประเดน็นัน้ก็จะอ้างอิงไปถงึทีมรับข้อร้องเรียนในฐานะ  “Reported 
case” และก็จะขึน้อยูก่บัดลุยพินจิของผู้อ านวยการฝ่ายเทคนคิ 

 

 การเตรียมพืน้ท่ีควรด าเนินการหลงัจากข้อเสนอแนะตา่งๆได้รับการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย ข้อเสนอแนะที่ได้รับนัน้อาจ
สง่ผลให้เกิดความลา่ช้าในการเตรียมพืน้ท่ี (รวมถึงการพฒันาที่เก่ียวข้อง) จนกวา่จะตกลงกนัได้ การด าเนินการสามารถท า
ได้เมื่อไมม่ีข้อคดัค้านในพืน้ท่ี NPP และต้องได้รับการอนมุตัจิาก RSPO 

 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้รับในชว่งประกาศสาธารณะเทา่นัน้ (จนถึงวนัสดุท้าย) ที่จะได้รับการแก้ไขตามกลไกรับฟังความ
คิดเห็นของ NPP   ส าหรับข้อพพิาทที่ได้รับจากส านกัเลขาธิการ ภายหลงัจากระยะเวลารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  จะ
กลายเป็นเร่ืองร้องเรียนภายใต้กระบวนการร้องเรียนของ RSPO 

 

 เมื่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะสิน้สดุในระยะเวลา30 วนั และการพิจารณแก้ไขตอ่ความคิดเห็นเสร็จสิน้
อยา่งพงึพอใจ ทาง RSPO ก็จะแจ้งไปยงัผู้ปลกูผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งเป็นทางการในวนัแรกของวนัท าการหลงัจาก
สิน้สดุรับฟังความคดิเห็นสาธารณะ 30 วนั  หรือเมื่อประเด็นปัญหาใด ๆ ได้รับการแก้ไข   ทัง้นี ้  RSPO จะจดัสง่ส าเนาของ
การแจ้งเตือนทางอิเลก็ทรอนิกส ์ ตอ่เมื่อมกีารร้องขอเทา่นัน้    ส านกัเลขาธิการ RSPO จะไมส่ามารถออกใบประกาศ
ความส าเร็จของ NPP ได้  ถ้าหากความคิดเห็นหรือ ข้อพิพาทท่ีได้รับในชว่งระยะเวลารับฟังความคิดเห็นสาธารณะยงัคงอยู่
ภายใต้การพิจารณา 

 

 เมื่อกระบวนการตา่งๆของ NPP เสร็จสิน้สมบรูณ์ ทาง RSPO ก็จะแจ้งให้ผู้ปลกูและประกาศในเวปไซต์ของ RSPO
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ภาคผนวกที่ 1 แนวทางการปฏิบัตแิละแบบการรายงาน 

 

1.A. : การน าเสนอรายงานเกี่ยวกับ NPP (รวมถงึการทวนสอบข้อมูลของผู้ตรวจ) 
 

1.  วนัท่ีประกาศ  
2.  ช่ือบริษัท / ผู้ปลกู  
3. ช่ือบริษัทยอ่ย (ถ้าม)ี  
4. หมายเลขสมาชิก  
5. สถานท่ีของโครงการพืน้ท่ีปลกูใหม ่ 

บนัทกึ: 

(i) ที่อยูผู่้ปลกู 

(ii) ใบอนญุาตประกอบธุรกิจ 

(iii) ประเภทธุรกิจ 

(iv) ขนาดสถานท่ี  

(v) บคุคลที่ติดตอ่ได้ 

(vi) อีเมล์  

(vii) ที่ตัง้ทางภมูิศาสตร์ 

(viii) พิกดั GPS (e.g. N 1⁰  50’ 5.0”   E 103⁰ 27’ 47.23”) 

(ix)     แผนท่ีแสดงขอบเขตโครงการ  

(x)     พืน้ท่ีและช่วงเวลาในการปลกูใหม่  

 

 
 

ก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2560 
1. การน าเสนอรายงานและการทวนสอบ 
2. รายงาน 1 ฉบบั ประกอบด้วย 1)ข้อมลูทัว่ไปและที่มาของการพฒันาพืน้ท่ีใหม ่2) สรุปการประเมิน SEIA 3) 

สรุปการประเมิน HCV 4) สรุปการวิเคราะห์ LUC และการส ารวจดนิและสภาพภมูิประเทศ (ในกรณีที่ยงัไมไ่ด้
รวมอยูใ่นรายงานการประเมิน HCV และ SEIA  5) สรุปจากกระบวนการ FPIC และ 6) แผนการบริหารจดัการ 

3. GHG และการเก็บกกัคาร์บอน ตามเกณฑ์ก าหนด 7.8 ตามแบบรายงานสรุปการประเมินการเก็บกกัคาร์บอน
และการปลดปลอ่ย GHG และแผนการบริหารจดัการ 

ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 
1. การน าเสนอรายงานและการทวนสอบ 
2. รายงาน 1 ฉบบั ประกอบด้วย 1)ข้อมลูทัว่ไปและที่มาของการพฒันาพืน้ท่ีใหม ่2) สรุปการประเมิน SEIA 3) 

สรุปการประเมิน HCV 4) สรุปการวิเคราะห์ LUC และการส ารวจดนิและสภาพภมูิประเทศ (ในกรณีที่ยงัไมไ่ด้
รวมอยูใ่นรายงานการประเมิน HCV และ SEIA  5) สรุปจากกระบวนการ FPIC และ 6) แผนการบริหารจดัการ 
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6. การเสนอรายงานความรับผิดชอบส าหรับ NPP   
บนัทกึ: ผู้ปลกูลงนามเพื่อยืนยนัวา่การตรวจประเมินที่ส าคญัได้เสร็จสิน้สมบรูณ์และเป็นไปตามข้อก าหนดของ NPP  
  
7.  

ช่ือบริษัท: 

ช่ือผู้ รับผิดชอบ: 

ต าแหนง่: 

ลายเซ็น: 

วนัท่ี: 

 

 
 

8. การเสนอรายงานการทวนสอบโดยหนว่ยงานออกใบรับรอง (CB) 
บนัทกึ: เมื่อข้อมลูข้างต้นเสร็จสมบรูณ์  ผู้ปลกูปาล์มน า้มนัจะสง่รายละเอียดไปท่ี CB ที่ทาบทามให้ด าเนินการทวน
สอบโดยการตรวจสอบเอกสารและลงตรวจในพืน้ท่ีโครงการพืน้ปลกูใหม ่  จากนัน้  CB  จะลงนามในการเสนอรายงาน
การทวนสอบและสง่กลบัไปยงัผู้ปลกู 

 

การเสนอรายงานการทวนสอบ โดย CB  เป็นการยืนยนัวา่มกีารการประเมินการเก็บกกัคาร์บอนอยา่งเหมาะสม โดย
ปฏิบตัิตามเกณฑ์ก าหนดที่ 7.8  และการประเมินดงักลา่วได้น าสง่ไปยงั ERWG เรียบร้อยแล้ว  (ก่อน 31 ธนัวาคม 
2559) 
 
9. 

ช่ือ CB: 

ต าแหนง่: 

ลายเซ็น: 

วนัท่ี: 

 

 
 

1.B. : โครงสร้างของรายงาน : สรุปการประเมินและแผนการบริหารจัดการ 
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1. ข้อมูลทั่วไปและความเป็นมา ของพืน้ท่ีพฒันาเป็นพืน้ท่ีปลกูใหมร่วมถงึค าอธิบายของสถานท่ี สภาพภมูิประเทศ แผน
ที่  

 แผนท่ีที่ระบถุึงสถานท่ีที่จะด าเนนิการเป็นพืน้ท่ีปลกูใหมท่ัง้ทางภมูิทศัน์และระดบัท่ีได้ถือครอง 

2. วิธีการและกระบวนการประเมิน 
 ส าหรับการประเมินแต่ละประเภท ให้เตรียมข้อมูลดังต่อไปนี ้

 วนัท่ีท าการประเมิน 

 ผู้ประเมินและผู้ เช่ียวชาญ FPIC พร้อมทัง้ใบรับรอง 

 วิธีการท่ีใช้ในการประเมินและกระบวนการ FPIC 

3. สรุปสิ่งที่ได้พบจากการประเมนิ 
 3.1 SEIA 

 บทสรุปของประเด็นผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทัง้ชิงบวกและลบ  

 บทสรุปของประเด็นผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมทัง้ตอ่ประเทศ ตอ่ภมูิภาคและท้องถ่ิน 

 บทสรุปของประเด็นผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมตอ่ชมุชนท้องถ่ิน (เช่น คนงาน ผู้ รับเหมา) อยา่งรวดเร็ว  

 ประเด็นความคิดเห็นที่ถกูหยิบยกจากผู้มีสว่นได้เสยีและผู้ตรวจประเมิน 

 รายการเอกสารเก่ียวกบัข้อก าหนดทางกฎหมาย ใบอนญุาตตามกฎหมาย และโฉนดที่ดินของพืน้ท่ีที่ตรวจ
ประเมิน  

 3.2 การประเมิน HCV 

 

 ตดัสนิวา่มีหรือไมม่ี HCV ทัง้ 6 ประเภท 

 ตีความในสิง่ที่พบซึง่จะเป็นข้อมลูในการตดัสนิใจวา่พบหรือไมพ่บ HCV โดยการตดัสนิวา่พบหรือไมพ่บ HCV 
นัน้จะต้องมีการตดัสนิโดยการพิจารณาหลกัฐานประกอบ 

 สรุปกระบวนการปรึกษาหารือกบัทางชมุชน และจะต้องรวมถงึ 
o วนัท่ี 
o รายละเอียดของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

▪ ช่ือ ต าแหนง่หรือบทบาท (เว้นแตม่ีการร้องขอให้ไมเ่ปิดเผย) 

▪ องค์กรหรือกลุม่ในชมุชน 

▪ ประเด็นที่นา่สนใจหรือข้อเสนอแนะ 

▪ แผนท่ีแสดงพืน้ท่ี HCV และ การจดัการพืน้ท่ี HCV 

 

ถ้าทางผู้ประเมินมาจาก HCVRN ALS รายงานสรุปจะต้องท าตามแบบของ ALS สว่นส าหรับรายงานสรุปสาธารณะ
สามารถดไูด้จาก www.hcvnetwork.org/als  
ในกรณีที่ไมไ่ด้ด าเนินการโดยผู้ประเมินจาก HCVRN (เช่น การประเมินก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2558) ผู้ปลกูจะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางด้านลา่ง 

http://www.hcvnetwork.org/als
http://www.hcvnetwork.org/als
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3.3 ดินและสภาพภมิูประเทศ 
 ระบพุืน้ท่ีที่เป็นดินด้อยคณุภาพและดินเปราะบาง (รวมถงึดินพรุและพืน้ท่ีกนัชนริมตลิง่) 

 ระบถุึงพืน้ท่ีที่มีความลาดชนัมากเกินไป (ดเูกณฑ์ก าหนดที่ 7.4) 
 

3.4 สรุปการประเมินการเก็บกักคาร์บอนและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 การจ าแนกสิง่ปกคลมุดินจากการส ารวจแบบมีสว่นร่วม (รวมถึง แผนท่ีและผลการทวนสอบแผนท่ีโดยอาศยั

ข้อมลูการส ารวจภาคพืน้ดินท่ีมีอยู ่ (เช่น การลงพืน้ท่ีส ารวจอยา่งมีสว่นร่วมและข้อมลูด้าน HCV)) หรือการ
ตีความปรากฏการณ์ตา่งๆจากภาพถ่ายดาวเทียม  (ground-truthing)   และการค านวณปริมาณคาร์บอนที่
เก็บกกัไว้ (หนว่ย  ตนัคาร์บอนตอ่เฮกแตร์) ในแตล่ะประเภทสิง่ปกคลมุดิน 

 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีที่มีการเก็บกกัคาร์บอนสงูทัง้หมด  รวมถงึพืน้ท่ีดนิพรุ 

 การระบถุงึแหลง่การปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและการน าเสนอการพฒันา 

 [แทรก] ผูป้ลูกตอ้งยืนยนัว่าขอ้มูลข้างตน้ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใตก้รอบ 
RSPO ฉบบัล่าสดุ ส าหรบัการประเมินการเก็บกกัคาร์บอนในชีวมวลทีอ่ยู่บนดินและใตดิ้นส าหรบัทีดิ่นทกุแปลงทีอ่ยู่ใน
โครงการพืน้ทีป่ลูกใหม่ และไดมี้การประเมินศกัยภาพการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิ นอกจากนีผู้ป้ลูกจะตอ้ง
ยืนยนัว่าไดด้ าเนินการประเมินรวมถึงไดจ้ดัท าแผนในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเพือ่จะไดไ้ม่ด าเนินการ
พืน้ทีที่เ่ป็นแหล่งเก็บกกัคาร์บอนสูงและ / หรือ มาตรการเพ่ิมการดูดซบัคาร์บอน เกษตรกรผูป้ลูก ขอยืนยนัว่าในกาการ
จ าแนกส่ิงปกคลุมดิน   

3.5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ 
 รูปแบบการรายงานการวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ินได้พฒันาโดยคณะท างานของ RSPO ด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพและ HCV ในระหวา่งนีก้ารรายงานการวิเคราะห์การใช้ที่ดินจะต้องมีข้อมลู 

 แผนท่ีแสดงถึงการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ินตัง้แตปี่ 2548 

 วิธีการในการประเมิน 
 สิง่ที่พบและบทสรุปของการวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน 
 จากหลกัการข้อที่ 7 : การวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ิน (LUC) ที่มีการเปลีย่นแปลงพืชพรรณตัง้แตเ่ดือน
พฤศจิกายน 2548 ต้องมีหลกัฐานเก่ียวกบัประวตัิของพืน้ท่ีจากภาพถ่ายรีโมทเซนซิ่ง เพือ่น ามาแสดงให้เห็นวา่ไมม่ีการ
เปลีย่นแปลงพืน้ท่ีจากป่าปฐมภมูิหรือพืน้ท่ีที่ถกูระบวุา่เป็น HCV 

 3.6 กระบวนการ FPIC 
 การระบถุงึที่ดินของชมุชนท้องถ่ินท่ีมีหลกัฐานแสดงวา่ชมุชนมีสทิธิตามกฎหมาย จารีตประเพณี หรือสทิธิของ

ผู้ใช้ อยา่งมีสว่นร่วม (ดทูี่เกณฑ์ก าหนด 7.5 ใน RSPO P&C ) 

 หลกัฐานท่ีแสดงวา่ได้รับการยินยอมที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยสมคัรใจขากกลุม่ชนพืน้เมืองที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการสมัปทาน (เป็นสว่นนงึของข้อก าหนดใน RSPO)  

4. สรปแผนการบริหารจัดการ 
 

 4.1 ทีมผู้รับผิดชอบในการพัฒนาแผนการบริหารจัดการ 

 

 4.2 ประเด็นต่างๆ ที่จะตองรวมเข้าไปในแผนการบริหารจดัการ 
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ประเด็นที่ต้องรวมไว้ส าหรับการประเมิน SEIA 
 การน าเสนอถึงแนวทางในการจดัการเพื่อสง่เสริมผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมเชิงบวก 

 การน าเสนอถึงแนวทางการลดผลกระทบเชิงลบทางด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม 

 การด าเนินการในการปรับปรุงและกรอบเวลา 

 ผู้ รับผิดชอบ 
 เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึน้สามารถดไูด้จากตารางด้านลา่ง 

 

ตวัแปรทีต่อ้ง
ติดตาม 

การวดัผลใน
กระบวนการฟ้ืนฟทีูไ่ด้

น าเสนอ 

สถานที่ การวดัผล ความถี่ ผูร้ับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการเสร็จส้ิน 

 

 ประเด็นที่ต้องรวมไว้ส าหรับการประเมิน HCV 

 จ านวนพืน้ท่ีที่ได้ด าเนินการให้มกีารจดัการ HCV 

 ต้องระบถุงึภยัคกุคามของแตล่ะ HCV อธิบายให้เห็นถึงแนวทางเสนอแนะในการบริหารจดัการ 

 ทางเลอืกในการติดตาม ต้องด าเนินการในทกุ HCV เพื่อเป็นการตรวจสอบวา่ได้ด าเนินการได้บรรลตุาม
เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ที่วางไว้ 

 

  ประเด็นที่ต้องรวมไว้ส าหรับการวิเคราะห์ดนิ 
 การจดัการและการวดัผลการฟืน้ฟพูืน้ท่ีที่มีข้อจ ากดัในการปลกูโดยเฉพาะพืน้ท่ีที่เป็นดินด้อยคณุภาพและดิน

เปราะบาง 

 

 ประเด็นที่ต้องรวมไว้ส าหรับการเก็บกกัคาร์บอนและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 แผนงานของโครงการพืน้ท่ีปลกูใหมท่ี่ระบถุึงปริมาณเก็บกกัคาร์บอนและพืน้ท่ีดินพรุที่พบท่ีอยูภ่ายในพืน้ท่ี

โครงการ และพืน้ท่ีที่ต้องการอนรัุกษ์  (กรุณาแนบแผนท่ีที่เก่ียวข้อง)  

 ผลการศกึษาการประเมินการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในสถานการณ์ตา่งๆ  (ควรแสดงตารางผลการศกึษาและ
แผนภมูิภาพที่เก่ียวข้อง)  

 ค าอธิบายส าหรับการคดัเลอืกสถานการณ์ทีด่ีที่สดุ พร้อมกบัแสดงแผนท่ีเชิงพืน้ท่ี (spatial map) ที่เก่ียวข้อง 

 ค าอธิบายมาตรการในการสง่เสริมการเก็บกกัคาร์บอนในพืน้ท่ีโครงการ   

ถ้าทางผู้ประเมินมาจาก HCVRN ALS รายงานสรุปจะต้องท าตามแบบของ ALS สว่นส าหรับรายงานสรุปสาธารณะ
สามารถดไูด้จาก www.hcvnetwork.org/als  
ในกรณีที่ไมไ่ด้ด าเนินการโดยผู้ประเมินจาก HCVRN (เช่น การประเมินก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2558) ผู้ปลกูจะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางด้านลา่ง 

http://www.hcvnetwork.org/als
http://www.hcvnetwork.org/als
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 ค าอธิบายมาตรการในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสทุธิที่มากจากสวนปาล์มน า้มนัและกระบวนการท่ี
เก่ียวข้องภายในพืน้ท่ีโครงการ (เช่นการดกัจบัมีเทนในโรงงานสกดัน า้มนัปาล์ม  เลอืกใช้ปุ๋ ยที่ผลติในท้องถ่ิน  
ลดการใช้ปุ๋ ยเคมี  ลดการใช้เชือ้เพลงิ)  

 แผนงานในการตรวจติดตามผลการด าเนินโครงการตามสถานการณ์ที่เลอืกศกึษาไว้  รวมถงึมาตรการสง่เสริม
การเก็บกกัคาร์บอนและลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก   

 
5. อ้างองิ 

 รายการเอกสารอ้างองิที่ใช้ในการประเมิน 

 

6. หน้าที่ความรับผิดชอบภายใน 

 การลงนามอยา่งเป็นทางการ (โดยระบวุนัท่ี) จากทัง้ผู้ตรวจประเมนิและผู้ปลกู 

 ค าชีแ้จงแสดงการยอมรับหน้าทีค่วามรับผิดชอบในการการประเมิน 

 การลงนามอยา่งเป็นทางการ (โดยระบวุนัท่ี)  ในแผนการด าเนินงานและแผนบรรเทาผลกระทบ  

 ข้อมลูของหนว่ยงานและบคุคลทีส่ามารถติดตอ่ได้  

 บคุคลที่เก่ียวข้องในการวางแผนงานและการปฏิบตัิงาน  
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1.C. : แนวทางปฏิบตัิในการน าส่งแผนที่ NPP 
แผนท่ีจะต้องประกอบด้วย 

 ที่ตัง้ของโครงการ (จะต้องสง่เป็นshapefiles) ที่มีความชดัเจนในประเทศและพืน้ท่ีที่ต้องการด าเนินการ 

 หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่ได้ผา่นกระบวนการการท าแผนท่ีอยา่งมสีว่นร่วมกบัทางชมุชน (ถ้าม)ี 

 การจ าแนกสิง่ปกคลุมดิน  (รวมถึง แผนท่ีและผลการทวนสอบแผนท่ีโดยอาศยัข้อมลูการส ารวจภาคพืน้ดินท่ีมีอยู ่
(เช่น ข้อมลูจากการส ารวจแบบมีสว่นร่วมและข้อมลูด้าน HCV)) หรือการตีความปรากฏการณ์ตา่งๆจากภาพถ่าย
ดาวเทียม  (ground-truthing)   และการค านวณปริมาณคาร์บอนท่ีเก็บกกัไว้ (หนว่ย  ตนัคาร์บอนตอ่เฮกแตร์) ใน
แตล่ะประเภทสิง่ปกคลมุดิน 

 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีที่มีการเก็บกกัคาร์บอนสงูทัง้หมด  รวมถงึพืน้ท่ีดนิพรุ   

 แผนท่ีของบริเวณทีเ่ป็น HCV และการจดัการพืน้ท่ี HCV 
ในรายงาน NPP แผนท่ีที่มีความชดัเจนจะเป็นสิง่ที่มีความส าคญัอยา่งมาก ดงันัน้ในสว่นของแผนท่ีต้องประกอบด้วย 
 
ชื่อของแผนที่ 
 
มาตราส่วน : คนที่อา่นแผนท่ีจ าเป็นต้องทราบถึงความสมัพนัธ์ของมาตราสว่นท่ีอยูบ่นแผนท่ีและกบัพืน้โลก โดยปกติมาตรา
สว่นท่ีเหมาะสมก็จะเป็น 1 : 50,000 
 
คุณภาพของแผนที่ : ส าหรับแผนท่ีที่ตีพิมพ์ออนไลน์นัน้จะต้องมีความละเอียดที่ 150 dpi แตถ้่าส าหรับการพิมพ์ต้องมี
ความละเอียดที่ 300 dpi เสมอ 
 
ทิศ : แผนท่ีจะต้องบง่บอกถงึทิศใดเป็นทิศเหนือ (และ/หรือ ทิศใต้ ตะวนัออก ตะวนัตก) 
 
ขอบเขต 
 
สัญลักษณ์ 
 
ความน่าเชื่อถอืของแผนที่: 

 แหลง่ข้อมลู (โดยเฉพาะข้อมลูจากดาวเทียม)  

 ช่ือ ของผู้ เขียนแผนท่ี 

 วนัท่ี ในการจดัท าแผนท่ี / ตีพิมพ์แผนท่ี 

 วนัท่ี ของข้อมลูแผนท่ี 

 การฉายภาพ ของแผนท่ี  (โดยเฉพาะแผนท่ีขนาดเลก็)   
 
ที่ตัง้แผนที่ (INSET): ที่ตัง้แผนที่เป็นสิง่จ าเป็น  หากพืน้ท่ีของแผนท่ีไมไ่ด้เป็นท่ีจดจ าได้งา่ย หรือมขีนาดใหญ่  
 

ความชดัเจน : ควรใช้ขนาดและประเภทตวัอกัษร ที่เหมาะสม  เพือ่ให้ ข้อความที่ปรากฏชดัเจนตอ่ผู้อา่น   
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ภาคผนวกที่ 2 กลไกการรับฟังข้อคิดเหน็ของ NPP 

 
 

เอกสารที่ใช้ 
a) ค าสัง่ประกาศของ NPP 
b) บทสรุปรายงานการประเมิน SEIA การประเมิน HCV การประเมินการ

ปลอ่ย GHG* และการวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน 

c) บทสรุปรายงานการวางแผนงานและการบริหารจดัการ 

*การรายงานต่อสาธารณชนภายใต้เกณฑ์ก าหนดที่  7.8  จะยงัคงเป็นแบบ
สมคัรใจอยู่จนถงึ 31 ธันวาคม 2559    ดงันัน้  ข้อก าหนดต่างๆ ภายใต้เกณฑ์
ก าหนดที่ 7.8  จะต้องรายงาน ต่อคณะท างานด้านการลดการปลอ่ยมลพิษ 
ในช่วงเวลานีไ้ปก่อน   ซึง่เป็นการรายงานท่ีแยกต่างหากออกมาจากรายงาน 
NPP   นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป    ข้อก าหนดภายใต้เกณฑ์
ก าหนด 7.8 จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน ร่วมกบั รายงาน NPP  

ส านกัเลขาธิการ RSPO พิจารณาเอกสาร                

ก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

10 วนัท าการนบัจากวนัท่ีย่ืนสง่รายงาน 

(จะไม่มีการลงประกาศ หากพบว่าการย่ืน

สง่รายงานไม่สมบรูณ์) 

ส านกัเลขาฯ ลงประกาศบนเว็บไซต์ 
RSPO เพ่ือรับฟังความคดิเหน็
สาธารณะ (ระยะเวลา 30 วนั)    

 

บริษัทลงประกาศในพืน้ท่ี  
(ระยะเวลา 30 วนั) 

ลงประกาศ  30 วนั 
ส านกัเลขาธิการแจ้งให้บริษัท

ทราบว่า NPP เสร็จสิน้แล้ว ไม่ได้รับความคดิเหน็ 

 ได้รับความคดิเหน็ 

บริษัทตอบกลบั

ความคดิเห็น 

ส านกัเลขาธิการส่งความ

คิดเห็นให้บริษัท 

ภายใน 3 วนัท า
การ นบัจากวนัท่ี

ได้รับ 

10 วนัท าการ   (หาก

จ าเป็น จะเพิ่มเติมอีก 

10 วนัท าการ) 

มากสดุ 20 

วนัท าการ 
ผู้ ร้องเรียนตอบกลบั                         

ค าตอบของบริษัท 

บริษัทสามารถด าเนินการเพ่ือเตรียม

พืน้ท่ีได้ เมื่อผ่านข้อก าหนด              

ทางกฎหมายอ่ืนๆ 

ผู้ ร้องเรียน  ยื่นเร่ืองร้องเรียนต่อ

ผ่านกลไกการร้องเรียบ 
ข้อพิพาทยงัไม่

ถกูแก้ไข 

ข้อพิพาท

ได้รับการ

แก้ไข 

ไมม่ีการตอบ

กลบัจากผู้

ร้องเรียนภายใน

เวลาท่ีก าหนด 
*ความคิดเห็นท่ีได้รับหลงั 30 วนัจากวนัท่ีลงประกาศ จะ

ไมไ่ด้รับการแก้ไขภายใต้กลไกการรับฟังความคิดเห็นของ 

NPP 

กลไกการรับฟังความคิดเหน็ของ NPP 
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ภาคผนวกที่ 3 แบบการแสดงความคิดเหน็ NPP 

แบบฟอร์มนีใ้ช้ช่วงเวลาเปิดรับข้อคิดเห็นสาธารณะในระยะเวลา 30 วนั และชว่งที่เปิดรับส าหรับรายงาน NPP และ
ต้องสง่ไปยงั nppcomments@rspo.org ภายในระยะเวลา 30 วนัหลงัจากมีการตีพิมพ์รายงาน NPP ในเวปไซต์ 
RSPO ข้อคิดเห็นที่ได้รับหลงัจาก 30 วนั จะไมน่ าเข้ามาพิจารณาในกระบวนการ (ภาคผนวกที่ 2) 

 

วันที่ : 

 

ชื่อ (ผู้แสดงความคิดเหน็): 

 

รายละเอียดส าหรับการติดต่อ(ผู้แสดงความคดิเหน็): 

 

อีเมล์ : 

 

เบอร์โทรศพัท์ :  

 

ชื่อผู้ปลูก : 

 

พืน้ที่ที่จะด าเนินการเป็นพืน้ที่ปลูกใหม่ :  

 

ประเทศ และ อ าเภอ : 

 

ช่ือโครงการ : 
 
ข้อคดิเห็น :  
ข้อคิดเห็นควรมีค าอธิบายทีช่ดัเจนและมีหลกัฐานประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรับผิดชอบในการให้ข้อมลู 
ข้าพเจ้าเข้าใจกระบวนการของ NPP และให้ข้อมลูด้วยความสตัย์จริง (โดยข้อคิดเห็นนัน้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความ
จริงของข้าพเจ้า) ข้าพเจ้ายินดีทีจ่ะเข้าไปมีสว่นร่วมในกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่ได้แสดงความเห็นนี ้
 
 
 
 

        
ลงช่ือผู้แสดงความคดิเห็น 

mailto:nppcomments@rspo.org
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ภาคผนวกที่ 4 เอกสารสนับสนุน 

 

i. RSPO list of accredited Certification Bodies (CB) to conduct P&C audits  
ii. The HCV Resource Network (HCVRN) Assessor Licensing Scheme (ALS) documents, including:  
 a. HCV Assessment Report Template  

 b. HCV Assessment Public Summary Template  

iii.  The HCV Resource Network (HCVRN) global guidance:  

 a. Common Guidance for the Identification of High Conservation Values (HCV)  

 b. Common Guidance for the Management and Monitoring of High Conservation Values (HCV)  

iv. RSPO Remediation and Compensation Procedure (RaCP) – related to land clearance without  

 prior HCV assessment (including Land Use Change (LUC) analysis guidelines)  

v.  RSPO FPIC Guidance  

vi. RSPO GHG Assessment Procedure  

Vii. RSPO Palm GHG tool  

 
 
 
 
กรุณาดูเอกสารฉบับนีท้ี่เป็นภาษาอังกฤษประกอบในกรณีที่ภาษาอ่ืนๆ ที่ได้รับการแปลมีความไม่ชัดเจน

หรืออาจมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งอาจเกดิขึน้ได้เน่ืองจากการตีความในภาษาที่ต่างกัน 
 



 
                                                                                                                                                           32 

 

RSPO SECRETARIAT SDN BHD 

(787510-K) 
 
Unit A-37-1, Level 37, Tower A, 
Menara UOA Bangsar 
No. 5 Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur 
 
T  +603 2302 1500 
E  rspo@rspo.org 
F  +603 2302 1542 

 


