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ข้อจํากัดความรับผิดชอบ 
ข้อความ ข้อมูลเชิงเทคนิค และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อ้างอิงจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและประสบการณ์ต่างๆ 
จัดทําขึ้นโดยคณะทํางานพื้นที่พรุกลุ่มที ่2 ของ RSPO และคณะทํางานพื้นที่พรุกลุ่มย่อยสําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระของ 
RSPO แนวทางในคู่มือฉบับนี้ไม่จําเป็นต้องสะท้อนมุมมองของสํานักเลขาธิการ RSPO หรือผู้มีส่วนร่วม ผู้อุปถัมภ์ 
และผู้สนับสนุนการทําคู่มือนี ้การตีพิมพ์คู่มือนี้ไม่ได้ผ่านการรับรองโดย RSPO คณะทํางานพื้นที่พร ุ
หรือโดยผู้เข้าร่วมหรือผู้สนับสนุนการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ํามันใหม่ในพื้นที่พร ุ
แม้ว่าจะได้มีการพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในคู่มือนี้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 
แต่ไม่ขอรับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์ทั้งความผิดพลาดในการพิมพ์และในเนื้อหา 
และเมื่อเวลาผ่านไป อาจมีเนื้อหาใหม่เกิดขึ้นแทนที ่ดังนั้น 
ควรใช้คู่มือนี้เป็นแนวทางและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สําหรับการจัดการแปลงในพื้นที่พร ุทั้งนี ้
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของท้องถิ่น ทั้ง RSPO 
คณะทํางานพื้นที่พร ุผู้มีส่วนร่วม หรือผู้สนับสนุนการจัดทําคู่มือนี ้
ไม่ขอรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการนําคําแนะนําในคู่มือนี้ไปใช ้

คู่มือฉบับนี้ใช้ได้กับเกษตรกรรายย่อยโดยทั่วไป (อ้างอิงจากมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ หรือ RSPO ISH 
Standard) 

	

	
2 คู่มือการจัดการท่ีดีท่ีสุดในการปลูกปาล์มนํ้ามันท่ีมีอยู่เดิมใ  

 นพ้ืนท่ีพรุสําหรับเกษตรกรรายย่อยของ RSPO
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กิตติกรรมประกาศ 
	
RSPO ขอขอบคุณคณะทํางานพื้นที่พรุกลุ่มย่อยสําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ 
และคณะทํางานพื้นที่พรุกลุ่มที ่2 ของ RSPO 
สําหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมให้การจัดทําคู่มือการจัดการที่ดีที่สุดในการปลูกปาล์ม
น้ํามันที่มีอยู่เดิมในพื้นที่พรุสําหรับเกษตรกรรายย่อยของ RSPO ให้สําเร็จลุล่วงด้วยด ี

	
เราขอขอบคุณสหกรณ์สาวิต จายา (Koperasi Sawit Jaya) และสหกรณ์เบอริงงิน จายา (Koperasi 
Beringin Jaya) จากอินโดนีเซีย รวมทั้ง สมาคมเกษตรกรรายย่อยอิสระ (PERTANIAGA) 
จากมาเลเซีย เป็นพิเศษ ที่เข้าร่วมการทดลองนําร่องแนวทางการจัดการที่ดีที่สุดในครั้งนี ้
ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์จากผู้เข้าร่วมเหล่านี้เปน็ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเนื้อหาคู่มือฉบับนี	้
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ว ธ ใช ค  ม อแนวทางการจ ดการท  
ด ท  ส ด (BMP Manual) ฉบ บน   
ค  ม อแนวทางการจ ดการท  ด ท  ส ดฉบ บน   

จ ดท าข  นโดยประกอบด วยเจ ดบท ซ  งเน นท  ห วข อต างๆ 

ท  เก  ยวข องก บการปล กปาล มน  าม นท  ม อย  เด มในพ  นท  พร  

 

ค  ม อแนวทางการจ ดการท  ด ท  ส ดน   

ย งได แนบข อม ลบางส วนจากแบบรายการตรวจสอบมาตรฐาน 

RSPO ส าหร บเกษตรกรรายย อยอ สระ (RSPO ISH Standard 

Auditor Checklist) ไว ในผนวก 1 ส าหร บหน วยร บรองมาตรฐาน 

ซ  งผ  จ ดการกล  มอาจน าไปใช ได ด วย 

 

การปฏ บ ต ใดๆ 

ท  ไม เป นไปตามมาตรฐานของกล  มเกษตรกรรายย อยอ สระจะหมายถ 

งการปฏ บ ต น  นไม สอดคล องก บข อก าหนดของมาตรฐาน RSPO 

ส าหร บเกษตรกรรายย อยอ สระ 

แต ไม ถ อว าเป นการปฏ บ ต ท  ข ดก บค  ม อแนวทางการจ ดการท  ด ท  ส ดฉ

บ บน  		
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คู่มือฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการกลุ่มอย่างไรบ้าง 
(ทุกบท) 
คู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอชุดแนวทางการจัดการที่ดีที่สุดที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

สําหรับผู้จัดการกลุ่มและ/หรือเกษตรกรรายย่อย 

ในการจัดการการปลูกปาล์มน้ํามันที่มีอยู่เดิมในพื้นที่พรุเขตร้อน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ 4.4 และ 

4.5 ตามมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ ปี 2562 

	
การใช้งานคู่มือนี้ระหว่างการตรวจสอบประเมิน 
คู่มือแนวทางการจัดการที่ดีที่สุดฉบับนี้ 	
ดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระที่มีแปลงปลูกปาล์มน้ํามันเดิมอยู่ในพื้นที่พรุอยู่	
แล้ว แนวทางนี้ไม่ใช่หลักปฏิบัติที่เป็นข้อบังคับและไม่สามารถนํามาใช้เพื่อแย้งต่อการรับรองได้	
เนื่องจากสภาพพื้นฐานในพื้นที่แต่ละแห่งอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี	้
ผู้จัดการกลุ่มหรือเกษตรกรรายย่อยมีบทบาทในการประเมินสภาพของสวนก่อนดําเนินการตามแนวทาง	
การจัดการที่ดีที่สุดนี้ 
 
 
 
	
	
	
	

	
 คู่มือการจัดการท่ีดีท่ีสุดในการปลูกปาล์มนํ้ามันท่ีมีอยู่เดิมใ 5 

  นพ้ืนท่ีพรุสําหรับเกษตรกรรายย่อยของ RSPO 



 
 

    

บทที ่4: 

การจัดการศัตรูและโรคพืชแบ
บบูรณาการ 

 
 
 
 
 

04 

 
6 คู่มือการจัดการท่ีดีท่ีสุดในการปลูกปาล์มนํ้ามันท่ีมีอยู่เดิมใ 

 นพ้ืนท่ีพรุสําหรับเกษตรกรรายย่อยของ RSPO

หลักของแนวทางการจัดการศัตรูและโรคพืชแบบบูรณาการ (IPDM) 

คือการจัดการเพ่ือคงจํานวนและเพ่ิมศัตรูแมลงตามธรรมชาติเพ่ือรักษ

าจํานวนศัตรูพืชให้ตํ่ากว่าระดับท่ีสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

ในการจัดการสวนปาล์มนํ้ามัน IPDM 

นําเสนอถึงแนวทางท่ีหลากหลาย รวมถึงการใช้สารเคมีเฉพาะจุด 

การจัดการเพ่ือลดจํานวนศัตรูพืชและการแพร่กระจาย 

รวมท้ังการจัดการเพ่ือเพ่ิมจํานวนศัตรูแมลงตามธรรมชาติและเช้ือโรค

ของศัตรูพืช 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จท่ีสําคัญใน IPDM คือการตรวจพบแต่เน่ินๆ  

โดยการสํารวจจํานวนศัตรูพืชเป็นประจําและมีการรักษาท่ีรวดเร็ว 

ท้ังน้ี ในพ้ืนท่ีพรุท้ังหมดควรมีทีมถาวรสํารวจจํานวนศัตรูพืช 

ด้วยการใช้ IPDM อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมศัตรูพืชในพ้ืนท่ีพรุจะลดลงอย่างมาก 

ท้ังยังมีการใช้สารเคมีในปริมาณท่ีลดลงเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิต

ท่ีเป็นประโยชน์และไม่ใช่เป้าหมาย 

การบําบัดด้วยสารเคมีจะดําเนินการโดยใช้สารกําจัดศัตรูพืชเฉพาะใน

อัตราท่ีตํ่าและทันเวลาเท่าน้ัน 

เพ่ือให้แน่ใจว่าส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแ

วดล้อมน้อยท่ีสุด 
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4.1  

ขั้นตอนการจัดการศัตรูและโรคพืชแบบบูรณาการ  

 
01. การควบคุมทางชีวภาพและการเพาะเล้ียง 

 

02. การตรวจความเสียหายจากศัตรูพืช 

 

03. การระบุศัตรูพืช 

 

04. รายช่ือศัตรูพืช 

 

05. การเลือกใช้การควบคุมด้วยสารเคมี 
 

หมายเหตุ: ไม่มีการควบคุมสารเคมีป้องกันศัตรูและโรคพืช (การควบคุมทางชีวภาพดังกล่าวควรมาก่อน 
เฉพาะเมื่อมีการระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้จึงใช้สารเคม)ี  
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4.2 
การระบุศัตรูและโรคพืชและการรักษาทางชีวภาพ 

 
8 คู่มือการจัดการท่ีดีท่ีสุดในการปลูกปาล์มนํ้ามันท่ีมีอยู่เดิมใ  

 นพ้ืนท่ีพรุสําหรับเกษตรกรรายย่อยของ RSPO

การระบ/ุการตรวจจับศัตรูพืช 
 

ปลวก (Coptotermes curvignathus) 

 

(ที่มา: elements.envato.com, twenty20photos) 

สํารวจจํานวนทุกต้นทุกเดือน (สํารวจ 100%) 
และแนะนําการรักษาที่รวดเร็ว 
การระบาดของปลวกที่กระจายไปส่งผลกระทบต่อสวนปาล์มใก
ล้เคียงในรูปแบบกระจุก 
ดังนั้นการระบุรังปลวกจึงเป็นกุญแจสําคัญในการควบคุมที่มีประ
สิทธิภาพ 

การรักษา 

การควบคุมทางชีวภาพ การควบคุมด้วยสารเคม ี

ฟิโพรนิลยังคงเป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุม
ปลวก ปริมาณที่แนะนํา (5.0% ai) สาร 2.5 มล. ต่อน้ํา 5 ลิตร 
ปริมาณการใช้สารเคมีที่แนะนําข้างต้น: 

ปาล์ม > 1 ปี – 5.0 ลิตร/ต้นปาล์ม  
ปาล์ม < 1 ปี – 2.5 ลิตร/ต้นปาล์ม 

ต้องฉีดพ่นทั้งบริเวณทางใบและยอดให้ทั่วถึง 

ให้ฉีดในรูหรือโคนต้นปาล์มเพื่อทําหน้าที่กีดขวางทางปลวก 

เมื่อมีทางโคลนเกาะหนา ให้ขูดออกเล็กน้อยก่อนฉีดพ่น 

ทางโคลนบนต้นปาล์มที่มีปลวกจะค่อยๆ แห้งเมื่อปลวกถูกฆ่า 

จะต้องฉีดซ้ําเมื่อตรวจพบการรบกวนซ้ํา 

จากการทดสอบภาคสนามพบว่าการใช้เชื้อรา Beauveria 
bassiana และ M. anisopliae 
ซึ่งเป็นเชื้อราที่ทําให้เกิดโรคในแมลงสัตว์มีศักยภาพเท่าเทียมกั
นในการควบคุมปลวกที่เข้าทําลายปาล์มน้ํามัน 



 
 

 

 
 
 

 คู่มือการจัดการท่ีดีท่ีสุดในการปลูกปาล์มนํ้ามันท่ีมีอยู่เดิมใ 9 
นพ้ืนท่ีพรุสําหรับเกษตรกรรายย่อยของt RSPO  
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มอดปาล์มนํ้ามัน หรือ Tirathaba Bunch Moth 
(Tirathaba mundella) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
(ที่มา: www.flickr.com, 旭宏 林) 

การรักษา 

การควบคุมทางชีวภาพ การควบคุมด้วยสารเคมี 

อีกวิธีหนึ่ง 

ล่อปลวกโดยใช้เหยื่อล่อเฮกซะฟลูมูรอนที่ใช้กับทางโคลนป

ลวกที่ต้นปาล์มที่โดนปลวกเจาะดูจะเป็นวิธีที่ใช้ได้ 

อย่างไรก็ตาม การรักษานี้ไม่คุ้มทุน 

ควรหลีกเลี่ยงการฉีดพ่นไซเพอร์เมทรินบนพวงที่ถูกรบ

กวนเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อประชากรของมอดผสมเก

สรและศัตรูแมลงตามธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ 

(Chelisoches morio) ที่กินตัวอ่อนหนอนมอดปาล์ม 

 

 
 
 
 
 
มอดปาล์มน้ํามันกลุ่ม Tirathaba 

สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการจัดการศั

ตรูพืชแบบบูรณาการ 

มอดปาล์มน้ํามันอาจถูกควบคุมได้โดยนักล่าตามธรรมชาติโด

ยเฉพาะแมลงหางหนีบ (Chelisoches morio) และมดแดง 

การทําความสะอาดโดยการกําจัดทะลายปาล์มที่ไม่ได้เก็บเกี่

ยว/เน่าเสียเป็นสิ่งจําเป็นในการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ 

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องดําเนินการเอาออกทุกเดือน

ตั้งแต่เดือนที่ 12 ถึง 18 

และกําจัดพวงที่เน่าเสียออกเพื่อลดการแพร่กระจายของศัตรู

พืช 

บทท่ี 4 
RSPO-GUI-T04-012 V1 THA 
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การระบ/ุการตรวจจับศัตรูพืช 
 

โดยปกติแล้ว 
การตรวจหาความเสียหายจากมอดปาล์มน้ํามันตั้งแต่เนิ่นๆ 
ทําได้โดยการสังเกตปาล์มทะลายสดที่เก็บเกี่ยวแล้ว (FFB) 
ระหว่างการคัดเกรดตามปกติ 
เมื่อจํานวนปาล์มทะลายสดที่ถูกรบกวนในแถวหนึ่งมีมากกว่าร้
อยละ 5 ควรทําการสํารวจจํานวนอย่างเป็นระบบร้อยละ 10 
ของต้นปาล์มในแถว (ปาล์มทุกต้นในทุกแถวที่ 10) 
ควรดําเนินการโดยทีมศัตรูและโรคพืชที่ได้รับการฝึกอบรม 
(P&D) แล้ว 

 

หนอนกินใบ หรือ Leaf-Eating Caterpillars 
สายพันธุ์หลักของหนอนกินใบ ได้แก:่ 
i. หนอนผีเสื้อ หรือ Bagworms (Mahasena corbetti, Metisa 
plana  และ Pteroma pendula)  
 
 
 
 
 
 
 ((ที่มา: www.flickr.com, Scot Nelson)  

การรักษา 
การควบคุมทางชีวภาพ การควบคุมด้วยสารเคม ี

 

 

 

 

 

 

 

 
การบําบัดด้วยสารเคมีเพื่อควบคุมหนอนกินใบจะทําเมื่อ
จํานวนหนอนอยู่เหนือเกณฑ์เท่านั้น 
จํานวนเกณฑ์การรักษา: พบ 10 
ตัวต่อต้นสําหรับสายพันธุ์เล็ก (เช่น Metisa plana และ 
Darna trima); พบ 5 ตัวต่อต้นสําหรับสายพันธุ์ใหญ่ 
(เช่น Mahasena corbetti) 

การทําความสะอาดต้นปาล์มน้ํามันที่โตเต็มที่แล้วก็มีความสําคัญเ
ช่นกันในฐานะเป็นส่วนสําคัญของการจัดการมอดปาล์มน้ํามัน 
ควรเก็บและนําทะลายที่เน่าเสียและทะลายที่ถูกรบกวนอย่างรุนแ
รงบนต้นปาล์มที่ดึงดูดมอดปาล์มออกไปจากสวนปาล์ม 

ฉีดพ่นเฉพาะต้นปาล์มและทะลายที่ติดเชื้อด้วย Bacillus 
thuringiensis (Bt) ในปริมาณ 1 กรัมต่อน้ํา 1 ลิตร ทุกๆ 2 
สัปดาห ์ใช้น้ําที่ค่อนข้างสะอาดและมีสารแขวนลอยต่ํา 
ก่อนฉีดพ่น ให้เอาพวงที่เน่าเสียออกให้หมด 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดแต่งกิ่งเป็นปัจจุบันเนื่องจากการตัดแ
ต่งกิ่งน้อยเกินไปจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการฉีดพ่น 
 

การควบคุมทางชีวภาพที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับศัตรูธรรมชาติมัก
ไม่ค่อยนํามาใช้ในระหว่างการระบาดของศัตรูพืช 
แต่การควบคุมทางชีวภาพมีศักยภาพที่แท้จริงในการจัดการประ
ชากรศัตรูพืชมากกว่าการใช้สารกําจัดศัตรูพืช 
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การระบ/ุการตรวจจับศัตรูพืช 
	
ii. หนอนร่าน หรือ Nettle caterpillars (Darna trima, 
Setora nitens  และ Setothosea asigna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มา: www.flickr.com, Forest and Kim Starr) 

การรักษา 

การควบคุมทางชีวภาพ การควบคุมด้วยสารเคมี 

สําหรับต้นปาล์มอ่อน (1-6 ปี): 

1. ฉีดพ่นไซเพอร์เมทริน 0.005% (เครื่องพ่นแบบเป้) ทุก ๆ 

สองสัปดาห์ บนกิ่งก้านใบที่มีเชื้อรบกวน 

จนกว่าการระบาดใหม่จะหมดไป 

2. เมื่อใช้เครื่องพ่นหมอก ความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.01% 

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปาล์มทั้งหมดในแถวที่ถูกรบกวนได้รับการ
ปฏิบัติเพื่อลดการรบกวนซ้ํา 

 

สําหรับต้นปาล์มสูง >8 ปี: 

1. แนะนําให้ฉีดลําต้นโดยใช้อะซิเฟต (55%) 

2. เจาะรูโดยใช้สว่านไฟฟ้าที่ลําต้นด้านล่าง 45 องศา 

(จากพื้นประมาณ 80 ซม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 ซม. 

และลึก 15 ซม. 

3. อุดรูด้วยลูกโคลนหลังจากฉีดสารเคมีด้วยกระบอกฉีดแล้ว 
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปาล์มทั้งหมดในแถวที่ถูกรบกวนได้รับการ

ปฏิบัติเพื่อลดการรบกวนซ้ํา 

5. การฉีดแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณสี่สัปดาห์ 
การสํารวจจํานวนหลังการรักษามีความจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามี

การควบคุมศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 

การปลูกพืชที่เป็นประโยชน์ (โดยเฉพาะ Cassia 

cobanensis) 

เพื่อการควบคุมทางชีวภาพนั้นมีประสิทธิภาพในการดึงดู

ดผู้ล่าและปรสิตในการควบคุมทางชีวภาพของหนอนกิน

ใบโดยเฉพาะหนอนผีเสื้อ 

มีความพยายามใช้ไวรัสและสารก่อโรคในสัตว์เพื่อควบคุ
มการระบาดหลายครั้ง 
และมีรายงานความสําเร็จบางอย่างเป็นอย่างดี 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
12     มือการจัดการท่ีดีท่ีสุดในการปลูกปาล์มนํ้ามันท่ีมีอยู่เดิมใ 
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การระบ/ุการตรวจจับศัตรูพืช 
	

iii. หนอนขน หรือ Hairy caterpillars (Dasychira inclusa และ 
Amathusia phidippus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มทําการสํารวจจํานวนเมื่อต้นปาล์มมีอาการต่างๆ เช่น 
ใบแหว่งและมีการปรากฏตัวของหนอนผีเสื้อมากกว่าสถานการณ์
ปกติ ควรทําการสํารวจปาล์มที่ระดับร้อยละ (หนึ่งแถวใน 10 
แถว หนึ่งต้นใน 10 ต้น) ทุกๆ 2 สัปดาห์ 
โดยให้สํารวจดูที่ใบจากแกนกลางยอดปาล์ม 
เกณฑ์ตัวเลขสําหรับการรักษา: พบ 10 
ตัวต่อใบสําหรับปาล์มสายพันธุ์เล็ก (เช่น Metisa plana และ 
Darna trima); พบ 5 ตัวต่อใบสําหรับปาล์มสายพันธุ์ใหญ่ (เช่น 
Mahasena corbetti) 

การรักษา 

การควบคุมทางชีวภาพ การควบคุมด้วยสารเคมี 

หมายเหตุ: 

1. บ่อยครั้งจําเป็นต้องฉีดสเปรย์ในเขตกันชน 5-10 

ต้นปาล์มบริเวณริมแถวที่ถูกรบกวนก่อน 

เพื่อลดการแพร่กระจายไปยังแถวที่ไม่ถูกรบกวนที่อยู่ใกล้เคียง 

2. นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการประสานกับสวนที่ติดกันใน
การบําบัดหากพวกเขาถูกรบกวนด้วยศัตรูพืชนี้ด้วย 

ถ้าใช้วิธีฉีดลําต้น 

จะต้องระบุระยะการเจริญเติบโตของตัวอ่อนแมลง 

การรักษาด้วยการฉีดลําต้นจะต้องระบุชนิดตัวอ่อนและร
ะยะการเจริญเติบโตก่อน ณ เวลาที่ทําการสํารวจจํานวน 
การรักษาจะได้ผลก็ต่อเมื่อตัวอ่อนอยู่ในระยะกินอาหารเ
ท่านั้น 
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การระบุ/การตรวจจับศัตรูพืช 
 

ด้วงกว่าง หรือ Rhinoceros Beetle (Oryctes rhinoceros) 

 

(ที่มา: elements.envato.com, chuyu2014) 

การสํารวจจํานวนแมลงรายเดือนมีความสําคัญสําหรับปาล์ม
ที่ปลูกใหม่ในพื้นที่ที่มีประชากรด้วงกว่างสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกทดแทนมากกว่าสองปี
ติดต่อกัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทําสวนแบบ "ไม่เผา") 
ซึ่งชีวมวลจํานวนมากจากการปลูกใหม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่
ดีเยี่ยม 

การสะสมตัวของแมลงปีกแข็งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายซ้ํา
แล้วซ้ําเล่าต่อต้นปาล์มอ่อน 
การสํารวจควรบันทึกการเริ่มต้นของความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่ 
เมื่อสังเกตเห็นอาการต่างๆ เช่น 
รอยกัดรูปพัดบนใบที่เพิ่งคลี่ใหม่ การตายของปลายใบ 
และโคนใบที่โดนเจาะเป็นรู 

การรักษา 

การควบคุมทางชีวภาพ การควบคุมด้วยสารเคมี 

ณ ระดับศัตรูพืชต่ํา อาจใช้คาร์โบฟูแรน (3%) 

หรือคาร์โบซัลแฟน (5%) 

พ่นบริเวณปลายใบและโคนใบใหม่ทุกเดือน 

อีกทางหนึ่งคือติดตั้งกับดักฟีโรโมนทุกๆ 200 ม. ตามคลอง 

รางระบายน้ําหลัก รางรวบรวมน้ํา 

หรือริมถนนของแถวที่ได้รับผลกระทบ 

ความสูงของกับดักต้องสูงประมาณ 1 ม. 

จากยอดทรงพุ่มของปาล์มน้ํามัน 

เมื่อจํานวนแมลงปีกแข็งที่ติดกับดักเกิน 10 

ตัว/กับดัก/สัปดาห์ แนะนําให้ฉีดพ่นไซเปอร์เมทริน 0.06% 

ที่ปลายใบและฐานใบใหม่สัปดาห์ละสองครั้ง 

สิ่งสําคัญคือต้องแน่ใจว่าบริเวณปลายใบเปียกน้ํายาอย่างเพีย

งพอ ประมาณ 150-200 มล. ต่อต้นปาล์ม 

การควบคุมด้วงอย่างมีประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับการกําจัดจุดที่

อาจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โดยการใช้เครื่องตัดและการบดเป็น

ชิ้นเล็กชิ้นนอ้ยในระหว่างการปลูกใหม่ 

การใช้ฟีโรโมนร่วมกับการฉีดพ่นสารเคมีเป็นเครื่องมือ IPDM 

ที่มีประสิทธิภาพสําหรับการเฝ้าระวังและควบคุมด้วงกว่างในส

วนปาล์มน้ํามันที่ยังไม่โตเต็มที่และอายุน้อย 



 
 

 
 

การระบุ/การตรวจจับศัตรูพืช 
 

หนู 

i.     Rattus tiomanicus (หนูป่า ท้องสขีาว) 
 

 
 

 
 

(ที่มา: Sime Darby, En. Meor Badli Shah) 

การรักษา 

การควบคุมทางชีวภาพ การควบคุมด้วยสารเคมี 

เริ่มการวางยาโดยใช้เหยื่อต้านการแข็งตัวของเลือดเมื่อผลสํา

รวจแสดงความเสียหายมากกว่า 5% 

ตัวอย่างของยาต้านการแข็งตัวของเลือดรุ่นแรก ได้แก ่

วาร์ฟารินและคลอโรฟาซิโนน 

ในขณะที่ยาต้านการแข็งตัวของเลือดรุ่นที่สอง ได้แก ่

โบรดิฟาคัม โบรมาดิโอโลน และโฟลโคมาเฟน 

ในพื้นที่ใหม่ ให้เริ่มด้วยยารุ่นแรก 

เพราะราคาถูกกว่าและปลอดภัยกว่าสําหรับผู้ล่าหนู (เช่น 

นกแสก) 

เริ่มวางยาทีละแถวพร้อมบันทึกวันที่ไว้อย่างถูกต้อง 

สําหรับการวางยาครั้งแรก ให้เริ่มด้วยเหยื่อล่อ 100% (1 

เหยื่อ/ต้นปาล์ม) 

นกแสก หรือ Barn Owl (Tyto alba) 

มักใช้เป็นตัวควบคุมทางชีวภาพ จัดให้มีกล่องรังนก 1 

กล่องต่อ 5 ถึง 10 เฮกเตอร์เพื่อเพิ่มประชากรนกแสก 
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การระบุ/การตรวจจับศัตรูพืช 
 

ii. Rattus argentiventer (หนูนา ท้องสเีทา) 

 
 

 
(ที่มา: Sime Darby, En. Meor Badli Shah) 

การรักษา 

การควบคุมทางชีวภาพ การควบคุมด้วยสารเคมี 

วางเหยื่อไว้ห่างจากโคนต้นปาล์มประมาณ 1 เมตร 

หรือระหว่างโคนใบ ถ้ารอบต้นปาล์มไม่มีวัชพืช 

ต้องมองเห็นเหยื่อที่ใช้จึงจะสามารถนับการกินเหยื่อได ้

ใช้เหยื่อล่อหลังจากเสร็จรอบการเก็บเกี่ยว (ถ้าเป็นไปได้) 

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เหยื่อที่ใช้ถูกนําออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจระ

หว่างการเก็บผลปาล์มร่วง 

ทดแทนเหยื่อที่ถูกกินไปแล้วทุกๆ 4-5 วัน 

(เนื่องจากจะใช้เวลาประมาณ 6-12 

วันกว่าหนจูะตายหลังจากกินยาพิษ) 

หยุดใช้เหยื่อเมื่อการกินเหยื่อ (การทดแทนเหยื่อ) 

ลดลงเหลือต่ํากว่าร้อยละ 20 

นกแสก หรือ Barn Owl (Tyto alba) 

มักใช้เป็นตัวควบคุมทางชีวภาพ จัดให้มีกล่องรังนก 1 

กล่องต่อ 5 ถึง 10 เฮกเตอร์เพื่อเพิ่มประชากรนกแสก 

 
 

 
คู่มือการจัดการท่ีดีท่ีสุดในการปลูกปาล์มนํ้ามันท่ีมีอยู่เดิมใ 15 

  นพ้ืนท่ีพรุสําหรับเกษตรกรรายย่อยของt RSPO 



 
 

 
 

การระบุ/การตรวจจับศัตรูพืช 
 

iii. Rattus rattus diardii (หนูบ้าน ท้องสีน้ําตาล) 

 
 

 
(ที่มา: Sime Darby, En. Meor Badli Shah) 

การรักษา 

การควบคุมทางชีวภาพ การควบคุมด้วยสารเคมี 

เมื่อการกินเหยื่อเป็นไปด้วยดี 

แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่ยังคงดําเนินต่อไป 

ให้สงสัยว่าหนูจะต้านทานยารุ่นแรก ในกรณีนี้ 

ให้เปลี่ยนไปใช้เหยื่อรุ่นที่สอง 

สําหรับช่วงเวลาทดแทนเหยื่อรุ่นที่สองระหว่างเหยื่อสองชุด

คือ 6-7 วัน 

นกแสก หรือ Barn Owl (Tyto alba) 

มักใช้เป็นตัวควบคุมทางชีวภาพ จัดให้มีกล่องรังนก 1 

กล่องต่อ 5 ถึง 10 เฮกเตอร์เพื่อเพิ่มประชากรนกแสก. 
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ภาพความเสียหายจากหนู 

 
 
ผลปาล์มน้ํามันเสียหายเพราะหนู 

การรักษา 

การควบคุมทางชีวภาพ การควบคุมด้วยสารเคมี 

ดําเนินการสํารวจตามความเสียหายใหม่ที่เกิดจากหนูเป็นป

ระจําบนต้นปาล์มหรือทะลายที่เก็บเกี่ยวแล้ว 

สําหรับต้นปาล์มอายุน้อย 

ควรทําการสํารวจทุกเดือนในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงเมื่อโค

นต้นปาล์มแสดงอาการว่าถูกหนูแทะ 

ควรทําการสํารวจความเสียหายใหม่สําหรับทะลายที่เก็บเกี่ย

วแล้วที่เกิดจากหนูทุกวัน ณ ที่เก็บผลผลิต 

ขึ้นอยู่กับช่วงการเก็บเกี่ยว 

เราสามารถประเมินขอบเขตของความเสียหายทุกวันพร้อมกั

บกระบวนการควบคุมคุณภาพพืชผล 

 
 
 

 
คู่มือการจัดการท่ีดีท่ีสุดในการปลูกปาล์มนํ้ามันท่ีมีอยู่เดิมใ 17 

  นพ้ืนท่ีพรุสําหรับเกษตรกรรายย่อยของt RSPO 
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การระบุ/การตรวจจับศัตรูพืช 
 

เชื้อรา กาโนเดอร์มา Ganoderma 
1. อาการที่เกิดคือมีดอกเห็ดกาโนเดอร์มางอกออกมาจ

ากโคนต้น (ลักษณะคล้ายเห็ดหลินจือ), 
เกิดอาการทีผ่ลิตผล, โคนเน่า, เกิดอาการที่เรือนยอด 

 

(ที่มา: Sime Darby, En. Meor Badli Shah) 

2. ขุดร่องเพื่อฆ่าเชื้อ การหั่นเป็นชิ้นเล็ก ฯลฯ 
แนะนําให้ทําการสํารวจการติดเชื้อรา กาโนเดอร์มาทุกเดือนเ
ป็นเวลา 3-6 ครั้ง 
กลยุทธ์ในการสํารวจบ่อยขึ้นและการแยกต้นปาล์มที่ติดเชื้อใ
นระยะแรกออกอย่างรวดเร็วคือการรักษาระดับการติดเชื้อรา
 กาโนเดอร์มาให้น้อยกว่าร้อยละ 15 
จนถึงสิ้นสุดวัฏจักรปาล์ม 20-25 ปีบนพื้นที่พรุ 

การรักษา 

การควบคุมทางชีวภาพ การควบคุมด้วยสารเคมี 

การควบคุมโดยการฆ่าเชื้อ: 
ในพื้นที่พรุ สิ่งสําคัญคือต้องรักษาระดับน้ําให้ห่างจากหน้าดินพรุ 50-75 ซม. 
เพื่อลดการติดเชื้อรา กาโนเดอร์มาและการแพร่กระจายของโรคร้ายแรงนี้บนต้นปาล์มน้ํามันที่ปลูกบนพรุ 
ควรแยกต้นปาล์มที่ติดเชื้อออกอย่างรวดเร็วโดยใช้ร่องลึกแยกขนาด 4 ม. x 4 ม. x 75 ซม. รอบต้นปาล์มที่ติดเชื้อ 
เพื่อลดการแพร่กระจายไปยังต้นปาล์มที่อยู่ใกล้เคียง 
แนะนําให้ใช้ดินจากร่องลึกเพื่อพูนโคนต้นปาล์มที่ติดเชื้อ 
เนื่องจากมีรายงานว่าการทําเช่นนี้จะช่วยยืดอายุผลผลิตของต้นปาล์มที่ติดเชื้อรา กาโนเดอร์มาได้ 
ในระหว่างการปลูกใหม่ การเจาะเอาเนื้อเยื่อของลําต้นและรากที่ติดเชื้อออกเป็นมาตรการฆ่าเชื้อที่มีประโยชน์ 
หลุมฆ่าเชื้อควรมีความลึกอย่างน้อย 2 ม. x 2 ม. x 1 ม. 
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นวก 1: 
รายการประเมินมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
คู่มือการจัดการท่ีดีท่ีสุดในการปลูกปาล์มนํ้ามันท่ีมีอยู่เดิมใ 19 

  นพ้ืนท่ีพรุสําหรับเกษตรกรรายย่อยของt RSPO 

ในกรณีที่เกษตรกรรายย่อยมีแปล
งปลูกอยู่ในพื้นที่ป่าพร ุ
ปัญหาการทรุดตัวและการเสื่อมส
ภาพของดินพรุจะลดลงได้โดยการ
ใช้แนวทางการจัดการที่ดีที่สุด 	

มีเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มมีแปล
งปลูกอยู่บนพื้นที่ที่เป็นป่าพรุหรื
อไม่? หากไม่มีให้ข้าม	

	
4.4	เกณฑ์ขั้นต้น (E) 
 ผู้จัดการกลุ่มยืนยันจํานวนของแปลงปลู
กที่อยู่ในพื้นที่ป่าพรุของสมาชิกในกลุ่ม 
และเกษตรกรมีความมุ่งมั่นที่จะใช้แนวท
างการจัดการที่ดีที่สุด (BMPs) 
และลดการทรุดตัวและการย่อยสลายขอ
งดิน (อ้างอิง 1.1 E ผนวก 2)	

1. ผู้จัดการกลุ่มได้ระบุว่ามีแปลงปลูกเดิมของสมาชิกกลุ่มอยู่ในพื้นที่พรุแล้วหรือไม่? 
2. มีสมาชิกในกลุ่มกี่คนที่มีแปลงปลูกในพื้นที่พรุ? 
3. เกษตรกรรายย่อยได้ลงนามในปฏิญญาที่จะใช้แนวทางการจัดการที่ดีที่สุด 
และลดการทรุดตัวและการย่อยสลายของดินพรุแล้วหรือไม่? 

4. ผู้จัดการกลุ่มรับทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับพื้นที่พรุหรือไม?่	

4.4	หลักเกณฑ์ A (MS A) 
เกษตรกรรายย่อยได้รับการฝึกอบรมเกี่ย
วกับแนวทางการจัดการที่ดีที่สุด 
และกลุ่มมีแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเ
สี่ยงของการเกิดไฟไหม้ 
เพื่อใช้แนวทางการจัดการที่ดีที่สุด 
สําหรับแปลงปลูกบนพื้นที่ป่าพรุ 
และแนวทางจัดการระบบน้ําสําหรับพื้น
ที่ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
RSPO	

1. เกษตรกรรายย่อยได้เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการที่ดีที่สุด (BMPs) 
สําหรับพื้นที่พรุแล้วหรือไม?่ 

2. หลักฐานการอบรมมีอะไรบ้าง? 
3. ใครเป็นผู้จัดอบรม? 
4. การอบรมนัน้จัดขึ้นเมื่อใด? 
5. ทางกลุ่มได้จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ เพื่อนํา BMPs 
ไปใช้กับการปลูกในพื้นที่พร ุและเพื่อจัดการระบบน้ําในหน่วยรับรองแล้วหรือไม?่ 

6. มีระบบการจัดการเพลิงไหม้อะไรบ้าง? 
7. เกษตรกรรายย่อยสามารถแสดงว่าตนมีความเข้าใจในแนวทางการจัดการที่ดีที่สุด 
(BMPs) สําหรับพื้นที่พร ุรวมถึงแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ 
และเพื่อจัดการระบบน้ําได้หรือไม่?	

  
เกณฑ ก าหนด 
 

ต วช  ว ด 
 

รายการประเม น 

 
4.4 
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4.4 ในกรณีที่เกษตรกรรายย่อยมีแปลง
ปลูกอยู่ในพื้นที่ป่าพรุ 
ปัญหาการทรุดตัวและการเสื่อมสภ
าพของดินพรุจะลดลงได้โดยการใช้
แนวทางการจัดการที่ดีที่สุด   

มีเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มมีแปล
งปลูกอยู่บนพื้นที่ที่เป็นป่าพรุหรือ
ไม?่ หากไม่มีให้ข้าม 

(ต่อ)	

4.4		หลักเกณฑ์ B (MS B) 

เกษตรกรรายย่อยใช้แผนดําเนินงาน

ของกลุ่มตามแนวทางการจัดการที่ดี

ที่สุด ซึ่งรวมถึงการจัดการไฟและน้ํา 

และการติดตามอัตราการทรุดตัวสํา

หรับแปลงปลูกบนพื้นที่ป่าพร ุ

1. เกษตรกรรายย่อยได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไ
หม้ เพื่อนํา BMPs ไปใช้กับการปลูกในพื้นที่พรุ 
และเพื่อจัดการระบบน้ําในหน่วยรับรองแล้วหรือไม?่ 

2. หลักฐานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ มีอะไรบ้าง? 
3. ระบบป้องกันและควบคุมเพลิงไหม้ มีอะไรบ้าง? 
4. เกษตรกรรายย่อยติดตามอัตราการทรุดตัวของแปลงปลูกเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่พ
รุอย่างไร? 

5. เกษตรกรรายย่อยติดตามระดับน้ําสําหรับแปลงปลูกเดิมในพื้นที่พรุอย่างไร? 

4.5 การปลูกแปลงทดแทนบนพื้นที่ป่าพรุ
สามารถทําได้เฉพาะในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมหรือการลุก
ล้ําของน้ําเค็มต่ํา 
ซึ่งจะทราบจากผลการประเมินความเ
สี่ยง 

มีเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มที่มีแผน
ปลูกแปลงทดแทนบนพื้นที่ที่เป็นป่า
พรุหรือไม่? หากไม่มีให้ข้าม 

	

4.5		เกณฑ์ขั้นต้น (E) 

เกษตรกรรายย่อยตกลงว่าจะให้ข้อมูลเ
กี่ยวกับแผนการปลูกใหม่ทดแทนทั้งห
มด 
และตั้งใจว่าจะปลูกใหม่ทดแทนเฉพาะ
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ําจากปัญหาน้ํา
ท่วมและการบุกรุกของน้ําเค็ม (อ้างอิง 
1.1.E ผนวก 2)E	

 1. กษตรกรรายย่อยได้ลงนามในคําปฏิญาณหรือไม่? โดยตกลงว่าจะ:  
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการปลูกทดแทนทั้งหมด และ 
• จะทําการปลูกทดแทนเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วม
หรือการรุกล้ําของน้ําเค็มต่ําเท่านั้น 

2. ผู้จัดการกลุ่มได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกทดแทนของส
มาชิกในกลุ่มแล้วหรือไม่? 

  
เกณฑ ก าหนด 
 

ต วช  ว ด 
 

รายการประเม น 
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การปลูกแปลงทดแทนบนพื้นที่ป่

าพรุสามารถทําได้เฉพาะในพื้นที่

ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วม

หรือการรุกล้ําของน้ําเค็มต่ํา 

ซึ่งจะทราบจากผลการประเมินค

วามเสี่ยง 

มีเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มที่มีแ

ผนปลูกแปลงทดแทนบนพื้นที่ที่

เป็นป่าพรุหรือไม่? 

หากไม่มีให้ข้าม 
 

(ต่อ) 

4.5	 หลักเกณฑ์ A (MS A)  
เกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ปลูกอยู่บนพื้น

ที่ป่าพรุจะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การประเมินความเสี่ยงของการเกิดน้ําท่ว

มในอนาคตที่สัมพันธ์กับการทรุดตัวของดิ

นและแผนกลยุทธในการพัฒนาที่ดินทางเ

ลือก	

1. เกษตรกรรายย่อยที่มีแปลงปลูกในพื้นที่พรุได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกั
บการประเมินความเสี่ยงของการเกิดน้ําท่วมในอนาคตและแผนกลยุ
ทธในการพัฒนาที่ดินทางเลือกแล้วหรือไม?่ 

2. หลักฐานการอบรมมีอะไรบ้าง? 
3. ใครเป็นผู้จัดอบรม? 
4. การอบรมนั้นจัดขึ้นเมื่อใด? 
5. เกษตรกรรายย่อยรับทราบถึงความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการทรุดตัวของ
ดินหรือไม?่ 
ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการทรุดตัวของดินที่ระบุได้มีอะไรบ้าง? 

6. มีการระบุแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาที่ดินทางเลือกแล้วหรือไม?่ 

4.5	หลักเกณฑ์ B (MS B)  

เกษตรกรรายย่อยทําการประเมินความเสี่

ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดน้ําท่วมที่สัมพันธ์

กับการทรุดตัวของดินก่อนที่จะทําการปลู

กทดแทนในพื้นที่ป่าพร ุ

และในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง 

ให้จัดทําแผนกลยุทธในการพัฒนาที่ดินทา

งเลือก 

โดยเน้นไปที่การวางแผนการประกอบอา

ชีพทางเลือก 

1. มีเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มที่ทําการปลูกทดแทนในพื้นที่พรุหรือไม?่ 
2. มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดน้ําท่วมที่สัมพันธ์กับการทรุดตัวของ
ดินก่อนที่จะทําการปลูกทดแทนหรือไม?่ 

3. ความเสี่ยงที่ระบุได้ในการประเมินความเสี่ยงนั้น มีอะไรบ้าง? 
4. สําหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 
ได้มีการจัดทําแผนที่รวมกลยุทธในการพัฒนาที่ดินทางเลือก 
โดยเน้นไปที่การวางแผนการประกอบอาชีพทางเลือกเข้าไปด้วยหรือไม ่? 

5. ผู้จัดการกลุ่มรับรู้ถึงกิจกรรมการปลูกทดแทน (ในพื้นที่พร)ุ 
ของสมาชิกในกลุ่มหรือไม่? 

6.  

4.5 
  
เกณฑ ก าหนด 
 

ต วช  ว ด 
 

รายการประเม น 
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ผนวก 2: 
มาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับป้องกันและควบคุมไฟไหม ้

(ฉบับดัดแปลงจากเอกสาร Standard Operasional Prosedur Pemadaman Kebakaran Lahan, KUD 
Makarti No.23/SOP-KUD- MKRSM/IV/2019) 
 

เมื่อเผชิญกับความเสี่ยงจากไฟไหม้ ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมเพลิง มีดังนี้: 

1. หากตรวจพบต้นตอเพลิง ต้องดับไฟนั้นทันทีด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน 

2. สมาชิกในกลุม่ต้องรายงานไปยังระบบควบคุมภายในของกลุ่มหรือหน่วยอัคคีภัยฉุกเฉิน 

หากอุปกรณ์พื้นฐานไม่เพียงพอต่อการดับไฟ 

3. หน่วยอัคคีภัยฉุกเฉินจะต้องแจ้งสถานีดับเพลิงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันท ี

4. สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีหน้าที่ดับไฟและดําเนินการประเมินผล 
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ผนวก 3: 
คําแนะนํา/มาตรฐานการปฏิบัติสําหรับการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังระดับน้ํา 

 
(ฉบับดัดแปลง จากเอกสารเกษตรกรรายย่อยอิสระกลุ่ม 1 Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah No.022/ DOK/ SOP/ APSSA/2020 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
1. รักษาระดับน้ําโดยขุดทางระบายน้ําและสร้างเขื่อนขนาดย่อมเพื่อติดตามตรวจสอบร

ะดับน้ํา 
2. สร้างเขื่อนขนาดย่อมไว้ในจุดสําคัญๆ โดยเฉพาะจุดระบายน้ําหลัก 

โดยกลุ่มเกษตรกรรายย่อยร่วมกันลงทุน  

3. ทําการติดตามตรวจสอบระดับน้ําสูงสุดในเขื่อนทุกเดือน 
4. ในการติดตามตรวจสอบระดับน้ํา ให้ใช้ทางระบายน้ําเป็นเครื่องมือวัดระดับน้ํา 

โดยทําจากท่อพีวีซี ท่อพีวีซีจะต้องยาว 2 เมตร (สูงกว่าระดับผิวน้ําในทางระบายน้ํา 

1.5 เมตร และส่วนที่เหลือ (50 ซม.) ควรฝังอยู่ในดิน) 

5. การวัดระดับน้ําบนเขื่อนจะเริ่มที่ 0 โดยนับจากผิวดิน 

6. ควรเขียนตัวเลขค่าระดับน้ําบนท่อพีวีซี (0 ซม., 10 ซม., 30 ซม., …150 ซม.) 

ด้วยสีแดงบนสีพื้นสีขาว และเขียนค่าระดับน้ําพึงประสงค์ (60 ซม. และ 80 ซม.) 

ด้วยสีดํา 

7. วัสดุที่ใช้สร้างเขื่อนขนาดย่อมนี้ควรกันน้ํา เป็นแบบคานยื่น (เช่น ไม้ไผ่) 
และใส่ในกระสอบทราย 

8. ให้ทีมตรวจสอบพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (ทีม HCV) 

ระบุจุดที่ตั้งสําหรับสร้างเขื่อนนี้ 

9. จะสร้างเขื่อนได้ก็ต่อเมื่อผู้จัดการกลุ่มอนุมัติแล้ว 

10. หลังจากสร้างเขื่อนเสร็จแล้ว ให้ทีม HCV ประเมินประสิทธิภาพของเขื่อน 

และติดตามตรวจสอบระดับน้ําทุกเดือน 

11. ติดตั้งหมุดวัดการทรุดตัวของดินที่ทําจากท่อเหล็กเพื่อติดตามตรวจสอบการลดลงของ
ระดับน้ํา 

12. ให้ทีม HCV กําหนดจุดติดตั้งหมุดวัดการทรุดตัวของดิน 

13. รายงานผลให้ผู้จัดการกลุ่มทราบเพื่อขออนุมัติสร้างเขื่อน 

14. จะติดตั้งหมุดวัดการทรุดตัวของดินได้ก็ต่อเมื่อผู้จัดการกลุ่มอนุมัติแล้ว 
15. หลังจากติดตั้งหมุดวัดการทรุดตัวของดินแล้ว ให้ทีม HCV 

ประเมินประสิทธิภาพของเขื่อนและติดตามระดับน้ําทุกเดือน 
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