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ข่าวสารวิชาการ กอป.

สวสัดีคะ่ เดือนเมษายน เข้าสู่ช่วงฤดแูล้งอากาศร้อน มีการเ์ือนการเฝ้าระวงัศั์รูพืชมากมาย
หลายชนิดท่ีคาดว่าจะพบในช่วงฤดแูล้งนี ้และมีข้อมูลรายละเอียดและแนวทาง การป้องกันก าจดัใน
แมลงศั์รูพืชท่ีส าคัญ ได้แก่ ไรส่ีขาในผลมะพร้าว แมลงหว่ีขาวยาสูบพาหะไวรัสโรคใบด่ างมัน
ส าปะหลงั หนอนกระทู้ลายจดุในข้าวโพด แมลงด าหนามในมะพร้าว  และด้วงหมดัผกั ในพืชผัก์ระกลู
กะหล ่า เช่น กะหล ่าปลี กะหล ่าดอก บรอกโคลี ผักกาดขาว ผักกาดหวั ผักฮ่องเ์้ ผักกวาง์ุ้ ง คะน้า     
ซึ่งอาจพบได้ในทุกระยะของการเจริญเ์ิบโ์ จ าเป็น์้องให้เกษ์รกรหมัน่ส ารวจแปลงอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือปอ้งกนัก าจดัได้อยา่งเหมาะสม ส าหรับศั์ รูพืชหลงัการเก็บเก่ียว มีความรู้เร่ืองการจดัการแมลงศั์ รู
ข้าวเปลือกและแมลงศั์ รูข้าวสาร มากมายหลายวิธีให้ได้เรียนรู้กนั ซึ่งอาจใช้วิธีใดวิ ธีหนึ่งหรือหลาย ๆ 
วิธีร่วมกนั 

ในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิ์ดีทัง้ปริมาณและคุณภาพ ธา์ุอาหารพืชเป็นปัจจัยการผลิ์ท่ี
ส าคญั์อ่การเจริญเ์บิโ์และให้ผลผลิ์ ในดนิมีธา์อุาหารท่ีจ าเป็น์อ่การเจริญเ์ิบโ์ของพืช 13 ธา์ ุ
แนะน าให้รู้จักธา์ุอาหารรอง 3 ธา์ุ และส าหรับสารเคมีป้องกันก าจัดศั์รูพืช อีกปัจจัยการผลิ์ท่ี
ส าคญั การบนิโดรนฉีดพน่สารเคมีปอ้งกนัก าจดัศั์ รูพืช จะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดพน่ และช่วยลด
์้นทนุการผลิ์ทัง้ลดแรงงานและการใช้สารเคมีเกินความจ าเป็น แ์่์ ้องปฏิบั์ ใิห้ถกู์้องซึ่งมีข้อแนะน า
การปฏิบั์ ใินขณะบนิและหลงัการบนิโดรน เพ่ือให้การใช้งานเ์ม็ประสิทธิภาพและปลอดภัย์อ่ผู้ ใช้งาน 
์ิด์ามข้อมลูข่าวสารท่ีน่าสนใจกนัได้เลยคะ่ และวนัหยุดยาวช่วงสงกราน์์ปีนี ้ เราคงได้มีความสุขใน
เทศกาลนีม้ากกวา่ปีก่อน ๆ เพราะรัฐบาลได้ผ่อนคลายให้รดน า้ด าหวักนัได้ภายใ์้มา์รการท่ีเหมาะสม 
ขอให้สุขส าราญกันทัว่หน้าในช่วงหยุดยาววนัสงกราน์์ และระวงัรักษาสขุภาพด้วยนะคะ แล้วพบกัน
ใหมเ่ดือนหน้าคะ่....

สารจากบรรณาธกิาร...

ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2565

ประธานคณะท างานวิชาการกอป.
บรรณาธิการ



ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้้ำตำล 
หนอนกอข้ำว โรคไหม้ข้ำว
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้ำ ด้วงแรด 
ด้วงวง แมลงด้ำหนำม ไรสี่ขำมะพร้ำว
อ้อย ระวัง แมลงนูนหลวง โรคใบขำว
โรคแส้ด้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เตือนเฝ้าระวังศัตรูพืช 

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคกลาง

ประจ าเดือน เมษายน 2565

เรียบเรียงโดย : กลุ่มงานพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2565

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดหลังขำว โรคไหม้ข้ำว
ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด 
หนอนเจำะฝัก โรครำสนิม โรคใบไหม้แผลใหญ่
ไม้ผล ระวัง เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง มวนล้ำไย
หนอนเจำะล้ำต้น โรครำกเน่ำโคนเน่ำ 
พืชผัก ระวัง เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน หนอนใยผัก   
หนอนกระทู้ผัก ด้วงหมัดผัก

ภาคเหนือ

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้้ำตำล หนอนกอข้ำว 
หนอนห่อใบข้ำว โรคใบขีดสีน้้ำตำล โรคไหม้
มันส าปะหลัง ระวัง แมลงหวี่ขำวยำสูบ โรคใบไหม้     
โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ โรคพุ่มแจ้ โรคใบด่ำง 
อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยำว โรคใบขำว

มันส าปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง ไรแดง 
โรคใบด่ำง โรคพุ่มแจ้ โรคแอนแทรคโนส         
โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ
ไม้ผล ระวัง เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดงแอฟริกัน
โรครำกเน่ำโคนเน่ำ หนอนเจำะผล แมลงวันผลไม้ 
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้ำ แมลงด้ำหนำม    
ด้วงแรด ด้วงงวง หนอนกินจั่น ไรสี่ขำมะพร้ำว 

ปาล์มน ้ามัน ระวัง หนอนหน้ำแมว ด้วงกุหลำบ ด้วงแรด โรคล้ำต้นเน่ำ
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้ำ แมลงด้ำหนำม ด้วงแรด ด้วงงวง
หนอนปลอกเล็ก หนอนกินจั่น
ไม้ผล ระวัง เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอยเกล็ด เพลี้ยแป้ง หนอนเจำะผล 
หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง โรครำกเน่ำโคนเน่ำ โรครำใบติด
ยางพารา ระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยำงพำรำ โรครำกขำว



ไรจะดูดกินอยูใ่ตก้ลีบเล้ียงของผล

ท ำใหช้ะงกักำรเจริญเติบโต หลุดร่วง

และผลผลิตเสียหำย พบเห็นแผลเล็กๆ

ท่ีสว่นปลำยจะมีลกัษณะคอ่ยๆ เรียวแหลม

เม่ือผลมีขนำดโตข้ึนจะเห็นแผลไดช้ดัเจน

แผลจะมีลกัษณะเป็นแผลสีน ้ำตำลแข็ง

หนอนกดักินผิวใบ ลกัษณะเป็นจุด 

หรือแถบสีขำว กดักินอยูใ่นยอดขำ้วโพด 

ท ำใหใ้บขำดเป็นรู ยอดเวำ้แหวง่ 

เม่ือตน้ขำ้วโพดเร่ิมมีฝกั 

กดักินไหม และเจำะเปลือกหุม้ฝกั 

เขำ้ไปกดักินภำยในฝกั

ตวัหนอนและตวัเต็มวยัของแมลงด ำหนำมมะพรำ้ว 

กดักินยอดออ่นท่ียงัไมค่ล่ี ท ำใหย้อดออ่นชะงกั

กำรเจริญเติบโต หำกถูกท ำลำยรุนแรงติดตอ่กนั 

ท ำใหใ้บแหง้กลำยเป็นสีน ้ำตำลหลำยใบ

มองเห็นเป็นสีขำวโพลนชดัเจน 

ชำวสวนเรียกวำ่ โรคหวัหงอก

แนวทางการป้ องกันแล ะก า จั ด
๑. เตรียมดินกอ่นกำรเพำะปลูกโดยไถพรวนและ ตำกดิน ๑ - ๒ สปัดำหเ์พ่ือก ำจดัดกัแดห้รือตวัออ่นของแมลงศตัรูพืช

๒. เลือกใชพ้นัธุต์ำ้นทำน และพนัธุป์ลอดโรคจำกแหลง่ท่ีไมพ่บกำรระบำด

๓. ส ำรวจแปลงปลูกอยำ่งสม ่ำเสมอ หำกพบกำรระบำดของศตัรูพืชใหรี้บก ำจดัท้ิง

๔. ควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธีกำรใชเ้ช้ือจุลินทรีย ์เชน่ เช้ือรำบิวเวอร์เรีย เมตำไรเซียมและ กำรใชแ้มลงศตัรูธรรมชำติควบคุม

๕. หำกพบกำรระบำดรุนแรงใหฉี้ดพน่สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร

ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2565

เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

กลุ่มแมลงปากดูดที่พบการระบาด 
เช่น เพล้ียไฟ เพล้ียอ่อน เพล้ียกระโดดสีน้้ำตำล แมลงหวี่ขำว และกลุ่มไร

บริเวณยอดมีอำกำรใบดำ่งเหลือง 

หงิกงอ เสียรูปทรง ตน้จะแคระแกร็น

ไมเ่จริญเติบโต หวัมนัลีบเล็ก

ผลผลิตลดลงประมำณ ๓๐ - ๔๐% 

กลุ่มแมลงปากกัดที่พบการระบาด
เช่น หนอนกระทู้ แมลงด้ำหนำม หนอนหัวด้ำ และด้วง



ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน2565

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ด้วงหมัดผัก (leaf eating beetle)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllotreta chontanica Duvivier

Phyllotreta sinuate Stephen
วงศ์ Chrysomelidae อันดับ Coleoptera

ด้วงหมัดผักระบาดในพืชตระกูลกะหล ่า
ช่วงนี้ประเทศไทยสภาพอากาศร้อนในตอนกลางวัน
มีฝนตกและลมแรง ในบางพ้ืนที่ เตรียมรับมือกับด้วงหมัดผักในพ้ืนที่ปลูกพืชผัก
ตระกูลกะหล ่า เช่น กะหล ่าปลี กะหล ่าดอก บรอกโคลี ผักกาดขาว ผักกาดหัว ผักฮ่องเต้ 
ผักกวางตุ้ง คะน้า เป็นต้น ในทุกระยะการเจริญเติบโต

ด้วงหมัดผักมีหลายชนิดที่ท าลายพืชตระกูลกะหล ่า ส่วนใหญ่อยู่ในสกุล 
Phyllotreta โดยตัวเต็มวัยสามารถจ าแนกจากสีที่ตา่งกันแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ P. chontanica บริเวณปีกคู่
หน้าเป็นสีด าและมีเส้นสีเหลืองพาดตามความยาวของล าตัว 2 เส้น ส่วน P. sinuate มีบริเวณปีกคู่หน้าเป็นสี
เดียวซึ่งส่วนใหญ่เป็นสีด า ตัวเต็มวัยมปีีกสีคล้ายโลหะ โดยด้วงหมัดผัก มีลักษณะเด่นที่ขาหลังซึ่งขยายใหญ่
ส าหรับใช้ในการกระโดดเมื่อถูกรบกวน ส่วนใหญ่ด้วงหมัดผัก จะท าลายพืชในระยะกล้า  การท าลายมักรุนแรง 
เมื่อต้นกล้างอกด้วงหมัดผักจะกัดกินจนเป็นรู ลักษณะใบเป็นรูพรุน หรือต้นกล้าอาจถูกท าลายทัง้หมด
ลักษณะการท าลาย

ตัวอ่อนด้วงหมัดผักกัดกิน หรือชอนไชเข้าไปกินอยู่บริเวณโคนต้น หรือรากของผัก ท าให้พืชผัก เห่ียว
เฉา และไม่เจริญเติบโต ถ้ารากถูกท าลายมาก ๆ ก็อาจจะท าให้พืชผักตายได้ ตัวเต็มวัยชอบกัดผิวด้านล่างของ
ใบท าให้ใบเป็นรูพรุน และอาจกัดกินผิวล าต้น และกลีบดอกด้วย ด้วงหมัดผักชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ตัวเต็ม
วัยเมื่อถูกกระทบกระเทือนจะกระโดด และสามารถบินได้ไกล
แนวทางปอ้งกันก าจัด

1. วิธีเขตกรรม ท าการไถตากดินไว้เป็นเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพ่ือท าลายตัวอ่อนและดักแด้
ที่อาศัยอยู่ในดิน นอกจากนี้ควรเปลี่ยนมาปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่เป็นพืชอาหารหลักของด้วงหมัดผัก จะเป็น
การช่วยลดการระบาดได้อีกทางหนึ่ง 

2. การใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) อัตรา 50 ล้านตัว ต่อน ้า 20 ลิตร โดยพ่น 
หรือราดลงดินก่อนปลูกหลังการให้น ้า และพ่นทุก 7 วันหลังปลูก 

3. การใช้เชื้อราเมตาไรเซียม อัตรา 250 กรัม (1 ถุง) ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 20 กิโลกรัม ใส่ลงดิน 
หรือผสมน ้าอัตรา 250 กรัม (1 ถุง) ต่อน ้า 20 ลิตร รดลงในดิน

4. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด เช่น ฟโิพรนิล 5% SC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน ้า 
20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 40 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร หรือ โทลเฟนไพแรด 16% EC อัตรา 30 
มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 20% SP อัตรา 20 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด และ
ควรพ่นสารสลับกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ เพ่ือชะลอการสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง

ท่ีมาภาพ:  http://peakwriting.com/davey/bugs/cda_striped_flea_beetle_adult3.PNG
https://extension.colostate.edu/topic-areas/insects/flea-beetles-5-592/
https://extension.colostate.edu/topic-areas/insects/flea-beetles-5-592/

http://peakwriting.com/davey/bugs/cda_striped_flea_beetle_adult3.PNG
https://extension.colostate.edu/topic-areas/insects/flea-beetles-5-592/


ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2565

เรียบเรียงโดย กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

หลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวและลดความชืน้ของเมล็ดข้าวแล้ว เกษตรกรมักจะเก็บ
ข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางหรือโรงเก็บ เพ่ือเก็บไว้ท าพันธ์ุปลูกในฤดูถัดไป เก็บไว้เพื่อบริโภค   
ในครัวเรือน หรือรอจ าหน่ายให้พ่อค้าหรือโรงสี ซึ่งปัญหาส าคัญที่เกิดขึน้เป็นประจ าในการเก็บ
รักษาข้าวเปลือก หรือข้าวสาร คือ การท าลายของแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ

แมลงศัตรูในโรงเก็บ

เหาหนังสือ

มอดสยาม ผีเส้ือข้าวสาร

มอดฟนัเลื่อยมอดแปง้

ด้วงงวงข้าว

https://extension.entm.purdue.edu/publications/E-238/E-238.html

มอดหัวปอ้มหรือ
มอดข้าวเปลือก

1. ท าความสะอาดพืน้และสว่น์ า่ง ๆ  ของยุ้งฉางหรือโรงเก็บ
2. ลดความชืน้เมลด็ข้าวให้มีความชืน้์ ่ากวา่ 14 %
3. ใช้สารหรือวสัดบุางชนิดคลกุกบัเมลด็ เช่น ดินเบา ปนู
ขาว ขีเ้ถ้า แกลบ ทราย หรือสว่นของพืช เช่น ใบสะเดา 
เมลด็สะเดา พริกไทย ก่ิงก้านใบกระเพรา และเปลอืกส้ม 
4. คลกุเมลด็พนัธ์ุด้วยสารเฟนโิทรไทออน อั์ รา 2 - 3
มิลลลิิ์ ร์อ่น า้ 300 มิลลลิิ์ ร์อ่ข้าวเปลอืก 100 กิโลกรัม
5. รมด้วยฟอสฟีน ในรูปอลมูิเนียมฟอสไฟด์ หรือ
แมกนีเซียมฟอสไฟด์ อั์ รา 2 - 3 เม็ด ์อ่ข้าวเปลอืก 1,000
กิโลกรัม นาน 7 - 10 วนั เป็นวิธีที่นิยมมากที่สดุ

1. ใช้อณุหภมูิสงูกวา่ 42 องศาเซลเซียส 
2. เก็บเมลด็ข้าวที่อณุหภมูิ์ ่ากวา่ 12องศาเซลเซียส 
3. ใช้คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ในช่วงคลืน่ความถ่ีวทิย ุ27.12 MHz
ท าให้ให้เกิดความร้อนสงู 55 - 60 C เป็นเวลา 3 - 5 นาที 
4. รมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นาน 15 นาที 

1. เก็บรักษาในสภาพสญูญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด
2. ใช้ช้อนสแ์นเลสใสล่งไปในภาชนะบรรจขุ้าวสาร
3. น าข้าวสารไป์ากแดดไลค่วามชืน้         
4. น าใบกระวาน ใบมะกรูด มะกรูด ผลมะนาวออ่น กานพล ู  
พริกแห้ง หรือพริกไทย ใสล่งในภาชนะบรรจขุ้าวสาร โดยเปลี่ยน
ใหมท่กุ ๆ 7 วนั
5. น าเกลอืป่นใสล่งในข้าวสาร ปริมาณ 1 ช้อนชา์อ่ข้าวสาร      
1 กิโลกรัม
6. น าผ้าขนหนผืูนเลก็ไปชบุน า้แล้วบิดหมาด ๆ จากนัน้น าไปวาง
ลอ่์ามมมุ์า่ง ๆ ของห้องครัว
7. น าน า้ส้มสายชใูสถ้่วย และวางบนข้าวสารที่มีแมลงศั์ รู
ข้าวสารอาศยัอยู ่หรือเช็ดห้องครัวด้วยน า้ส้มสายชู
8. ใสไ่ม้ขีดไฟใสล่งในภาชนะบรรจขุ้าวสาร

การจัดการแมลงศัตรูข้าวเปลือก
(เลือกวีธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย ๆ  วิธีร่วมกัน)

การจัดการแมลงศัตรูข้าวสาร
(เลือกวีธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย ๆ  วิธีร่วมกัน)

แหล่งข้อมูล
http://webold.ricethailand.go.th/rkb3/title-index.php-file=content.php&id=5-3.htm
http://prangku.sisaket.doae.go.th/learning/rice/manual/index.php-file=data_012-rice
_012_manul_003.html

การเก็บรักษา

http://webold.ricethailand.go.th/rkb3/title-index.php-file=content.php&id=5-3.htm
http://prangku.sisaket.doae.go.th/learning/rice/manual/index.php-file=data_012-rice
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เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ธาตุอาหารรอง 
จั ด อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ธ า ์ุ อ า หา ร
มหพัภาค เนื่องจากพืชมีความ
์้องการมากแ์่โดยทัว่ไปมักมี
เพียงพอในดินไม่ขาดแคลน
เหมือนธา์ุอาหารหลัก ธา์ุ
อ า ห า ร ร อ ง มี  3  ธ า ์ุ  คื อ 
ก ามะถนั (S) แมกนีเซียม (Mg) 
แคลเซียม (Ca)

ก ามะถัน (S) 
ก ามะถนั มีแหลง่ที่มาจากดิน 
เกิดจากการสลาย์วัของวั์ ถุ
์้นก าเนิดดินหรืออินทรียวั์ ถุ
โดยพืชดดูใช้ก ามะถนั ในรูป
ของ ซลัเฟ์ไออน (SO4

2-) 
อาการขาด: ใบออ่นจะมีสี
เหลอืงบริเวณระหวา่งเส้นกลาง
ใบในขณะที่เส้นกลางใบยงั
เขียวเป็นปก์ิ

แมกนีเซียม มาจากการสลาย์วัของหินแร่ที่มี
แมกนเีซยีมเป็นองค์ประกอบหลกั เช่น โดโลไมด์ 
แมกนิไซด์ พืชใช้ประโยชน์จากแมกนีเซียมในรูป
ของ แมกนีเซียมไอออน (Mg2+ )

อาการขาด: ใบแก่เปลีย่นเป็นสเีหลอืงโดยขอบ
ใบและบริเวณระหวา่งเส้นใบมีสเีหลอืงเห็นได้
ชดัเจน อาจมีสแีดงเกิด์ามแถบสเีหลอืงบนใบ
ด้วย

แคลเซียม (Ca)  แมกนีเซียม (Mg) 
แคลเซียม มาจากการสลาย์วัของหินแร่ที่มี
แคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลกั โดยเฉพาะใน
ดินดา่งจะมีแคลเซียมมากกวา่ดินกรด พืชจะใช้
ประโยชน์จากแคลเซียมในรูปของ แคลเซียม
ไอออน (Ca2+)
อาการขาด: ใบออ่นจะหงิกงอ เส้นใบบิดเบีย้ว 
มีจดุแห้ง์ายของใบ ผลจะแ์กมีรอยบุม๋ ใน
มะเขือก้นจะเนา่

อ้างองิ ภาควิชาปฐพี คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
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เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ข้อปฏิบัติ ในขณะ การบินโดรน พ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช

1. ขณะน าโดรนขึ้นบิน ผู้บังคับโดรนต้องสามารถมองเห็นโดรนในระยะสายตา

2. วัดความเร็วและทิศทางลม ความเร็วลมต้องน้อยกว่า 3 เมตร/วินาที หากมีลมแรง 
หรือมีฝนตก ต้องงดท าการบิน

3. ผู้บังคับโดรนต้องอยู่เหนือลมและอยู่หลงัแนวบินเสมอ

4. ความช้ืนในอากาศ ต้องไม่ต ่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์

5. ปรับแรงดันเพ่ือให้ได้ขนาดละอองที่เหมาะสม

6. อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเกิน 38 องศาเซลเซียส

7. การบินโดรนต้องบินสูง 1.5 – 2.5 เมตร เหนือพืชเป้าหมาย

8. ความเร็วของการบิน 4 – 6 เมตร/วินาที

9. ปริมาณน ้าที่ใช้ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของโดรนแต่ละรุน่

10. ลดการสัมผัสกับร่างกายและใบหน้าให้น้อยที่สุด

11. ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ในขณะผสมและพ่นสาร

ข้อปฏิบัติ หลัง การบินโดรน พ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช

1. หลีกเลี่ยงการเดินผ่านแปลงปลูกเพ่ือลดการสัมผัสกับละอองสาร

2. ท าความสะอาดโดรนและอุปกรณ์ผสมสารด้วยการล้างน ้า 3 ครัง้

3. หลังจากพ่นสาร ต้องถอดชุดป้องกันสาร และท าความสะอาด
โดยทันที

4. ผู้ปฏิบัติงานต้องท าความสะอาดตนเองทนัที โดยเน้น
ท าความสะอาดบริเวณ ศรีษะ รอบดวงตา ใบหน้า และมือ


