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สารจากบรรณาธิการ...
สวัสดีคะ่ เดือนเมษายน เข้ าสู่ช่วงฤดูแล้ งอากาศร้ อน มีการเ์ือนการเฝ้าระวังศั ์รู พืชมากมาย
หลายชนิดที่คาดว่าจะพบในช่วงฤดูแล้ งนี ้ และมีข้อมูลรายละเอียดและแนวทาง การป้องกั นกาจัดใน
แมลงศั์ รู พื ช ที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ ไรสี่ ข าในผลมะพร้ าว แมลงหวี่ ข าวยาสูบ พาหะไวรั ส โรคใบด่ า งมัน
สาปะหลัง หนอนกระทู้ลายจุดในข้ าวโพด แมลงดาหนามในมะพร้ าว และด้ วงหมัดผัก ในพืชผั ก์ระกูล
กะหล่า เช่น กะหล่าปลี กะหล่าดอก บรอกโคลี ผักกาดขาว ผักกาดหัว ผักฮ่องเ์้ ผักกวาง์ุ้ง คะน้ า
ซึ่งอาจพบได้ ในทุกระยะของการเจริ ญเ์ิบโ์ จาเป็ น์้ องให้ เกษ์รกรหมัน่ สารวจแปลงอย่า งสม่าเสมอ
เพื่อป้องกันกาจัดได้ อย่างเหมาะสม สาหรับศั์รูพืชหลังการเก็บเกี่ยว มีความรู้เรื่ องการจัดการแมลงศั์รู
ข้ าวเปลือกและแมลงศั์รู ข้าวสาร มากมายหลายวิธีให้ ได้ เรี ยนรู้กนั ซึ่งอาจใช้ วิธีใดวิ ธีหนึ่งหรื อหลาย ๆ
วิธีร่วมกัน
ในการปลูกพื ช ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ์ดีทัง้ ปริ ม าณและคุณภาพ ธา์ุอาหารพื ช เป็ นปั จ จัยการผลิ์ ที่
สาคัญ์่อการเจริญเ์ิบโ์และให้ ผลผลิ์ ในดินมีธา์ุอาหารที่จาเป็ น์่อการเจริญเ์ิบโ์ของพืช 13 ธา์ุ
แนะนาให้ ร้ ู จักธา์ุอาหารรอง 3 ธา์ุ และส าหรั บสารเคมีป้องกันกาจัดศั์รู พื ช อี กปั จ จัยการผลิ์ที่
สาคัญ การบินโดรนฉีดพ่นสารเคมีปอ้ งกันกาจัดศั์รูพืช จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดพ่น และช่วยลด
์้ นทุนการผลิ์ทังลดแรงงานและการใช้
้
สารเคมีเกินความจาเป็ น แ์่์้องปฏิบ์ั ใิ ห้ ถกู ์้ องซึ่งมีข้อแนะนา
การปฏิบ์ั ใิ นขณะบินและหลังการบินโดรน เพื่อให้ การใช้ งานเ์็มประสิทธิภาพและปลอดภัย์่อผู้ใช้ งาน
์ิด์ามข้ อมูลข่าวสารที่น่าสนใจกันได้ เลยค่ะ และวันหยุดยาวช่วงสงกราน์์ปีนี ้ เราคงได้ มีความสุขใน
เทศกาลนี ้มากกว่าปี ก่อน ๆ เพราะรัฐบาลได้ ผ่อนคลายให้ รดน ้าดาหัวกันได้ ภายใ์้ มา์รการที่เหมาะสม
ขอให้ สุขสาราญกันทัว่ หน้ าในช่วงหยุดยาววันสงกราน์์ และระวังรักษาสุขภาพด้ วยนะคะ แล้ วพบกัน
ใหม่เดือนหน้ าค่ะ....
ประธานคณะทางานวิชาการ กอป.
บรรณาธิการ
ประธานคณะทางาน : นางชัญญา ทิพานุกะ
คณะทางาน : นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ นางสินนั ์์ธร จันทร นางชิดชนก ไชยพงษ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ ซุม่ จิ์ร นางสาววรนาฏ โคกเย็น
นางสาวกันยากร อุทยั นางสาวปวีณา เดชคอบุ์ร นางสาวสุภาพ ปิ่ นแก้ ว นางสาวอุดมศรี อุน่ โชคดี และนางจันทร์ จรัส เกียร์ิ์ทวีมนั่ คง
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เตือนเฝ้าระวังศั ตรูพืช
ประจาเดือน เมษายน 2565

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตำล หนอนกอข้ำว
หนอนห่อใบข้ำว โรคใบขีดสีน้ำตำล โรคไหม้
มันสาปะหลัง ระวัง แมลงหวี่ขำวยำสูบ โรคใบไหม้
โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ โรคพุ่มแจ้ โรคใบด่ำง
อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยำว โรคใบขำว
ข้าว

ภาคกลาง
ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตำล
หนอนกอข้ำว โรคไหม้ข้ำว
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้ำ ด้วงแรด
ด้วงวง แมลงด้ำหนำม ไรสี่ขำมะพร้ำว
อ้อย ระวัง แมลงนูนหลวง โรคใบขำว
โรคแส้ด้ำ

ภาคตะวันออก

ข้าว

ปาล์มน้ามัน ระวัง

มันสาปะหลัง ระวัง

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

ภาคใต้
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
เรียบเรียงโดย : กลุ่มงานพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
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กลุ่มแมลงปากดูดที่พบการระบาด
เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตำล แมลงหวี่ขำว และกลุ่มไร

ไรจะดูดกินอยูใ่ ต้กลีบเลี้ยงของผล
ทำให้ชะงักกำรเจริ ญเติบโต หลุดร่วง
และผลผลิตเสียหำย พบเห็ นแผลเล็กๆ
ที่สว่ นปลำยจะมีลกั ษณะค่อยๆ เรี ยวแหลม
เมื่ อผลมีขนำดโตขึ้นจะเห็ นแผลได้ชดั เจน
แผลจะมีลกั ษณะเป็ นแผลสีน้ำตำลแข็ง

กลุ่มแมลงปากกัดที่พบการระบาด
เช่น หนอนกระทู้ แมลงด้ำหนำม หนอนหัวด้ำ และด้วง
หนอนกัดกินผิวใบ ลักษณะเป็ นจุด
หรื อแถบสีขำว กัดกินอยูใ่ นยอดข้ำวโพด
ทำให้ใบขำดเป็ นรู ยอดเว้ำแหว่ง
เมื่ อต้นข้ำวโพดเริ่ มมีฝกั
กัดกินไหม และเจำะเปลื อกหุม้ ฝัก
เข้ำไปกัดกินภำยในฝัก

บริ เวณยอดมีอำกำรใบด่ำงเหลื อง
หงิกงอ เสียรู ปทรง ต้นจะแคระแกร็ น
ไม่เจริ ญเติบโต หัวมันลีบเล็ก
ผลผลิตลดลงประมำณ ๓๐ - ๔๐%

ตัวหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนำมมะพร้ำว
กัดกินยอดอ่อนที่ยงั ไม่คลี่ ทำให้ยอดอ่อนชะงัก
กำรเจริ ญเติบโต หำกถูกทำลำยรุ นแรงติดต่อกัน
ทำให้ใบแห้งกลำยเป็ นสีน้ำตำลหลำยใบ
มองเห็ นเป็ นสีขำวโพลนชัดเจน
ชำวสวนเรี ยกว่ำ โรคหัวหงอก

แ น วทา งก า ร ป้ อ งกั น แ ล ะกาจั ด
๑. เตรี ยมดินก่อนกำรเพำะปลูกโดยไถพรวนและ ตำกดิน ๑ - ๒ สัปดำห์เพื่ อกำจัดดักแด้หรื อตัวอ่อนของแมลงศัตรู พืช
๒. เลื อกใช้พนั ธุต์ ำ้ นทำน และพันธุป์ ลอดโรคจำกแหล่งที่ไม่พบกำรระบำด
๓. สำรวจแปลงปลูกอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบกำรระบำดของศัตรู พืชให้รีบกำจัดทิ้ง
๔. ควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธีกำรใช้เชื้ อจุลินทรี ย ์ เช่น เชื้ อรำบิวเวอร์เรี ย เมตำไรเซียมและ กำรใช้แมลงศัตรู ธรรมชำติควบคุม
๕. หำกพบกำรระบำดรุ นแรงให้ฉีดพ่นสำรเคมีตำมคำแนะนำของกรมวิชำกำรเกษตร
เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย
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ด้วงหมัดผักระบาดในพื ชตระกูลกะหล่า
ช่วงนี้ประเทศไทยสภาพอากาศร้อนในตอนกลางวัน
มีฝนตกและลมแรง ในบางพื้ นที่ เตรียมรับมือกับด้วงหมัดผักในพื้ นที่ปลูกพื ชผัก
ตระกูลกะหล่า เช่น กะหล่าปลี กะหล่าดอก บรอกโคลี ผักกาดขาว ผักกาดหัว ผักฮ่องเต้
ผักกวางตุ้ง คะน้า เป็นต้น ในทุกระยะการเจริญเติบโต
ด้วงหมัดผัก (leaf eating beetle)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllotreta chontanica Duvivier
Phyllotreta sinuate Stephen
วงศ์ Chrysomelidae อันดับ Coleoptera
ด้วงหมัดผักมีหลายชนิดที่ทาลายพื ชตระกูลกะหล่า ส่วนใหญ่อยู่ในสกุล
Phyllotreta โดยตัวเต็มวัยสามารถจาแนกจากสีที่ตา่ งกันแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ P. chontanica บริเวณปีกคู่
หน้าเป็นสีดาและมีเส้นสีเหลืองพาดตามความยาวของลาตัว 2 เส้น ส่วน P. sinuate มีบริเวณปีกคู่หน้าเป็นสี
เดียวซึ่งส่วนใหญ่เป็นสีดา ตัวเต็มวัยมีปีกสีคล้ายโลหะ โดยด้วงหมัดผัก มีลักษณะเด่นที่ขาหลังซึ่งขยายใหญ่
สาหรับใช้ในการกระโดดเมื่อถูกรบกวน ส่วนใหญ่ด้วงหมัดผัก จะทาลายพื ชในระยะกล้า การทาลายมักรุนแรง
เมื่อต้นกล้างอกด้วงหมัดผักจะกัดกินจนเป็นรู ลักษณะใบเป็นรูพรุน หรือต้นกล้าอาจถูกทาลายทัง
้ หมด
ลักษณะการทาลาย
ตัวอ่อนด้วงหมัดผักกัดกิน หรือชอนไชเข้าไปกินอยู่บริเวณโคนต้น หรือรากของผัก ทาให้พืชผัก เหี่ยว
เฉา และไม่เจริญเติบโต ถ้ารากถูกทาลายมาก ๆ ก็อาจจะทาให้พืชผักตายได้ ตัวเต็มวัยชอบกัดผิวด้านล่างของ
ใบทาให้ใบเป็นรูพรุน และอาจกัดกินผิวลาต้น และกลีบดอกด้วย ด้วงหมัดผักชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ตัวเต็ม
วัยเมื่อถูกกระทบกระเทือนจะกระโดด และสามารถบินได้ไกล
แนวทางป้องกันกาจัด
1. วิธีเขตกรรม ทาการไถตากดินไว้เป็นเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่ อทาลายตัวอ่อนและดักแด้
ที่อาศั ยอยู่ในดิน นอกจากนี้ควรเปลี่ยนมาปลูกพื ชหมุนเวียนที่ไม่เป็นพื ชอาหารหลักของด้วงหมัดผัก จะเป็น
การช่วยลดการระบาดได้อีกทางหนึ่ง
2. การใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) อัตรา 50 ล้านตัว ต่อน้า 20 ลิตร โดยพ่ น
หรือราดลงดินก่อนปลูกหลังการให้น้า และพ่ นทุก 7 วันหลังปลูก
3. การใช้เชื้อราเมตาไรเซียม อัตรา 250 กรัม (1 ถุง) ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 20 กิโลกรัม ใส่ลงดิน
หรือผสมน้าอัตรา 250 กรัม (1 ถุง) ต่อน้า 20 ลิตร รดลงในดิน
4. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัด เช่น ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้า
20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร หรือ โทลเฟนไพแรด 16% EC อัตรา 30
มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 20% SP อัตรา 20 กรัมต่อน้า 20 ลิตร พ่ นเมื่อพบการระบาด และ
ควรพ่ นสารสลับกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ เพื่ อชะลอการสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง

ที่มาภาพ: 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/

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย
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แมลงศั ตรูในโรงเก็บ
หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ าวและลดความชืน้ ของเมล็ดข้ าวแล้ ว เกษตรกรมักจะเก็ บ
ข้ าวเปลื อกไว้ ในยุ้งฉางหรื อโรงเก็บ เพื่อเก็บไว้ ทาพันธุ์ ปลูกในฤดูถัดไป เก็บไว้ เพื่อบริ โภค
ในครั วเรื อน หรื อรอจาหน่ ายให้ พ่อค้ าหรื อโรงสี ซึ่งปั ญหาสาคัญที่เกิดขึน้ เป็ นประจาในการเก็บ
รั กษาข้ าวเปลือก หรื อข้ าวสาร คือ การทาลายของแมลงศัตรู ข้าวในโรงเก็บ

ด้วงงวงข้าว

เหาหนังสือ

ผีเสื้อข้าวสาร

มอดสยาม
มอดแป้ง

มอดฟันเลื่อย
มอดหัวป้อมหรือ
มอดข้าวเปลือก
การจัดการแมลงศั ตรูข้าวสาร
(เลือกวีธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย ๆ วิธีร่วมกัน)

การจัดการแมลงศั ตรูข้าวเปลือก
(เลือกวีธใี ดวิธีหนึ่งหรือหลาย ๆ วิธีร่วมกัน)

1. ทาความสะอาดพื ้นและส่วน์่างๆ ของยุ้งฉางหรื อโรงเก็บ
2. ลดความชื ้นเมล็ดข้ าวให้ มีความชื ้น์่ากว่า 14 %
3. ใช้ สารหรื อวัสดุบางชนิดคลุกกับเมล็ด เช่น ดินเบา ปูน
ขาว ขี ้เถ้ า แกลบ ทราย หรื อส่วนของพืช เช่น ใบสะเดา
เมล็ดสะเดา พริ กไทย กิ่งก้ านใบกระเพรา และเปลือกส้ ม
4. คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเฟนิโทรไทออน อั์รา 2 - 3
มิลลิล์ิ ร์่อน ้า 300 มิลลิล์ิ ร์่อข้ าวเปลือก 100 กิโลกรัม
5. รมด้ วยฟอสฟี น ในรูปอลูมิเนียมฟอสไฟด์ หรื อ
แมกนีเซียมฟอสไฟด์ อั์รา 2 - 3 เม็ด ์่อข้ าวเปลือก 1,000
กิโลกรัม นาน 7 - 10 วัน เป็ นวิธีที่นิยมมากที่สดุ
การเก็บรักษา

1. ใช้ อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 42 องศาเซลเซียส
2. เก็บเมล็ดข้ าวที่อณ
ุ หภูมิ์่ากว่า 12 องศาเซลเซียส
3. ใช้ คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลืน่ ความถี่วทิ ยุ 27.12 MHz
ทาให้ ให้ เกิดความร้ อนสูง 55 - 60 C เป็ นเวลา 3 - 5 นาที
4. รมด้ วยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ นาน 15 นาที

1. เก็บรักษาในสภาพสูญญากาศหรื อภาชนะที่ปิดมิดชิด
2. ใช้ ช้อนสแ์นเลสใส่ลงไปในภาชนะบรรจุข้าวสาร
3. นาข้ าวสารไป์ากแดดไล่ความชื ้น
4. นาใบกระวาน ใบมะกรูด มะกรูด ผลมะนาวอ่อน กานพลู
พริ กแห้ ง หรื อพริ กไทย ใส่ลงในภาชนะบรรจุข้าวสาร โดยเปลี่ยน
ใหม่ทกุ ๆ 7 วัน
5. นาเกลือป่ นใส่ลงในข้ าวสาร ปริ มาณ 1 ช้ อนชา์่อข้ าวสาร
1 กิโลกรัม
6. นาผ้ าขนหนูผืนเล็กไปชุบน ้าแล้ วบิดหมาด ๆ จากนันน
้ าไปวาง
ล่อ์ามมุม์่าง ๆ ของห้ องครัว
7. นาน ้าส้ มสายชูใส่ถ้วย และวางบนข้ าวสารที่มีแมลงศั์รู
ข้ าวสารอาศัยอยู่ หรื อเช็ดห้ องครัวด้ วยน ้าส้ มสายชู
8. ใส่ไม้ ขีดไฟใส่ลงในภาชนะบรรจุข้าวสาร
แหล่ งข้ อมูล
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
https://extension.entm.purdue.edu/publications/E-238/E-238.html

เรียบเรียงโดย กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย
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ธาตุอาหารรอง

จั ด อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ธ า ์ุ อ า ห า ร
มหัพภาค เนื่องจากพืชมีความ
์้ องการมากแ์่โดยทัว่ ไปมักมี
เพี ย งพอในดิ น ไม่ ข าดแคลน
เหมื อ นธา์ุ อ าหารหลัก ธา์ุ
อ า ห า ร ร อ ง มี 3 ธ า ์ุ คื อ
กามะถัน (S) แมกนีเซียม (Mg)
แคลเซียม (Ca)

แคลเซียม (Ca)
แคลเซียม มาจากการสลาย์ัวของหินแร่ที่มี
แคลเซียมเป็ นองค์ประกอบหลัก โดยเฉพาะใน
ดินด่างจะมีแคลเซียมมากกว่าดินกรด พืชจะใช้
ประโยชน์จากแคลเซียมในรูปของ แคลเซียม
ไอออน (Ca2+)
อาการขาด: ใบอ่อนจะหงิกงอ เส้ นใบบิดเบี ้ยว
มีจดุ แห้ ง์ายของใบ ผลจะแ์กมีรอยบุม๋ ใน
มะเขือก้ นจะเน่า

กามะถัน (S)

กามะถัน มีแหล่งที่มาจากดิน
เกิดจากการสลาย์ัวของวั์ถุ
์้ นกาเนิดดินหรื ออินทรี ยวั์ถุ
โดยพืชดูดใช้ กามะถัน ในรู ป
ของ ซัลเฟ์ไออน (SO42-)
อาการขาด: ใบอ่อนจะมีสี
เหลืองบริ เวณระหว่างเส้ นกลาง
ใบในขณะที่เส้ นกลางใบยัง
เขียวเป็ นปก์ิ

แมกนีเซียม (Mg)
แมกนีเซียม มาจากการสลาย์ัวของหินแร่ที่มี
แมกนีเซียมเป็ นองค์ประกอบหลัก เช่น โดโลไมด์
แมกนิไซด์ พืชใช้ ประโยชน์จากแมกนีเซียมในรูป
ของ แมกนีเซียมไอออน (Mg2+ )
อาการขาด: ใบแก่เปลีย่ นเป็ นสีเหลืองโดยขอบ
ใบและบริ เวณระหว่างเส้ นใบมีสเี หลืองเห็นได้
ชัดเจน อาจมีสแี ดงเกิด์ามแถบสีเหลืองบนใบ
ด้ วย

อ้างอิง ภาควิชาปฐพี คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย
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ข้อปฏิบัติ ในขณะ การบินโดรน พ่ นสารป้องกันกาจัดศั ตรูพืช
1. ขณะนาโดรนขึ้นบิน ผู้บังคับโดรนต้องสามารถมองเห็นโดรนในระยะสายตา
2. วัดความเร็วและทิศทางลม ความเร็วลมต้องน้อยกว่า 3 เมตร/วินาที หากมีลมแรง
หรือมีฝนตก ต้องงดทาการบิน

3. ผู้บังคับโดรนต้องอยู่เหนือลมและอยู่หลังแนวบินเสมอ
4. ความชื้นในอากาศ ต้องไม่ต่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์
5. ปรับแรงดันเพื่ อให้ได้ขนาดละอองที่เหมาะสม
6. อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเกิน 38 องศาเซลเซียส
7. การบินโดรนต้องบินสูง 1.5 – 2.5 เมตร เหนือพื ชเป้าหมาย
8. ความเร็วของการบิน 4 – 6 เมตร/วินาที
9. ปริมาณน้าที่ใช้ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของโดรนแต่ละรุน
่
10. ลดการสัมผัสกับร่างกายและใบหน้าให้น้อยที่สุด
11. ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ในขณะผสมและพ่ นสาร

ข้อปฏิบัติ หลัง การบินโดรน พ่ นสารป้องกันกาจัดศั ตรูพืช
1. หลีกเลี่ยงการเดินผ่านแปลงปลูกเพื่ อลดการสัมผัสกับละอองสาร
2. ทาความสะอาดโดรนและอุปกรณ์ผสมสารด้วยการล้างน้า 3 ครัง
้
3. หลังจากพ่ นสาร ต้องถอดชุดป้องกันสาร และทาความสะอาด

โดยทันที
4. ผู้ปฏิบัติงานต้องทาความสะอาดตนเองทันที โดยเน้น
ทาความสะอาดบริเวณ ศรีษะ รอบดวงตา ใบหน้า และมือ
เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย

