
คูมือการใชโดรนทางการเกษตร



คํานํา (Introduction)

การใชอากาศยานไรคนขับ (โดรน) ทางการเกษตรชวยใหเกษตรกรลดความเสี่ยง
ในการสัมผัสสารเคมี ทำใหทำงานในแปลงปลูกขนาดใหญไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
ยนระยะเวลา มีประสิทธิภาพแมนยำสม่ำเสมอ ลดปญหาการเหยียบย่ำพืชผล
ทางการเกษตร ลดปริมาณการใชน้ำ ท้ังยังชวยใหสามารถทำงานในพ้ืนท่ีๆ ไมสะดวก
ในการฉีดพนโดยคน อยางไรก็ตาม การมีส่ิงกีดขวางทางบิน การมีพ้ืนท่ีเปราะบาง
รอบแปลงปลูก ความเร็วลมและอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม อาจเปนอุปสรรคในการนำ
โดรนข้ึนบินได นอกจากน้ีปจจัยบางอยาง เชน ลักษณะทรงพุมของพืชปลูก ชนิดของ
หัวฉีดที่เหมาะสม ก็ลวนแลวแตเปนปจจัยเกี่ยวของที่จะทำใหมีการใชโดรนทางการ
เกษตรอยางมีคุณภาพท้ังส้ิน (องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ, 2544)

ซินเจนทา ผูวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรดานการอารักขาพืช ตระหนัก 
และเล็งเห็นถึงความจำเปนในการแกปญหา และลดความเส่ียงจากการใชสารปองกัน
กำจัดศัตรูพืช จึงไดดำเนินโครงการสงเสริมการใหความรูในการใชสารปองกันกำจัด
ศัตรูพืชอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ดวยจิต
สำนึกของความรับผิดชอบ ตอบสนองตอความตองการของเกษตรกร และการพัฒนา
อยางตอเน่ือง เปาหมายเพ่ือลดผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกร และส่ิงแวดลอม 
โดยท่ีเกษตรกรยังไดรับประโยชนสูงสุดจากเทคโนโลยีสารปองกันกำจัดศัตรูพืช เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิต อันจะเปนหนทางไปสูการผลิตอาหารอยางย่ังยืน
ใหเพียงพอตอการเพิ่มจำนวนประชากรโลก

คูมือการใชโดรนทางการเกษตรเลมนี้ มีเนื้อหาสรุปที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกฎหมาย
สำหรับผูบังคับอากาศยานไรคนขับ (โดรน) ทางการเกษตรในประเทศไทย ตลอดจน
เทคนิคการใชโดรนทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองและปลอดภัยและ
เปนไปตามแนวทางสากล (International guideline) ซึ่งจะเปนประโยชนสำหรับ
ผูสนใจในการนำความรูไปประยุกตใชสำหรับการบินโดรนทางการเกษตรได



สารบัญ

คำนำ

ทำไมตองมีหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการใชโดรนทางการเกษตร?

กฎหมายสำหรับผูบังคับอากาศยานโดรนในประเทศไทย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศัตรูพืชและสารอารักขาพืช

เทคนิคการใชโดรนทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

การจัดการภาวะฉุกเฉินจากการใชโดรนทางการเกษตร
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ทำไมตองมีหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการใชโดรนทางการเกษตร?

4

ปจจุบันเกษตรกรทั ้งรายใหญ
และรายยอย มีการนำอากาศยาน
ซึ่งไมมีนักบินประเภทอากาศยาน
ท่ีควบคุมการบินจากภายนอก หรือ 
โดรนมาใชในแปลงปลูกมากขึ้น

1
การขึ ้นทะเบียนผู บ ังคับ
อากาศยานโดรนจำเปนตอง
ผานการอบรมการใชโดรน 
แตหากไมมีการกำหนดใหมี
การอบรมในเร่ืองเทคนิคการ
ฉีดพนสารฯ ควบคูกัน อาจ
ทำใหเกิดปญหากับผู ฉีด
พนสารฯ ผลผลิต และสิ่ง
แวดลอมในภายหลัง

ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น

จากการใชโดรน
ทางการเกษตร

ละอองสารอาจฟุง
ไปโดนพืชท่ีไมใชพืชประธาน,

แหลงน้ำ และ ผูที่ไมมีสวน
เกี่ยวของรอบแปลงปลุก

การปนเปอน
ของสารฯ

กับตัวโดรน

ความเสี่ยงจาก
คลื่นสัญญาณ
รบกวนตอระบบ
ควบคุมทางไกล

ยังไมมีการควบคุม
การใชอยางเปนทางการ

เฝาระวังปศุสัตว

บุกรุกแปลงปลูก

เฝาติดตามแหลง

น้ำและการใหน้ำ

กับพืชปลูก

ฉีดพนผลิตภัณฑ

อารักขาพืช

สำรวจพื้นที่

เพาะปลูก

เฝาติดตามและ

สุมเก็บพืชปลูกที่ถูก

บุกรุกโดยศัตรูพืช



กฎหมายสำหรับผูบังคับอากาศยานโดรนในประเทศไทย

ถาไมขึ้นทะเบียนฯ: บทลงโทษตาม พรบ.
การเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 24 
ประมวลมาตรา 78 ตองระวางโทษจำคุก
ไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในประเทศไทยน้ัน ผูท่ีประสงคท่ีจะขอข้ึนทะเบียน

ผูบังคับอากาศยานโดรนจำเปนที่จะตองขอขึ้น

ทะเบียนผูบังคับอากาศยานโดรนกับสำนักงาน

การบินพลเร ือนแห งประเทศไทย (CAAT) 

ขณะเดียวกันตองขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขออนุญาต

ใชคล่ืนความถ่ีกับ กสทช. ดวย จึงจะไดรับหนังสือ

การข้ึนทะเบียนผูบังคับอากาศยานโดรน ซ่ึงเสมือน

การทำใบขับขี่โดรนถึงจะสามารถบินโดรนได

พรบ. ทางเดินอากาศ พ.ศ. 2497

มาตรา 24 “หามมิใหผูใด
บังคับหรือปลอยอากาศยาน

ซึ่งไมมีนักบิน หรือทิ้งรมอากาศ 
นอกจากจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากรัฐมนตรีและปฏิบัติตามเง่ือนไข

ที่รัฐมนตรีกำหนด”

มาตรา 78 “ผูใดบังคับหรือ
ปลอยอากาศยานซ่ึงไมมีนักบิน

โดยไมไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากรัฐมนตรี

ตามมาตรา 24”

ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 1 ป
หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 50,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 2558

ตองไดรับอนุญาตจาก
รมต.กระทรวงคมนาคม

มาตรา 80 “ผูใดฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข

ท่ีกำหนดตามประกาศกระทรวง
คมนาคม เร่ือง หลักเกณฑการ
ขออนุญาตและเงื่อนไขในการ
บังคับหรือปลอยอากาศยาน

ซึ่งไมมีนักบิน”
โดรนแบบไหน

ที่ตองขึ้นทะเบียน

ขึ้นทะเบียน
ผูบังคับอากาศ
ยานโดรนกับ

CAAT

ขึ้นทะเบียน
ขออนุญาตใช
คลื่นความถี่
กับ กสทช.

ไดรับหนังสือ
ทะเบียนผูบังคับ

อากาศยานโดรน 
จาก CAAT

สามารถ
บินโดรนได

ติดตั้งกลอง
บันทึกภาพ

น้ำหนักเกิน
20 กิโลกรัม

น้ำหนักเกิน
25 กิโลกรัม
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กฎหมายสำหรับผูบังคับอากาศยานโดรนในประเทศไทย

การบินโดรนอยางถูกตองตามกฎหมาย
ในประเทศไทยสามารถทำไดในกรณีที่
ปฏิบัติตามกฎหมายการบินซ่ึงมีใจความ
สำคัญดังนี้

โดรนที่ติดตั้งกลองบันทึกภาพ และโดรนที่มี
น้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม จำเปนตองขึ้นทะเบียน
เพื ่อขอใบอนุญาตผูบังคับหรือปลอยโดรน
ทุกกรณีโดยไมมีขอยกเวน

หามมิใหผูบังคับหรือปลอยโดรนทำการบินโดรน
เขาใกลอากาศยานที่มีนักบิน

หามมิใหผูบังคับหรือปลอยโดรนทำการบินโดรน
เขาใกลบุคคล อาคาร ส่ิงกอสราง หรือยานพาหนะ
ที่ไมเกี่ยวของเปนระยะทางในแนวราบที่นอยกวา 
30 เมตร (กรณีโดรนหนักไมเกิน 2 กิโลกรัม)

หามมิใหผูบังคับหรือปลอยโดรนทำการบินในบริเวณเขตหวงหาม สถานท่ีราชการ 
โรงพยาบาล เวนแตไดรับอนุญาตอยางเปนทางการ

หามมิใหผูบังคับหรือปลอยโดรนทำ
การบินในระยะ 9 กิโลเมตร จากสนามบิน
หรือสถานที่ๆ จัดไวเพื่อเปนสนามบิน
ช่ัวคราว เวนแตไดรับอนุญาตเปนพิเศษ
จากผูมีอำนาจ

หามมิใหทำการบังคับหรือปลอยโดรน
ที่ความสูงเกิน 90 เมตร เหนือพื้นดิน

หามมิใหผูบังคับหรือปลอยโดรนทำการบินโดรนเขาใกลบุคคล อาคาร ส่ิงกอสราง 
หรือยานพาหนะที่ไมเกี่ยวของ เปนระยะทางในแนวราบที่นอยกวา 50 เมตร 
(กรณีโดรนหนักเกิน 2 กิโลกรัม แตไมเกิน 25 กิโลกรัม)

เม่ือทำการข้ึนทะเบียนผูบังคับอากาศ
ยานโดรนแลว กอนจะทำการบินหรือ
ปลอยโดรน ผูบังคับโดรนตองคำนึง
ถึงเง่ือนไขกอนทำการบิน และขอหาม
ตางๆ อยางเครงครัด เพื่อใหการ
บังคับโดรนเปนไปดวยความเรียบรอย 
ปลอดภัยตอตนเอง และบุคคลอื่น 

ในกรณีที่โดรนมีน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม ผูถือ
ครองโดรนตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมกอนจึงจะ
สามารถทำการบังคับหรือปลอยโดรนได

ขณะท่ีนำโดรนบินข้ึน ผูบังคับ
หรือปลอยโดรน ตองสามารถ
มองเห็นโดรนไดในระยะสายตา
ตลอดเวลา Dos

Don’ts
2
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ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับศัตรูพืชและสารอารักขาพืช

3

ไมตองมีการควบคุมหรืออาจเลือกใชวิธีการควบคุมวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือ หลายวิธีการผสมผสานกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งทาง
ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้นการดำเนินการควบคุม
ศัตรูพืช โดยใชหลักการจัดการศัตรูพืชก็คือ การบริหารศัตรูพืชหรือ
การจัดการแบบผสมผสาน หรือ IPM (กรมวิชาการเกษตร, 2564) 

การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
เปนแนวทางในการดำเนินงานท่ีจะ
เลือกใชวิธีการควบคุมใดๆ ก็ตาม
มาใชกำจัด หรือปราบ หรือควบคุม
ศัตรูพืชโดยใชหลักทางดานนิเวศ

วิธีกล

การใชสาร
ธรรมชาติ

วิธีฟสิกส

เทคนิคการใช
แมลงเปนหมัน

สารอารักขาพืช

มาตรการ
ทางกฎหมาย

ชีววิธี

วิธีเขตกรรม

IPM

                 วิทยาและเศรษฐศาสตร และ เกี่ยว
                  ของกับการตัดสินใจ มีการตรวจสอบ
             ประชากรแมลง และคำนึงถึงสภาพ
   แวดลอม ซึ ่งผลการตัดสินใจนั ้น อาจจะ

ชนิดของศัตรูพืช

ชนิดของสารฯ อารักขาพืช

แมลง

หนู

วัชพืช

เชื้อรา

สารกำจัดแมลง

สารกำจัดวัชพืช

สารปองกันกำจัดโรคพืช

สารกำจัดไร

สารกำจัดหนู

หอย

ไสเดือน
ฝอย
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ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับศัตรูพืชและสารอารักขาพืช

3 ชองทางการไดรับสัมผัสสารอารักขาพืช (Route of Exposure)

จุดท่ีมีความบอบบางมากท่ีสุดคือดวงตาและอวัยวะสืบพันธุ

ฉลากสารเคมี

ทางปาก ทางการหายใจ ทางผิวหนัง

ชนิดสาร
สารกำจัดวัชพืช

ช่ือสามัญ : พาราควอต ไดคลอไรด

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขท่ี XXX-XXXX
สารสำคัญ : 1.1’-dimethyl-4.4’      .............27.6%W/V SL
(1.1’-dimethyl-4.4’          ...................................20%W/V)

ปริมาณสุทธิ 5 ลิตร

ช่ือบริษัท
ช่ือการคา

ช่ือบริษัท

แถบสี

ช่ือการคา

ช่ือสามัญ

สัญลักษณ

ทะเบียน

สูตรผลิตภัณฑ

ปจจุบันประเทศไทยไมอนุญาตใหมีการ

ข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑท่ีมีระดับความเปนพิษ

รายแรงมาก และพิษรายแรง (ไมมีแถบสีแดง)

แถบสีแสดงความเปนพิษ
ของวัตถุอันตรายทางการเกษตร มี 3 สี

ระดับความเปนพิษ ช้ัน 1 เอ พิษรายแรงมาก
ระดับความเปนพิษ ช้ัน 1 บี พิษรายแรง

ระดับความเปนพิษ ช้ัน 2 พิษปานกลาง

ระดับความเปนพิษ ช้ัน 3 พิษนอย
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ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับศัตรูพืชและสารอารักขาพืช

3

สารอารักขาพืชไมสามารถถูกนำไปใชโดยตรงในรูปของสาร
ออกฤทธ์ิได ดังน้ันสารออกฤทธ์ิตองไดรับการผสมกับ สารปรุงแตง 
หรือ สารไมออกฤทธิ์ จนเกิดเปนผลิตภัณฑสำเร็จรูป เกษตรกร
จึงจะสามารถนำไปเจือจางเพ่ือฉีดพนพืชปลูกไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย

สารออกกฤทธิ์ สารปรุงแตง/
ไมออกกฤทธิ์

ผลิตภัณฑ
สำเร็จรูป

ลำดับการผสมสารท่ีถูกตอง

สูตรผสมของผลิตภัณฑสารอารักขาพืช (Formulation)

ตัวยอภาษาอังกฤษ
จะอยูบนฉลาก

ตัวอยางสูตรผสมตางๆ
ของผลิตภัณฑ
สารอารักขาพืช

ของแข็ง

ของเหลว

DP : 
GR :
WP : 

SP :

นำไปใชโดยไมเจือจาง
ชนิดเม็ด
ผงละลายน้ำ ไดสารละลาย
แขวนลอย
ผงละลายน้ำ สารละลาย
น้ำขุนเล็กนอย

SL :

EC :

SC :

ของเหลวละลายน้ำ/
สารละลายเขมขน
น้ำมันเขนขน ผสมน้ำ
กอนใชไดสารอิมัลชั่น
ของเหลวขน หรือสาร
แขวนลอยเขมขนผสมน้ำ
กอนใช

เติมธาตุอาหาร
รองตางๆผสมของเหลวผสมของเข็ง
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ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับศัตรูพืชและสารอารักขาพืช

3ลำดับการผสมผลิตภัณฑอารักขาพืช 

การผสมสารเคมีบนฉลากเพ่ือใชกับโดรนทางการเกษตร 

การผสมสารฯ ที่ถูกตองควรเรียงลำดับ กอน-หลัง ตามรูปภาพ 

ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเฉพาะ ขอกำหนดเรื่องอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลเมื่อทำการผสมสารปองกันกำจัดศัตรูพืช  

ระมัดระวังการชั่งตวงจำนวนผลิตภัณฑที่ใชกับปริมาตรของน้ำ 

หลีกเล่ียงทำใหเกิดของเสีย โดยเตรียมสารละลายเพียงพอสำหรับ
พื้นที่ที่จะฉีดพน 

ใหแนใจวาสารฯ ละลายไดดีในน้ำกอนที่จะใสลงในถัง  

เช็คความเขากันไดของสาร กรณีผสมสาร 2 ชนิด มันอาจไป
ไปดวยกันไดไมดี 

ผงผสมน้ำ (WP)

ลำดับที่ 1 เม็ดผสมน้ำ (WG)

ลำดับที่ 2เม็ดละลายน้ำ (SG)

ลำดับที่ 3 ผงละลายน้ำ (SP)

ลำดับที่ 4สารแขวนลอยเขมขัน (SC)

ลำดับที่ 5 สารเหลวละลายน้ำ (SL)

ลำดับที่ 6สารละลายน้ำมันรูปอิมัลชั่น
แขวนลอยในน้ำ (EW)

ลำดับที่ 7 สารละลายน้ำมันรูปอิมัลชั่นเนื้อละเอียด
แขวนลอยในน้ำ ( ME)

ลำดับที่ 8สารละลายน้ำมัน (EC)

ลำดับรองสุดทาย เติมสารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจับใบ

ลำดับสุดทาย

สารสูตรผงละลายน้ำ และสูตรเม็ดละลายน้ำ ควรทำการแยกผสมขางนอก
ดวยน้ำเล็กนอย คนใหละลายไมมีตะกอน จึงนำไปผสมน้ำตามปริมาณท่ีแนะนำ
ไมควรเทสารลงไปโดนตรงในเครื่องพนทุกชนิด หรือโดรน  
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ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับศัตรูพืชและสารอารักขาพืช

3
ความตานทานของศัตรูพืชคืออะไร? ความตานทานของศัตรูพืช คือการปรับตัวของศัตรูพืชชนิดตางๆ
อันไดแก วัชพืช แมลง และโรคพืชจนสามารถอยูรอดจากการฉีดพนสารฯ ซึ่งปรกติแลวศัตรูพืชเหลานี้
จะถูกทำลายไดอยางมีประสิทธิภาพดวยอัตราการฉีดพนที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ

1. ตองระบุใหไดกอนวาผลิตภัณฑที่จะใชฉีดพน เปนสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง หรือสารปองกันกำจัดโรคพืช
2. มองหาหมายเลขกลุมกลไกการออกฤทธิ์ของสารฯ บนฉลากผลิตภัณฑ
3. หลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่มีหมายเลขกลุมกลไกการออกฤทธิ์ของสารฯ ซ้ำกัน

 

การใชสารฯ แบบหมุนเวียนตามกลุมกลไกการออกฤทธิ์ทำไดอยางไร?

เกษตรกร ควรหลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่มีหมายเลขกลุมกลไกการออกฤทธิ์ของสารฯ เหมือนกัน

เกษตรกรสามารถจัดการความตานทานศัตรูพืชดวยการหมุนเวียนกลไกการ
ออกฤทธิ์ของสารฯ

282828

1A9B23

สำหรับแมลง ควรลำดับการฉีดพนดวยผลิตภัณฑที่มีหมายเลข กลุมกลไกการ
ออกฤทธิ์ของสารฯ ที่ตางกัน
สำหรับวัชพืช และโรคพืชนั้น หากจำเปนตองผสมผลิตภัณฑ มากกวาสองชนิด
ควรผสมสารฯ ท่ีมีหมายเลขกลุมกลไก การออกฤทธ์ิของสารท่ีแตกตางกันเทาน้ัน
หากฉีดพนเดี่ยว ควรลำดับการฉีดพนดวยผลิตภัณฑที่มีหมายเลขกลุมกลไก
การออกฤทธิ์ของสารฯ ที่ตางกัน

กลไกการออกฤทธิ์ของสารฯ มีความเกี่ยวของกับความตานทานของศัตรูพืช 
ย่ิงใชสารฯ ท่ีมีกลไกการออกฤทธ์ิเดียวกันซ้ำกันบอยแคไหน ก็ย่ิงทำใหศัตรูพืช
พัฒนาความตานทานไดมากขึ้นเทานั้น

สารฯ ชนิดใดชนิดหนึ่งจะมีหมายเลขกลุมที่แสดงถึงกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกตางจากสารฯ กลุมอื่น 
สามารถสังเกตเห็นไดบนฉลากผลิตภัณฑ
การใชสารฯ แบบหมุนเวียนตามกลุมกลไกการออกฤทธ ิ ์ เปนวิธีที่จะชวยชะลอ หรือหลีกเลี่ยงการเกิด
ความตานทานของศัตรูพืชได

www.irac-online.org

ประโยชนของการจัดการ
ความตานทานสารกำจัดแมลง

ประหยัดเงิน
ชวยกำจัดแมลงท่ีมีประสิทธิภาพสูง
เปนประโยชนไดยาวนานขึ้น

ประหยัดเวลา

เพ่ิมความปลอดภัยในผลผลิต

ลดผลกระทบตอ
สุขภาพเกษตรกรและ
พื้นที่ทำการเกษตร

ใชเวลานอยลง ลดความถี่ในการ
พนสารกำจัดแมลง
หมดกังวลไมตองเสียเวลาคนหา
สารกำจัดแมลงชนิดอื่น

ลดความเส่ียงในการเกิดสารตกคาง
ในผลผลิต

การบริหารจัดการความ
ตานทานจะเพ่ิมความปลอดภัย 
ลดความเสี ่ยงในการทำงาน
ของเกษตรกรและลดการปนเปอน
ในสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีการ
ลดความถี่ในการใชสารฯเพราะ
ความตานทานในศัตรูพืชลดลง

ลดความจำเปนในการใชวิธีการ
ปองกันกำจัดที ่แพงกวา และมี
ประสิทธิภาพต่ำ
ความตานทานของศัตรูพืชคือ
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พื้นที่เปราะบางรอบๆ

เทคนิคการใชโดรนทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

4ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชโดรนในการฉีดพนสารอารักขาพืช ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ของการฉีดพนสารอารักขาพืช
โดยใชโดรน

ละอองสารอาจฟุงไปโดนพืชที่ไมใชพืชประธาน,
แหลงน้ำและผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของรอบแปลง

การปนเปอนของสารฯกับตัวโดรน

การควบคุมจากระยะไกลอาจเปน
อุปสรรคตอวิสัยผูฉีดพน

การขึ้นทะเบียนผูบังคับอากาศยานโดรนจำเปนตองผานการ
อบรมการใชโดรน แตหากไมมีกำหนดใหมีการอบรมในเรื่อง
เทคนิกการฉีดพนสารฯควบคูกัน อาจทำใหเกิดปญหากับผูฉีดพนสารฯในภายหลัง

ยังไมมีการควบคุมการใชอยางเปนทางการ

หัวฉีด
ปริมาณสารละลายสำหรับฉีดพน
ความสูงจากระดับศัตรูพืช

ระหวางขั้นตอนการฉีดพน

สภาพสิ่งแวดลอม
ความเร็วลม
ทิศทางลม
ความชื้น

พื้นที่อยูอาศัย
แหลงน้ำธรรมชาติ
พืชปลูก
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เทคนิคการใชโดรนทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

4 Flying too low will 
reduce swath width 
and not allow 
patterns to overlap

• Wind speed
• Wind direction
• Humidity

• Nozzles
• Application volume
• Height above 

target/canopy

• Crop & pest, 
stages

• AI & MoA
• Adjuvants
• Formulations

• Rotor vortex
• Nozzle type

0.5 -1.0m

Flying at the 
correct height will 
allow for proper 
overlap and 
swath width 
while reducing 
the potential for 
drift.

1.5-2.0m

Coarse Medium Fine

Contact

Systemic

We recommend drone application

3

2

1

4

การบินระยะต่ำทำใหระยะ
แนวฉีดพนไมกวางพอ
จึงทำใหเกิดชองวาง
ระหวางแนวฉีด

พืชปลูกและศัตรูพืช

ชวงอายุของพืชปลูก

ตัวสารออกฤทธ์ิและ
กลไกการออกฤทธ์ิ

สูตรผลิตภัณฑ 

ความเร็วลม

ทิศทางลม

ความช้ืน

พ้ืนท่ีอยูอาศัย

แหลงน้ำธรรมชาติ

พืชปลูก

การบินระยะสูง 1.5-
2.0 เมตร คือระยะที่
เหมาะสมทำให แนว
ฉีดพนกวางเพียงพอ
แลวไมเกิดชองวาง
ระหวางแนวฉีด พรอม
กับลดการฟุ งของ
ละอองฉีดพน

ละอองใหญ

ชนิดของหัวฉีด

สัมผัส

ดูดซึม

ความเร็วท่ีเหมาะสม
ในการฉีดพน
โดยใชโดรนคือ
2 เมตร/วินาที

ปานกลาง ละอองเล็ก

คำแนะนำ :  ความสูงจากโดรนถึงสวนยอดทรงพุมของ
พืชปลูก ควรมีระยะ 2 เมตร เพื่อใหหนากวางของพื้นที่
ฉีดพนเทากับ 3 เมตร

ไมควรบินต่ำกวา 1.5 เมตร เพราะจะทำใหหนากวางใน
การฉีดพนแคบ เกิดชองวาง และฉีดพนไดไมครอบคลุม

ปจจัยที่จะทำให
การใชโดรน

ทางการเกษตร
มีประสิทธิภาพ

ปจจัยจาก

ตัวโดรน

ปจจัยจากศัตรูพืช

และคุณลักษณะ

ของสารเคมี
ปจจัยจาก

อุปกรณ


ปจจัยจาก

สิ่งแวดลอม

ชนิดของหัวฉีด

ปริมาณสารละลาย
ท่ีใชฉีดพน

ระยะจากโดรนถึงยอด
ทรงพุมพืชปลูก

0.5-1.0 เมตร

13



เทคนิคการใชโดรนทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

4 ทิศทางลมตอประสิทธิภาพฉีดพนสารฯ โดยใชโดรน 

ทิศทางลมมีผลตอประสิทธิภาพการฉีดพนสารอารักขาพืชโดยใชโดรนโดยตรง ผูบังคับโดรนจำเปนตองพิจารณาและคำนึงถึง ความเร็วลม ทิศทางลม 
และระยะความสูงของการบิน ดังนี้ ขณะใชโดรนฉีดพนสารฯ ผูฉีดพนควรปลอยโดรนใหบินเหนือพืชปลูกในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางลม นอกจากนี้ 
ความสูงจากโดรนถึงสวนยอดทรงพุมของพืชปลูกควรมีระยะ 2 เมตร เพื่อใหไดหนากวางของพื้นที่ฉีดพน  (swath) เทากับ 3 เมตร และไมเกิดชองวาง
ระหวางหนากวางของพื้นที่ฉีดพนของแตละหัวฉีดพรอมๆกับลดโอกาสการฟุงกระจายของละอองฉีดมากที่สุด

1. ความเร็วลมที่เหมาะสมในการฉีดพนโดยใชโดรนคือ 2 เมตร/วินาที

2. ความสูงจากโดรนถึงสวนยอดทรงพุมของพืชปลูกควรมีระยะ 2 เมตร
    เพื่อใหไดหนากวางของพื้นที่ฉีดพนเทากับ 3 เมตร

Wind 
direction

ทิศทางลม

โดรน

14



เทคนิคการใชโดรนทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

4
Application choices
• Nozzles
• Application volume
• Height above target

Environmental variables
• Wind speed
• Wind direction
• Humidity

Always make application perpendicular to wind direction with an offset, in the up-wind
direction, where necessary. Choose the proper nozzle based on your specific scenario.
Ensure that the solution pump(s) can provide enough flow/pressure for your nozzles.

Nearby susceptible areas
• Residential
• Water Bodies
• Susceptible plants or crops

The information below can help you to make decisions on application parameters
based on specific scenarios. The information provided is based off of internal &
external field trials and may not pertain to all situations.

Wind 
direction

Xtra 
Coarse

MediumFine

Optimal penetration into the crop canopy

The correct selection of nozzle and application volume will allow you to achieve
optimal canopy penetration. Height is important to allow the nozzles to form the
proper fan pattern. Release height should be set between 1.5 and 2.0 meters above
the top of the crop.

ความครอบคลุมของละอองฉีดพนกับพืชปลูกชนิดของหัวฉีด

TeeJet
XR11001

Turbo
TreeJet 11001

Lechler
IDK 120-01

ละอองเล็ก

ดี

ไมดี

ครอบคลุม

ละอองฟุง

ปานกลาง ละอองใหญ
ไมดี ดี

ดีม
าก

ชนิดหัวฉีดและระยะฉีดพนตอประสิทธิภาพ
การฉีดพนสารฯโดยใชโดรน 

หัวฉีดที่เหมาะสมกับการฉีดพนโดยใชโดรน
XR1101 เปนหัวฉีดมาตรฐานท่ีมาพรอมกับโดรน 
จะมีขนาดและละอองท่ีเล็กท่ีสุด ดีท่ีสุด กรณีเขาถึง
สวนยอดของพืช แตงายท่ีจะถูกพัดพาไป ตองระวัง
หากใชในวันที่มีลมแรง

TT11001 เปนหัวฉีดท่ีใหละอองตอพ้ืนท่ีนอยกวา
เล็กนอย มีละอองขนาดปานกลางซึ่งสามารถ
ใชกระโจมฝาชี เพ่ือชวยใหเขาถึงสวนของพืชท่ีอยู
ลึกลงไปได ชวยลดปญหาการถูกพัดพา 

ควรเลือกหัวฉีดท่ีเหมาะสมกับลักษณะของพืชปลูกและศัตรูพืช 
ตองม่ันใจวาปมแรงดันสูงท่ีติดต้ังมาพรอมกับโดรนนสามารถ
ใหแรงดันท่ีเหมาะสมกับชนิดของหัวฉีดท่ีเลือกใช  
การเลือกใชชนิดหัวฉีดและปริมาณสารละลายท่ีใชสำหรับฉีดพน 
(spray volume) ที่ถูกตองจะชวยใหละอองฉีดพนกระจาย
ครอบคลุมท่ัวท้ังพืชปลูกไดดี  
หัวฉีดที่ใหละอองฉีดพนขนาดใหญจะชวยลดการฟุงของ
ละอองฉีดพนไดดีแตความครอบคลุมในการฉีดพนจะลดลง
เปนสัดสวนท่ีผกผันกัน  
หัวฉีดท่ีใหละอองฉีดพนขนาดเล็กจะชวยเพ่ิมความครอบคลุมใน
การฉีดพนไดดีแตก็จะเพ่ิมอัตราการฟุงกระจายของละอองฉีดพน 
ระยะความสูงจากโดรนถึงสวนยอดทรงพุมของพืชปลูกควร
ต้ังไวท่ีชวงระหวาง 1.5 - 2 เมตร 
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เทคนิคการใชโดรนทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

4ตัวอยางการผสมสารเคมีบนฉลากเพื่อใชกับโดรนทางการเกษตร 

 
คำแนะนำบนฉลากของสาร A  อัตราการใช 20 มิลลิลิตร ตอน้ำ 20 ลิตร พน 2 ถังหรือ 40 ลิตรตอไร 
หากพนดวยโดรนใชน้ำ 3 ลิตรตอไร ตองผสม A ก่ีมิลลิลิตร 

การผสมสารโดยใชโดรน 
เครื่องพนโดรน บรรจุน้ำ 3 ลิตร (พนได 1 ไร)  
1 ไร ใชน้ำ 3 ลิตร  1 ไร  ใชสาร 40 มิลลิลิตร 

การผสมสารโดยใชเครื่องพนปกติ 
เครื่องพนปกติขนาดบรรจุน้ำ 20 ลิตร (2 ถังพนได 1 ไร)  

1 ไร  ใชน้ำ 40 ลิตร 1 ไร จึงตองใชสาร 40 มิลลิลิตร 

40

ตัวอยางการคำนวณ การใชโดรนฉีดพนในขาวโพด 

ปริมาณน้ำ ที ่เหมาะสมที่ใหการ
กระจายตัวของละอองที ่ดี คือ 
5 ลิตรตอไร 
ควรบินพนเหนือขาวโพด
ประมาณ 2-3 เมตร
มีระยะหางระหวางแนวพน 3 เมตร

สาร A 500 ซีซีตอไร

สาร B 80 ซีซีตอไร

สาร C 120 ซีซีตอไร

ผสม สาร A 500 ซีซี x 2
= 1,000 ซีซี หรือ 1 ลิตร

ผสม สาร B 80 ซีซี x 2
= 160 ซีซี

ผสม สาร C 120 ซีซี x 2
= 240 ซีซี

คำแนะนำสำหรับการใชโดรน
ในขาวโพดใหมีประสิทธิภาพอัตราสารตอไร

อัตราสารตอ 10 ลิตร 
พนดวยโดรนได 2 ไร

ตัวอยางการคำนวณ การใชโดรนฉีดพนในนาขาว

ลดน้ำไมลดยา

16



การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5ทำไมการใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัยจึงมีความจำเปน?

การเตรียมการในเรื ่องตางๆ เพื่อใหเอื ้อตอการใชโดรน
ทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัยจำเปนตองเกิด
การทำงานรวมกันของทุกภาคสวนท้ังผูผลิตสารอารักขาพืช 
ผูผลิตโดรน ผูรับจางฉีด หนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเกิด
มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับชาติ จนนำไปสูมาตรฐาน
การใชอยางปลอดภัยตอท้ังเกษตรกร ผูบริโภค และส่ิงแวดลอม

นวัตกรรมควรเกิดขึ้น
มาพรอมกับหนาที่ๆ

จะใชอยางมีความรับผิดชอบ
การยอมรับ และการควบคุม
การใชโดรนทางการเกษตร

จำเปนตองผาน
กระบวนการหลายขั้นตอน

ผูรับจางฉีดพน/เกษตรกร
อาจจะยังขาดความรู
เกี่ยวกับการใชโดรน

อยางถูกตองและปลอดภัย
ทั้งตอตนเอง คนรอบขาง

และสิ่งแวดลอม
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5 สถานการณที่ถือวามีความเสี่ยงขณะใชโดรนทางการเกษตร

ความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน

ผูปฏิบัติงานขาดความชำนาญ
และประสบการณ

ไมสามารถควบคุมโดรนได 
(อุปกรณคุณภาพต่ำ)
เกิดการรบกวนจากโทรศัพทมือถือ (ปญหา
ดานซอฟตแวรและระบบตรวจจับสัญญาณ)

การปนเปอนบนอุปกรณตางๆ
ขณะผสม ถายเทสารฯ และขณะทำความ
สะอาดอุปกรณ 
เกิดฝุนขณะโดรนทำการบินขึ้น

การฟุงของละอองฉีดพน และการละเหยอยาง
รวดเร็วอันเน่ืองมาจากความเร็วในการบิน 
ความดันอากาศ และความสูงระยะท่ีไมเหมาะสม
การลางโดรนใกลกับแหลงน้ำ

ถังฉีดพนปนเปอนกับสารกำจัดวัชพืช
หรือสารอื่นที่เปนอันตรายตอพืชปลูก
พืชปลูกขางเคียง
ความไมเขากันของสารฯ จากการผสมสารฯ 
หลายชนิดพรอมกัน

เกิดความรอนที่ตัวโดรนมากเกินไป
สัญญาณวิทยุไมคงที่

ถังบรรจุสารฯ และหัวฉีดเกิดการรั่วซึม

พืชปลูกลมเปนทางเนื่องจากแรงกด
จากลมที่เกิดจากการบินโดรน
(มีโอกาสเกิดขึ้นไดบาง)

การมุงดูดวยความสนใจของเด็กๆ
สภาพอากาศแปรปรวน เชน เกิดลมพัดแรง
กระทันหัน

การเกิดลมพัดแรงกระทันหันทำใหไมสามารถ
ควบคุมโดรนได

ความเร็วลม
ฝูงนก แมลง และผึ้งบินผาน
อุณหภูมิ และความช้ืนในอากาศไมเหมาะสม

ฝนตก ลมแรง เกิดการฟุงของละออง
ฉีดพนโดนพืชที่ไมใชพืชเปาหมาย

ความเสี่ยง
ตอผูที่ไมเกี่ยวของ

ความเสี่ยง
ตอกลุมผูปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง
ตอสิ่งแวดลอม

ความเสี่ยง
ตอพืชปลูก

ความผิดพลาดของอุปกรณ ความผิดพลาดจากปจจัยอื่นๆความเสี่ยง/ความผิดพลาด
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5
คำนึงถึงปจจัยสำคัญ
ตางๆ กอนการฉีดพน
เชน ชนิดพืชที่ปลูก 
อุณหภูมิ ความชื้น 
ความเร็วลม และ

ทิศทางลม

โปรแกรมการบินของโดรน

ทำผังและระบุสิ่งกีดขวาง
ทางบินในพื้นที่ฉีดพน

เลือกโหมดการบินอัตโนมัติ

ระบุปริมาณสารละลายที่
จะฉีดพน ระดับความสูง และ
ความกวางของแนวฉีดพน

บันทึกขอมูลสภาวะอากาศ
และขอมูลการบินตางๆ

ระยะทดสอบฉีดพน 10-15 เมตร

ขั้นตอนการฉีดพน

การปรับเทียบหัวฉีด
และระบบนำรอง

เปดการทำงานระบบ
ควบคุมอากาศยาน

ผสมสารฯ กับน้ำสะอาด
ในอัตราที่กำหนดบนฉลากฯ

นำสารละลายบรรจุลง
ในถังบรรจุพรอมฉีด

การปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) การฉีดพนสารฯ โดยใชโดรน 
เกษตรกรหรือผูฉีดพนสารฯ อาจเริ่มจากการพิจารณารายการตรวจสอบ (checklist) เบื้องตนสำหรับการฉีดพนสารอารักขาพืช
โดยการใชโดรนตามรูป กอนท่ีจะศึกษาลงในรายละเอียดข้ันตอนในการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (best practice) กอนการฉีดพน ระหวางฉีดพน 
และหลังฉีดพนสารอารักขาพืชโดยใชโดรน 
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5
the drone flight should be 2m to ensure
a swath width of 3m.

34
For Internal distribution only

การปรับเทียบหัวฉีด
และระบบนำรอง

เปดการทำงานระบบ
ควบคุมอากาศยาน

การผสมกอนการฉีดพน

ผสมสารฯ กับน้ำสะอาด
ในอัตราที่กำหนดบนฉลากฯ

นำสารละลายบรรจุลง
ในถังบรรจุพรอมฉีด

3. อานฉลากผลิตภัณฑ

6. พกใบอนุญาตบังคับโดรน
ขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา

7. ตรวจเช็คสภาพแหลงใหพลังงาน
มอเตอร รีโมท และชิ้นสวนอื่น

ตามคำแนะนำผูผลิต

1. สวมใส PPE ท่ีเหมาะสม
ขณะผสมสารและ

ขณะทำความสะอาด
โดรนหลังฉีดพน

2. ทำการผสมและบรรจุ
สารละลายลงถังฉีดพนหาง

จากระบบน้ำประปาอยางนอย
120 ม. หรือ 50 ม. จากแหลง

น้ำผิวดิน

8. สอบเทียบหัวฉีดดวยน้ำเปลา
เพื่อใหไดปริมาณสารละลาย

ที่ถูกตองในการฉีดพน

5. ใชขอมูลของชนิดพืชปลูก
ศัตรูพืช ทรงพุม สำหรับพิจารณา
เลือกหัวฉีด และระดับความสูง

ขณะบินที่ถูกตอง

4. ตรวจเช็คสภาพอากาศ อุณหภูม
ความชื้น พื้นที่แหลงน้ำชุมชน

และรังผึ้งรอบๆแปลงปลูก

2. มีความรูกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการบังคับและปลอยโดรน

1. เช็คสภาพทั่วไปของโดรน
และอัพเดทเฟรมแวร

0101001
0110010
1001001

License
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For Internal distribution only

การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5ระหวางฉีดพน

1. ฉีดพนที่ความเร็วลม
ที่เหมาะสม คือ 2 เมตร/วินาท
แลัตองฉีดพนเฉพาะในตอน

กลางวันเทานั้น

2. กรณีไมสามารถบังคับโดรนได ตอง
ตรวจสอบวาโหมดบินกลับจุดปลอยโดรน
อัติโนมัติทำงานหรือไม มิเชนนั้นตองออก
ติดตามโดรนกลับมาโดยอาศัยพิกั ด GPS

4. ตองแนใจวาไมมีสัตวเลี้ยงและผูที่ไม
เกี่ยวของเขามาในบริเวณที่มีการฉีดพนสารฯ

3. อยูหางจากโดรน
ระยะ 5 เมตร

เปนอยางนอย
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5 หลังฉีดพน

2. ตองลาง 3 ครั้งกอนทำลาย
ขวดบรรจุภัณฑเปลาและทิ้งดวย

วิธีการที่เหมาะสม

3. ลางโดรนอยางหมดจด 3 ครั้ง
และแนใจวาหัวฉีดทุกอันถูกชะลาง

ดวยน้ำสะอาด ระวังไมใหน้ำที่ไดจาก
การลางไหลลงสูแหลงน้ำผิวดิน

4. ตรวจเช็คสวนตางๆของโดรน
เชน สายยาง ขอตอ หัวฉีด โรเตอร
เพื่อใหมั่นใจวาไมมีสวนไหนชำรุด

5. เก็บบันทึกขอมูลการทำงานทุก
ข้ันตอนเปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป

1. ขณะทำงานกับสารฯ 
ขวดบรรจุภัณฑและขณะ
ทำความสะอาดโดรน 

ตองสวม PPE ที่เหมาะสม

6. ขณะขนสงโดรนตอง
กั้นแยกโดรนออกจากสิ่ง
ของอื่นและจัดเก็บโดรนให
ปลอดภัยโดยใชกุญแจลอค
ใหหางจากผูที่ไมเกี่ยวของ

หรือสัตวเลี้ยง
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัยใน 3 ขั้นตอน

5

บินระดับ 
1.5-2 เมตร
เหนือพืชปลูก

อยูหางจากโดรน
ระยะ 5 เมตร
เปนอยางนอย

สวมใส 
PPE 
ตลอดเวลาและ
อยูเหนือลม

ระหวางฉีดพน

เมตร/วินาที
6

2

1

3

4

5 6

เล่ียงพ้ืนท่ีอาศัยของสัตวปา
แมลงที่เปนประโยชน
และแมลงผสมเกสร

หลังฉีดพน

ติดปายเตือนอยางเดนชัด

เพ่ือปองกันไมใหคนเขาไปในพ้ืนท่ี

รอ 1 วัน กอนจะเขา
พื้นที่ไดอีกครั้งหนึ่ง

สารละลายสวนท่ีเหลือหรือของ
เสียควรจะผสมกับน้ำและฉีดพน

กลับไปท่ีพ้ืนดิน

อาบน้ำ
ชำระรางกายเม่ือถึงบาน

ลางโดรนอยางหมดจด  3 คร้ัง
และแนใจวาหัวฉีดทุกอันถูกชะลาง

ดวยน้ำสะอาด

ใชความเร็ว
ต่ำกวา

อุณหภูมิ
<30 องศาเซลเซียส

กอนฉีดพน

ปฏิบัติตามฉลาก
ในขั้นตอนการผสม

และถายเทสาร
อยางเครงครัด

หลีกเลี่ยง
สิ่งกีดขวางในพื้นที่
เชน อาคาร ผูคน

แหลงน้ำ รังผึ้ง รวง
รังตางๆ และตนไม

แจง
เพื่อนบาน

และผูเลี้ยงผึ้ง
ที่อยูใกลฟารม

“เช็ควาเปนวันที่บินโดรนไดหรือไม ตรวจสอบโดรน และปฏิบัติตามคำแนะนำของผูผลิตโดรน”

ความชื้น > 50%

ความเร็วลม
<2 เมตร/วินาที

ตรวจเช็ก/สอบเทียบ
สารละลายที่ฉีดพน

ออกมามีปริมาณเทากัน
ในทุกหัวฉีด

ใชหัวฉีด
ที่ถูกตอง
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5 ความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม

ลดการฟุงของละอองฉีดพนโดยใชหัวฉีดที่เหมาะสม
และชวยลดการฟุงของละอองฉีดพน

ไมฉีดพนสารฯ ในชวงเวลาท่ีผ้ึง หรือแมลงผสมเกสร
ออกหาอาหาร หลีกเล่ียงการฟุงของละอองฉีดพนใน
ชวงออกดอกของพืชที่ผึ้งใชหาน้ำหวาน

อานฉลากผลิตภัณฑ และปฏิบัติตามคำแนะนำการใช
ผลิตภัณฑอยางเครงครัดเพ่ือปองกันอันตรายตอปลา 
นก หนอนไหม และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

ไมฉีดพนสารฯ ใกลแหลงน้ำผิวดินเปนระยะอยางนอย 
100 เมตร

ไมทิ้งภาชนะบรรจุภัณฑที่ใชแลวในแปลงเพาะปลูก

พยายามใหเกิดของเสียจากการทำงานนอยที่สุด 
ตองมีระบบการจัดการของเสียที่ดี และหางไกล
จากแหลงน้ำ

ไมเผาหรือฝงภาชนะบรรจุภัณฑที่ใชแลว ทั้งนี้ควร
ปฏิบัติตามคำแนะนำและกฏหมายทองถ่ินท่ีเก่ียวของ

ไมฉีดพนในขณะท่ีอุณหภูมิสูงและความช้ืนในอากาศต่ำ

ไมฉีดพนในสภาวะอากาศแปรปรวน
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5
อุปกรณปองกันสวนบุคคลที่จำเปนสำหรับ

การฉีดพนสารฯ โดยใชโดรน

ขอควรปฏิบัติอื่นๆ

ไมกิน ดื่ม และสูบบุหรี่
ขณะฉีดพนสารฯ 

งดดื่มสุราในชวง 8 ชั่วโมง
กอนการทำงาน

ตองมีการเฝาระวัง
ขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา

งดใชโทรศัพทมือถือ
ขณะปฏิบัติงาน

รองเทาบูท

เกษตรกรตองเลือกใชอุปกรณ

ปองกันสวนบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันการ

ไดรับสัมผัสสารฯ ท้ังโดยทางตรงและทางออม

ในขณะผสม ขณะถายเทสารฯ ขณะฉีดพน

ระหวางทำความสะอาด ขณะเขาเก็บ

ตัวอยางพืช และขณะกลับเขา

ไปในแปลงปลูก

ครอบหนา

หนากากอนามัยมาตรฐาน 
(กรณีใชเคร่ืองพนแบบไมผสมน้ำ)

หมวกกันน็อค
(ตองสวมทุกคร้ัง)

ชุดปฐมพยาบาล

ท่ีครอบศีรษะแบบกันน้ำ

ถุงมือยาง ชนิดปองกัน
สารเคมี (ถุงมือไนไตร)

เส้ือแขนยาว กางเกงขายาว
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5 การจัดการบรรจุภัณฑ
ดวยการลาง 3 ครั้งควรเก็บแยกสารฯ ใหอยู

หางจากแหลงน้ำ ที่พัก
อาศัย หรืออยูนอกตัวบาน 
และมีปายเตือน

ตองเก็บสารฯ นอกตัวบาน
ล็อคและใสกุญแจ

การทำความสะอาดโดรน

ลางโดรนภายนอก
อยางหมดจด 3 ครั้ง

แนใจวาหัวฉีดทุกอัน
ถูกลางดวยน้ำสะอาด

ระวังไมใหน้ำที่ไดจากการ
ลางไหลลงสูแหลงน้ำผิวดิน

ขั้นตอนที่ 1
เทน้ำสะอาดลงในภายชนะ
ที่ใสสารเคมี ประมาณ
1 ใน 4 ของภาชนะบรรจุ

ขั้นตอนที่ 2
ปดฝาใหแนนแลวเขยาแรงๆ
ประมาณ 30 วินาที

ขั้นตอนที่ 3
เปดฝา แลวเทลงในถังพน 
โดยคว่ำไวประมาณ 30 วินาที
แลวทำซ้ำทั้งสามขั้นตอนสองครั้ง

หลังจากลาง
ใหเจาะทำลาย
เพื่อปองกันการนำภาชนะ
ที่ใสเคมีกลับมาใชใหม
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การจัดการภาวะฉุกเฉินจากการใชโดรนทางเกษตร

6ตัวอยางในกรณีสารฯ หกระหวางขั้นตอนการ
ถายเท หรือ การปนเปอนจากการชนของโดรน
กับสิ่งกีดขวางจนทำใหโดรนเสียหาย พื้นที่ๆ 
เกิดการปนเปอนจะตองถูกก้ัน มีแนวทางในการ
จัดการสารฯ ที่ปนเปอนอยางเหมาะสม

แนวทางปฏิบัติหากเกิดอุบัติเหตุจากการปลอยโดรน

แผน 4 ขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยง
จากการใชโดรนทางการเกษตร

1

2

3
แผน 4 ขั้นตอน เมื่อเกิด

อุบัติเหตุ

ในเวลา
ราชการ

นอกเวลา
ราชการ

ระบุความเปนอันตราย

ระบุการ
ไดรับสัมผัส

ผูบังคับอากาศยานตองแจง
อุบัติเหตุนั้นตอเจาพนักงาน
โดยไมชักชา

โทร 02 568 8800
ตอ 1504 หรือ 1505,
โทรสาร 02 568 8848

โทร 081 839 2068, 
อีเมลล uav@caat.or.th

ประเมิน
ความเสี่ยงและ
หาวิธีลดความเส่ียง

ลงมือปฏิบัติ
เพื่อลดความเสี่ยง

4
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