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อุปกรณ์ และขัน้ ตอนการรมยา
อุปกรณ์ ท่ใี ช้ ในการรม
การรมภายใต้ ผ้าพลาสติกในสภาพบรรยากาศปกติ จะต้ องเตรียมเครื่องมือดังต่อไปนี ้
1. ผ้ าพลาสติกที่มีความหนา 0.1-0.2 มิลลิเมตร
2. ผ้ าปูรองพืน้ ทีม่ คี วามหนา 0.2 มิลลิเมตร ขึ ้นไปสําหรับในกรณีที่พื ้นมีรอยแตกร้ าว
3. ถุงทราย (Sand snake) หรือกาวสําหรับปิ ดผนึก
4. อุปกรณ์การปล่อยก๊ าซ
5. อุปกรณ์การตรวจความเข้ มข้ นของก๊ าซ
6. หน้ ากากป้ องกันก๊ าซพิษ
7. ผ้ าเทปสําหรับปิ ดรอยรั่ว
8. สารรม
การเตรี ยมการก่ อนรม
1. ตรวจสอบสถานที่ และตําแหน่งของกองผลิตผลที่จะรม พื ้นโรงเก็บที่เป็ นไม้ ต้องไม่แตก
หรือมีรอยรั่วให้ ก๊าซแทรกซึมออกได้ พื ้นคอนกรีตก็จะต้ องไม่มีรอยแตกเช่นกัน ถ้ าพื ้นมี
ลักษณะดังกล่าว ต้ องรองพื ้นด้ วยผ้ าพลาสติกก่อน กองต้ องอยู่ห่างจากผนังของโรงเก็บ
ประมาณ 50-100 เซนติเมตร หรือห่างพอที่พนักงานผู้ปฏิบตั ิการจะเดินเข้ าไปตรวจ และ
ซ่อมแซมรูรั่วของผ้ าพลาสติก และใช้ ถงุ ทรายทับชายผ้ าได้ สะดวก
2. เก็บตัวอย่างผลิตผลที่จะรมโดยรอบกอง เพื่อตรวจดูชนิด และปริมาณของแมลงที่กําลัง
ทําลายอยู่
3. วัดขนาดของกอง(กว้ าง ยาว สูง) สําหรับคํานวณปริมาตร เพื่อกําหนดอัตราของสารรม
4. ตรวจสภาพของผ้ าพลาสติกที่ใช้ ก่อนนําไปคลุมกอง ถ้ ามีรูรั่วหรือรอยฉีกขาดต้ องซ่อมให้
อยู่ในสภาพที่ใช้ การได้ ดี
5. เตรียมสารรมที่ใช้ ให้ มีเพียงพอ ตามอัตราที่คํานวณได้
6. อุปกรณ์ต่างๆต้ องพร้ อมใช้ งานได้ และมีปริมาณเพียงพอ

ขัน้ ตอนการรม
1.กองผลิตผลบนไม้ รอง (pallets)
2.คลุมกองด้ วยผ้ าพลาสติก
3.ตรวจสอบรูรั่วของผ้ าพลาสติก และรอยปะที่ซ่อมแซมไว้ ด้ วยความระมัดระวังอีกครั ้ง ต้ องมัน่ ใจว่า
พลาสติกอยู่ในสภาพที่ดีสมบูรณ์
4.ทับชายผ้ าพลาสติกด้ วยถุงทราย (sand snake) ทราย โซ่เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆที่เหมาะสมเพื่อให้
สามารถขังก๊ าซได้
5.การปล่ อยก๊ าซ
5.1การรมด้ วยเมทิลโบร์ไมด์ ต้ องปล่อยจากด้ านบน ด้ วยวิธีการปล่อยเป็ นแถว จุดระหว่างแถว
แต่ละจุดห่างกัน 3 เมตร แถวริมอยู่ห่างจากขอบกอง 1.5 เมตร หลังจากปล่อยยาเสร็จแล้ ว 30นาที ให้ ใช้
ตะเกียงตรวจสอบก๊ าซรั่วบริเวณชายผ้ า และรอยปะต่างๆ
อัตราที่ใช้ รม 2 ปอนด์ ต่อเนือ้ ที่ 1,000 ลูกบาศก์ ฟุต
ในระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า 1 วัน (24 ชั่วโมง)
5.2การรมด้ วยฟอสฟี น นําเม็ด Aluminium Phosphide ใส่ถาดกระดาษ ไปวางไว้ ตามจุด
ต่างๆของกอง ควรวางไว้ ในระดับล่างแต่จะวางไว้ ในระดับกลางและในระดับบนของกองก็ได้ การรมด้ วยฟอส
ฟี นจะทับชายผ้ าพลาสติกด้ วยถุงทราย หลังจากวางเม็ด Aluminium Phosphide
อัตราที่ใช้ รม 2-3เม็ด (Tablets) ต่ อผลิตผล 1ตัน
หรื อ 1-2 เม็ด (Tablets) ต่ อเนือ้ ที่ 1 ลูกบาศก์ เมตร
ในระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า 7 วัน
6.ควรมีเชือกกันอาณาเขตที
้
่ทําการรม ห่างจากกองโดยรอบประมาณ 5 เมตร หรือมากกว่า
7.ต้ องปิ ดประกาศที่มีรูปหัวกะโหลกไขว้ เตือนอันตราย ระบุชนิดของสารรมที่ใช้ รมระยะเวลาและวันที่
เริ่มต้ นและสิ ้นสุด เพื่อที่ไม่ให้ ผ้ ทู ี่ไม่เกี่ยวข้ องเข้ าใกล้ บริเวณนั ้น
8.ถ้ าโรงเก็บนันยั
้ งเปิ ดอยู่ ควรมอบหมายให้ มีผ้ เู ฝ้าดูแล กองผลิตผลนั ้นจนกว่าโรงเก็บจะปิ ดและปฎิบตั ิ
การเฝ้าต่อไป ถ้ ามีการเปิ ดโรงเก็บเพื่อปฎิบตั ิงานในครั ้งต่อไป
9.ทิ ้งกองนันไว้
้ จนครบกําหนดเวลาของการรมสารแต่ละชนิด

คําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย
1.ในการดําเนินการรมใดๆ ไม่ควรดําเนินการรมโดยลําพัง อย่างน้ อยที่สดุ ต้ องมีผ้ ชู ่วย 1 คน และหาก
กองผลิตผลใหญ่และสูงมากจะต้ องพิจารณาเพิ่มผู้ร่วมงานเพื่อให้ สามารถจัดการรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ขณะตรวจสอบการรัว่ ไหลหรือขณะปล่อยสารรม หรือขณะปฎิบตั ิการ เอาผ้ าพลาสติกออกจากกองที่
รม ผู้ปฎิบตั ิงานควรสวมหน้ ากากป้ องกันก๊ าซพิษทุกคน
3.ถ้ ามีประสบอุบตั ิเหตุจากก๊ าซพิษขณะปฎิบตั ิงาน จนไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ผู้ที่เข้ าไปช่วยต้ องสวม
หน้ ากากป้ องกันก๊ าซพิษ
วิธีปฎิบตั เิ มื่อครบกําหนดการรม
การครบกําหนดการรมในที่นี ้ หมายถึง ครบกําหนด 24 ชัว่ โมงในการใช้ เมธิลโบร์ไมด์ หรือครบ 5-7 วัน
ในการใช้ ฟอสฟี น แต่การรมจะสิ ้นสุดลงโดยสมบูรณ์นั ้น หมายถึงเวลาที่สิ ้นสุดการถ่ายเทก๊ าซที่เหลือจากกอง
ผลิตผลที่ทําการรม จนปลอดภัยสําหรับผู้ที่จะเข้ าไปปฎิบตั ิกบั กองผลผลิตนั ้น ดั ้งนั ้นเมื่อครบกําหนดแล้ วจะต้ อง
ปฎิบตั ดิ งั นี ้
1.เอาถุงทรายหรือวัสดุทบั ชายผ้ าพลาสติกออกจนหมด
2.ดึงชายผ้ าพลาสติกด้ านเหนือลมและลากทวนลมไป จนผ้ าพลาสติกพ้ นพลาสติกพ้ นจากกองผลิตผล
ที่รมยานัน้
3.ปล่อยให้ ก๊าซถ่ายเทออกจากกองประมาณ 1-2 ชั่วโมง
4.ตรวจความเข้ มข้ นของก๊ าซที่เหลือ
5.หากเป็ นฟอสฟี นต้ องนําเอาผงทีเ่ หลือไปทิ ้งโดยฝั งดิน
6.ขนย้ ายผลผลิตตามต้ องการ
ที่มา : งานมาตรฐานและบริการตรวจพืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์; การอบรมหลักสูตร การรมยากําจัดแมลงศัตรูผลิตผลการเกษตร; วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์
2544 ณ. โรงแรม หลุยส์เทเวิร์น กรุงเทพมหานคร

