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การปองกันกําจัดศัตรูพชื ดวยสารเคมี
นับวาเปนวิธีที่เกษตรนิยมใชกันมากที่สุด
เพราะสะดวกรวดเร็วและไดผลแนนอน แตการใชสารเคมีหรือทีเ่ รียกวา ยา เชน ยาฆาแมลง
ใหไดผลตามความมุง หมายนัน้ จําเปนตองอาศัยเครื่องพนยาที่ดี เครื่องพนยาแบบสะพาย
หลังชนิดสูบโยกเปนเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน สําหรับพนยากําจัดศัตรูพชื ที่
มีขนาดใหญไมมากนัก เอกสารเผยแพรเรื่องนี้จะอธิบายถึง สวนประกอบและการทํางาน
การพนยา การบํารุงรักษา และการแกไขขอขัดของของเครื่องพนยาแบบนี้ รวมทั้งขอควร
ระมัดระวังในการใชสารเคมีเพื่อเปนแนวทางใหผูอานไปใชใหเกิดประโยชนในการกําจักศัตรู
พืชในไรนาและสวนของตนดวยเครือ่ งพนยาแบบสะพายหลังชนิดสูบโยกนี้
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เครือ่ งพนยาแบบสะพายหลังชนิดสูบโยก
แพรหลายแบบหนึง่ (รูปที่ 1)

เปนเครือ่ งพนยาขนาดเล็กทีน่ ยิ มใชกนั

รูปที่ 1 เครื่องพนยาแบบสะพานหลังชนิดสูบโยก

เครื่องพนยาแบบนี้ประกอบดวยถังนํ้ายา ซึ่งวางตั้งบนพื้นได ทําใหการเทนํ้ายาเคมี
ที่ใชกําจัดศัตรูพืชลงไปในถังไดสะดวก อีกทั้งยังมีรูปรางที่เหมาะสมสําหรับใชสะพายหลังผูท ี
พนยา นอกจากนั้นยังประกอบดวย ปม หองเก็บความดัน กานฉีดพรอมมือบีบพนนํ้า
ยา และหัวฉีด
ถังนํ้ายาอาจจะทํามาจากสแตนเลส ทองเหลือง หรือ เหล็กเคลือบสังกะสี แตใน
ปจจุบันถังที่ทําจากโลหะเหลานีม้ รี าคาสูงขึน้ ความนิยมใชจงึ ลดลงและเปลีย่ นไปใชถงั ทีท่ ํา
จากพลาสติกแทน ทั้งนี้เพราะเมื่อสะพายหลังแลวรูสึกสบายและเบากวาถังที่ทําจากโลหะ ถัง

นํ้ายาสวนใหญมีความจุประมาณ 15 ลิตร และที่ดานขางถังจะมีขีดบอกระดับนํ้ายาเปน
เครื่องหมายไวดวย เมื่อบรรจุนํ้ายาแลวนํ้าหนักรวมทั้งหมดไมควรเกิน 20 กิโลกรัม ไมเชน
นัน้ แลวผูใ ชจะแยกนํ้าหนักมากเกินไป
โดยทั่วไปปากถังจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมตํ่ากวา 10 เซนติเมตร เพื่อความ
สะดวกในการเทนํ้ายา หรือใชมือลวงลงไปทําความสะอาดภายในถัง นอกจากนัน้ ยังมีฝาที่
ปดปากถังไดสนิทไมใหนํ้ายากระเด็นออกมากถูกหลังผูที่กําลังพนยา และมีตะแกรงกรองซึ่ง
เกี่ยวไวกับปากถัง โดยยืน่ ลงไปภายในถังไมต่ํากวา 5 เซนติเมตร สําหรับกรองสิ่งสกปรกที่
อาจจะติดมากับนํ้ายา
ปม ทีใ่ ชเครือ่ งพนยาชนิดสูบโยกนีม้ ี 2 แบบ คือ แบบลูกสูบ และแบบแผน (รูป
ที่ 2) แบบลูกสูบใชกับหัวแดที่ตองการความดันสูงเหมาะสําหรับพนยาฆาแมลงและยากําจัด
เชือ้ รา สวนแบบแผนนัน้ นิยมใชสําหรับนํ้ายาที่มีตะกอนซึ่งอาจจะขูดขวนทําความสึกหรอแก
ตัวปมได ปม นีต้ อ เขากับระบบกลไกของคันโยกซึง่ ติดตัง้ อยูด า นบนใกลกบั ปากถัง หรือดาน
ลางขางพัง เวลาพนยาก็ใชมอื จับคันโยกและแขนจะตองยกสูงอยูต ลอดเวลา เครือ่ งพนยา
ทีใ่ ชคนั โยกแบบนีเ้ หมาะสําหรับแถวพืชที่ไมสูง และปลูกหางกันพอควร เพราะเวลาโยก คัน
โยกจะไดไมไปชนกับกิ่งหรือใบของพืชที่อยูในแถวขางเคียง
อยางไรก็ตามเมือ่ โยกคันโยก
บอย ๆ ผูพนยาจะรูสึกชาและลา เนือ่ งจากเลือดภายในรางกายขึน้ ไปหลอเลีย้ งลําแขนไมทนั
ดังนีจ้ งึ มีการนิยมใชเครือ่ งพนยาทีม่ คี นั โยกติดอยูด า นลางขางถัง ซึ่งอยูในระดับเอวกันมาก
โดยมีแบบใหเลือกใชทง้ั ชนิดทีม่ คี นั โยกติดอยูด า นซายหรือดานขวา แลวแตความถนัดของผู
ใช

รูปที่ 2 เครือ่ งพนยาทีใ่ ชปม แบบตางๆ

การใชคนั โยกใหไดประสิทธิภาพดีทส่ี ดุ นัน้ เครื่องพนยาตองแนบพอดีกับหลังของผู
พนยา ดังนัน้ สายสะพายทัง้ คูจ งึ ตองแนนพอดี สายสะพายที่ดีตองปรับความยาวได และมี
ความกวางพอที่จะแนบกับไหลโดยไมสินไถลไปรัดคอ สายสะพายทีท่ ําจากผาทอจะดีกวาใน
ลอนหรือพลาสติกเพราะไมลน่ื โดยปกติปลายสายทัง้ สองของสายสะพายหนึง่ ควรจะยึดติด
กับเครือ่ งพนยา ถอดแยกออกจากกันไมไดแตปรับความยาวได สวนอีกสายหนึ่งนั้นควรจะ
แยกออกจากกันไดตรงกลาง หรือมีตะขอติดไวทป่ี ลายสายเกีย่ วติดกับกนถัง เพือความรวด
เร็วในการถอดเอาเครือ่ งพนยาออกจากหลังในกรณีทเ่ี กิดเหตุฉกุ เฉิน
ในจังหวะแรกที่โยกคันโยกขึ้นขณะที่พนยานั้นภายในหองปมจะเกิดสูญญากาศ ทําให
ลิน้ เปด นํ้ายาจะไหลผานลิ้นเขาไปในหองปม เมือโยกคันโยกกลับลงไปในตําแหนงเดิมนํ้ายา
ในหองปมจะถูกดันผานลิ้นอีกตัวหนึ่งเขาไปในหองเก็บความดัน ลิ้นตัวแรกซึ่งอยูระหวางปม
กับถังจะปดเพือปองกันไมใหนํ้ายาไหลกลับเขาไปยังถังยา ในขณะเดียวกัน อากาศทีอ่ ยูภ าย
ในหองเก็บความดันจะถูกอัดโดยนํ้ายาที่มาจากหองปม เมื่อผูพนยาบีบมือบีบพนยา อากาศ
ทีถ่ กู อัดนีจ้ ะทําหนาทีด่ นั นํ้ายาออกจากหองเก็บความดัน ผานทอและหัวฉีดออกไปสูภาย
นอก เมื่อโยกคันโยกไปมาเรื่อย ๆ อยางสมํ่าเสมอ นํ้ายาก็จะถูกดันไปยังหัวฉีดไดสมํ่าเสมอ
เชนเดียวกัน
สําหรับลิ้นทั้งสองที่กลาวมาขางตนนั้น มีทั้งแบบลูกปนและแบบแผน บางคน
นิยม ใชแบบลูกปนทีท่ ําขี้นดวยสแตนเลส แตถาลูกปนสึกหรือมีสิ่งสกปรกเขาไปติดจะทําให
เกิดการรัว่ ไหลของนํ้ายา นอกจากนั้นลูกปนยังหลนหายงายในขณะที่ซอมแซมในแปลงปลูก
สวนลิน้ แบบแผนนัน้ โดยมากทําจากยางหรือพลาสติก ซึ่งบางครั้งก็ทําปฎิกริยากับนํ้ายาเกิด
การบวมขึน้ ทําใหลน้ิ ติดขัดและขวางทางเดินของนํ้ายา
เครือ่ งพนยาบางเครือ่ งอาจจะมีใบพายตอกับคันโยกอยูภ ายในถัง เพื่อทําหนาที่กวน
นํ้ายาและสูบโยกหรือไม ก็อาจจะมีนํ้ายาสวนหนึง่ ถูกดันกลับเขาไปภายในถัง ทําใหนํ้ายา
หมุนวนเกิดการกวนขึน้ ซึ่งการกวนนี้เปนสิ่งที่จําเปนมากในกรณีที่ใชกับสารเคมีที่ตกตะกอน
งายเมื่อผสมกับนํ้า
เครื่องพนยาแบบนีบ้ างเครือ้ งมีหอ งเก็บความดันและปม ติดตัง้ อยูภายนอกถังนํ้ายาทัง้
นี้ เพื่อความสะดวกในการซอมแซมและบํารุงรักษา แตกม็ ขี อ เสยคือเมือ่ เครือ่ งพนยาตกลง
กระแทกพืน้ จะทําใหหอ งเก็บความดันและปม แตกหักไดงา ย

โดยทัว่ ๆ ไปกานฉีด 1 กาน จะมีหัวฉีด 1 หัว แตก็อาจจะมี 2 หัวหรือมากกวาได
และถาตองการกานฉีดยาว ๆ เพื่อใชพนตนไมสูง ๆ ก็อาจจะใชทอตอออกไปได สวนที่มือบีบ
ปลอยนํ้ายานัน้ เครื่องพนยาบางเครื่องจะติดตั้งกระเดื่องสาหรับลอคมือบีบไว ผูพนยาไมจํา
เปนตองบีบตลอดเวลาขณะพนยา

กอนใชงาน ผูพ
 น ยาจําเปนตองโยกคันโยกไปมาหลาย ๆ ครัง้ โดยที่ยังไมพนยา ทั้งนี้
เพือ่ ทําใหเกิดความดันขึน้ ภายในหองเก็บความดันกอน แตหลังจากใชมอื บีบพนยาออกมาแลว
ผูพ
 น ยาตองทําการโยกคนโยกขึน้ ลงเปนจังหวะคงที่ เพือ่ ทําใหละอองยาทีถ่ กู พนออกมากระจาย
ตัวอยางสมํ่าเสมอ

1. การปฎิบตั กิ อ นการพนยา
1.1 ตรวจสอบสภาพของลิ้น ตะแกรงกรอง กานฉีด ลูกสูบและกระบอกสูบ ถา
ชํารุดใชงานไมไดใหเปลี่ยนหรือแกไขเสียกอน
1.2 เติมนํ้าสะอาดลงไปในถังนํ้ายา ทดลองสูบโดยการโยกคันโยกไปมา เพื่อทํา
การตรวจสอบรอยรัว่ ตามขอตอตางๆ ถาพบใหแกไขทันที สวนหัวฉีดนั้นถาละอองยามีขนาด
ใหญมากเกินไปก็ควรเปลี่ยนดวย หลังจากนัน้ จึงเทนํ้าทิ้ง
1.3 ตรวจสอบขอตอและสภาพของสายสะพายใหแข็งแรงอยูเ สมอ
1.4 สวมเสื้อผาและอุปกรณปองกันพิษยาและเตรียมนํ้าสะอาดไวลา งเมือ่ เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน
1.5 เตรียมภาชนะทีใ่ ชผสมยา เชน ถัง ไมกวน ถวยตวง
1.6 ผสมยาลงในถังผสมนํ้ายาอีกใบหนึง่ ดวยอัตราสวนทีถ่ กู ตอง แลวคนใหเขากัน
จากนั้นจึงเทใสลงในถังนํ้ายา ผานตะแกรงกรองแลวจึงปดฝาใหแนน

1.7 สะพายเครื่องพนยาใหแนนพอดีกับหลังผูพนโดยการปรับสายสะพายให
พอเหมาะ

2. วิธกี ารพนยา
2.1 เริม่ พนยาจากดานใตลมโดยหันหัวฉีดไปทางใตลม แลวโยกคันโยกไปมา
อยางสมํ่าเสมอเพื่อใหไดละอองยาที่สมํ่าเสมอ
2.2 เดินตั้งฉากกับทิศทางลมขณะพนยา
2.3 ถือหัวฉีดใหหา งจากตนพืชพอควร อยาเขาใกลจนเกินไป เพราะจะทําให
นํ้ายากระจายไมทั่วถึงใบพืช
2.4 ในกรณีที่เปาหมายของการพนยาอยูที่ใบ ใหสายหัวฉีดในลักษณะวงกลม
ถาตนพืชสูง และใหสา ยหัวฉีดไปมาตามแนวราบ ถาตนพืชเตีย้ ในกรณีทเ่ี ปาหมายอยูท โ่ี คน
ตน ใหลดหัวฉีดใหต่ําลงและสายไปมาในแนวราบ
2.5 ถาหากนํ้ายาที่ไหลออกมาจากหัวฉีดไมสมํ่าเสมอ และรูสึกตึงมือที่คันโยก
ใหหยุดทันที ทําการตรวจสอบหัวฉีดหรือทีม่ อื บีบพนยา อยาใหมอี ะไรอุดตัน
2.6 ขยายแนวพนยาขึน้ ไปทางเหนือลมตลอดเวลา ถาลมเปลีย่ นทิศทางตอง
หยุดพน ทําเครื่องหมายไว และเริม่ พนใหมจากแถวแรกของแปลงทางทิศใตลม จนกระทั่ง
ถึงเครือ่ งหมายทีท่ ําไว

3. การปฏิบตั หิ ลังการพนยา
3.1 พนนํ้ายาที่เหลือในถังใหหมด โดยการพนใสพืชอื่นๆ ทีอ่ ยูร อบ ๆ แปลงที่
พนยา
3.2 ถาจะเทนํ้ายาทีเ่ หลือทิง้ ใหขุดหลุมลึกประมาณ 50 เชนติเมตร แลวเทยา
ลงไปในหลุม อยาเททิง้ ลงในบอหรือคลอง เพราะจะเปนอันตรายตอผูใ ชน้ํานั้น
3.3 เทนํ้าสะอาดเขาไปในถังนํ้ายา แลวสูบพนนํ้าออกมาใหหมดเพือ่ ทําความ
สะอาดกานฉีด และหัวฉีด
3.4 ใชน้ําสะอาดลางถังนํ้ายาและสายสะพาย
3.5 ถอดหัวฉีดและตะแกรงกรองออกมาลางดวยนํ้าสะอาด
3.6 นําเครื่องพนยาไปเก็บไวในที่รม
3.7 ถอดเสื้อผาที่สวมไปชัก และชําระลางรางกายใหสะอาด

เนื่องจากยากําจัดศัตรูพืชมีราคาแพง ดังนัน้ การบํารุงรักษาเครื่องพนยาจึงมีความ
สําคัญมาก ทัง้ นีเ้ พราะถาเครือ่ งพนยาอยูใ นสภาพดีอยูต ลอดเวลา ขณะทีพ่ น ยาละอองยา
ทุก ๆ เม็ดจะพุง เขาสูเ ปาหมายตามสวนตาง ๆ ของพืชที่ตองการ โดยเกิดการสูญเสียนอยที่
สุด การบํารุงรักษาที่สําคัญอันดับแรกคือการทําความสะอาด และตรวจสอบชิ้นสวนตาง ๆ
ของเครื่องพนยาเปนประจําไมควรจะใหความสนใจเฉพาะในกรณีที่ชิ้นสวน เกิดรัว่ หรือแตก
หักเทานัน้ อยาลืมวา การปองกันดีกวาการแกไข การบํารุงรักษาที่ดีคือการปองกัน ดังนัน้
ถาหากวาสามารถเปลีย่ นหรือซอมแชมชิน้ สวนทีส่ กึ หรอไดทนั กอนที่จะแตกหัก ก็จะไมทําให
ชิน้ สวนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของเสียหายตามมา
สิ่งสกปรกที่แปลกปลอมเขาไป สวนหนึ่งอาจจะมาจากนํ้าทีใ่ ชผสมกับสารเคมี ถาเปน
นํ้าทีม่ าจากแมน้ํา ลําคลอง ก็อาจจะมีตะกอนสิ่งสกปรกติดมา ซึง่ สามารถเขาไปอุดตันหัวฉีด
ได ถาตะกอนนัน้ ไปเกาะอยูก บั ลิน้ ลูกสูบหรือสวนทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวอยูต ลอดเวลา สวนนัน้ ก็
จะสึกหรอเร็วกวาปกติ เพราะฉะนั้นขอใหระวังพยายามใชนํ้าที่สะอาดผสมยาเสมอ
การลางดวยนํ้าหลาย ๆ ครัง้ ครัง้ ละนอย ๆ ดวยนํ้าสะอาดดีกวาใสน้ําเต็มถัง แลวลาง
ทิง้ เพียงครัง้ เดียวหรืออาจจะใชแอมโมเนียเจือจาง จํานวน 10 มิลลิลิตรผสมกับนํ้า 5 ลิตร
เพื่อลางก็ได แตเครือ่ งพนยานัน้ ตองไมมชี น้ิ สวนทีท่ ํามาจากทองเหลือง
การถอดหัวฉีดออกทุก ๆ ชิน้ เพือ่ ลางทําความสะอาดก็เปนสิ่งที่จําเปนตองทําอยู เปน
ประจํา ในกรณีทห่ี วั ฉีดเกิดอุดตันขณะพนยา ถาเปนไปไดไหถอดเปลี่ยนใชหัวฉีดหัวใหมที่
สํารองไว หลังจากเสร็จงานแลวจึงนําหัวฉีดเกากลับไปตรวจทําความสะอาดนอกแปลง ถาไม
มีหวั ฉีดใหมสํารองไวก็ตองมีนํ้าสะอาดอยูใ นแปลงเพือ่ ทีจ่ ะลางได ถายังไมออกใหใชวิธีเคาะ
ชวยเพียงเบาๆ อยาใชปากเปาเปนอันขาด เข็ม ตะปู หรือลวดก็ไมควรใชแยงรูหวั ฉีด เพราะ
จะทําใหเกิดความเสียหายได
เครือ่ งพนยาแบบสะพายหลังชนิดสูบโยก เปนเครื่องมือที่ใชกันแพรหลายในการ
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพชื และนับวันจะมีการใชกันมากขึ้น เกษตรกรที่รูจักสวนประกอบและ
การทํางานของเครือ่ งมือชนิดนีย้ อ มไดเปรียบในการเลือกซือ้
และไดเครือ่ งพนยาทีด่ มี ปี ระ
สิทธิภาพ สวนวิธีการพนยา การบํารุงรักษาที่ดี ตลอดจนการแกไขขอขัดของของเครือ่ งพน
ยานัน้ ก็เปนสิง่ ทีจ่ ําเปนสาหรับการใชเครื่องใหไดผลดีและใหไดนานที่สุด

ขอขัดของของเครือ่ งพนยา
ไมมลี ะอองยา

การแกไข
ถาโยกคันโยกไมลง รูสึกติดขัดแมวาจะ
บีบพนยาแลวก็ตาม แสดงวา หัวฉีดอุดตัน
ใหทําความสะอาดกอน และตรวจสอบลิ้นปด
เปดที่มือบีบพนยาดวย ถาสกปรกก็ใหทํา
ความสะอาด ถาฉีกขาดก็ใหเปลีย่ นใหม แต
ถาโยกคันโยกขึ้นลงไดโดยไมติดขัดใหตรวจ
สอบระดับนํ้ายาในถัง อาจจะตองเติมนํ้ายา
ลงไปอีก ระบบกลไกคันโยกที่ตอไปยังปมก็
ตองแนน ตรวจสอบคันโยกขณะโยกลูกสูบ
หรือแผนหนังตองเคลื่อนที่ไปพรอมกัน

ไมดูดนํ้ายา

ตรวจสอบระดับนํ้ายาในถัง ลิน้ ดูดและ
ลิน้ สงตองไมตดิ ขัด รวมทัง้ ชองทางเดินของ
นํ้ายาดวย ถาเปนปมแบบลูกสูบ ลูกสูบตอง
ไมฉกี ขาด

ไมมีความดัน

ตรวจสอบระดับนํ้ายาในถัง ทดลองโยก
คันโยกดูหลาย ๆ ครัง้ และสังเกตที่ผิวนํ้ายา
ในถัง ถาเห็นฟองอากาศพุงขึ้นมาแสดงวา
หองเก็บความดันรัว่ ในกรณีที่หองเก็บความ
ดันเปนแบบขันติดกับตัวปม ใหตรวจสอบซีล
หรือประเก็น
ถาจําเปนก็ตอ งเปลีย่ นใหม
หลังจากนั้นก็ตรวจลิ้นทั้งสองอยาใชล้ินที่ฉีก
ขาดหรือสึกหรอ สําหรับชองทางเดินนํ้ายา
เขาและออกลิน้ นัน้ ก็ตอ งไมสกึ หรอดวย สิ่งที่
สําคัญอีก ประการหนึ่ง คือ รูอากาศทีผ่ า ตอง
ไมตัน ถาเกิดตันขึน้ มาภายในถังนํ้ายาจะเกิด
สูญญากาศขึน้

ขอขัดของของเครือ่ งพนยา
ความดันตกเร็ว

การแกไข
ตรวจสอบรูรั่วในหองเก็บความดัน โดย
สังเกตจากฟองอากาศที่พุงขึ้นมาบนผิวนํ้า

นํ้ายารั่วไหล

ถาปม ติดตัง้ อยูด า นนอกถังนํ้ายา ขอตอ
นํ้ายาระหวางปมกับถึงอาจจะรั่ว หรือไมก็
อาจจะมีรอยแตกราวทีถ่ งั ยา อยางไรก็ตาม
อยาลืมปดฝาถังใหแนนเสียกอน

เครือ่ งพนยาแบบสะพายหลังชนิดสูบโยก เปนเครื่องมือที่ใชกันแพรหลายในการพน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และนับวันจะมีการใชกันมากขึ้น เกษตรกรที่รูจักสวนประกอบและ
การทํางานของเครือ่ งมือชนิดนีย้ อ มไดเปรียบในการเลือกซือ้ และไดเครือ่ งพนยาทีม่ ปี ระสิทธิ
ภาพ สวนวิธีการพนยา การบํารุงรักษาที่ดี ตลอดจนการแกไขขอขัดของของเครือ่ งพนยานัน้
ก็เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการใชเครือ่ งใหไดผลดีและใหไดนานทีส่ ดุ

