คํานํา
ปจจุบนั เครือ่ งพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื ทีม่ จี ําหนายทั่วไปใน
ทองตลาดมีหลายรูปแบบ และประสิทธิภาพแตกตางกันไปตามการพัฒนา
และราคาของแตละรูปแบบ การจะเลือกใชเครื่องพนสารเคมีรูปแบบใดจึงจะ
เหมาะสมกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ขึน้ กับหลายๆปจจัย เชน ชนิด
ของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื ประเภทของศัตรูพชื วิธีการใชสารเคมี หรือ
ชวงเวลาที่จะใช เหลานีล้ ว นเปนสิง่ ทีต่ อ งตระหนักถึง เอกสารเผยแพรเลมนีไ้ ด
ใหรายละเอียดพอสมควรเกี่ยวกับคุณสมบัติและการใชเครื่องพนสารเคมีปอง
กันกําจัดศัตรูพชื แบบแอรบลาส ซึ่งเปนแบบที่กําลังเปนทีน่ ยิ มใชกนั มากใน
สวนไมผลในบานเรา
โครงการผลิตเอกสารเผยแพร หวังวาเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชน
ตอผูสนใจมากพอสมควร ในการใชเครื่องพนสารเคมีแบบแอรบลาสใหเกิด
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอผูใชมากที่สุด

โครงการผลิตเอกสารเผยแพร
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Â¥¹Ê¯ Ê¬´¥Â£·Ë¯³µ³ª³¥» ¹
ÃÃ¯¥Î§´¬
ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ

สารเคมีที่ใชปองกันกําจัดศัตรูพชื มักมีราคาสูง ดังนัน้ การใชสารเคมีไมถูกหลักการ
ขาดความรู และความเขาใจถึงวิธีการใชสารอยางถูกตอง จะทําใหเกิดผลกระทบกับสภาพ
แวดลอมซึง่ เปนอันตรายตอมนุษย สัตวเลีย้ ง รวมทัง้ แมลงศัตรูธรรมชาติทเ่ี ปนประโยชนตอ
พืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ดังนั้นการใชสารเคมีอยางถูกวิธีจึงมุงที่ความประหยัด โดยการทําให
สารเคมีไปสูเปาหมายมากที่สุด และไมมีการสูญเสียเนื่องจากการตกลงดิน หรือปลิวหายไป
ในอากาศ
การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื ใหมปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ นัน้ ผูใ ชตอ งคํานึงถึง
สิง่ ตาง ๆ ตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

ชนิดของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื
ชนิดของศัตรูพชื
ชวงจังหวะหรือระยะเวลาการใชสารกําจัดศัตรูพชื
เทคนิคการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื

เครือ่ งพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื เปนอุปกรณสําคัญที่เกษตรกรใชเพื่อกระจาย
สารเคมีใหครอบคลุมเปาหมายทีต่ อ งการ การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพชื ใหไดผลดี และ
ประหยัดขึน้ อยูก บั ประสิทธิภาพของเครือ่ งพนสารเคมีนน้ั ๆ เครือ่ งพนสารเคมีทผ่ี ลิตออกมา
จําหนายในทองตลาดมีหลายแบบ แตแบบที่จะกลาวถึงตอไปนี้ คือ แบบแอรบลาส หรือ
แบบอาศัยลมพา ซึง่ ปจจุบันกําลังเปนที่นิยมใชกันมากในสวนไมผล
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การทํางานของเครื่องพนสารเคมีแบบนี้ อาศัยสวนประกอบที่สําคัญ 2 สวน คือ ปม
และลม โดยที่ปมจะทําหนาทีด่ ดู และดันสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื ทีล่ ะลายนํ้าแลวจากถัง
เก็บไปออกที่หัวฉีด ซึง่ หัวฉีดนีจ้ ะติดตัง้ อยูใ นทิศทางของลมทีเ่ กิดจากการหมุนของพัดลม
สําหรับจํานวนหัวฉีดนัน้ อาจจะมีหลายหัวแลวแตการออกแบบ เมือ่ นํ้ายาถูกดันออกจากหัว
ฉีดกระแสลมทีเ่ กิดจากพัดลมจะพาละอองนํ้ายาเคมีเหลานีไ้ ปยังเปาหมาย (รูปที่ 1) ดังนัน้
ขนาดของละอองนํ้ ายาที่ผานหัวฉีดออกมาจึงสามารถกํ าหนดใหมีขนาดเล็กไดตามความ
ตองการ ทําใหปริมาณสารเคมีทใ่ี ชตอ ไรลดลง เปนการประหยัดคาใชจา ย นอกจากนัน้
กระแสลมยังทําหนาที่เปาใบพืชใหพลิกไปมา ทําใหละอองยาแทรกตัวเขาไปภายในพุม ได
สะดวก ใบพืชสามารถรับละอองยาไดอยางทั่วถึง

1. ปริมาณลมมาก 2. นํ้ายาเคมีทม่ี คี วามดัน 3. ละอองนํ้ายาเคมีทม่ี ขี นาดเล็ก
4. ระยะไกล 5. กระแสลม

รูปที่ 1 หลักการทํางาน
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เครื่องพนสารเคมีแบบนี้ สวนใหญอาศัยกําลังจากรถแทรกเตอรมาใชในการลากจูง
และพนนํ้ายาเคมี (เครื่องพนสารเคมีแบบนี้บางครั้งก็ถูกออกแบบใหทั้งชุดตั้งอยูบนรถพวง
หรือเรือ) สําหรับสวนประกอบที่สําคัญนัน้ ไดแก ถังใสนํ้ายาเคมี ปม วาลวปรับความดัน
วาลวควบคุมมาตรวัดความดัน หัวฉีด และพัดลม (รูปที่ 2)

p
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s
s

1. ถังใสนํ้ายาเคมี 2. ปม 3. วาลวปรับความดัน 4. วาลวควบคุม 5. มาตรวัดความดัน
6. กรอง 7. ขีดบอกระดับ

รูปที่ 2 สวนประกอบของเครือ่ งพนแบบแอรบลาส
1. ถังใสนํ้ายาเคมี
ถังที่ใชอาจจะทําจากโลหะ ไฟเบอรกลาส หรือพลาสติก แตขอ สําคัญ คือ ตองไม
เปนสนิม สําหรับขนาดของถังนัน้ ไมควรจะใหญเกินกวาที่รถแทรกเตอรจะรับนํ้าหนักได
สวนใหญจะติดตัง้ อยูด า นหลังรถ แตอาจจะติดตัง้ ไวดา นหนา หรือดานขางก็ได เพื่อเปนการ
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กระจายนํ้าหนักออกไป ทําใหรถแทรกเตอรทรงตัวไดดี สวนปากถังนั้น ควรจะใหญพอที่จะใช
มือลวงไปทําความสะอาดไดสะดวก และก็ควรจะมีตะแกรงกรองแขวนไวดวย เพื่อกรองสิ่ง
สกปรกออกจากนํ้าทีเ่ ติม นอกจากนั้นที่กนถังควรจะมีรูระบายนํ้ายา เพื่อไมใหสารเคมีตก
ตะกอนดวย
2. ปม
ปมทีน่ ยิ มใชกบั เครือ่ งพนสารเคมีมหี ลายชนิด การเลือกใชขน้ึ อยูก บั ปริมาณและ
ความดันทีห่ วั ฉีด ปม หอยโขง เปนปม ทีเ่ หมาะสําหรับเครื่องพนสารเคมีแบบนี้ เพราะให
อัตราการไหลของนํ้ายาเคมีสงู แตความดันตํ่า ปม หอยโขง สวนใหญทําจากพลาสติก
อะลูมิเนียม เหล็กหลอ หรือทองเหลืองทีท่ นทานตองานหนัก ปม ชนิดนีใ้ ชไดกบั นํ้ายาทีม่ ี
ความเขมขนสูง หรือนํ้ายาทีม่ สี ารเคมีแขวนลอยอยู ปญหาสวนใหญทเ่ี กิดขึน้ คือ ความเร็ว
รอบทีส่ ง ออกมาจากเพลาอํานวยกําลังของรถแทรกเตอรมักจะไมพอ ดังนัน้ จึงมีการใชมูเล
และสายพาน หรือเกียรชว ยเพิม่ รอบ แตถา เครือ่ งพนสารเคมีนใ้ี ชเครือ่ งยนตเปนตนกําลังใน
การหมุนปม ก็เพียงแตเรงเครื่องใหไดรอบเทานั้นก็พอ ขอสําคัญประการหนึ่งก็คือ ปม ชนิด
นีต้ อ งมีการลอนํ้ากอนทีจ่ ะทํางาน เพราะฉะนัน้ จึงตองติดตัง้ ไวต่ํากวาระดับนํ้ายาเคมีภายใน
ถังเสมอปม ชนิดนีส้ ามารถใชดนั นํ้ายาเคมีออกไปไดในอัตราการไหลทีม่ ากกวา 550 ลิตร/
นาที ทีค่ วามดันไมถงึ 10 บาร โดยทีใ่ บพัดของปม หมุนดวยความเร็วสูงและเหวีย่ งของเหลว
ออกจากปม เมื่อของเหลวถูกเหวี่ยงออกไป บริเวณกลางใบพัดจะเกิดความกดดันตํ่ากวา
ความกดดันของบรรยากาศนอกปม ความกดดันของบรรยากาศก็จะดันนํ้ายาเคมีจากถังเขา
ไปแทนที่บริวเณกลางใบพัด ใบพัดก็จะหมุนเหวี่ยงนํ้ายาเคมีออกไปจากปมอีกเปนอยางนี้
เรือ่ ยไปจนกวาจะหยุดปม หรือนํ้ายาเคมีหมดถัง ปม หอยโขงเปนทีน่ ยิ มใชกนั มากเพราะใบ
พัดกับเรือนสูบไมสัมผัสกัน ดังนัน้ การสึกหรอจึงแทบจะไมมี ถึงแมสารเคมีทล่ี ะลายนํ้าอาจ
จะเปนตะกอนแขวนลอยนํ้าอยูใ นนํ้า นอกจากนั้นการซอมแซมและบํารุงรักษาก็งาย
3. วาลวปรับความดัน
วาลวที่อาศัยสปริงในการปรับความดันของของเหลวที่ไหลไปยังหัวฉีดใหคงทีโ่ ดย
ปกติจะถูกติดตัง้ อยูร ะหวางปม กับหัวฉีด การเพิ่มแรงกดใหกับสปริงสามารถทําไดโดยการ
ปรับทีส่ กรู ทําใหความดันของนํ้ายาเคมีเพิม่ ขึน้ เมือ่ ความดันของนํ้ายาเคมีสงู กวาแรงตาน
ทานของสปริง วาลวจะเปดใหนํ้ายาเคมีบางสวนไหลกลับไปยังถัง เพื่อปองกันความดันใน
ระบบพนสารเคมีไมใหสูงเกินไป วาลวนีจ้ ะชวยรักษาความดันใหคงที่ ถาความดันของปม ลด
ลงในกรณีทใ่ี บพัดของปมหมุนชาลง วาลวนีจ้ ะลดหรือหยุดอัตราการไหลของของเหลวทีไ่ ปยัง
ถัง เพือ่ รักษาความดันของนํ้ายาเคมีทไ่ี หลไปยังหัวฉีดใหคงที่ ในกรณีที่มีการปดไมใหนํ้ายา
เคมีไหลไปยังหัวฉีด ความดันในระบบจะเพิ่มขึ้น จนชนะแรงสปริง สปริงจะถูกอัดตัวและ
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ปลอยใหน้ํายาเคมีทง้ั หมดไหลกลับเขาไปภายในถัง นอกจากนี้ วาลวนีย้ งั ทําหนาทีเ่ ปนวาลว
นิรภัยทีส่ ําคัญของเครือ่ งพนสารเคมีอกี ดวย
4. วาลวควบคุม
วาลวนีใ้ ชสําหรับปดหรือเปดใหของเหลวทีถ่ กู ดันออกจากปม ไปยังหัวฉีด วาลวนี้
อาจจะทํางานไดดว ยการใชมอื โยกหรือใชไฟฟา
ชุดหัวฉีดของเครือ่ งพนสารเคมีแบบแอร
บลาสมักจะตอมาจากทอรวม 2 ทอ เชน 5 หัวตอ 1 ชุดตอ 1 ทอ แตละทอมีวาลวควบคุม
ติดตัง้ อยู ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถเลือกเปดใหนํ้ายาเคมีพน ออกจากเครือ่ งพนสารเคมีทาง
ดานใดดานหนึง่ หรือทัง้ สองดานในเวลาเดียวกัน
5. มาตรวัดความดัน
มาตรวัดความดันจะแสดงความดันของนํ้ายาเคมีในระบบ ถาความดันเปลีย่ น
แปลงไปก็แสดงใหเห็นวา ชิน้ สวนบางชิน้ ทํางานผิดปกติ โดยปกติมาตรวัดนีจ้ ะติดตัง้ อยู
ระหวางวาลวควบคุมความดัน และหัวฉีด ซึ่งจะเปนตําแหนงทีแ่ สดงความดันของของเหลวที่
ไหลผานหัวฉีด มาตรวัดควรจะใหคา ความดันทีถ่ กู ตองอยูเ สมอ เพื่อทําใหการพนสารเคมี
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงควรจะมีการเปรียบเทียบคาทีอ่ า นไดกบั มาตรวัดความ
ดันอันอืน่ อยูเ สมอ
6. หัวฉีด
เปนอุปกรณที่ทําใหน้ํายาเคมีกระจายออกเปนละออง หัวฉีดมีหลายชนิด แตหวั
ฉีดทีใ่ ชกบั เครือ่ งพนสารเคมีแบบนีซ้ ง่ึ ตองใชความดันสูง และอัตราการไหลของนํ้ายาเคมี
มาก คือหัวฉีดแบบกรวยกลวง เมือ่ นํ้ายาเคมีไหลผานหัวฉีดจะกลายเปนละอองขนาดเล็ก
พนออกมาเปนรูปกรวย ถาพนลงบนพื้นเรียบจะเห็นละอองนํ้ายาเปนวงขนาดใหญ คลายวง
แหวน คือ บริเวณตรงกลางไมมีละอองนํ้ายา หัวฉีดแบบนี้เหมาะสําหรับใชพนสารเคมี
ปองกันกําจัดแมลง และเชือ้ รา

รูปที่ 3 หัวฉีดแบบกรวยกลวง
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7. พัดลม
สําหรับพัดลมนัน้ แกนเพลาของพัดลมจะไดรับกําลังมาจากเพลาอํานวยกําลัง ซึ่ง
ตอเขากับเกียรเพือ่ ทดรอบใหใบพัดหมุนเร็วขึน้ ใบพัดที่ใชสวนใหญจะมีลักษณะบิดงอคลาย
ใบพัดของพัดลมตั้งพื้น โดยทีก่ ระแสลมจะไหลผานแนวแกนของใบพัด ซึ่งสามารถทําใหเกิด
ปริมาณลมสูงประมาณ 10,000-70,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง หรือทําใหเกิดความเร็ว
ลม 30-40 เมตร/วินาที หรือ 100-150 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังนัน้ ระยะทางทีล่ ะอองยาเดิน
ทางไปถึงเปาหมายจึงขึ้นอยูกับปริมาณลมที่เกิดจากพัดลม
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เครื่องพนสารเคมีแบบแอรบลาสนี้จะมีการจัดวางตําแหนงของหัวฉีดและพัดลม ให
นํายาเคมี
้
ถูกพนออกมาได 3 รูปแบบ เพื่อที่ละอองยาจะไดเดินทางไปสูเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1. แบบวงกลม
เครือ่ งพนสารเคมีชนิดนีจ้ ะมีการติดตัง้ หัวฉีดไว รอบ ๆ ใบพัด เมือ่ พัดลมเปาลม
ออกมาในแนวรัศมี นํ้ายาเคมีจะกระจายออก มีลกั ษณะคลายนกยูงรําแพน แตควรจะใชหวั
ฉีดทีม่ ขี นาดแตกตางกัน หรือจัดวางใหบางตําแหนงมีมากกวาตําแหนงอืน่ เพื่อใหปริมาณ
นํายาเคมี
้
ประมาณ 2 ใน 3 สวน พนออกไปยังครึ่งสวนบนของตนไม ดังรูปที่ 5

1. หัวฉีด 2. ถังใสสารเคมี 3. ปม 4. กรอบพัดลม 5. ใบพัด 6. ทอลมเขา

รูปที่ 4 เครื่องพนสารเคมีแบบแอรบลาส (วงกลม)
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รูปที่ 5 การปรับปริมาณของนํ้ายาเคมี
2. แบบเปนลํา
เครือ่ งพนสารเคมีชนิดนีม้ ลี กั ษณะเปนทรงกระบอกคลายปนใหญ หรือเครื่องผสม
ปูน โดยจะติดตัง้ หัวฉีดไวบริเวณรอบๆ ขอบปากกระบอก เมือ่ พัดลมเปาลมออกมาลม
สามารถพาละอองยาไปไดไกลกวา 50 เมตร

รูปที่ 6 เครื่องพนสารเคมีแบบแอรบลาส (เปนลํา)
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3. แบบขนานพืน้
เครื่องพนสารเคมีแบบนี้จะจัดวางตําแหนงของหัวฉีดบนแขนพนทีข่ นานกับพืน้ ดิน
พัดลมจะอยูสูงกวา ลมทีเ่ กิดจากพัดลมจะพาละอองยาลงไปใตแขนพนหรือทอนํานํ้ายาเคมี
ดังนัน้ พืชเปาหมายจึงอยูต ่ํากวาแขนพน และละอองยาก็สามารถเขาไปติดใบพืชใตตน ได
เพราะความปนปวนของกระแสลมที่เกิดขึ้น

n
o
p

1. ทอลมเหนือแขนพับ 2. แขนพับ 3. หัวฉีด

รูปที่ 7 เครื่องพนสารเคมีแบบแอรบลาส (ขนานพืน้ )
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องคประกอบที่สําคัญทีม่ ผี ลกระทบตออัตราการพนนํ้ายาเคมี
ละอองยาอยางสมํ่าเสมอ ดังนี้

เพือ่ ใหตน พืชไดรบั

1. ความดันของนํ้ายาเคมี
ถานํ้ายาเคมีถกู พนออกมาดวยแรงดันสูง โดยทีข่ นาดของหัวฉีดไมเปลีย่ นแปลงนํ้า
ยาเคมีจะถูกพนออกมามาก และขนาดของละอองยาจะเล็กลง
2. ความเร็วในการขับเคลือ่ น
ความเร็วในการเคลือ่ นทีข่ องรถแทรกเตอรสามารถทําใหอตั ราการพนยาเปลีย่ น
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แปลงไป ตามปกติปม ของเครือ่ งพนสารเคมีจะหมุนอยูด ว ยความเร็ว 540 รอบตอนาที โดย
ไดรบั กําลังจากเพลาอํานวยกําลังของรถแทรกเตอร ดังนัน้ ความเร็วรอบของเครือ่ งยนตจะ
ตองคงที่ (ประมาณ 2000 รอบ/นาที) แตความเร็วของรถแทรกเตอรไดมาจากการเปลีย่ น
เกียร โดยปกติความเร็วในการพนสารเคมีจะประมาณ 5-7 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถาลด
ความเร็วในการเคลือ่ นทีล่ งครึง่ หนึง่ อัตราการพนยาก็อาจจะสูงขึน้ ถึง 2 เทา
3. ความเขมขนของนํ้ายาเคมี
นํ้าที่ผสมกับสารเคมีดวยอัตราสวนที่แตกตางกันยอมมีความเขมขนที่ แตกตางกัน
เครือ่ งพนสารเคมียอ มใชความดันในการพนนํ้ายาเคมีทม่ี คี วามเขมขนสูงออกไป มากกวานํ้า
ยาเคมีทม่ี คี วามเขมขนตํ่า
4. ขนาดของหัวฉีด
หัวฉีดมีหลายขนาด ซึง่ แตละขนาดมีรทู ใ่ี หน้ํายาเคมีไหลผานออกมาเปนละออง
แตกตางกันตัง้ แต 1 ถึง 200 ไมครอน (เสนผมคนมีขนาดประมาณ 100 ไมครอน) ละออง
ยาขนาดใหญมีแรงปะทะกับตนพืชไดดี แตพน ออกไปไมไดไกลเทาละอองยาทีม่ ขี นาดเล็ก
กวา


´¥¥³Â¥¹Ê¯ Ê¬´¥Â£·

การปรับเครือ่ งพนสารเคมีเปนการกระทําทีท่ ําใหมั่นใจวา ไดใชจํานวนสารเคมีทถ่ี กู
ตองกับพื้นที่เปาหมาย การปรับที่ไมถูกตองทําใหการใชสารเคมีเพื่อปองกันกําจัดศัตรูพชื ไม
ไดผล ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญทีท่ ําใหสารเคมีตกคางเหลืออยูบ นผิวดิน ดังนัน้ จํานวนสารเคมี
และนําที
้ จ่ ะใชในการพนดวยอัตราที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งที่สําคัญ นอกจากนัน้ ยังจําเปนตองทํา
การทดลองเพือ่ หาคาตาง ๆ ตอไปนี้กอน เพือ่ นําไปปรับรถแทรกเตอร และเครื่องพนสาร
เคมีในการใชงานตอไป
1. ความเร็วในการเคลื่อนที่
ความเร็วในการเคลือ่ นทีค่ วรจะเปนความเร็วภายใตสภาพการทํ างานทีแ่ ทจริง รถ
แทรกเตอรจะเคลือ่ นทีบ่ นพืน้ ดินทีเ่ รียบไดเร็วกวาบนดินทีอ่ อ น หรือเปนกอน อยาเชือ่ เข็ม
ไมลบนหนาปด ซึ่งอาจจะไมถูกตอง เพราะลออาจจะลื่น หรือผิดขนาดไปเนือ่ งจากการสึก
หรอทําใหคา ทีอ่ า นไดผดิ ไป
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วิธหี าความเร็วของรถแทรกเตอรทําไดโดยการวัดระยะทางในสวนทีจ่ ะพนสารเคมี
ประมาณ 300 เมตร หรือยาวกวา แลวเอาหลักปกไวทั้งสองขางเปนเครื่องหมาย หลังจาก
นั้นก็ขบั รถแทรกเตอรลากเครือ่ งพนสารเคมีจากหลักทีห่ นึง่ ไปยังหลักทีส่ อง โดยใชความเร็ว
เทากับการพนสารเคมีที่ตองการ ทัง้ นีต้ อ งเลือกเกียร และตัง้ คันเรงใหความเร็วรอบของ
เครื่องยนตคงทีอ่ ยาลืมจับเวลาของการเคลือ่ นทีด่ ว ย เมือ่ เอาระยะทางหารดวยเวลาก็จะได
ความเร็วที่ตองการ
ถาเปนไปไดก็ใหทดลองซํ้า 2-3 ครัง้ แลวหาคาเฉลีย่ ก็จะไดความเร็วในการ
เคลือ่ นทีท่ ถ่ี กู ตองมากยิง่ ขึน้
2. อัตราการไหลของนํ้ายาเคมี
เครื่องพนสารเคมีแบบแอรบลาสมีการจัดวางรูปแบบของหัวฉีดที่ไมสะดวกตอ
การใชกระบอกตวงวัดปริมาณนํ้ายาเคมีทพ่ี น ออกมา ดังนัน้ การหาอัตราการไหลจึงทําได
ดังนี้
2.1 เคลือ่ นเครือ่ งพนสารเคมีไปตัง้ อยูบ นพืน้ เรียบ และเติมนํ้าสะอาดลงไปในถัง
จนถึงขีดทีท่ ําเครื่องหมายไว
2.2 เดินเครื่องพนสารเคมีใหปมหมุนจนไดความดันตามสภาพที่ใชงานจริ งเปด
วาลว นํ้าผานออกทีห่ วั ฉีด และจับเวลาไประยะหนึ่ง แลวจึงปดวาลวและบันทึกเวลาไว ถาถัง
มีขีดบอกปริมาณไวชัดเจน ปริมาณของนํ้าทีใ่ ชตอ เวลาก็หาคาได ใหทดลองเชนนี้ 2-3 ครัง้
แลวนําไปหาคาเฉลีย่ ก็จะไดอตั ราไหลของนํ้ายาเคมีทต่ี อ งการ ถาถังไมมีขีดบอกปริมาณ ก็
เติมนําที
้ ร่ ปู ริมาณลงไปใหถึงขีดที่ทําเครื่องหมายไว ปริมาณนํ้าทีเ่ ติมก็คอื ปริมาณนํ้าที่ใชไป
นัน่ เอง
3. ความกวางของแนวพน
ในสวนไมผล ถาตนพืชทั้งสองขางถูกพนพรอมๆ กันดวยเครื่องพนสารเคมีแบบ
แอรบลาส ความกวางของแนวพน คือ ระยะระหวางแถวของพืช ระยะนี้วัดจากกึ่งกลางของ
ตนพืชแถวหนึ่งไปยังกึ่งกลางของตนพืชอีกแถวหนึ่ง ถาระยะของตนพืชแตกตางกันมากก็ตอ ง
วัดหลาย ๆ ครัง้ ๆ และนําไปหาคาเฉลีย่
4. แบบฟอรมทีใ่ ชในการปรับเครือ่ งพนสารเคมี
แบบฟอรมนี้เปนเอกสารที่เจาของสวนผลไมสามารถนํ าไปใชเปนแนวทางในการ
ปรับเครื่องสารเคมีแบบแอรบลาส เมือ่ กรอกรายละเอียดตาง ๆ ลงไปใหครบ เจาของสวนจะ
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รูว า ตองใชสารเคมีกก่ี โิ ลกรัมตอไร เมือ่ ใชขนาดหัวฉีด ความดันของนํ้ายาเคมี ความเร็วของ
พัดลม ความเร็วของรถแทรกเตอรตามทีต่ อ งการ
แบบฟอรมทีใ่ ชในการปรับเครือ่ งพนสารเคมี
เจาของ………………………….………...วันที่…………………….ชนิดเครือ่ งพนสารเคมี…………….………………………
ตรวจสอบ : 1. ตะแกรงและไสกรองสะอาดหรือไม
2. ถังสะอาดหรือไม
3. มาตรวัดความดันทํางานปกติหรือไม
4. หัวฉีดทํางานปกติหรือไม
ความดันใชงาน : …………………………บาร
1. ลิตร/ชม. :
วิธีที่ 1 ใชขอ มูลจากบริษทั ผูผ ลิต
ขนาด
จํานวน อัตราการไหล
นาที
ลิตร
ตอ ชม.
หัวฉีด
(N)
(ลิตร/นาที) X ตอ ชม.
…………
……….… X ………….….. X ตอ 60 = ………..
………...
……….… X ……………... X ตอ 60 = ………..
………..
……….… X …………..…. X ตอ 60 = ………..
ลิตร/ชม. = ………..
วิธีที่ 2 ใชวิธีวัด
1.1 เติมนํ้าใหถงึ ขีดทีก่ ําหนดไว
1.2 เดินเครือ่ งพนสารเคมีในระยะเวลา (T)
ภายใตสภาพเดียวกับเมื่อใชในสวน
T
=
…………
1.3 เติมนํ้าในสวนที่พรองใหเต็ม วัดปริมาณนํ้าทีเ่ ติม ลิตร =
…………
1.4 คํานวณ : ลิตร/ชม. = (ลิตร x 60) T
ลิตร/ชม. =
…………
2. กิโลเมตร/ชม.
2.1 กําหนดระยะทาง (D) เปนเมตร
D
=
………...
2.2 จับเวลาที่เครื่องพนสารเคมีวิ่งในระยะทางที่กําหนด
ทดลอง 3 ครัง้ และคิดคาเฉลีย่
ครัง้ ที่ 1 : เวลา = ………………….. นาที
ครัง้ ที่ 2 : เวลา = ………………….. นาที
ครัง้ ที่ 3 : เวลา = ………………….. นาที
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3.

4.
5.

6.

7.

2.3 เฉลีย่ การทดลอง 3 ครัง้ (T)
=
นาที
2.4 การคํานวณ กิโลเมตร/ชม. :
กม/ชม. = (D/T)/1000
กม./ชม. = …………………..
ไร/ชม. :
3.1 วัดระยะระหวางแถว (W) เปนเมตร
W =
………………….
3.2 คํานวณกิโลเมตร/ไร :
กม./ไร = (1600/W)/1000
กม./ไร =
………………….
3.3 คํานวณ ไร/ชม :
ไร/ชม. = (กม./ชม.)/ (กม./ไร) ไร/ชม. =
………………….
ลิตร/ไร
(ลิตร/ชม./)/(ไร/ชม.) = ลิตร/ไร
ลิตร/ไร =
………………….
ลิตร/ไร
ขนาดของถัง = ……………………. ลิตร/ถัง
(ลิตร/ถัง)/(ลิตร/ไร) = ไร/ถัง
ไร/ถัง =
…………………
จํานวนสารเคมี/ถัง
คํารับรองใหใชจํานวนสารเคมี =……………………………….กิโลกรัม/ไร
(กิโลกรัม/ไร) x (ไร/ถัง) = กิโลกรัม /ถัง
จํานวนสารเคมี/ถัง หรือกิโลกรัม/ถัง = …………………
ตรวจสอบการปรับ
7.1 ระยะระหวางตน (S) = ……………x………………เมตร S = ……………………….
7.2 จํานวนตน/ไร (T) = 1600/S
T = ……………………….
7.3 จํานวนตนทีถ่ กู พน (N) ตอ 1 ถัง
N = ……………………….
7.4 จํานวนไรจริงที่ถูกพน N/T จํานวนไรจริง
= ……………………….
7.5 จํานวนไรทค่ี ํานวณ/ถัง (จากขอ 5 ขางบน)
จํานวนไรทค่ี านวน/ถั
ํ
ง
= ……………………….
7.6 เปอรเซ็นตความแนนอน = จํานวนไรทค่ี ํานวณ/จํานวนไรจริง x 100
เปอรเซ็นตความแนนอน
= ……………………….
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