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บทน า 
 

 การด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกให้ประสบผลส าเร็จไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงความร่วมมือจากภาคประชาชนดว้ยวิธีการหรือมาตรการ

ท่ีถกูน ามาใชใ้นการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกไม่ใหแ้พร่ระบาดมีหลากหลายวิธี โดยส่วนใหญ่จะเนน้การ

ก าจดัลูกน ้ ายุงลายและยุงลายตวัเต็มวยัซ่ึงเป็นพาหะน าโรคไขเ้ลือดออก วิธีท่ีใช้ในการป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออก ไดแ้ก่ วิธีทางกายภาพ วิธีทางชีวภาพ และวิธีทางเคมีภาพ    

 ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานท่ีน าสารเคมีมาใช้ในการพ่นเพ่ือควบคุมหรือก าจัดยุงลายพาหะน าโรค

ไข้เลือดออก ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานพ่น คือ เคร่ืองพ่นสารเคมี ซ่ึงท่ีถูกน ามาใช้ในงานป้องกันควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออกมี 2 ชนิด คือ เคร่ืองพ่นหมอกควนั (Fogging) และเคร่ืองพ่นฝอยละเอียด (ULV) ในการใชเ้คร่ืองพ่น

สารเคมีในงานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกให้มีประสิทธิภาพนั้น ผูใ้ชจ้ะตอ้งมีความรู้ มีทกัษะในการใช้

เคร่ืองพ่นสารเคมีท่ีถูกตอ้ง และตอ้งมีความรู้ดา้นเทคนิคในการพ่นสารเคมีดว้ย การใชเ้คร่ืองพ่นสารเคมีในงาน

ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะไม่ท าใหเ้กิดความส้ินเปลืองงบประมาณในการ

ด าเนินงาน 

 คู่มือเล่มน้ี เป็นคู่มือท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้จากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในสังกดัศูนยค์วบคุมโรคติดต่อ

น าโดยแมลงท่ี  9.1  จงัหวดัชยัภูมิ    ผูจ้ดัท าหวงัว่า คู่มือเล่มน้ีจะช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติังานป้องกนัและควบคุม

ไขเ้ลือดออก และผูท่ี้สนใจสามารถน าความรู้และเทคนิคต่างๆ เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองพ่นเคมี  น าไปใชเ้ป็นแนวทาง

เพ่ือประกอบการใชเ้คร่ืองพ่นเคมีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   และบ ารุงรักษาเคร่ืองพ่น   เพ่ือใหเ้คร่ืองพ่นท่ีมีหรือใช้

อยู ่ มีอายกุารใชง้านไดน้านปี 

 

                                                                                                                                                      ผูจ้ดัท า 
                                                                                        มิถุนายน  2560                                    
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      บทที่  1 

คู่มือเทคนิคการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมี 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันในการควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง อาทิ โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก  นั้น การพ่น
เคมี เป็นมาตรการที่ส าคัญ ใช้ในการป้องกันโรคล่วงหน้า และควบคุมการระบาดของโรค โดยมุ่งเน้นการลด
จ านวนประชากรของแมลงพาหะน าโรคและแมลงน าโรคที่มีเชื้อโรคด้วย  เพ่ือเป็นการลดโอกาสการแพร่โรค 
และตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้จะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนั้น จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมี  ที่ถูกต้อง และ
ถูกวิธี เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องทราบและน าไปปฏิบัติ  ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ จึงจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan)  เรื่อง  เทคนิคการใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมี  เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานเครือข่าย
สามารถใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมีเบื้องต้น และบุคลากรประจ าศูนย์ซ่อมบ ารุงเครื่องพ่นสารเคมี
ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ  ใช้ประโยชน์เครื่องมือที่ใช้คือ การถอดบทเรียนจากตัว
คน(Tacit K. to Explicit K) โดยถอดความรู้จากผู้รู้ของหน่วยงานที่มีทักษะ ประสบการณ์ เกี่ยวกับเครื่องพ่น
สารเคมี และผู้สนในเข้าร่วมพุดคุยแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 
1.2. วัตถุประสงค์:  

    เพ่ือเป็นคู่มือแนวทางการใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมีเบื้องต้น   
1.3. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานและเครือข่าย  สามารถน าไปใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องพ่น
สารเคมีเบื้องต้น 

1.4. ขอบเขต 

คู่มือแนวทางการใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมีเบื้องต้น  ที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ของศูนย์ ฯ  ที่  ๙.๑  ชัยภูมิ  ได้ท าความเข้าใจในแนวทางการใช้
งานและบ ารุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมีเบื้องต้น  และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประ
ลิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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บทที ่ 2 

ความรู้เร่ือง  เคร่ืองพ่นสารเคมี 
 

2.1  เคร่ืองพ่นสารเคมี  
การพ่นสารเคมีเป็นมาตรการหน่ึงในการป้องกนัควบคุมพาหะน าโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ีส าคญั 

ซ่ึง โรคติดต่อน าโดยแมลงท่ียงัเป็นปัญหาต่อการสาธารณสุขของประเทศไทย ไดแ้ก่ โรคไขม้าลาเรีย 
(Malaria), โรคไขเ้ลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)   เป็น ตน้ โดยการพ่นเคมีท่ีใชใ้นงานสาธารณสุข
มี 2 ประเภท คือ การพ่นเคมีแบบชนิดมีฤทธ์ิตกคา้ง (Residual spray) เคร่ืองพ่นท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองพ่นเคมีชนิด
อดัลม (Hand compression sprayer) ใช ้สารเคมีควบคุมก าจดัยงุพาหะน าโรคไขม้าลาเรีย  
 

ส่วนการใช้สารเคมีควบคุมยุงพาหะน าโรคไขเ้ลือดออก ใชห้ลกัการพ่นแบบ Space spray แบ่ง
ออกเป็น 2 วิธีหลกัๆ คือ การพ่นหมอกควนั (Fogging) และการพ่นเคมีฝอยละออง (ULV) เป็นมาตรการ
หลกั ในการควบคุมแมลงพาหะน าโรค การพ่นสารเคมีก าจดัแมลงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งในการตดัวงจรการ
แพร่ระบาด ของโรค ถา้หากผูใ้ชห้รือผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองพ่นสารเคมีท่ีถูกตอ้ง
แลว้ การปฏิบติังาน ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงจะมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   
2.2 วธีิการพ่นสารเคมีควบคุมพาหะน าโรค  

การควบคุมยงุลาย  มีความแตกต่างจากการยุงกน้ปล่อง ดงันั้นการพ่นสารเคมี  เพื่อควบคุมยอ่มตอ้ง
ใชว้ธีิแตกต่างกนั  การจะใชว้ธีิพน่แบบใดควบคุมยงุตอ้งอาศยัอุปนิสัยของยุงเป็นหลกั การพ่นควบคุมยุงนั้น
เรามีวธีิพน่ 2 แบบ 

1.พ่นแบบมีฤทธ์ิตกค้าง (Insecticide residual spray) ใชส้ าหรับยุงกน้ปล่องเราจะพ่นสารเคมีให้มี
ฤทธ์ิตกคา้ง ทิ้งไวบ้นพื้นผิวผนงัอาคารบา้นเรือน เน่ืองจากยุงกน้ปล่องเป็นยุงท่ีชอบเกาะพกับนฝาผนงัทั้ง
ก่อนกดักินเลือดเหยือ่ และหลงัจากกินเลือดเสร็จแลว้ ยงุจะไดรั้บสารเคมีเขา้สู่ร่างกายทางฝ่าเทา้ของยุงท่ีวาง
เกาะบนผนงัท่ีพน่สารเคมีท่ีมีฤทธ์ิ ตกคา้งทิ้งไว ้ 

2.พ่นแบบฟุ้งกระจาย (Space spray) ใชพ้่นยุงชนิดอ่ืนโดยเฉพาะยุงลายและยุงร าคาญ เน่ืองจากยุง

พวกน้ี ไม่ชอบเกาะบนผนงับา้น แต่ชอบเกาะตามส่ิงต่างๆ ท่ีเราไม่สามารถพ่นสารเคมีลงไปได ้ เช่น ตาม

เส้ือผา้ ใตเ้คร่ือง เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นตน้ ดงันั้นการพน่แบบน้ีจึงเป็นการพ่นให้ถูกตวัยุงโดยตรง ซ่ึงการพ่น

แบบน้ีจะใหถู้กตวัยงุ จ านวนมากๆ ก็ตอ้งพน่ในเวลาท่ียงุก าลงัออกมาปรากฏตวั นัน่ก็คือตอนก าลงับินหากิน

นัน่เอง 
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องค์การอนามยัโลก แนะน าให้ใช้เทคนิคการพ่น  แบบฝอยละเอียด ขนาดเม็ดน ้ ายาท่ีพ่นควรมี

เส้นผา่ศูนยก์ลาง ระหวา่ง 5–27 μm (μm อ่านวา่ ไมครอน หรือ ไมโครเมตร มีขนาดเท่ากบัเศษหน่ึงส่วน

ลา้น ของหน่ึงเมตร) จึงจะมี ประสิทธิภาพสูงสุดในการก าจดัแมลงบิน เพราะขนาดเมด็น ้ ายาน้ีจะลอยฟุ้งคลุม

พื้นท่ีไดน้าน และไปไดไ้กลตาม กระแสลมธรรมชาติ ส่วนเม็ดน ้ ายาท่ีมีขนาดเล็กหรือใหญ่กวา่น้ีจะไม่มีผล

ต่อแมลงบินในพื้นท่ี เพราะเม็ดน ้ ายาจะลอย หายไปหรือตกลงดินเร็วเกินไปหากพ่นในท่ีโล่งหรือดา้นใน

อาคาร เมด็น ้ายาท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 50 μm จะตกลงดินภายใน เวลาสั้นๆ เม่ือหมดแรงส่งจากเคร่ืองพ่นนั้นๆ 

จึงไม่มีผลต่อแมลงบินเลย ฉะนั้นในการควบคุมยุงลายดว้ยสารเคมี จึงควรใชเ้คร่ืองพ่นสารเคมีท่ีอาจเรียก 

aerosol generator จึงจะไดผ้ลดีท่ีสุด 

จากขอ้มูลขา้งตน้อาจสรุปไดว้า่  เคร่ืองพน่แต่ละชนิดมีคุณลกัษณะและวธีิการใชง้านต่างกนัไป ผูใ้ช้
ควรค านึงถึงความตอ้งการใชง้านเป็นส าคญั เคร่ืองพ่นท่ีมีมาตรฐานสูงยอ่มมีราคาสูงตามไปดว้ย เคร่ืองพ่น
มาตรฐานตามลกัษณะการใชง้านท่ีส าคญั  ในท่ีน้ีขอกล่าวถึงเคร่ืองพน่ทั้ง 2 ชนิด ดงัน้ี  
2.3  ชนิดเคร่ืองพ่นสารเคมี   ทีใ่ช้ในงานควบคุมโรคไข้เลอืดออก    

1.เคร่ืองพ่นหมอกควนั  ( Thermal  fog  generator)  
เคร่ืองพน่หมอกควนั  ใชค้วามร้อน  ช่วยในการแตกตวัของสารเคมีรูปของเหลวเป็นละออง

เล็กขนาด  0.1–60 μm  ขนาดเฉล่ียของเม็ดน ้ ายา (VMD) ข้ึนอยูก่บัปริมาณความร้อนและปริมาณสารเคมีท่ี
หยดออกมา ถา้ความร้อนสูง และปริมาณสารเคมีท่ีหยดออกมานอ้ย ขนาดละอองเม็ดน ้ ายาท่ีผลิตจะเล็กกวา่ 
ละอองท่ีเกิดจากปริมาณสารเคมีท่ีหยด มากกวา่ อุณหภูมิท่ีใชสู้งมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัชนิดของสารตวัท า
ละลาย ท่ีมีจุดเดือด หรือจุดกลายเป็นไอเท่าใด (Boiling Point or Evaporating Point) ปรกตินิยมใชน้ ้ ามนั
ดีเซล เป็นตวัท าละลาย ซ่ึงจุดเดือดน ้ ามนัดีเซลอยูใ่นช่วงอุณหภูมิระหวา่ง 150–360 องศาเซลเซียส ถา้จุด
เดือด สูงกวา่น้ีจะมีผลในการท าลายคุณภาพของสารเคมี ซ่ึงมกัจะมีความเขม้ขน้ต ่า 

ปัญหาส าคญัของเคร่ืองพ่นหมอกควนัแบบใช้ความร้อนคือการสลายตวัของ สารเคมี
เน่ืองจากความร้อน ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากคุณสมบติัของสารเคมีเอง  หรืออาจเน่ืองมาจากเคร่ืองพ่นเคมีท่ีให ้
ความร้อนสูงเกินไป โดยปกติเคร่ืองพ่นหมอกควนัท่ีมีคุณภาพดีควรสามารถควบคุมอุณหภูมิ ณ จุดท่ีหยด
น ้ ายาสัมผสั ความร้อนและแตกตวัให้บริเวณน้ีมีอุณหภูมิระดบัท่ีไม่ท าลายคุณภาพของสารเคมี แต่จะมาก
นอ้ยข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ และคุณสมบติัของสารเคมีนั้น และสารเคมีท่ีแนะน าใหใ้ชใ้นเคร่ืองพ่นหมอกควนั จะ
มีความเขม้ขน้ต ่ามากๆ จึงยอ่ม มีโอกาสลดคุณภาพการพ่นสารเคมีลงไดม้าก  ฉะนั้น การใชเ้คร่ืองพ่นหมอก
ควนัท่ีมีคุณภาพต ่าก็ลดประสิทธิภาพการ พน่หมอกควนัลง ตามปรกติเมด็ละอองยอ่มมีขนาดเล็กกวา่ 50 μm 
แน่นอนเพราะใชค้วามร้อนท าใหน้ ้ายาเคมีแตกตวั เป็นไอ แต่อยา่งไรก็ดีเราพบวา่ในเคร่ืองท่ีท างานผิดปรกติ
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น ้ายาจะแตกตวัไม่สมบูรณ์จึงท าให้เกิดเม็ดละอองใหญ่เกิน 50 μm ไดถึ้งขนาดท าให้พื้นเปียกเป็นมนัไดเ้ลย
หลงัจากพน่เสร็จ ถา้เป็นเช่นน้ีถือวา่เคร่ืองบกพร่อง และจะท าใหพ้น่ยงุ ไม่ตาย 

 
2. เคร่ืองพ่นฝอยละเอยีด  (Ultra Low Volume หรือ ULV)  

   เคร่ืองพน่ฝอยละเอียด เป็นเคร่ืองพ่นท่ีใชพ้ลงังานลม หรือแรงเหวี่ยง สลดัน ้ ายา ให้แตกตวั
ออกเป็นเม็ดเล็กๆ ขนาดท่ีเล็กกวา่ 50 μm ซ่ึงละอองเล็กขนาดน้ีจะลอยฟุ้งในบรรยากาศ ไดน้านและใช้
ประโยชน์ของละอองน ้ ายาเกือบทุกเม็ด ในการก าจดัยุงบินได ้ ขนาดเม็ดน ้ ายาท่ีเคร่ืองผลิตได ้ ควรมีขนาด
ใหญ่สุดไม่เกิน 60 μm ขนาดเมด็น ้ายาท่ีดีท่ีสุดควรเป็น 5–27 μm เพราะฉะนั้นค่าเฉล่ียท่ีองคก์ารอนามยัโลก
ใชบ้อกคุณภาพเคร่ืองพ่นว่าผลิตเม็ดน ้ ายาท่ีมีคุณภาพสูงสุด คือ ค่า VMD (Volume Median Diameter) 
เท่ากบั 27 μm หรืออาจบอกวา่จ านวนเมด็น ้ายาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85มีขนาดเล็กกวา่ 27 μm ซ่ึงอาจหมายถึง 
กวา่ ร้อยละ 99 ของละอองน ้ ายาทั้งหมดมีขนาด เป็นฝอยละเอียด (คือมีขนาดไม่เกิน 50 μm) และสารเคมีท่ี
ใช้พ่นเป็นแบบความเขม้ขน้สูง เพราะใช้ตวัท าละลายน้อย ใช้พ่นปริมาณนอ้ย แต่สามารถคลุมพื้นท่ีได้
มากกวา่การพ่นหมอกควนั การพ่น แบบน้ีอาจมีช่ือเรียกเฉพาะวา่ ยแูอลวีเทคนิค (ULV Technique) จริงๆ 
แลว้เทคนิคการพน่แบบน้ีพฒันา มาจากการพน่ทางการเกษตร หมายถึง การพ่นแบบใชน้ ้ านอ้ย หรือพ่นแบบ
ความเขม้ขน้สูงนัน่เอง ดงันั้น แต่ละละอองจะมีความเขม้ขน้สูง วา่กนัวา่ หน่ึงละอองเท่ากบัหน่ึงชีวิตยุงเลย
ทีเดียว  
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บทที ่ 3 

เทคนิคการใช้งานและการบ ารุงรักษาเคร่ืองพ่นสารเคมี 

 การใช้เคร่ืองพ่นสารเคมี  ในการควบคุมโรค ปัจจุบนัมีการซ้ือมาใชใ้นหน่วยงานทอ้งถ่ิน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  แต่บุคคลากรท่ีตอ้งใชง้านเคร่ืองพ่น

ยงัขาดความรู้  ความช านาญ  ในเร่ืองเทคนิคการใชง้าน  และการบ ารุงรักษาเคร่ืองพ่นสารเคมี    ศูนยค์วบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี  9.1  จงัหวดัชัยภูมิ    จึงได้จดัการความรู้  เร่ืองเทคนิคการใช้งานและการ

บ ารุงรักษาเคร่ืองพ่นเคมี  เพื่อให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้รับผิดชอบในงานป้องกนั

ควบคุมโรคและผูป้ฏิบติังานพ่นสารเคมีควบคุมพาหะน าโรค  ไดมี้ความรู้ในเร่ืองของวิธีการใช้เคร่ืองได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  ตามชนิดของเคร่ืองพน่ดงัน้ี  

3.1. เคร่ืองพ่นหมอกควัน  SWINGFOG  
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เคร่ืองพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่  ที่ใช้ทั่วไปแพร่หลาย  เช่น 

  1  เคร่ืองพน่หมอกควนัสวงิฟ็อก (Swingfog) รุ่น SN, -11SN -50 และ SN -50 N 

.   2  เคร่ืองพน่หมอกควนัพลัฟ็อก (Pulpfog) รุ่น KP-10 SP 

           3. เคร่ืองพน่หมอกควนัไอจีบา้ (Igeba) รุ่น TF -30 และ TF- 35 

          4. เคร่ืองพน่หมอกควนัซุปเปอร์ฮอค (Superhawk )                                                              

  ส่วนประกอบของเคร่ืองพ่นหมอกควนั   SWINGFOG 

 1.หวัหยดน ้ายา    2.สายส่งน ้ายา 

 3.วาลว์ปิด-เปิดน ้ายา   4.สายส่งลมเขา้ถงัเพื่อดนัน ้ายาเคมี 

 5.กระบอกสูบลม   6.หวัเทียน 

 7.คาร์บูเรเตอร์    8.ชุดอากาศน าเขา้ 

 9.ถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง   10.ถงัน ้ายาเคมี 

 11.หวัควบคุมการไหลของสารเคมี 12.กระบอกรังถ่าน 

 13.ตะแกรงกนัความร้อน   14.ปลายท่อพน่ 

หลกัการท างานของเคร่ืองพ่นหมอกควนั 

1. การท างานของเคร่ืองพ่นเป็นระบบพลัส์เจ็ท (Pulse Jet) หมายถึง  การจุดระเบิดท่ีเกิดข้ึนเป็น

ลูกโซ่ทอดๆอยา่งอตัโนมติั โดยการจุดระเบิดคร้ังแรกจะท าให้เกิดสภาพเป็นสุญญากาศสามารถดูดไอน ้ ามนั

เบนซินและอากาศจากภายนอกใหเ้ขา้มาแทนท่ีและจุดระเบิดคร้ังท่ีสอง และคร้ังต่อๆไปเป็นลูกโซ่อตัโนมติั 

2. ท างานโดยการผสมน ้ามนัเช้ือเพลิงจุดระเบิดในหอ้งเผาไหม ้(Combustion Chamber) 

3. มวลอากาศร้อน ~ 600-1000 . C จะถูกระบายมาตามท่อความร้อน (Thermal Pipe) 

4. มวลอากาศร้อนจะท าใหส่้วนผสมของน ้ายาเคมีท่ีบริเวณหวัหยดน ้ายาแตกตวัเป็นไอ 
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5. เม่ือไอสารเคมีออกจากปลายท่อมากระทบอากาศเย็นภายนอก จะกลายเป็นละอองหมอกควนั

ขนาด 10-30 ไมครอนหรือมากกวา่ ตามปรกติเม็ดละอองของการพ่นหมอกควนัจะมีขนาดเล็กกวา่ 20 m 

ซ่ึงจริงๆแลว้ขนากละอองจะเล็กหรือใหญ่กวา่มาตรฐานน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราการไหลของน ้ายาดว้ย 

การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน 

1. ถงัน ้ามนัเบนซิน   ควรเป็นน ้ามนัใหม่ (มีช่องอากาศ 1-2 ซม.) 

2. ถงัน ้ายาเคมีควรเป็นน ้ายาเคมีใหม่ (มีช่องอากาศ 1-2 ซม.) 

3. ตรวจสอบระบบไฟ ถอดหวัเทียน  เสียบกบัปลัก๊แลว้เสียบกบัตวัเคร่ืองพ่น  แลว้กดปุ่ม Strat ถา้

ไฟอ่อนควรเปล่ียนถ่าน  และหวัเทียนใหม่ 

4. ตรวจสอบหวัควบคุมการไหลของสารเคมี 

5.ใส่ท่อ Fog mixing tube  ท่ีปลายท่อของเคร่ืองพน่ 

การติดเคร่ืองพ่นเคมีหมอกควนั 

1. ปิดฝาถงัน ้ามนัเบนชิน ฝาถงัน ้ายาเคมี  ปิดก๊อกน ้ายาเคมี ก๊อกน ้ามนัเบนชิน 

2. สูบกระบอกสูบ เบาๆยาวๆ 4-5 คร้ัง 

3. เปิดก๊อกน ้ามนัเบนชินโดยหมุนทวนเขม็นาฬิกาจนสุด พร้อมกดปุ่มสตาร์ทและสูบลม 

ต่อไปจนติด 

4. หลงัเคร่ืองติดแลว้ทิ้งใว ้1-2 นาที เพื่อใหเ้คร่ืองร้อนแลว้จึงท าการพน่เคมี 

5. พน่ต่อเน่ือง  40  นาที  พกั 10 นาที  จึงติดเคร่ืองใชง้านต่อ 

เคร่ืองไม่ติด  ควรท าอย่างไร 

1. ตรวจดูระบบไฟ 

2. ตรวจดูระบบน ้ามนั 

เคร่ืองติดแต่น า้ยาเคมีไม่ออก  ควรปฏิบัติอย่างไร 
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1. ตรวจหวัควบคุมการไหลของน ้ายา  วา่อุดตนัหรือไม่ 

2. ถา้พบวา่ไม่อุดตนั ใหล้องเปิดก๊อกน ้ายา (ขณะเคร่ืองติดอยู)่โดยไม่ตอ้งใส่หวัควบคุมการไหลของ

น ้ายา  ถา้น ้ายาไม่ไหลใหต้รวจดูฝาถงัน ้ายาเคมีวา่ปิดสนิทหรือไม่ 

วธีิดับเคร่ืองพ่นเคมีหมอกควนั 

1. ปิดก๊อกน ้ายา  รอจนกวา่ควนัปลายท่อจะหมดไป 

2. ปิดก๊อกน ้ามนัเบนซิน 

3. ปล่อยความดนัในถงัน ้ายาเคมี โดยการคลายเกลียวฝาถงัน ้ายา 

4. ปล่อยคลายความดนัในถงัเบนซิน  โดยคลายฝาถงัน ้ามนั 

วธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองพ่นสารเคมี 

 1. ท  าความสะอาดถงัน ้ายา 

 2. ปล่อยตะกอนภายในถงัน ้ายาออกใหห้มด 

 3. เติมน ้ามนัดีเซล ¼  ลิตร  ลงในถงัน ้ายาเคมีเขยา่เพื่อลา้งถงัแลว้ติดเคร่ืองพ่นเพื่อก าจดั  น ้ ายาในท่อ

ก๊อกน ้ายาท่ีกรองน ้ายาและหวัฉีด 

 4. การก าจดัน ้ายาเคมี  หรือคราบน ้ายาท่ีเคลือบอยูอ่าจใช ้ aceione (ไวไฟ) 

 5.  ท าความสะอาดเคร่ืองภายนอกโดยใชผ้งซกัฟอกผสมกบัน ้าลา้งใหส้ะอาด 

 6.  ถอดล้ินควบคุมอากาศออกมาท าความสะอาด 

 7.  ท  าความสะอาดปลายท่อส่วนในอยา่ใหมี้เม่าติดคา้ง 

 8. ตรวจและท าความสะอาดท่ีกรองน ้ายา (ถา้มี) 

 9.  ลา้งถงัน ้าเบนซินโดยเขยา่เอาส่ิงแปลกปลอมออกแลว้ใส่น ้ามนัเบนซินไวอ้ยา่งเดิม  

10. ขนัสกรูและน็อตใหแ้น่น 
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 11. ถา้สูบไม่กินลมใหดู้ท่ียางของสูบแลว้ใชน้ ้ามนัเคร่ืองทาให้ทัว่ยาง  ห้ามใชจ้ารบีเพราะอาจจะไป

อุดท่อลมได ้

 

 

เทคนิคพเิศษ.- 

 1. ผูใ้ชค้วรเติมน ้ามนัใหม้ากกวา่น ้ายาเคมี  ท่ีจะพน่ถา้น ้ามนัหมดก่อนน ้ายาโอกาสไฟจะลุกปลายท่อ

มีมากกวา่  99% 

 2. ไม่ควรพน่แนวตั้งและแนวนอนเกิน  30  วนิาที 

ปัญหาทีพ่บ / การแก้ไข  เคร่ืองหมอกควนั  (Swing  Fog)  ชนิด เอสเอน็ 50 (SN 50) 

 ก. ถ้าเคร่ืองไม่ติดควรปฏิบัติอย่างไร 

  1. ตรวจดูระบบไฟ 

  2. ตรวจดูน ้ามนั 

 ข. ถ้าน า้มันไม่ขึน้ควรปฏิบัติอย่างไร 

1. ถ่ายน ้ามนัเบนชินในถงัออก  ลา้งถงัให้สะอาด เติมน ้ ามนัเบนซินใหม่ลองตรวจดูใหม่วา่

น ้ามนัข้ึนหรือไม ่

2. ถา้น ้ามนัยงัไม่ข้ึน ส่งใหผู้ช้  านาญงานตรวจซ่อมต่อไป 

 ค. ถ้าน า้มันเบนชินขึน้แต่เคร่ืองยงัไม่ติด  ควรปฏิบัติอย่างไร 

 1. ปิดฝาถงัน ้ามนัเบนซิน ถงัน ้ายาเคมี  ปิดก๊อกน ้ามนัเบนชิน ก๊อกน ้ายาเคมี 

2. สูบลมกระบอกสูบ เบาๆยาวๆชา้ๆ 4-5 คร้ัง 

3. ค่อยๆเปิดก๊อกน ้ ามนั โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาทีละนอ้ยๆจนเคร่ืองติด ถา้ยงัไม่ติดควร

ส่งซ่อม  

ง. ถ้าเคร่ืองติดแต่น า้ยาเคมีไม่ออก  ควรปฏิบัติอย่างไร 
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1. ตรวจหวัควบคุมการไหลของน ้ายา  วา่อุดตนัหรือไม่ 

2. ถา้พบว่าไม่อุดตนั ให้ลองเปิดก๊อกน ้ ายา (ขณะเคร่ืองติดอยู่) โดยไม่ตอ้งใส่หัวควบคุม

การไหลของน ้ายา  ถา้น ้ายาไม่ไหลใหต้รวจดูฝาถงัน ้ายาเคมีวา่ปิดสนิทหรือไม่ 

 

3.2 เคร่ืองพ่นเคมีระบบฝอยละเอยีด   

    เคร่ืองพ่นเคมีระบบฝอยละเอยีด  ชนิดสะพายหลงั  ได้แก่ 

  1. เคร่ืองพน่ฟอนแทน  พอร์ทตา้สตาร์-เอน็  (Fontan Portastar-N) 

  2. เคร่ืองพน่ทวสิเตอร์ เอกซ์แอล (Twister XL) 

   3. เคร่ืองพน่ฮดัสัน สเปยเ์ออร์ (Hudsun sprayer)   

      เคร่ืองพ่นฝอยละเอยีดชนิดติดตั้งบนรถยนต์ ชนิดใช้น า้มันเบนซิน ได้แก่  

   1. เคร่ืองพน่ลิโก ้1800 อี (Lico 1800 E)   

   2. เคร่ืองพน่ฟอนแทน  โมบิลสตาร์ (Fontan Mobilstar) 

    เคร่ืองพน่ฝอยละเอียดชนิดติดตั้งบนรถยนต ์ชนิดใชแ้บตเตอร่ี ไดแ้ก่  

   1.เคร่ืองพน่ไดน่าเจท็ แอล – 30 ( Dyna jet L-30 ) 
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ส่วนประกอบ เคร่ืองพ่นฝอยละอองละเอยีด ฟอนแทน พอร์ทาสตาร์–เอน็ 

1. ฝาถงัน ้ายาเคมี    2. ถงัน ้ายาเคมี  
3. สายน ้ายาเคมี    4. ก๊อกน ้ายาเคมี  
5. คอมเพรสเซอร์ (โรตาร่ีป๊ัม)  6. สายส่งลม  
7. วาวลเ์ปิด–ปิดน ้ายาเคมี   8. มือบีบเปิด/ปิดน ้ายาเคมี  
9. หวัพน่สเปรย ์   10. คนัเร่งเคร่ือง 

11. ถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง  12. กรองอากาศป๊ัมลม 

13. เคร่ืองยนต ์   14. หวัเทียน 
15. มือดึงสตาร์ท   16. สวทิเปิด/ปิดเคร่ืองยนต ์
 

 หลกัการท างานของเคร่ืองพ่นยูแอลวเีลก็สะพายหลัง  

1. ระบบผลิตละอองจะแตกต่างจากเคร่ืองพ่นหมอกควนั คือเคร่ืองพ่นยแูอลวีเล็กสะพายหลงั จะใช้
พลงัลมเป็น ตวัตีใหน้ ้ายาแตกตวัเป็นละอองเล็กๆ โดยลมจะเป่าผา่นหวัฉีดน ้ายา  

2. แหล่งพลงังานท่ีสร้างลมจะใชเ้คร่ืองยนตเ์บนซินเล็ก 2 จงัหวะ  
3. คุณภาพการผลิตละอองข้ึนอยูก่บัก าลงัเคร่ืองยนต ์ชนิดตวัสร้างลมเป็นใบพดั หรือโรตาร่ี (rotary) 

อตัรา การไหลของน ้ ายา ขนาดของหวัฉีด (nozzle) ความหนืดขน้ของสารท่ีใช้ (Viscosity) สภาพแวดลอ้ม
บริเวณท่ีฉีดพน่ (อุณหภูมิ ความเร็วกระแสลม ทิศทางลม ความช้ืน)  

4. น ้ ายาท่ีใชจ้ะมีความเขม้ขน้มากกวา่พ่นหมอกควนัประมาณ 5–8 เท่า ดงันั้นการหวงัผลในการฆ่า
ยงุไดดี้  

5.  เน่ืองจากเป็นเคร่ืองพน่ท่ีมีเคร่ืองยนตเ์ป็นแรงขบัอยา่งจริง ดงันั้นระยะการพ่นสามารถพ่นไดไ้กล
กวา่ เคร่ืองพ่นหมอกควนัและสามารถรักษาทิศทางของละอองไดดี้กวา่ ระยะพ่นในอาคารไกลประมาณ 8 
เมตร นอกอาคาร ไกลประมาณ 14 เมตร และหากมากระแสลมช่วยสามารถพน่ไกลไดถึ้ง 50 เมตรทีเดียว 
 
 การเตรียมเคร่ืองพ่นเคมีระบบฝอยละออง ก่อนใช้งาน 
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1. เติมน ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองพน่  ใชน้ ้ามนัเบนซินผสมน ้ามนัเคร่ืองเบอร์ 40ในอตัรา 25:1  ผา่นกรวย
กรองทุกคร้ัง 

2. เติมน ้ ายาเคมี โดยก๊อกปิด/เปิดน ้ ายาอยูใ่นต าแหน่ง ปิดตรวจสอบหวัควบคุมอตัราการไหลน ้ ายา
ใหถู้กตอ้งตามขนาดและควรปิดใหแ้น่น 

3. ตรวจดูระบบไฟ  ใหใ้ชห้วัเทียนเกลียวกลาง ขนาดยาวของเกลียว 12.7 มม. 
 
 
การติดเคร่ืองพ่นเคมีฝอยละออง 

เมื่อเคร่ืองเยน็ 

1. เร่งเคร่ืองเตม็ท่ีและป้ัมน ้ามนัเบนซินเขา้คาร์บูเรเตอร์ 

2. ปิดโช๊ค 

3. ดึงสายสตาร์ท 

4. เม่ือเคร่ืองติดเปิดโช๊ค 

 เมื่อเคร่ืองร้อน 

1. เร่งเคร่ืองเตม็ท่ีและป๊ัมน ้ามนั 

2. ดึงสายสตาร์ท 

 วธีิดับเคร่ืองพ่นเคมีระบบฝอยละออง 

 1. ดึงคนัเร่งกลบัสุดเขา้ท่ีล๊อก 

 2. ปิดวาลว์น ้ามนัเช้ือเพลิง 

 3. ปิดก๊อกน ้ายาเคมี 

  การบ ารุงรักษาเคร่ืองพ่นเคมีระบบฝอยละออง หลงัการปฏิบัติงาน 

1. ท าความสะอาด คาร์บูเรเตอร์ 

2. ท่อไอเสีย 
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3. ไส้กรองอากาศ 

4. ถงัน ้ายาเคมี 

5. หวัควบคุมน ้ายาเคมี 

 

 

ปัญหาทีม่ักพบอยู่เสมอและการแก้ไข  เคร่ืองพ่นเคมีระบบฝอยละออง 

ก. ถ้าเคร่ืองไม่ติดควรท าอย่างไร 

1.ตรวจระบบไฟ 

2.ตรวจระบบน ้ ามนัเบนซิน  โดยกดโช๊คน ้ ามนัเบนซิน  ถา้น ้ ามนัไม่ไหลตรวจวาล์ว ปิด-เปิด  

โดยดึงสายส่งน ้ ามนัเบนซินจากถงัน ้ ามนัเบนซิน  ถา้น ้ ามนัไหลแต่เคร่ืองยงัไม่ติดให้ท าความสะอาดนมหนู

ในคาร์บูเรเตอร์  ถา้ท าแลว้เคร่ืองยงัไม่ติดใหส่้งซ่อม 
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