
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 740 

วิธลีดสารเคมีฟุงกระจายในการเกษตรดวยระบบไฟฟาสถิตแรงดันสูง 
The Reduction of Chemical Distribution in Agriculture by High Voltage Electrostatic System 

  

สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล1,3  ชํานิ ใจประดิษฐธรรม1  และบัญชา บูรพัฒนศิริ2 

Sanchaiya Pasomkusolsil1,3, Chamni Jaipradittam1 and Buncha Burapattanasiri2 

 

บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอวิธีการลดสารเคมีที่ฟุงกระจายในอากาศมาประยุกตใชในทางการเกษตร และสามารถ

ชวยในการลดมลภาวะที่เกิดจากสารเคมีฟุงกระจายโดยการนําหลักการระบบไฟฟาสถิตซึ่งจะเกิดไอออไนซใน

บริเวณที่มีความเครียดสนามไฟฟาสูง โดยการจายไฟฟาแรงดันสูงประมาณ 15-30 kV ความถี่สูงประมาณ 15 kHz

ทําใหเกิดศักยไฟฟาที่มีประจุไฟฟาเปนประจุบวก  ในที่นี้ประจุไฟฟาที่เกิดขึ้นจับตัวเปนกลุมหมอกบริเวณปากทอ

พน เมื่อทําการพนสารเคมีตัวของสารเคมีก็จะมีตัวประจุไฟฟาเกาะติดไปดวย ซึ่งจะทําใหประสิทธิในการจับเกาะ

ของตัวน้ํายากับตัวพืชดีขึ้น โดยทดลองในพื้นที่ทดสอบ 200 ตร.ม.และเปรียบเทียบการใชปริมาณน้ํายาระหวางกอน

ใชและหลังใชระบบไฟฟาสถิตพบวา  สามารถลดการใชปริมาณน้ํายาลงได 25 เปอรเซนต 

 
คําสําคัญ : เครื่องพนสารเคมี  เกษตร  ไฟฟาสถิต 

 

ABSTRACT 
This paper presents the reduction of chemical distribution to ease agricultural capital and the 

utilization of electrostatic system. To decrease air pollution from chemical substances which ionize the 

high electrical area that requires to distribute the high electromotive force approximate 15- 30 kV the 

frequency is 15 kHz where a positive charge occurs. In this case, the electrical charge is gathered 

which misly group at the drain’s tip. When it sprays the chemical substances allowing electrical charge 

to adheres the gathering of water with substances and plants. The experiment design  was 200 square 

metres by comparsion between before and after electrostatic system can be decrease of chemical   25 

percentage.    
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คํานํา 
 เกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของคนไทยมานาน   ตลอดระยะเวลาที่ผานมาตองประสบปญหาตางๆที่มี

ผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะปญหาแมลงรบกวน และการใหปุยแกพืชทางใบหรือการกําจัดวัชพืช

และศัตรูพืชโดยการใชสารเคมีที่เปนของเหลวโดยใชเครื่องพนใหเปนละอองเพื่อกําจัดศัตรูพืช  วัชพืช  และการให

อาหารเสริมทางใบ  ซึ่งในปจจุบันการฉีดพนสารเคมีจะเปนที่นิยมของเกษตรกรเปนอยางมากแตเราไดพบวาการพน

สารเคมีมีประสิทธิภาพนอย  เพราะปจจัยตางๆ  เชน ละอองของสารเคมีที่พนออกไปจะเกิดการฟุงกระจายไปใน

อากาศ เนื่องจากลมจะทําใหสารเคมีจับตัวกับพืชนอยลงซึ่งจะสงผลใหการใชสารเคมีมีประสิทธิภาพลดลงทําให

ตองมีการฉีดพนสารเคมีบอยขึ้น ซึ่งทําใหเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตของเกษตรกร หากมีการปรับปรุงขนาดละออง

ของสารเคมีใหเหมาะสมกับเปาหมาย ซึ่งจะทําใหลดสารเคมีลงสงผลตอการลดคาใชจายและลดมลพิษที่เกิดตอ

ส่ิงแวดลอมต่ํา จากการศึกษาพบวาเครื่องพนสารเคมีประหยัดแรงงานและคาใชจายในการพนสารเคมี ตอมาไดมี

การพัฒนาคนควาและวิจัยสําหรับใชพนสารกําจัดศัตรูพืชทางภาคพื้นดินมากขึ้น  การพนสารกําจัดศัตรูพืชโดยใช

เครื่องพนซึ่งมีเครื่องปมติดกับถังบรรจุน้ํายาพนแบบสะพายหลังโครงสรางพื้นฐานของเครื่องพนสารเคมีสําหรับการ

พนสารกําจัดศัตรูพืชทางภาคพื้นดินซึ่งเปนแบบติดตั้งเครื่องปมและสะพายหลังสวนประกอบที่สําคัญจะ

ประกอบดวยพัดลมสําหรับเปาลมหรือผลิตแรงลมเครื่องยนตสองจังหวะ  ถังบรรจุน้ํายาขนาด  10  ลิตร  กระบอก

หัวพนซึ่งหัวพนหรือสวนที่ผลิตละอองจะอยูบริเวณปลายทอของเครื่องพนสารเคมี โครงสรางทั่วไปบริเวณกนถังฉีด

จะมีทอเดินแรงลมเพื่อปอนแรงดันลมจากกนถังไปบังคับน้ํายาจากถังไหลเดินไปสูหัวฉีดและบริเวณรูออกของน้ํายา

จะมีทอทําความรอนเมื่อ เครื่องยนตเดินอยูบริเวณภายในที่บังคับเครื่องยนตเพื่อปองกันความเขมขนหรือความหนืด

ของน้ํายาและเพื่อเปนกลไกทําใหน้ํายาเดินในทอลําเลียงน้ํายาโดยอัตราการไหลที่สม่ําเสมอในขณะที่ติดเครื่องพน

อัตราการไหลของน้ํายาภายในถังพน  ทั้งนี้เนื่องจากขนาดของ รูหัวฉีดและความดันลมภายในถังพนไดมีการปรับให

มีความคงที่นอกจากนั้นภายในตัวเครื่องพนจะประกอบไปดวยปุมปรับแรงดันลมซึ่งสามารถปรับไดตามความ

ตองการโดยขึ้นอยูกับระยะ ความสูงของการพนโดยการปรับรอบการเดินของเครื่องเปาลมซึ่งการออกแบบตัวเครื่อง

พนโดยทั่ว ๆ ไปแลวถังบรรจุน้ํายาจะออกแบบทําดวยวัสดุโปรงใสและสามารถปองกันการรั่วไหลของอากาศได 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ประสิทธิภาพของการปองกันกําจัดศัตรูพืชดวยเครื่องพนสารเคมีจะขึ้นอยูกับปริมาณการตกของละออง

สารบนใบพืช   ซึ่งสวนใหญจะทําการวัดปริมาณของละอองสารดวยการวัดปริมาณการตกของละอองสารในการพน

ในภาคสนามเนนการตกของละอองน้ํายาจะตองวัดดวยความเร็ว งายและสะดวกเชนกระดาษหรือการใชแผนสไลด

ที่รมควันดวยเขมาไฟเปนตน การประเมินการทํางานของเครื่องผลิตละอองน้ํายาและวัดประสิทธิภาพของการพน

เพื่อที่จะไดปรับปรุงการพนในครั้งตอไปหรือเปรียบเทียบการกระจายตัวของละอองน้ํายากับเครื่องแบบอื่น จาก

การศึกษาในการพนสารกําจัดศัตรูพืชแบบน้ํายาสูตรเขมขนทางภาคพื้นดินในประเทศญี่ปุนพบวาละอองน้ํายาที่มี

ขนาดเล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางของละอองน้ํายาเล็กกวา  30 ไมครอน จะเกิดปญหาการปลิวของละอองน้ํายาไป

ตามกระแสลมในขณะเดียวกันถาขนาดของละอองน้ํายา  ที่ผลิตโดยเครื่องผลิตละอองน้ํายามีขนาดของ

เสนผาศูนยกลางใหญกวา  200  ไมครอนจะเปน สาเหตุที่ทําใหละอองน้ํายาใหญเกินมีการกระจายตัวคลุมพื้นที่ใบ

ของพืชในทรงพุมไมดีพอและทั่วถึงโดยสรุปแลวพบวาการพนสารเคมีดวยเครื่องสะพายหลังควรจะมีขนาดเฉลี่ย
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เสนผาศูนยกลางของละอองน้ํายาประมาณ 80-140 ไมครอน เพื่อลดปญหาการปลิวของละอองน้ํายาใหญกวา 130 

ไมครอน ถึง 50 เปอรเซ็นต  เปอรเซ็นตการปลิวของละอองน้ํายามีประมาณ 15 เปอรเซ็นต กลาวกันวาเปนการยาก

ที่พบความสัมพันธที่คงตัว ระหวางการพนสารเคมีทั้งนี้เนื่องจากการมีขนาดของละอองน้ํายาและการผลิตขนาดของ

ละอองน้ํายาที่ตางกัน  

 
รูปที่ 1  โครงสรางของเครื่องพนสารเคมี 

 

1. การออกแบบระบบไฟฟาสถิตที่ใชในการลดสารเคมี 
 ในการออกแบบระบบไฟฟาสถิตจะประกอบดวย 3 สวน คือ  
1.1 วงจรควบคุมแรงดันกระแสตรง (control D.C. voltage circuit)   
 การออกแบบวงจรควบคุมการทํางานของวงจรจะใช UC3843  เปนตัวสรางสัญญาณพัลส  ที่ความถี่ 

15 กิโลเฮิรตซใชเปนสัญญาณที่จะใชควบคุมการทํางานของ MOSFET ในการขับ  หมอแปลงฟลายแบค  โดยจะใช

เปนฟลายแบค ซึ่งเปนลักษณะ แรงดันเอาตพุต เปนแรงดันไฟฟากระแสตรงแรงดันสูงที่ประมาณ 20 กิโลโวลต ใชที่

ยานความถี่ประมาณ 15 กิโลเฮิรตซ เปนสัญญาณอินพุทของหมอแปลงฟลายแบค   

 
รูปที ่2  วงจรควบคุมกระแสตรง 

 

1.2 วงจรฟลายแบค (Flyback circuit) 
 การทํางานของอุปกรณสวิตชิ่ง โดยออกแบบวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรใหทํางานที่ความถี่ 15 

กิโลเฮิรตซ ผานหมอแปลงฟลายแบคเปนตัวเพิ่มระดับแรงดันเพื่อใหไดแรงดันไฟฟา  20 กิโลโวลตเนื่องจากเปน
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แรงดันที่มีความเหมาะสมเพราะทําใหไมมีการเบรคดาวนที่แทงอิเล็คโตรดและการใชความถี่สูงนั้นจะทําใหหมอ

แปลงมีขนาดเล็กและน้ําหนักเบา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่3  วงจรฟลายแบค 

 

1.3 การออกแบบแทงอิเล็คโตรด (Designing of electrode) 
    แทงอิเล็คโตรดที่นํามาใชจะเปนแทงโลหะแหลม ซึ่งเหมาะสมมาก ในสวนของการที่จะทําใหเกิดความเครียด

สนามไฟฟาในบริเวณที่เปนของแหลม หลังจากจายแรงดันสูงใหกับแทงอิเล็คโตรด ซึ่งการติดตั้งอิเล็คโตรดสามารถ

เห็นไดดังรูปวา เปนการเรียงในแนวลักษณะแนวทแยงซึ่งสามารถ ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งทําใหประสิทธิภาพในการเกิด 

การไอออไนซ เปนกลุมหมอกที่มีศักยไฟฟาเปนประจุบวก นั้นมีปริมาณสูง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที ่4  การออกแบบแทงอิเล็คโตรด 
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รูปที ่5  ขั้นตอนการทํางานของระบบไฟฟาสถิตแรงดันสูง 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ในการทดสองจะใชพื้นที่ที่ทดสอบ 400 ตร.ม. โดยเลือกใชสารเคมีชื่อ “ไมโครเดอรมา” เปนจุลินทรียใช

กําจัดโรคและเชื้อรา มีความปลอดภัยสูงไมเปนอันตรายตอผูใช ปริมาณน้ํายาที่ใชในการพนจะขึ้นอยูกบัการปรับตั้ง

หัวฉีดของตัวเครื่องและลักษณะของพื้นที่ที่จะใชในการพน  
 

การคํานวณหาพื้นที่ที่ทาํงานและปริมาณน้ํายาที่ใช 
พื้นที่ที่ทําการพนในชวงเวลา 1 นาที =ความกวางในแนวพน (ม.)* อัตราความเร็วในการเดินพน(ม./นาท)ี 

ปริมาณน้ํายาทีใ่ช(ลิตร)   =     อัตราการปลอยน้ํายาเคมีของหัวฉีด(ลิตร/นาที) * พื้นที่ทําการทดสอบ(ม2)  

                                                               พืน้ที่ที่ทําการพนตอนาที(ม2/นาที) 
 

ตารางที่ 1  ปริมาณน้ํายาที่ใชซึ่งขึ้นอยูกับการปรับตั้งหัวฉีด 

ระดับปรับตั้งหัวฉีด อัตราการปลอยน้ํายาของหัวฉีด(ลิตร/นาท)ี ปริมาณน้ํายาที่ใช(ลิตร) 

1 1   1*400/20 = 20 

2 1.5 1.5*400/20 = 30 

3 2    2*400/20 = 40 

4 3    3*400/20 = 60 

 

การวัดความหนาแนนและขนาดของละออง  
จะกระทําไดโดยใชกระดาษWMP(water marking paper)หรือไสลดที่เคลือบดวย MgO นําไปวางไวที่ๆ

ตองการทดสอบ เชน พุมไม พื้นดิน โดยวัดตามระยะหางตางๆ จากระยะcenterเพื่อใหวัสดุเหลานั้นรับละอองสาร
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ตัวอยางและนําตัวอยางเหลานั้นไปวัดขนาดและวัดความหนาแนนโดย WMP สามารถวัดไดโดยตาเปลา  แตไสลด 

MgOจะตองนําไปสองใตกลองUV แลวนํามาคํานวณหาคาVMD(volume median diameter)และNMD(number 

median diameter)เพื่อบงบอกประสิทธิภาพความสม่ําเสมอของละอองสารจากเครื่องพนสารเคมี การสังเกตผลการ

ทดลองโดยดูจากละอองน้ํายาที่ติดบนใบพืชซึ่งในที่นี้การเก็บผลการทดลองทําโดยการใชกลองดิจิตอล Kyocera 

Finecam SL 300R  มีความละเอียดของภาพ 3.2 ลานพิกเซลพบวา กรณีกอนใชระบบไฟฟาสถิตแรงดันสูงละออง

น้ําที่จับเกาะจะเปนละอองใหญล่ืนมีขนาดเสนผาศูนยกลางของละอองน้ํายา140 ไมครอนขึ้นไป การจับเกาะยังไมดี

ลักษณะของละอองดังแสดงในรูปที่ 7 กรณีหลังใชระบบไฟฟาสถิตขนาดเสนผาศูนยกลางของละอองน้ํายามีขนาด 

110ไมครอนลงมา การจับเกาะดีขึ้นกวากรณีแรกเนื่องจากการทําปฏิกิริยากับตัวกลุมหมอกบริเวณปลายแทง

อิเล็กโตรดที่มีศักยประจุไฟฟาเปนประจุบวกซึ่งจะทําใหน้ํายาเคมีมีประจุบวกดวยจึงชวยใหสารเคมีกระจายตัวและ

จับยึดเกาะระหวางน้ํายากับใบพืชเปยกอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอเปนผลใหสารเคมีที่ฉีดพนเปยกและครอบคลุม

พื้นที่บนใบไดดีเนื่องจากตัวตนพืชจะมีศักยไฟฟาเปนประจุลบ ลักษณะของละอองน้ํายาแสดงในรูปที่ 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6  วิธีการพนสารเคมี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7  ละอองน้ํายาสารเคมีกอนติดตั้งระบบไฟฟาสถิตแรงดันสูง 
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รูปที ่8  ละอองน้ํายาสารเคมีหลังติดตั้งระบบไฟฟาสถิตแรงดันสูง 
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กอนติดตั้งระบบไฟฟาสถิตแรงดันสูง

หลังติดตั้งระบบไฟฟาสถิตแรงดันสูง

 
รูปที่ 9  เปรียบเทียบปริมาณน้าํยาสารเคมีกอนและหลังติดตั้งระบบไฟฟาสถิตแรงดันสูง 

 

ตารางที่ 2  การคํานวณปริมาณน้ํายาที่ใชลดลง 

ระดับปรับตั้ง
หัวฉีด 

ปริมาณน้ํายากอนใช 
ระบบไฟฟาสถิตแรงดันสูง 

(ลิตร) 

ปริมาณน้ํายาหลังใช 
ระบบไฟฟาสถิตแรงดันสูง 

(ลิตร) 

ลดการใชปรมิาณ 
น้ํายาลง 

(คิดเปนเปอรเซนต) 

1 20 15 5*100/20 = 25 

2 30 22.5 7.5*100/30 = 25 

3 40 30 10*100/40 = 25 

4 60 45 15*100/45 = 25 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
เครื่องพนสารเคมีที่ไดติดตั้งระบบไฟฟาสถิตแรงดันสูงจะใชปริมาณน้ํายาเคมีที่นอยกวาโดยมีขนาดละออง

ที่เล็กและมีความหนาแนนของละอองน้ํายาเคมีมากกวาเครื่องพนสารเคมีที่ไมไดติดตั้งระบบไฟฟาสถิตแรงดันสูงทํา

ใหเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีทางการเกษตรอันกอใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้น ลดสารเคมีฟุงกระจายที่สงผล

ตอมลภาวะอีกทั้งชวยรักษาความสะอาดของอุปกรณฉีดพนปองกันการอุดตันของหัวฉีดไมทําใหอุปกรณเปนสนิมผุ

พังและลดการใชปริมาณน้ํายาได 25 เปอรเซ็นต  ในการใชงานควรจัดทําระบบกราวดที่ดีเพื่อปองกันกระแสไฟฟา

ร่ัวอันจะทําใหเกิดความปลอดภัยมากขึ้นกอนนําไปใชงาน  
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