
การประยุกต์ใช้ รถฉีดพ่นยาก าจัดแมลงบนยอดมะพร้าว 
(Application of the crane insecticide sprayer on the top of coconut) 

 

มะพร้าวเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพืชชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากคนไทยรู้จักใช้เนื้อ
มะพร้าวในการบริโภคเป็นอาหารทั้งคาวและหวานในชีวิตประจ าวัน พ้ืนที่การเพาะปลูกมะพร้าวของประเทศไทย
ในปี 2554 มีพ้ืนที่ในการปลูกท้ังสิ้น 1.35 ล้านไร่และมีผลผลิตจ านวน 1.06 ล้านตัน ซึ่งจากส านักงานสถิติแห่งชาติ
ได้เคยส ารวจพบว่า ประชากรไทย 1 คน จะบริโภคเนื้อมะพร้าวประมาณปีละ 8,273.2 กรัม หรือประมาณ 18 ผล
ต่อคนต่อปี ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีพลเมืองประมาณ 55 ล้านคน จะใช้ผลมะพร้าวประมาณ 990 ล้านผล หรือ
ประมาณ 65เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด ส่วนที่เหลือประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด หรือ 489 
ล้านผล ใช้ในรูปของอุตสาหกรรมหรือส่งออก [1] เมื่อพิจารณาการส่งออก พบว่าประเทศใน กลุ่มอาเซียนเป็นผู้
ส่งออกมะพร้าวที่ส าคัญของโลก โดยประเทศไทยมีการส่งออกเป็นล าดับที่ 7 ของ โลก และเป็นอันดับ 5 ของกลุ่ม
อาเซียนมีการส่งออกมากที่สุด ถึง จ านวน 4.61 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 78 ของ การส่งออก แบ่งเป็นการส่งออก
จากประเทศ อินโดนีเซีย (42 เปอร์เซ็นต์) มาเลเซีย (17 เปอร์เซ็นต์) ฟิลิปปินส์ (16 เปอร์เซ็นต์) เวียดนาม (2 
เปอร์เซ็นต์) และไทย (1 เปอร์เซ็นต์) [2] ในปัจจุบันแมลงศัตรูมะพร้าวระบาดเป็นอย่างมาก เช่น แมลงด าหนามจะ
กัดกินยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ ท าให้ยอดอ่อนของมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต หนอนหัวด าจะแทะกินผิวใบมะพร้าว
จนใบแห้ง หากการท ารุนแรงอาจจะท าให้ต้นมะพร้าวตายได้ ด้วงแรดจะเจาะโคนทางใบมะพร้าวท าให้ทางใบหัก 
ถ้าโดนท าลายมากๆจะเกิดโรคยอดเน่า จนยืนต้นตายในที่สุด เป็นต้น เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นท าให้เกษตรกรมี
ผลผลิตลดลง และเกิดความเสียหายกับสวนมะพร้าวเป็นอย่างมาก เกษตรจึงใช้วิธีเพาะเลี้ยงแตนเบียนและน ามา
ปล่อยในสวนมะพร้าวแต่จะไม่มีความแม่นย าในการก าจัดแมลง และยังใช้วิธีการเจาะรูต้นมะพร้าวและน าสารเคมี
ใส่เข้าไป อาจท าให้สารเคมีติดมาให้ผลมะพร้าวและยังมีการสร้างเครื่องฉีดพ่นสารก าจัดแมลง แต่มีข้อจ ากัดใน
ความสูงของต้นมะพร้าว และน้ าหนักของไม้ไผ่ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าจึงมีความคิดริเริ่มออกแบบและสร้างเครื่อง
ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าวพร้อมระบบมองเห็นระยะไกล เพื่อลดและก าจัดความเสียหายของแมลงศัตรู
มะพร้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (2554) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องฉีดพ่นสารก าจัด
แมลงด าหนามมะพร้าว สร้างขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสนโดยมีหลักการท างานของเครื่องฉีดพ่นสารก าจัดแมลงด าหนามมะพร้าว จะใช้เครื่องตัดหญ้ามาต่อเติม
กับปั้มฉีดยาพร้อมแขนบูมแบบไม้ไผ่ยาว 8 เมตรโดยจะใช้ก าลังคนในการบังคับแขนบูมไปในบริเวณที่จะฉีดพ่นสาร
ก าจัดแมลงพร้อมระบบกลไกที่สามารถตัดหญ้าได้ และสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องลากจูง โดยใช้
เครื่องยนต์เบนซินขนาด 5 แรงม้าเป็นต้นก าลังในการขับเคลื่อน [3] 



    
 

ภาพที่ 1: แปลงปลูกมะพร้าวในประเทศไทย 

 
ภาพที่ 2: ลักษณะการท าลายที่เกิดจาก หนอนหัวด า 

 
ภาพที่ 3: ลักษณะการท าลายที่เกิดจาก แมลงด าหนาม 

 
ภาพที่ 4: ลักษณะการท าลายที่เกิดจาก ด้วงแรด 

ที่มาของปัญหาในการออกแบบสร้างและการประยุกต์ใช้รถฉีดพ่นยาก าจัดแมลงบนยอดมะพร้าวในสวนมะพร้าว
สมัยใหม่นั้น 1. เกิดจากเกิดอาการเมื่อยล้าในระหว่างการท างาน 2. เกิดจากความล่าช้าในระหว่างการท างาน 3.
เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน และ 4. เกดิการฉีดไม่ตรงกับจุดที่เกิดโรค สิ้นเปลืองสารเคมี 



 
 

ภาพที่ 5: ลักษณะการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานและสิ้นเปลืองสารเคมี 
 

การออกแบบเครื่องฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าวพร้อมระบบมองเห็นระยะไกลมีส่วนประกอบหลัก 7 
ส่วน คือ 1. โครงสร้างของเครื่อง 2. ระบบต้นก าลัง 3. ชุดขับเคลื่อน 4. ชุดเครน 5. ชุดถังเก็บและปั้มฉีดยา
6. ชุดหัวฉีดพร้อมระบบมองระยะไกล และ 7. ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ควบคุมการฉีด 
 

    
 

ภาพที่ 6:  รถฉีดพ่นยาก าจัดแมลงบนยอดมะพร้าว [4] 



1. โครงสร้างของเครื่อง 

 
ภาพที่ 7:  โครงสร้างของเครื่อง 

 

2. ระบบต้นก าลัง และ 3. ชุดขับเคลื่อน 

 
ภาพที่ 8:  ระบบต้นก าลัง และชุดขับเคลื่อน 

4. ชุดเครน  

 
ภาพที่ 9:  ชุดเครน 

5. ชุดถังเก็บและป้ัมฉีดยา 

 
ภาพที่ 10:  ชุดถังเก็บและปั้มฉีดยา 



6. ชุดหัวฉีดพร้อมระบบมองระยะไกล  

 
ภาพที่ 11:  ชุดหัวฉีดพร้อมระบบมองระยะไกล 

 

7. ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ควบคุมการฉีด 

 
ภาพที่ 12:  ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ควบคุมการฉีด 

  

จาการศึกษาลักษณะทางกายภาพของต้นมะพร้าวที่นิยมปลูกกันในประเทศไทยและวิธีการดูแล รักษาโรคที่เกิดกับ
ต้นมะพร้าว พบว่าเกษตรกรมีวิธีการรักษาโรคที่เกิดบนยอดมะพร้าวโดยการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าว 
จึงได้ศึกษาหาข้อมูลโรคแต่ละชนิด ที่สร้างปัญหาให้กับเกษตรชาวสวนมะพร้าว และวิธีการดูแลรักษาโรคของต้น
มะพร้าวว่าต้องท าอย่างไร หลังจากนั้นจึงได้ท าการออกแบบและท าการสร้างเครื่องฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงศัตรู
มะพร้าวพร้อมระบบมองเห็นระยะไกล โดยมีส่วนประกอบหลักๆ คือ โครงสร้างของเครื่อง ชุดขับเคลื่อน ระบบต้น
ก าลัง ชุดถังเก็บและปั้มฉีดยา ชุดเครน ชุดหัวฉีดพร้อมระบบมองระยะไกล ชุดควบคุมการขับเคลื่อนและตัวเครน 
และจะใช้คนปฏิบัติอย่างน้อย 1 คน จากการทดสอบสมรรถนะการท างานของเครื่องฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงศัตรู
มะพร้าวพร้อมระบบมองเห็นระยะไกลพบว่า จากการทดสอบหัวฉีดพ่นสารเคมีและความเร็วในการเคลื่อนพบว่า 
ระยะห่างระหว่างหัวฉีดกับเป้าหมายที่ดีที่สุดคือระยะ 1 เมตร ความสูงของต้นมะพร้าวที่เหมาะสม คือ 5-9 เมตร 
และมีความดันที่ 1.5 บาร์ มีอัตราการฉีดพ่นสารเคมี 0.0452 ลิตรต่อวินาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดคือ 
1.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 0.58 ลิตรต่อชั่วโมง มีความสามารถในการท างาน 
0.353 ไร่ต่อชั่วโมง ส่วนระบบมองเห็นระยะไกลพบว่าเมื่อชักเครนขึ้นถึงยอดมะพร้าว กล้องจะพบกับปัญหาของ
แสงแดดที่จะท าให้ภาพสว่างเกินไม่สามารถมองเห็นเป้าหมายได้ ส่วนกล้องที่เลือกใช้เป็นกล้อง Webcam ท าให้มี
ความคมชัดของภาพต่ ามาก พร้อมกับระยะทางของสายกล้องยาวจนเกิดปัญหาในการส่งเฟรมภาพช้า ดังนั้นควรมี
การปรับเปลี่ยนกล้องตัวใหม่ให้เข้าลักษณะการท างานมากขึ้น ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นหลังจากทดลองแล้ว 1. เครื่อง



ฉีดยอดฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูมะพร้าวพร้อมระบบมองเห็นระยะไกลต้นแบบ ที่ได้ออกแบบวิจัย ตัวเครนมีความ
ยาวที่จ ากัดไว้ที่ไม่เกิน 10 เมตร ถ้าน าไปใช้กับสวนมะพร้าวที่มีขนาดความสูงมากกว่า 10 เมตร ควรออกแบบตัว
เครนให้มีความยาวเพ่ิมขึ้น 2. กล้องที่น ามาใช้ ยังขาดความคมชัดของภาพจึงเกิดความไม่แม่นย าในการมองเห็น
ส่งผลให้การควบคุมหัวฉีดพ่นไม่ตรงจุด ควรใช้กล้องไร้สายที่มีคุณภาพสูง 3. อัตราเร็วในการยืดและหดกลับของ
เครนฉีดยอดมะพร้าวช้า ท าให้การควบคุมค่อนข้างใช้เวลานาน ควรเพ่ิมความเร็วรอบของมอเตอร์ให้มากขึ้น  4. 
เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการฉีดพ่นสารเคมีควรมีหัวฉีดอย่างน้อย 2 หัวฉีด และสุดท้าย 5. การขับเคลื่อนรถตัวเครน
มีการสั่นสะเทือน ควรออกแบบตัวเครนให้มีความแข็งแรงมากขึ้น 
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