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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศสําหรับ
จักรยานยนตพวงขาง และเพื่อหาสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสม 
กับอากาศสําหรับกับจักรยานยนตพวงขาง โดยเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศในแปลงผลไม
ติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง  ประกอบดวย  พัดลมแรงเหวี่ยง ชุดปรับมุม ตัวกระจายลม    
เครื่องยนตแก็ส หัวฉีดกรวยกลวง และปมกระแสตรง สามารถนําไปติดตั้งกับรถจักรยานยนต     
พวงขาง หรือรถเอทีวีได จากการทดสอบพบวา สมรรถนะในการทํางานของเครื่องฉีดพนสารเคมี
แบบผสมกับอากาศในแปลงผลไมสําหรับจักรยานยนตพวงขางที่ความเร็วรอบพัดลม 1,950 รอบตอนาที 
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 4 กิโลเมตรตอชั่วโมง มีสมรรถนะในการทํางานเทากับ 10 ไรตอชั่วโมง 
อัตราการใชสารเคมี 240 ลิตรตอช่ัวโมง อัตราสิ้นเปลืองแกส 1.2 กิโลกรัมตอช่ัวโมง ความหนาแนน
ของละอองสารเคมีเทากับ 19.33 ละอองตอตารางเซนติเมตร ขนาดละอองเฉลี่ย 61.2 ไมครอน         
โดยมีตนทุนอยูที่ 40,000 บาท สามารถคืนทุนไดในเวลา 0.365 ป หรือประมาณ 4 เดือน 14 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peera  Bunnag. (2012). Development of Air Blast Sprayer Install with Side Car. Thesis. M.Eng. 
(Engineering Management). Chanthaburi : Rambhai Bharni Rajabhat University. 

Advisory Committee 
 Assistance Professor Dr.Opas  Inthawong  Ph.D. (Education)                           Chairman 
 Dr.Sinat  Kosalanan  Ph.D. (Geotechnical Engineering)                                 Member 
 

Abstract 
 
 The objectives of this research were to develop an air blast sprayer and to determine  
the field capacity and efficiency of the air blaster sprayer which had been installed to the side car 
of a motorcycle. The sprayer was consisted of a centrifugal blower, an angle adjustment, a wind 
distributor, an LPG engine, a hollow injector, and a DC motor pump. The sprayer was then 
installed to the side car of a motorcycle or an ATV (All – Terrain Vehicle). The results indicate 
that the air blaster sprayer operates at blower speed of 1,950 rpm, the travel speed of 4 km/h,      
the field capacity of 10 Rai/h, the chemical flow rate at 240 liter/h, the LPG consumption was 
measured at 1.2 kg/h, the droplet density was at 19.33 drops/cm2 with the droplets size measured 
at 61.2 micron. The cost of the air blaster sprayer installed to the side car was 40,000 bath and 
will yield the return of investment within 0.365 year or, in real terms, 4 months and 12 days. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม โดยประชาชนประมาณรอยละ 63.50 สวนมาก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ 130.39 ลานไร 
ซ่ึงมีพื้นที่ปลูกผลไมประมาณ 8.176 ลานไร (ปราโมช  รวมสุข. ออนไลน. 2554)  
 ผลไมนับเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญประเภทหนึ่งของประเทศไทย โดยผลไมสามารถทํารายได
เขาประเทศปละหลายพันลานบาท และผลไมไทยยังเปนที่นิยมบริโภคกันทั่วไปทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  
 ประเทศไทยมีการผลิตผลไมเปนสินคาสําคัญประเภทหนึ่งของประเทศ โดยในป 2544 
ไทยมีการปลูกผลไมมากเปนอันดับที่ 17 ของโลก ดวยปริมาณ 7.56 ลานตัน คิดเปนรอยละ 1.62 
ของปริมาณการผลิตผลไมทั้งหมดในโลก และเปนอันดับที่ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต                 
รองจากฟลิปปนส (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ออนไลน. 2554) 
 ประเทศไทยยังมีการผลิตทุเรียนและลําไยมากเปนอันดับตนๆ ของโลก รวมถึงยังเปนประเทศ
ซ่ึงมีการผลิตผลไมเมืองรอนที่มีความหลากหลายประเทศหนึ่งของโลกดวย โดยในชวง 10 ปที่ผานมา 
ไทยมีปริมาณการผลิตผลไมรวมเพิ่มขึ้นจาก 6.38 ลานตัน เปน 7.56 ลานตัน สถิติการปลูกทุเรียน        
ในประเทศไทย ในป 2543 มีการปลูกทุเรียนทั้งหมดในประเทศไทย 783,645 ไร มีผลผลิต 648,904 ตัน 
ซ่ึงภาคที่ปลูกมากที่สุดก็คือภาคตะวันออก ซึ่งมีประมาณ 50.4 % รองลงมาก็คือ ภาคใต 44.31% 
และหากแบงพื้นที่การปลูกในภาคตะวันออก จะพบวา จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่การปลูกมากที่สุดถึง 
32.35% ของประเทศไทย รองลงมาเปนจังหวัดระยองที่ 14.14% (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 
ออนไลน. 2554) 
 ความตองการบริโภคผลไมนับวันก็ยิ่งจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากสาเหตุหลักคือจํานวน
ประชากรที่ เพิ่มมากขึ้นและความสนใจในสุขภาพก็มีมากขึ้นดวย  การผลิตผลไมถือไดวา                    
ไทยเปนประเทศที่มีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการผลิตผลไมเมืองรอนไดหลายชนิด 
ตั้งแตภาคเหนือจนถึงภาคใต สวนฤดูกาลใหผลผลิตผลไมแตละชนิดก็ยังแตกตางกันไปในแตละสภาพ
พื้นที่ของแตละภาค จึงเปนขอดีประการหนึ่งที่สงผลใหไทยมีผลไมหลากหลายชนิดหมุนเวียน         
ออกสูตลาดตลอดทั้งป 
 อยางไรก็ตามลักษณะการผลิตผลไมของประเทศไทยยังคงเปนการเกษตรแบบดั้งเดิม  
โดยไมไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตมากนักตลอดชวง 10 ป         
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ที่ผานมา ซ่ึงสาเหตุนี้เองที่สงผลใหปริมาณการผลิตผลไมของไทยไมไดเพิ่มสูงขึ้นมากเทาที่ควร         
จึงสมควรที่จะหาแนวทางปรับปรุงการผลิตผลไมใหมีคุณภาพและปริมาณที่สูงขึ้นหรือลดคาใชจาย
ในการผลิต เพื่อใหคุณภาพและปริมาณผลไมไดมีสูงขึ้นไป 
   
ตาราง  1 พื้นที่ปลูกผลไมอ่ืนๆ ที่นาสนใจในประเทศไทย 
 

ชนิด พื้นที่เพาะปลูก (ไร) ปริมาณการผลิต (ตัน) 
ลําไย 357,887 227,232 
เงาะ 507,000 618,000 
มะมวง 1,887,168 1,207,568 
ลองกอง 160,783 56,742 
มังคุด 317,274 162,788 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร. ออนไลน. 2554 
 
 ปจจุบันประเทศไทยกําลังมุงเนนและสงเสริมทางดานเกษตรกรรม เพื่อใหประชากรสวนใหญ
ของประเทศที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีอยู มีกิน มีรายไดเพียงพอตลอดทั้งป เพื่อการดํารงชีวิต              
ตามแนวทางพระราชดําริของ องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ใหประชาชนไดศึกษาและเรียนรู
ตามโครงการทฤษฎีใหม รวมถึงการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน (วัชรินทร  สิทธิเจริญ. 
ออนไลน. 2548)  
 ผลผลิตของทางการเกษตรจําเปนตองใชวิชาการเกษตรแบบสมัยใหม รวมกันกับเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตการเกษตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นกับพืชผลทางการเกษตร
ตางๆ เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด เปนตน โดยพืชผลเหลานี้เปนพืชเศรษฐกิจที่มักนิยมใช สารเคมี
โพแทสเซียมคลอไรด สารสาหรายไซโตเจน และรวมไปถึงยากําจัดแมลงและศัตรูพืชอ่ืนๆ เพื่อให
พืชผลทางการเกษตรดังกลาวไดผลิดอกและออกผล ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล (พีรพันธ  บางพาน. 
ออนไลน. 2546)   
 ปจจุบันการฉีดพนสารเคมีในสวนผลไมสวนใหญมักใชเครื่องพนน้ํายาเคมีชนิดใชปม
แรงดันสูง “Hydraulic Sprayer” ซ่ึงเครื่องชุดนี้ประกอบดวย ปมน้ํายาซึ่งเปนชนิดสูบชักวางในแนวนอน
ถูกขับดวยเครื่องยนตเล็กหรือมอเตอรไฟฟา มีสายยางชนิดทนความดันสูงตอระหวางทางออก           
ของปมกับกานหัวฉีดที่ปรับมุมละอองสเปรยได ความยาวของสายยางนี้มักไมเกิน 200 เมตร            
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สวนหัวฉีดมักเปนชนิดกลวยกลวง (Hollow cone type nozzle) ที่ปรับมานละอองสเปรยใหฉีด         

เปนมุมกวาง มีผลใหละอองมีขนาดเล็กอยูในระดับประมาณ 100 ไมครอน (100 μm) แตละออง
ลักษณะนี้ฉีดไดระยะใกลเทานั้น ดังนั้นเมื่อจะฉีดสวนบนของทรงพุม การปฏิบัติงานมักใชไมรวก
หรือไมไผตอดามขึ้นไป ทําใหการควบคุมลําบากและทํางานไดชาลง บางครั้งก็จะปรับใหฉีดพุง  
เปนลําขึ้นไป ซ่ึงคลอบคลุมพื้นที่ไดแคบ ทําใหละอองมีขนาดใหญและสิ้นเปลืองมาก ปญหา             
ของเครื่องฉีดพนสารเคมีชนิดนี้พอจะประมวลไดดังนี้  
 1. ส้ินเปลืองน้ํายามาก จากการสํารวจพบวาการฉีดตนมะมวงที่มีขนาดทรงพุม 6-8 เมตร 
จะสิ้นเปลืองน้ํายาตนละกวา 10 ลิตร ขนาดของละอองน้ํายาจะโตมากประมาณ 200-300 ไมครอน 
การสิ้นเปลืองนี้ เนื่องจากตองฉีดใหอาบชุมใบ  จึงทําใหน้ํายาสวนเกินไหลลงมายังพื้นดิน                    
ซ่ึงไมเกิดประโยชนอะไร เพราะโรคแมลงที่จะควบคุมอยูภายในทรงพุม โดยเฉพาะเมื่อปรับหัวฉีด
ใหฉีดเปนมุมแคบ น้ํายาจะพุงขึ้นไปเปนลําปะทะใบและไหลลงมากวา 80-90 % มีเพียงสวนนอย         
ที่จับอยูที่ใบ 
 2. ส้ินเปลืองแรงงานในการฉีดพนมาก ตองใชผูปฏิบัติงาน 3 คน โดยที่คนหนึ่งคุมเครื่อง
คอยผสมและเติมน้ํายา หนึ่งคนคอยลากสาย และอีกคนหนึ่งถือหัวฉีดไปฉีดตนไม สําหรับมะมวง       
ที่มีขนาดทรงพุม 6-8 เมตร จากการสํารวจพบวาตนหนึ่งอาจใชเวลาฉีด 2-3 นาที 
 3.  ฉีดพนไดไมสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในตรงกลางและยอดพุม อนึ่งโรคและแมลงที่อยู
ดานหลังใบมักจะรอดพนจากละอองน้ํายา เพราะละอองน้ํายาที่ฉีดไมแรงพอที่จะพลิกใบได 
 4.  รูของหัวฉีดมีการสึกหรอสูง ทําใหส้ินเปลืองน้ํายามากขึ้นไปอีก และขนาดของละออง
น้ํายาก็จะยิ่งโตมากขึ้น 
 5.  น้ํายาที่มากเกินไปมักไหลลงสูโคนตน ไหลบนผิวดินและลงสูน้ํา เปนการเพิ่มมลพิษ
แกส่ิงแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 ขนาดความโตของละอองที่เหมาะสมกับการควบคุมและทําลายแมลงศัตรูพืช ควรมีขนาด
ประมาณ 50 ไมครอน สวนละอองสเปรยที่ใชพนเพื่อกําจัดเชื้อราหรือแบคทีเรีย ควรมีขนาด
ประมาณ 40-150 ไมครอน เนื่องจากละอองมีขนาดเล็กมากจึงตองใชลมชวยนําไปปะทะใบและ         
เขาไปในทรงพุม เครื่องพนน้ํายาเคมีที่ เหมาะสมกับสวนผลไมจึงเปนชนิดเครื่องพนหมอก                
หรือเปนเครื่องใชลมเปาละออง (Air blast sprayer) ซ่ึงนอกจากจะไดละอองที่มีขนาดเล็กสม่ําเสมอแลว
ยังพัดพาไปไดทั่วถึงภายในทรงพุมและประหยัดน้ํายา (มงคล  กวางวโรภาส. ออนไลน. 2546) 
 เนื่องจากเครื่องพนสารเคมีที่ใชงานเปนเครื่องที่ผลิตในตางประเทศ มีความเหมาะสมกับ
ผลไมในประเทศตะวันตก ซ่ึงมีทรงพุมเล็ก ขนาดตนสม่ําเสมอ ชวงการออกดอกจะพรอมกันทั้งสวน 
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และสภาพพื้นที่สม่ําเสมอ อีกประการสําคัญคือ เครื่องเหลานี้มีราคาแพงมาก มีขีดจํากัดในเรื่องอะไหล
และการบริการ 
 ปญหาอีกประการคือแรงงานที่ เปนคนไทยที่จะมารับจางในภาคเกษตรหาไดยาก              
มักจะไปรับจางในภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ ดังนั้นจึงหันไปพึ่งแรงงานตางชาติ เชน กัมพูชา 
พมา มอญ และลาว ซ่ึงอัตราคาจางไมแตกตางกับแรงงานที่เปนคนไทย นอกจากนั้นแรงงานตางชาติ
ยังสรางปญหาคือการทะเลาะวิวาทกันเองและคนทั่วไป บางครั้งมีการทํารายเจาของสวนอีกดวย        
ทําใหเกิดภาวะการขาดแคลนแรงงาน 
 จากปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวจึงมีแนวความคิดสรางเครื่องมือเพื่อเปนทางเลือกใหกับเกษตรกร
นําเอาไปใชงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของการพน
สารเคมี ลดระยะเวลาการดําเนินการใหนอยลง พื้นที่การปฏิบัติงานไดมากขึ้น คือ “เครื่องฉีดพน
สารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง” อีกประการก็เพื่อจะทดแทนการใช
แรงงานมนุษยใหลดจํานวนการปฏิบัติงานลง และสามารถทํางานไดตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหไดพื้นที่        
ที่ทําการพนสารเคมีไดมากขึ้นตอระยะเวลาที่เทากัน 
  
วัตถุประสงคของการวิจัย    
 1. พัฒนาเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศสําหรับจักรยานยนตพวงขาง  
 2. เพื่อหาสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศ
ติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง  
 3. วิเคราะหผลเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเพื่อหาจุดคุมทุนและระยะเวลาคืนทุน 
        
ประโยชนของการวิจัย 
 1. ไดเครื่องฉีดพนสารเคมีตนแบบ เพื่อใชงานทางดานการเกษตร 
 2. เพื่อเปนขอมูลในการผลิตและพัฒนาเครื่องฉีดพนสารเคมี 
 3. ใหมีความปลอดภัยตอผูใชงานเครื่องฉีดพนไดตรงเปาหมาย 
 4. สามารถแกไขปญหาแรงงานคน และสามารถลดจํานวนแรงงานคนได 
 5. สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ฉีดพนไดช่ัวโมงละ 10 ไรข้ึนไป 
 6. สามารถลดอัตราการสูญเสีย การใชสารเคมีลงกวารอยละ 50 % 
 7. เพื่อการผลิตเครื่องฉีดพนสารเคมี ในเชิงพานิชยไดตอไปในอนาคต  
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ขอบเขตของการวิจัย  
 1. พัฒนาเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขางตนแบบ   
 2. หาประสิทธิภาพของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนต
พวงขาง  
 3. เปรียบเทียบสมรรถนะและประสิทธิภาพ ของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศ
ติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขางกับแรงงานคน 
 4. เพื่อขยายผลออกสูชุมชน และทองถ่ินใกลเคียง 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 เครื่องพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับแบบแรงดันของเหลว 
เนื่องจากเมื่อละอองสารเคมีที่ถูกฉีดพนจากหัวฉีดถามีขนาดละอองขนาดเล็กจะไมสามารถเคลื่อนที่
ไปไดไกล และมีอายุส้ันเนื่องจากระเหยไดงาย สวนละอองขนาดใหญสามารถเคลื่อนที่ไปไดไกล
และมีอายุนานกวา แตจะเกิดการสิ้นเปลืองสารเคมีมาก และมักจะรวมตัวกันบนใบไมจนหยดลงสูพื้น 
เครื่องพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศในตางประเทศไมเหมาะกับสวนผลไมประเทศไทย จึงมีแนวคิด
ออกแบบเครื่องพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศใหเหมาะสมกับการใชงานของเกษตกร ในการออกแบบ
เครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง เนนการใชวัสดุอุปกรณ            
ที่หาไดทั่วไป เลือกใชพัดลมระบายอากาศแบบใบพัดโคงหนาเนื่องจากมีใชกันอยางแพรหลายและ
ราคาถูก พัดลมและตัวประจายลมทําจากแผนโลหะชุบสังกะสี เลือกใชปมกระแสตรงแทนปม              
ที่ขับจากเครื่องยนต เพื่อลดภาระของเครื่องยนตที่ขับพัดลม และเลือกใชเครื่องยนตแก็ส LPG 
เนื่องจากมีคาใชจายในการทํางานต่ํามาก 
                
 
 



บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาสําหรับการออกแบบ             
จะชวยใหไดผลงานที่รัดกุมขึ้น โดยมีทฤษฎีและเกณฑตางๆ  ดังนี้  
 1. ประเภทและหลักการทํางานของพัดลม 
 2. การเปรียบเทียบประเภทและคุณสมบัติของพัดลมกับเครื่องอัดอากาศ 
 3. ประเภทและหลักการทํางานของปม 
 4. เครื่องพนสารเคมี 
 5. ขนาดและชนิดของหัวฉีด 
 6. ขนาดละอองน้ํายา 
 7. เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
ประเภทและหลักการทํางานของพัดลม 
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (ม.ป.ป. : 34) รายงานวา มาตรฐาน JIS 
กําหนดไววา พัดลมที่มีแรงดันลมต่ํากวา 1,000 (mm-น้ํา) เรียกวา แฟน (Fan) สวนพัดลมที่มีแรงดันลม
ตั้งแต 1,000 (mm-น้ํา) ขึ้นไป แตไมถึง 10 (M-น้ํา) (0.1 MPa) เรียกวา โบลวเออร (Blower) ทั้งสองชนิด
เรียกรวมๆ กันวา พัดลม 
 พัดลมมีหลายชนิด ตามขนาดอัตราไหลและความดันของของไหลที่ลําเลียง และ              
ตามวัตถุประสงคการใชงาน ดังตาราง 2 แบงเปนประเภทใหญๆ ไดเปนแบบ Centrifugal ซ่ึงทํางาน
ดวยการใหแรงหนีศูนยกลางใหเกิดกระแสในทิศทางตั้งฉากกับแกน แบบ Axial Flow ซ่ึงสรางกระแส
ของไหล (อากาศ) ในทิศทางเดียวกับเพลา แบบ Cross Flow ซ่ึงมีคุณสมบัติอยูระหวางทั้งสองแบบขางตน 
และแบบอื่นๆ อยางไรก็ตาม เพื่อสามารถติดตั้งและเชื่อมตอกับทอตางๆ ไดสะดวก พัดลมแบบ 
Centrifugal บางครั้งดูภายนอกแลวจะมีลักษณะเหมือนกับแบบ Axial Flow โดยทั่วไปพัดลมแบบ 
Axial Flow จะเหมาะกับความดันต่ํา-อัตราไหลสูง สวนแบบ Centrifugal จะเหมาะกับความดันสูง 
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ตาราง  2 พัดลมประเภทตางๆ 
 

แบบ ประเภท 
รูปรางใบพัด 
และตัวถัง 

ขอบเขตความจุ (Capacity)   
 (บน) อัตราไหล [m3/min] 
(ลาง) ความดันสถิต [mmHq] 

การใชงาน 

พัด
ลม

 C
en

tri
fug

al 

พัดลม 
Multiblade 
(Sirocco) 

 
0.5 - 20,000 

0.5 - 7.5 [kPa] 
การปรับอากาศ-ระบายอากาศ 
งานอุตสาหกรรม 

พัดลม 
Backward 

Curved Wheel 
(Turbo) 

 

fan 
~ 40,000 

~ 15 [kPa] ทอลมความเร็วสูง 
งานอุตสาหกรรม 

blower 
~ 5,000 

~ 0.1 [kPa] 

พัดลม Airfoil 
 

~ 40,000 
~ 10 [kPa] 

ทอลมความเร็วสูง การปรับ
อากาศขนาดกลาง-ใหญ  
งานอุตสาหกรรม 

พัด
ลม

 A
xia

l f
low

 

พัดลม 
Propeller  

~ 500 
~ 0.1 [kPa] 

พัดลมระบายอากาศ   
Unit Heater, Unit Cooler   
หอทําน้ําเย็น  
งานอุตสาหกรรม 

พัดลม Tube 
 

~ 40,000 
~ 10 [kPa] 

ระบายอากาศเฉพาะที ่
หอทําน้ําเย็นขนาดใหญ  
งานอุตสาหกรรม 

พัดลมมี Vane  
~ 60,000 

~ 0.1 [kPa] 
การปรับอากาศ-ระบายอากาศ 
งานอุตสาหกรรม 

พัดลม Cross Flow  
~ 500 

~ 1 [kPa] 
Fan Coil Unit 
งานอุตสาหกรรม 

 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. ม.ป.ป. : 34 
 

 อยางไรก็ตาม พัดลมแบบ Axial Flow ที่สามารถรองรับความดันไดพอสมควร และแบบ
Centrifugal ที่รองรับอัตราไหลไดพอสมควรก็พอมีอยู พัดลมแบบ Multiblade บางครั้งก็เรียกวา   
พัดลมแบบ Sirocco นิยมใชกันมากที่สุดกับการปรับอากาศและระบายอากาศ 
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 การจําแนกพัดลมสามารถแบงไดเปนประเภทใหญๆ ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศ
ได 2 ลักษณะ  ดังนี้ 
 พัดลมแบบหมุนแรงเหวี่ยง (Centrifugal Flow or Radial Fans) 
 พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหรือพัดลมซึ่งมีการไหลของอากาศในแนวรัศมี จะประกอบดวย
ใบพัดหมุนอยูภายในตัวเรือนของพัดลม (Fan House) ชุดใบพัดจะประกอบดวยแผนใบเล็กๆ
ประกอบเขาดวยกันเปนลักษณะกงลอ คาความดันของอากาศจะถูกทําใหมีคาสูงขึ้นภายในตัวเรือน
ของพัดลมซึ่งสามารถเพิ่มคาใหสูงขึ้นไดดวยการเพิ่มขนาดความยาวของใบพัด ซ่ึงจะทําใหแรงเหวี่ยง
หนีศูนยกลางภายในระบบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง อากาศจะไหลผานเขาไปในทอทางเขาโดยมีทิศทาง
ขนานกับแกนของใบพัดและไหลออกในทิศทางตั้งฉากกับแกนของใบพัดในทอทางออก พัดลม
ประเภทนี้จําแนกตามลักษณะรูปรางของใบพัดเปน 3 แบบ คือ 
 1. แบบใบพัดตรง (Straight Blade หรือ Radial Fans) พัดลมชนิดนี้มีจํานวนใบนอยที่สุด
ประมาณ 6 ถึง 20 ใบ และใบพัดจะอยูในระนาบรัศมีจากเพลา ใบพัดหมุนดวยความเร็วรอบอยางต่ํา
ประมาณ 500-3,000 รอบ/นาที ดังนั้นจึงเหมาะกับงานที่ตองการปริมาตรของอากาศที่ถูกขับเคลื่อน
จํานวนนอยๆ ที่มีคาความกดดันของอากาศสูงๆ 
 2. แบบใบพัดโคงไปขางหนา (Forward Curved Blade Fans) พัดลมชนิดนี้จะมีใบพัดโคง
ไปขางหนา ในทิศทางเดียวกับการหมุนของชุดใบพัด จะมีจํานวนแผนใบพัดประมาณ 20 – 60 ใบ 
ชุดใบพัดจะมีลักษณะคลายกับกรงกระรอก (Squirrel Cage)เพลาใบพัดจะมีขนาดเล็กหมุน               
ดวยความเร็วรอบที่สูงกวาพัดลมชนิดใบพัดตรง การทํางานของพัดลมชนิดนี้มีเสียงเบาที่สุด                 
มีขอเสียคือจะมีลักษณะที่มอเตอรจะทํางานเกินกําลังและมีชวงการทํางานของพัดลมที่ไมเสถียร 
ดังนั้นจึงไมควรใชกับงานหรือระบบที่มีอัตราการไหลของอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พัดลมชนิดนี้
จะใหคาความดันลมและอัตราการไหลของอากาศสูงที่สุด 
 3. แบบใบพัดโคงไปขางหลัง (Backward Curved Blade Fans) พัดลมชนิดนี้จะมีใบพัด
เอียงไปขางหลัง ในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางการหมุนของใบพัด จะมีจํานวนใบพัดประมาณ        
10 –50 ใบ และเปนพัดลมที่มีความเร็วรอบสูง ไมกอใหเกิดเสียงดังเกินควร ไมมีลักษณะที่มอเตอร
จะทํางานเกินกําลัง และไมมีชวงการทํางานที่ไมมีเสถียร เหมาะที่จะใชงานระบายอากาศและอากาศ
ที่ใชตองสะอาดดวย เนื่องจากสามารถที่จะควบคุมความกดดันและปริมาณลมไดงาย พัดลมชนิดนี้
จะมีราคาสูงกวาชนิดอื่นๆ เมื่อเทียบกับขนาดที่เทากัน 
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ภาพประกอบ 1  การไหลของอากาศผานตัวพัดลมแบบหมุน 
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. ม.ป.ป. : 35 
 

   
 (ก) ใบพัดโคงไปขางหนา   (ข) ใบพัดโคงไปขางหลัง 
 
ภาพประกอบ 2  พัดลมแบบหมุนเหวี่ยง 
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. ม.ป.ป. : 35 
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 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fans) 
 พัดลมแบบนี้อากาศจะไหลขนานกับแกนของใบพัด และตั้งฉากกับระนาบการหมุน       
ของใบพัด ชุดใบพัดจะถูกติดตั้งบนแกนเพลาขับของมอเตอรตนกําลัง ซ่ึงอยูภายในตัวพัดลม               
ทําใหมอเตอรสามารถระบายความรอนออกไปกับอากาศที่ถูกขับเคลื่อน พัดลมชนิดนี้มีราคาถูก 
การทํางานของพัดลมมีเสียงดังและมีชวงการทํางานของพัดลมที่ไมเสถียร จึงเหมาะกับงานระบาย
อากาศ มีขนาดเล็ก เคลื่อนยายงาย สามารถแบงได 2 ลักษณะ  คือ 
 1. ลักษณะที่พัดลมเปนเกลียว (Tube Aaxial Fans) พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน
ชนิดนี้ จะมีโครงสรางประกอบดวยชุดใบพัดซึ่งหมุนอยูภายในทอรูปทรงกระบอก ลมที่ถูกขับเคลื่อน             
ใหผานชุดใบพัดจะหมุนเปนเกลียว มีลักษณะการไหลแบบปนปวน พัดลมชนิดนี้ใหคาความกดดัน
ของลมปานกลาง 
 2. ลักษณะที่พัดลมเปนเสนตรง (Vane Axial Fans) พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน
ชนิดนี้ จะมีแผนครีบเพื่อใชในการบังคับการไหลของอากาศ ที่ถูกขับเคลื่อน ติดตั้งอยูภายในตัวเรือน
ของพัดลม บริเวณทอทางออกบริเวณดานหลังชุดใบพัดเพื่อชวยในการไหลของอากาศที่ถูกขับเคลื่อน 
มีการไหลเปนเสนตรงมากที่สุด ซ่ึงจะชวยลดลักษณะการไหลของอากาศปนปวนลดลง และ               
ลดพลังงานสูญเสียเนื่องจากการไหลของอากาศปนปวนภายในระบบใหนอยลง ทําใหประสิทธิภาพ
การใชงานและราคาสูงกวาพัดลมชนิด Tube Axial Fans  ดังภาพประกอบ 3 

 

  
 (ก) Tube Axial Fans   (ข) Vane Axial Fans 
 
ภาพประกอบ 3  พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน 
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. ม.ป.ป. : 36 
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การเปรียบเทียบประเภทและคุณสมบัติของพัดลมกับเคร่ืองอัดอากาศ 
 พัดลมและเครื่องอัดอากาศถูกจําแนกดังตาราง 3 โดยใชความดันขาออกเปนเกณฑ          
หากจําแนกจากหลักการทํางานแลว จะแบงใหญๆ ไดเปน แบบเทอรโบและแบบปริมาตร ยิ่งไปกวานั้น 
แบบเทอรโบจะมีระบบ Axial Flow และระบบ Centrifugal สวนแบบปริมาตรจะมีระบบลูกสูบและ
ระบบหมุน ซ่ึงจะมีชวงของปริมาณลม และความดันที่เหมาะสมขึ้นอยูกับรูปแบบ การเลือกใช            
จะเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดตามปริมาณลมและความดันที่ตองการใชงาน 
 1. ระบบ Axial Flow มีโครงสรางที่หมุนใบพัดดวยความเร็วสูง แลวใหอากาศไหลไป
ในทิศทางเพลาดวยแรงยกของใบพัดพัดลม Axial Flow นั้น จะหมุนใบพัดดวยความเร็วสูง จึงทําให
ทั้งพัดลมและมอเตอรมีขนาดเล็ก และมีขอดีอยูตรงที่สามารถติดตั้งในบางสวนของทอได ซ่ึงถูกนํามาใช 
ในการถายเทการปอนลม การปลอยลมออก การถายเทอากาศภายในอุโมงคตางๆ เปนตน สําหรับ
เครื่องอัดอากาศแบบAxial Flow นั้น ถูกนํามาใชในการปอนลมเขาสูเตา Blast Furnace สําหรับถลุงเหล็ก 
อุปกรณอัดอากาศสําหรับแยกอากาศ เปนตน 
 2. ระบบ Centrifugal มีโครงสรางที่ทําใหอากาศไหลไปในทิศทางรัศมีดวยแรงเหวี่ยง
ของใบพัด ซ่ึงจะเรียกพัดลมแบบหลายใบพัดวา Sirocco Fan ถึงแมจะมีประสิทธิภาพต่ํา แตเนื่องจาก
มีโครงสรางไมซับซอน จึงมีราคาถูก และถูกนํามาใชเปนพัดลมสําหรับอุปกรณระบายอากาศ            
หรือเครื่องปรับอากาศ สําหรับเครื่องอัดอากาศเทอรโบนั้น ถูกนํามาใชเปนเครื่องอัดกาซของโรงงาน
ตางๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรมเคมี เปนตน 
 3. เครื่องอัดอากาศระบบลูกสูบ เนื่องจากมีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีกําลังอัดสูง         
จึงถูกนํามาใชเปนเครื่องอัดอากาศอยางแพรหลาย 
 4. เครื่องอัดอากาศระบบหมุน แบงเปนพัดลม Roots Blower เครื่องอัดอากาศแบบทํางาน
โดยใบพัด และพัดลม Screw Compressor ระบบหมุนนี้จะตางกับระบบลูกสูบ ซ่ึงจะมีขอดีอยูที่สามารถ
ทําใหอุปกรณมีขนาดเล็กและน้ําหนักเบาโดยเพิ่มจํานวนรอบใหสูงขึ้นได 
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ตาราง  3 พัดลม เครื่องอัดอากาศ 
 

การจําแนก ความดันขาออก ประเภท 
fan ไมถึง 9.8 kPa แบบเทอรโบ (Axial Flow, Sirocco, Radial Flow, Turbo) 

โบลเวอร ไมถึง 9.8-98 kPa 
แบบเทอรโบ (Axial Flow, Radial Flow, Turbo) 
แบบปริมาตร (Roots Blower) 

เครื่องอัดอากาศ สูงกวา 98 kPa 

แบบเทอรโบ (Axial Flow, Radial Flow, Turbo) 
แบบปริมาตร ระบบหมุน (เครื่องอัดอากาศแบบทํางาน
โดยใบพดั Screw Compressor) 
ระบบลูกสูบ (เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ) 

 
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. ม.ป.ป. : 37 
 
ประเภทและหลักการทํางานของปม 
  ปมมีการประยุกตใชกันอยางกวางขวาง ซ่ึงถูกนํามาใชงานในหลายๆ ดาน สวนปริมาตร 
ก็มีตั้งแตรอยกวาวัตตจนถึง 6,000 kW ประเภทของปมที่มีการนํามาใชงานจริงนั้น สามารถแบงออก
ไดเปน 2 ลักษณะ  ดงันี้ 
 1. ปมแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal Pump) เปนปมประเภทที่สามารถผลิตเฮดน้ําโดยการเพิ่ม
ความเร็วของของน้ําซึ่งเกิดจากการหมุนของใบพัดไปตามตัวเรือนของปม ซ่ึงอัตราการไหลของน้ํา
จะแปรผันตามความดันดานขาออก (Discharge) เชน End Suction Pump, In-Line Pump, Double 
Suction Pump, Vertical Multistage Pump, Horizontal Multistage Pump, Submersible Pumps,   
Self-priming Pumps, Axial-Flow Pumps และ Regenerative Pumps 
 2. ปมแบบปริมาตรแทนที่เชิงบวก (Positive Displacement Pump) เปนปมประเภทที่ให
น้ําเขาไปแทนที่อยูในปริมาตรในเรือนปมอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะสามารถใหอัตราการไหลของน้ําที่คงที่ 
ถึงแมวาความดันดานขาออก (Discharge) จะมีการแปรผัน เชน Reciprocating Pumps, Power Pumps, 
Steam Pumps และ Rotary Pumps 
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ตาราง  4 ประเภทและหลักการทํางานของปม 
 

ประเภท
ของปม 

จํานวนชั้น 
และรูปแบบการดูด 

NS หลักการทํางาน 

Ce
ntr

ifu
ga

l P
um

p 

Tu
rbi

ne
* P

um
p 

1 ช้ัน 
แบบดูดเขาขางเดียว 
แบบดูดเขาสองขาง 

100 - 250 
น้ําจะไหลเขามาที่ข้ัว
ใบพัดในทิศทางเกือบ 
ตั้งฉากหรือเฉยีง 
เล็กนอยกบัเพลา   
จะกําเนิด Static Head  
และ Dynamic Head  
จากแรงเหวีย่งของใบพดั 

แปลง Dynamic Head 
เปน Static Head  
ดวย Guide Vane และ 
Spiral Casing หลายชั้น 120 - 200 

Ce
ntr

ifu
ga

l P
um

p 1 ช้ัน แบบดดูเขาขางเดียว 100 - 450 ไมมี Guide Vane  
จะแปลง Dynamic Head 
เปน Static Head  
ดวย Spiral Casing เทานั้น 

1 ช้ัน แบบดดูเขาสองขาง 120 - 750 

หลายชั้น 120 - 200 

M
ixe

d F
low

 Pu
mp

  

700-1200 

มีโครงสรางที่อยูระหวาง Mixed Flow Pump  
กับ Axial Flow Pump น้ําจะเขาไปในใบพดั 
ในทิศทางเฉยีงๆ กับแกน และไหลออก 
ในแนวเฉยีง ปมนี้จะกําเนดิ Static Head  
และ Dynamic Head ดวยแรงเหวีย่งของใบพัด 
และแรงสูบ 

Ax
ial

 Fl
ow

  

1200-2000 

น้ําจะไหลเขาไปในใบพัดตามทิศทางเพลา  
แลวไหลออกในทิศทางเพลาเชนกัน ซ่ึงจะกาํเนิด
Static Head และ Dynamic Head จากแรงสูบ 
ของใบพัด 

 

* หมายถึง Centrifugal Pump ที่มี Guide Vane 
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. ม.ป.ป. : 38 
 

 ปมทําหนาที่ในการสูบของเหลว จากจุดที่มีเฮดกดดันต่ํา (Low Pressure Head) โดยสง
ของเหลวดังกลาวออกไปตามระบบทอ ดวยเฮดความกดดันที่สูงกวาเดิม (High Pressure Head)         
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การที่จะใหของไหลไหลจากจุดที่มีเฮดกดดันต่ํากวาไปยังจุดที่มีเฮดความกดดันสูงนั้น จะตองใชปม
ทําหนาที่ในการปอนพลังงานกลใหแกของไหลนั้นๆ เพื่อที่จะทําใหของไหลมีพลังงานที่จะใช
ขับเคลื่อนตัวเอง โดยสามารถเอาชนะความตานทานที่จะเกิดขึ้นตอการไหลภายในระบบนั้น ปมจะสูบ
ของไหลจากทางดานดูด (Suction) และปลอยไปยังอีกดานหนึ่ง (Delivery) โดยรับพลังงานจาก
เครื่องตนกําลัง อาทิ เครื่องยนต มอเตอรไฟฟา เปนตน ปม สามารถจําแนกออกเปนลักษณะทางดาน      
ไฮดรอลิคส ไดเปน 4 ลักษณะ คือ 
 แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (Centrifugal Pump) 
 ปมประเภทนี้นิยมใชอยางแพรหลายในการสูบน้ํา นม สารหลอล่ืน สารละลายเคมี วัสดุ
ทางการเกษตรที่ใชในการแปรรูป เปนตน มีประสิทธิภาพในการสูบสูงถึง 90 % และยังสามารถ
ออกแบบเพื่อการทํางานที่ระดับความดันสูงได ช้ินสวนที่หมุนอยูภายในเรือนปมจะทําใหเกิดการขับดัน
ของไหล เรียกวา โรเตอร (Rotor) หรือใบพัด (Impeller) ตัวแพรกระจายน้ํา (Diffuser) จะเปนสวนที่
อยูกับที่ ทําหนาที่ในการเปลี่ยนเฮดความเร็ว (Velocity Head) ใหอยูในรูปความดันสถิต (Static Pressure) 
ของไหลที่ถูกสูบจะไหลผานเขาสูชองทางเขา ซึ่งขนานกับพื้นระนาบและถูกผลักดันออกไป           
ตามแนวรัศมีของใบพัดหรือโรเตอร กลไกการสงผานพลังงานในโรเตอรหรือใบพัด จะเปนผล        
จากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของของไหล กอใหเกิดความแตกตางความดันภายในระบบ                  
เกิดการขับดันของไหลใหเกิดการไหลในแนวเสนรอบวง (Tangentail Flow) เปนผลใหเกิดแรงเหวี่ยง
หนีศูนยกลาง (Centrifugul Force) ทําใหเกิดการไหลจากจุดศูนยกลางของใบพัดออกไปสูแนว          
เสนรอบวง ทุกทิศทางออกไปทางทอสง ดังนั้นของไหลที่ถูกขับดันออกมาก็จะมีทิศทางการไหล       
ที่เกิดจากผลรวมของแรงทั้งสอง ดังภาพประกอบ 4 และ 5 

 

 
 

ภาพประกอบ 4  ทิศทางการไหลของของไหลขณะผานออกจากใบพัดของ Centrifugal Pump 
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. ม.ป.ป. : 39 
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ภาพประกอบ 5  ลักษณะทั่วๆไปของ Centrifugal Pump 
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. ม.ป.ป. : 40 
 
 แบบโรตารี่ (Rotary Pumps) 
 ทํางานโดยอาศัยหลักการแทนที่ของเหลวภายในหองของตัวปมดวยการเคลื่อนที่ของชิ้นสวน 
ซ่ึงหมุนเพื่อทําใหเกิดความแตกตางของความดันภายในระบบ ของเหลวจะถูกดูดเขาและอัดใหเกิด
แรงดันสูงขึ้นแลวปลอยออกมาทางดานปลอย ช้ินสวนที่หมุนดังกลาวเรียกวา โรเตอร การหมุน          
ของโรเตอรจะกอใหเกิดการแทนที่ของของเหลวขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหของไหลที่ไหลผานปม             
มีอัตราการไหลอยางตอเนื่องตลอดเวลา ปมแบบนี้จะมีอัตราการสูบต่ํากวาปมประเภทอื่นๆ 
เนื่องจากอัตราการแทนที่ของเหลวมีคาต่ําโดยทั่วไปจะมีประสิทธิภาพประมาณ 80 – 85% ขึ้นอยูกับ
การสูญเสีย เนื่องจากความเสียดทานและคุณลักษณะของของไหลที่ใชสูบหรือมากกวานี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขที่ดีกวา  ดังภาพประกอบ 6 

 

 
 

ภาพประกอบ 6  ปมแบบโรตารี่แบบตางๆ  
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. ม.ป.ป. : 40 
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 ปมแบบเลื่อนชักหรือแบบลูกสูบ (Reciprocating Pumps) 
 ปมแบบเลื่อนชักจะมีลักษณะการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา โดยมีลูกสูบทําหนาที่ในการอัด
ของไหลภายในกระบอกสูบใหมีความดันสูงขึ้น ดวยการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา เหมาะสําหรับ   
สูบของไหลในปริมาณที่ไมมากนัก แตตองการเฮดในระบบที่สูง ของเหลวที่ใชปมประเภทนี้จะตองมี
ความสะอาดเพียงพอที่ไมทําใหช้ินสวนที่เคล่ือนที่ภายในกระบอกสูบเกิดการสึกหรอที่เร็วขึ้น        
การอัดตัวของของไหลแตละครั้งจะเปนจังหวะตามการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาของสูบ                    
ไมมีการตอเนื่องกันจึงทําใหการไหลของของไหลมีลักษณะเปนหวงๆ (Pulsation)  ดังภาพประกอบ 7   

 
 

ภาพประกอบ 7  ปมเลื่อนชักหรือแบบลูกสูบแบบตางๆ 
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. ม.ป.ป. : 41 
 

เคร่ืองพนสารเคมี 
 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (ออนไลน. 2553) กลาววา เครื่องพนสารเคมีเปนอุปกรณสําคัญ  
ที่เกษตรกรใชเพื่อแพรกระจายสารเคมีหรือปุย ใหคลุมเปาหมายที่ตองการ การใชสารปองกัน            
กําจัดศัตรูพืชใหไดผลดีและประหยัด ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของเครื่องพนสารนั้นๆ เครื่องพนสารเคมี
ที่ผลิตออกจําหนายเพื่อใชในสวนผลไมปจจุบันมีมากแบบหลายชนิด แตแบบที่นิยมใชกันมากคือ
แบบแรงดันน้ํา และแบบที่กําลังจะเขามาแทนที่ คือ แบบอาศัยลมพาหรือแบบผสมกับอากาศ  
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 1. เครื่องพนสารเคมีแบบแรงดันน้ํา เครื่องพนสารเคมีแบบนี้ อาศัยปมซึ่งทาํหนาที่         
ดูดและดันสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากถังเก็บใหผานหัวฉีดออกมาเปนละออง แลวเคลื่อนที่ไปยังใบพืช 
ซ่ึงเปนพื้นที่เปาหมาย ปมที่ใชกับเครื่องพนยาแบบนี้สวนใหญเปนแบบลูกสูบ เพราะปมแบบนี้          
ใหแรงดันสูงเหมาะสําหรับดันละอองยาใหออกไปไดไกลๆ เครื่องพนยาที่ใชปมแบบนี้จึงมักจะติดตั้ง
ถังเก็บความดันไวดวยเพื่อลดแรงกระโชกที่เกิดขึ้นในจังหวะอัดของปม  ดังภาพประกอบ 8 
  

 
 
ภาพประกอบ 8  เครื่องพนสารเคมีแบบแรงดันน้ํา 
 
 2. เครื่องพนสารเคมีแบบลมพาหรือแบบผสมกับอากาศ การทํางานของเครื่องพนสารเคมี
แบบนี้จะอาศัยสวนประกอบที่สําคัญ 2 สวน คือ ปมและลม โดยที่ปมจะทําหนาที่ดูดและดันสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ที่ละลายน้ําจากถังเก็บมาออกที่หัวฉีด ซ่ึงหัวฉีดนี้จะติดตั้งอยูในทิศทางของลมที่เกิดจาก  
การหมุนของพัดลม สําหรับจํานวนหัวฉีดนั้นอาจจะมีหลายหัวแลวแตการออกแบบ เมื่อน้ํายาถูกดัน
ออกจากหัวฉีด กระแสลมที่เกิดจากพัดลมจะพาละอองยาเหลานี้ไปยังเปาหมาย ดังนั้นขนาด              
ของละอองยาที่ผานหัวฉีดออกมาจึงจะสามารถที่จะกําหนดใหมีขนาดเล็กได โดยทั่วไปจะมีขนาด
เล็กกวาละอองที่เกิดขึ้นจากเครื่องพนสารเคมีแบบแรงดันน้ํา จึงทําใหปริมาณสารเคมีที่ใชตอไร
ลดลง นอกจากนั้นกระแสลมยังทําหนาที่เปาใบพืชใหพลิกไปมา จึงทําใหละอองยาเกิดการแทรกตัว
เขาไปภายในพุมไดอยางสะดวกและใบพืชสามารถรับละอองยาไดอยางทั่วถึง 
  เครื่องพนสารเคมีแบบนี้สวนใหญอาศัยกําลังจากรถแทรกเตอรมาใชในการพนน้ํายาเคมี 
สําหรับสวนประกอบที่สําคัญนั้น ไดแก ถังใสยา ปม ล้ินบังคับความดัน พัดลม และหัวฉีด สําหรับ
ตัวถังใสยานั้นโดยวัสดุที่ใชอาจจะทําจากโลหะหรือพลาสติก แตขอสําคัญคือจะตองไมเปนสนิม 
สําหรับขนาดนั้นตองไมใหญเกินกวาที่รถแทรกเตอรจะรับน้ําหนักได สวนใหญจะติดตั้ง                  
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อยูดานหลังรถ แตอาจจะติดตั้งไวดานหนาหรือดานขางได เพื่อเปนการกระจายน้ําหนักออกไป 
เพื่อใหรถแทรกเตอรทรงตัวไดดี สวนปากถังนั้นควรจะใหญพอที่จะใชมือลวงไปทําความสะอาดได
ถาจําเปน นอกจากนั้นก็ควรจะมีตะแกรงกรองแขวนแนบไวกับปากถัง เพื่อกรองสิ่งสกปรกออกจากน้ํา
ที่เติมเขาไปในถัง แตส่ิงที่ขาดไมไดก็คือที่กนถังควรจะมีรูระบายน้ํายา ซ่ึงจําเปนตองใชเมื่อมีการลางถัง 
ภายในถังน้ํายาสวนใหญจะมีกลไกสําหรับกวนน้ํายาติดตั้งไว  เพื่อปองกันไมใหสารเคมี                       
เกิดการตกตะกอน ในการพนตองใหหัวฉีดและปากปลองของพัดลมพัดใหญหันขึ้นดานบนทรงพุม  
เนื่องจากมาตรฐานการพนไดแบงปริมาณน้ํายาที่พนใสทรงพุมในแตละโซน  ดังนี้ 
  1/3 ของดานบนทรงพุมตองการน้ํายา 60% 
  1/3 ตรงกลางทรงพุมตองการน้ํายา 30% 
  1/3 ดานลางทรงพุมตองการน้ํายา 10%          
  เครื่องพนสารเคมีแบบนี้จะมีการจัดวางตําแหนงของหัวฉีดและพัดลมใหน้ํายาถูกพน
ออกมาได 3 รูปแบบ  เพื่อที่ละอองยาจะไดเดินทางไปสู เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ                     
ดังภาพประกอบ 9 
  2.1 แบบวงกลม เครื่องพนสารเคมีชนิดนี้จะมีการติดตั้งหัวฉีดเปนระยะๆ รอบๆ ใบพัด
เมื่อพัดลมเปาลมออกมาในแนวรัศมี น้ํายาจะกระจายออกโดยรอบ มีลักษณะคลายแพนหางนกยูง 
  2.2 แบบเปนลํา เครื่องพนสารเคมีชนิดนี้มีลักษณะคลายปนใหญ หรือเคร่ืองผสมปูน 
โดยจะติดตั้งหัวฉีดไวบริเวณขอบพัดลมจะเปาลมออกมา และสามารถพาละอองยาไปไดไกลกวา 
50 เมตร 
  2.3 แบบขนานพื้น เครื่องพนสารเคมีแบบนี้ จะจัดวางตําแหนงของหัวฉีดบนแขนพน
ที่ขนานกับพื้นดิน พัดลมจะอยูสูงกวาลมที่เกิดจากพัดลมจะพาละอองยาลงไปใตแขนพน ดังนั้น         
พืชเปาหมายจึงควรจะอยูต่ํากวาแขนพน 
 

 
            (ก) แบบวงกลม     (ข) แบบเปนลํา     (ค) แบบขนานพื้น 
 

ภาพประกอบ 9  เครื่องพนสารเคมีแบบลมพาหรือแบบผสมกับอากาศ 
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ขนาดและชนิดของหัวฉีด  
 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (ออนไลน. 2553) กลาววา หัวฉีดมีหลายชนิด ซ่ึงแตละชนิดมีรู         
ที่ใหน้ํายาเคมีผานออกมาเปนละอองอยูหลายขนาด ละอองยาที่กระจายตัวออกมานั้นมีขนาดตั้งแต                
1 ถึง 200 ไมครอน ละอองยาขนาดใหญมีแรงปะทะกับตนพืชไดดี แตพนออกไปไมไดไกล                
เทาละอองยาที่มีขนาดเล็กกวา ซ่ึงแบงออกเปนชนิดตางๆ  ดังนี้ 
 หัวฉีดแบบกรวย เปนหัวฉีดที่นิยมใชกันมากในการปองกันกําจัดศัตรูพืชประกอบดวย
ช้ินสวนสําคัญ 2 ช้ิน คือ รูหัวฉีด ทําดวยโลหะบางๆ เจาะรูขนาดเล็กตรงกลาง และแผนที่ทําใหเกิด
กระแสวน ทําดวยโลหะหรือวัสดุแข็งเปนแผนบางๆ หรือเปนแทงกลม มีรูหรือรองเอียงใหของเหลว 
ไหลผาน เพื่อใหเกิดการหมุนวนดานหลังของรูหัวฉีด และเมื่อผานรูหัวฉีดออกไปจะมีการกระจาย
ของละอองสาร มีดวยกัน 2 รูปแบบ ถาพื้นที่ตรงกลางของรูปกรวยนั้นเรียกวา หัวฉีดแบบกรวยกลวง 
(Hollow Cone Nozzle) แตถารูปกรวยนั้นมีละอองสารกระจายเต็มในวงกลม เรียกวาหัวฉีดแบบกรวยทึบ 
(Solid Cone Nozzle) โดยทั่วไปนิยมใหหัวฉีดแบบกรวยกลวงมากกวากรวยทึบเนื่องจากสิ้นเปลือง
สารนอยกวา  ดังภาพประกอบ 10 และ 11 
 
 
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 10  สวนประกอบของหัวฉีดแบบกรวย 
ที่มา : ภาควิชาเกษตรกลวิธาน. ออนไลน. 2553 
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ภาพประกอบ 11  หัวฉีดแบบกรวยกลวงและกรวยทึบ 
ที่มา : ภาควิชาเกษตรกลวิธาน. ออนไลน. 2553 
 

 หัวฉีดแบบรูปพัด หัวฉีดแบบนี้พนสารเคมีออกมาในลักษณะรูปวงรี เหมาะสําหรับพน
สารเคมีที่ใชปองกันและกําจัดวัชพืช แมลง หรือพนปุยใหแกพืช  ดังภาพประกอบ 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 12  การกระจายของละอองจากหัวฉีดรูปพัด 
ที่มา : ภาควิชาเกษตรกลวิธาน. ออนไลน. 2553 
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 หัวฉีดแบบกระทบ หัวฉีดแบบนี้ปลอยใหน้ํายาไหลพุงออกมาจากรูเปดและกระทบกับตัวกัน้
ทําใหน้ํายาแตกออกเปนละอองในลักษณะรูปวงรีที่ เ รียวยาวกวาหัวฉีดแบบรูปพัด สําหรับ                  
การติดตั้งนั้น อาจจะติดหัวฉีดไดทั้งในแนวนอน และในแนวตั้ง สวนใหญจะใชพนปุย หรือสารเคมี
กําจัดวัชพืชที่เจริญเปนตนออนแลว  ดังภาพประกอบ 13 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพประกอบ 13  หัวฉีดแบบกระทบ 
ที่มา : ภาควิชาเกษตรกลวิธาน. ออนไลน. 2553 
 
ขนาดละอองน้ํายา  
 ในการพนเพื่อควบคุมแมลงและโรคพืช มักตองการละอองขนาด 50-150 ไมครอน            
โดยความสัมพันธระหวางขนาดของละออง อุณหภูมิและความชื้นที่มีผลตออายุของละออง 
เนื่องจากละอองมีขนาดเล็กมาก ดังนั้นจึงระเหยหายไปในเวลาอันรวดเร็ว ความรูเร่ืองอัตราการระเหย 
หรืออายุของละอองจะชวยใหเลือกการปรับหัวฉีด ความดัน อัตราการพน ตลอดจนชวงเวลาที่พน 
เปนไปอยางถูกตอง เพื่อใหละอองมีอายุยาวนานเพียงพอที่จะสามารถควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช
อยางไดผล 
   

ตาราง  5 อายุของละอองและระยะทางที่ละอองรวงหลนที่ในสภาพอากาศนิ่ง อุณหภูมิ 30οC, 
ความชื้นสัมพันธ 50%  

 

ขนาดของละออง (ไมครอน) อายุของละออง (วินาท)ี ระยะทางที่รวงหลน (เมตร) 
50 4 0.15 
100 16 2.4 
200 65 39.0 

 

ที่มา : มงคล  กวางวโรภาส. ออนไลน. 2546 
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 จากตาราง 5 จะเห็นวาละอองขนาด 100 ไมครอน มีอายุเพียง 16 วินาที และระยะทาง        
รวงหลนเพียง 2.4 เมตร ดังนั้นการฉีดพนเขาในทรงพุมจะตองทั่วถึงจริงๆ และไมควรทํางาน             
ในอากาศรอนจัด องคประกอบที่สําคัญที่มีผลกระทบตออัตราการพนน้ํายาเคมีลงบนแปลงเพาะปลูก 
เพื่อใหตนพืชไดรับละอองยาอยางสม่ําเสมอ  ดังนี้ 
 1. ความดันของน้ํายาเคมี ถาน้ํายาเคมีถูกพนออกมาจากแขนพนยาดวยแรงดันสูง            
โดยที่ขนาดของหัวฉีดไมเปลี่ยนแปลง น้ํายาเคมีจะถูกพนออกมามากและขนาดของละอองยาจะเล็กลง 
 2. ความเร็วในการขับเคลื่อน ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอรสามารถทาํให
อัตราการพนยาเปลี่ยนแปลงไป โดยปกติทั่วไปปมของเครื่องพนยาจะหมุนอยูดวยความเร็ว 
540 รอบตอนาที โดยไดรับกําลังจากเพลาอํานวยกําลัง ดังนั้นความเร็วรอบของเครื่องยนตจะตองคงที่ 
(ประมาณ 2,000 รอบ/นาที) แตความเร็วของรถแทรกเตอรไดมาจากการเปลี่ยนเกียร โดยปกติความเร็ว
ในการพนยาจะมีคาประมาณ 5-7 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ถาลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงครึ่งหนึ่ง       
อัตราการพนยาก็อาจจะสูงขึ้นถึง 2 เทา 
 3. ความเขมขนของน้ํายาเคมี น้ํายาที่ผสมกับสารเคมีดวยอัตราสวนที่แตกตางกันยอมมี
ความเขมขนที่แตกตางกัน เครื่องพนยายอมใชความดันในการพนน้ํายามีความเขมขนสูงออกไป
มากกวาน้ํายาที่มีความเขมขนต่ํา (มงคล  กวางวโรภาส. ออนไลน. 2553)  
 CIBA-GEIGY (1989 : 124) ไดใหมาตรฐานของการกระจายของละอองที่ทําการ                 
ฉีดพนจากหัวฉีดไวว า  จํานวนละอองที่ทําการฉีดพนนั้นจะตองมีคา เฉลี่ยแลวประมาณ                       
20 ละอองตอตารางเซนติเมตร ซ่ึงการที่จะใหไดจํานวนละอองที่เหมาะสมนั้นจะตองมีปจจัย            
ในหลายๆ อยาง เชนความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องฉีดพน ความดันที่เหมาะสม ลักษณะ            
ของหัวฉีดละออง เปนตน 
 
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  
 ความหมายของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
 เศรษฐศาสตร หมายถึง การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อตอบสนองความตองการ         
ที่มีอยูอยางไมจํากัด  
 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม หมายถึง การใชทรัพยากรที่มีอยูในทางวิศวกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
โดยวัดจากคุณคาของผลงานดานวิศวกรรม  
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 ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม  
 ในทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรมสามารถจําแนกประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรหรือการวัด 
คุณคาของผลงานดานวิศวกรรมไดใน 2 ลักษณะ คือ ประสิทธิภาพเชิงฟสิกส และประสิทธิภาพ       
เชิงเศรษฐศาสตร  

1. ประสิทธิภาพเชิงกายภาพ คือ การเปรียบเทียบผลที่ไดรับ (Output) กับงานที่ใชไป (Input) 
ดังสมการ  

 

     ประสิทธิภาพเชิงกายภาพ    =       × 100       
 

     ประสิทธิภาพเชิงกายภาพมักมีคาไมเกิน 100% เนื่องจากจะตองมีการสูญเสียพลังงาน
ไปกับสภาพแวดลอม ผลที่ไดรับมักจะนอยกวางานที่ใชไปเสมอ  
 2. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร คือ การนําเอามูลคาของเงินที่ได (Worth) หารดวยมูลคา
ของเงินที่จาย (Cost) ดังสมการ  
 

     ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร  =     × 100       
 

  ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตรมักมีคามากกวา 100% เพราะถาหากนอยกวา 100% 
ถือวาโครงการนั้นขาดทุน  
 ความหมายและชนิดของตนทุน 
 1. ความหมายของตนทุน 
  ตนทุน  (Cost) หมายถึง  รายจายที่ เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ                  
โดยคาดหวังวาจะกอใหเกิดประโยชนหรือไดผลตอบแทนกลับมาไมวาในปจจุบันหรืออนาคต           
ซ่ึงการไดมาซึ่งสินคาและบริการนั้นอาจใชเงินสด สินทรัพยอ่ืนๆ หรือการใหบริการเพื่อแลกมาก็ได  
          ในทางบัญชี ตนทุน ยังหมายถึง ตัวเลขขอมูลทางบัญชีที่ไดทําการบันทึกไว เพื่อใช
ในการวางแผน ควบคุมการดําเนินงาน วางแผนงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบ จางแรงงาน 
ตลอดจนคํานวณออกมาเปนราคาขาย และประมาณการกําไร เพื่อใชในการตัดสินใจลดหรือเพิ่ม    
การลงทุนในอนาคต   
          ในดานการผลิตอุตสาหกรรม ตนทุน จะหมายถึง จํานวนเงินที่ใชจายไปในการผลิต
สินคาทุกขั้นตอน ในดานบริการตนทุน จะหมายถึง คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ           
แกลูกคาได เชน บริการธรุกิจสปาหรือนวดแผนไทย ตนทุนจะไดแก คาสถานที่และคาจางพนักงาน 
 2. ชนิดของตนทุน  
  2.1 การจําแนกตนทุนตามหนาที่การผลิต แบงออกไดเปน 3 ประเภท  คือ  

ผลที่ไดรับ (Output) 

งานที่ไชไป (Input) 

มูลคาของเงินที่ได (Worth) 

มูลคาของเงินที่จาย (Cost) 
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   2.1.1 คาวัสดุทางตรง (Direct Materials) เปนตนทุนที่นําไปซื้อหรือเพื่อใหไดมา
ซ่ึงวัตถุดิบซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตของสินคา  
   2.1.2 คาแรงงานทางตรง (Direct Labor) เปนตนทุนที่ใชในการจางแรงงาน 
เพื่อใหแรงงานดังกลาวนําวัตถุดิบมาทําการแปรสภาพเปนสินคาหรือบริการตางๆ เชน คาจาง               
ที่จายใหชางตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป  
   2.1.3 คาใชจายในการผลิต (Manufacturing Overhead) หรือคาโสหุย จะเปนคาใชจาย
อ่ืนๆ อาทิ คาไฟฟา คาน้ําประปา คาเชาโรงงาน เปนตน   
  2.2 การจําแนกตนทุนตามพฤติกรรมตนทุน แบงออกไดเปน 3 ประเภท  คือ  
   2.2.1 ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) จะหมายถึง ตนทุนที่มีจํานวนไมเปลี่ยนแปลง 
แปรผันตามปริมาณการผลิต ไมวาจะมีการผลิตมากนอยเพียงใด ตนทุนคงที่นี้จะเทาเดิมเสมอ           
แมวาจะไมมีการผลิตก็ตองเสียตนทุนนี้ เชน คากอสรางโรงงาน คาเครื่องจักร  
   2.2.2 ตนทุนแปรผัน (Variable Cost) จะหมายถึง ตนทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง 
แปรผันไปตามจํานวนการผลิต เมื่อการผลิตจํานวนมากขึ้นแลวตนทุนแปรผันจะมีจํานวนมากขึ้นดวย 
   2.2.3 ตนทุนรวม (Total Cost) หมายถึง ตนทุนทั้งหมดในการดําเนินการ ซึ่ง
เปนผลรวมของตนทุนคงที่และตนทุนแปรผันนั้นเอง 
  2.3 การจําแนกตนทุนตามความสัมพันธของตนทุนกับสาเหตุของทุน 
   2.3.1 ตนทุนทางตรง (Direct Cost) เปนตนทุนที่สามารถรูไดวาเกิดจากการทํา
กิจกรรมหรือการผลิตผลิตภัณฑใด เชน ตนทุนวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง ซ่ึงเราทราบวา 
จะนําไปผลิตสินคาใด 
   2.3.2 ตนทุนทางออม (Indirect Cost) จะเปนตนทุนของการดําเนินกิจกรรม      
หรือการผลิตที่ไมสามารถแยกไดวาเกิดจากกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ หรือแผนกใดโดยเฉพาะ เชน 
คาไฟฟา คาน้ําประปา คาเสื่อมราคาเครื่องจักร คาประกันภัย 
  2.4 การจําแนกตนทุนเพื่อใชในการตัดสินใจ และตนทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
   2.4.1 ตนทุนเริ่มแรก (First Costs) เปนตนทุนหรือคาใชจายทั้งหมดที่ตองจาย      
เมื่อเร่ิมมีการลงทุนหรือดําเนินการโครงการตางๆ คาใชจายหรือตนทุนนี้ ยกตัวอยางเชน คาซื้อที่ดิน 
คากอสรางอาคารโรงงาน คาเครื่องจักร คาติดตั้งเครื่องจักร 
   2.4.2 ตนทุนอนาคต (Future Cost) เปนตนทุนตางๆ ที่จะเกิดขึ้นหรือตองจาย       
ในอนาคต เพื่อใชประกอบในการตัดสินใจตางๆ ที่เกี่ยวของกับชวงเวลา 
   2.4.3 ตนทุนทางบัญชี (Book Cost) จะเปนตนทุนที่ลงหรือบันทึกไวในบัญชี        
ซ่ึงโดยปกติแลวการลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือสรางอาคารสถานที่ตางๆ จะมีการหักคาเสื่อมราคา       
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ในแตละปออก เชน เครื่องจักรราคา 1 ลานบาท หากเรากําหนดใหมีอายุการใชงาน 5 ป จะคิดคาเสื่อม
เทากับ 1,000,000/5 หรือ 200,000 บาทตอป ดังนั้นเมื่อเครื่องจักรดังกลาวใชงานไปแลว 4 ป จะมีมูลคา
ทางบัญชีเหลือ 200,000 บาท ในขณะที่หากนําไปขายจริงอาจไดราคามากกวาหรือนอยกวาราคา
ตามบัญชีดังกลาวก็ได 
   2.4.4 ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) เชน การเลือกลงทุนมี 3 แนวทาง
อาจไดกําไรตางกัน 
   2.4.5 ตนทุนจม (Sunk Cost) เปนตนทุนที่ไดจายแลวเมื่อในอดีต นอกจากนี้        
ยังหมายถึง ตนทุนที่ขาดหายไปไมสามารถเรียกกลับคืนได เชน เครื่องจักรเมื่อผานการใชงานมา 4 ป
แลวมีมูลคาทางบัญชีเมื่อหักคาเสื่อมแลวเหลือมูลคา 100,000 บาท แตเมื่อนําไปขายจริงไดราคาเพียง 
40,000 บาท เงินหกหมื่นบาทที่หายไปนี้คือตนทุนจมที่หายไปไมสามารถเรียกคืนได 
   2.4.6 ตนทุนเพิ่ม (Incremental Cost) เปนรายจายที่เพิ่มขึ้นในการเพิ่มการลงทุน 
ขยาย หรือเพิ่มการดําเนินงานจากในระดับปจจุบัน เชน การขยายธุรกิจ โดยการสรางโรงงานใหม 
ซ้ือเครื่องจักรใหมเพิ่มขึ้น 
   2.4.7 ตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal Cost) คือ ตนทุนที่เพิ่มขึ้นอันเปนผลจาก             
การผลิตสินคาเพิ่มขึ้น 1 หนวย 
   2.4.8 ตนทุนเปลี่ยนยายได (Postponable Cost) เปนตนทุนหรือคาใชจายที่สามารถ
กาํหนดลดหรือเพิ่มได เปลี่ยนไปตามความจําเปนในชวงเวลาตางๆ เชน คาใชจายในการบํารุงรักษา
เครื่องจักรหรืออาคาร ในชวงเวลาที่บริษัทขาดทุนหรือมีกําไรนอยอาจตัดคาใชจายสวนนี้ใหนอย      
แคเพียงพอตอความจําเปน โดยเก็บหรือยายคาใชจายไปดําเนินการในชวงที่บริษัทมีกําไรสูงหรือมีเงิน
เพียงพอ 
   2.4.9 ตนทุนแยกไดและตนทุนรวม (Traceable and Common Cost) การแยกประเภท
แบบนี้มักจะใชในกรณีที่มีการผลิตสินคามากกวาหนึ่งชนิด 
   2.4.10 ตนทุนทดแทนทรัพยสิน (Replacement Cost) เมื่อมีการลงทุนดําเนินโครงการ
ตางๆ ไปแลว โดยอาจมีการสรางอาคารโรงงาน ซ้ือเครื่องจักรอุปกรณ ส่ิงเหลานี้เมื่อมีการใชงาน   
ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมหรือลดประสิทธิภาพลง จําเปนตองมีการสรางหรือซื้อมาทดแทน 
เพื่อใหการผลิตสามารถดําเนินตอไปได คาใชจายในการซื้อเครื่องจักรเพื่อมาชดเชยของที่เสื่อมสภาพ 
เหลานี้จะเรียกวา ตนทุนทดแทนทรัพยสิน 
   2.4.11 ตนทุนเงินสด  (Cash Cost) เปนตนทุนหรือคาใชจายในการลงทุน           
หรือดําเนินการตางๆ ที่ชําระดวยเงินสด 
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   2.4.12 ตนทุนในการดําเนินการ หรือตนทุนในการดําเนินการผลิต เปนคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกิจการ หรือโครงการที่ไดลงทุนไป ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต 
การขาย การขนสงสินคาแกลูกคา ตลอดจนการบริหารงานในทุกขั้นตอน แบงออกไดเปน 4 สวนใหญๆ 
คือ 
    1) ตนทุนในการผลิต ซ่ึงสามารถแยกออกไดเปน 
     (1) คาวัสดุโดยตรง (Direct Material Cost) หรือคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต 
     (2) คาแรงงานโดยตรง (Direct Labor Cost) หรือคาจางแรงงานที่ใช     
ในการผลิต 
     (3) คาใชจายอื่นๆ หรือคาโสหุย (Overhead Cost) ไดแก คาพลังงาน 
คาซอมแซม 
    2)  คาใชจายในการขาย รวมถึงคาใชจายในการจางพนักงานขาย คาใชจาย
ในสํานักงานขาย คาขนสงสินคา คาโฆษณา เปนตน 
    3)  คาใชจายในการบริหาร ไดแก เงินเดือนพนักงาน คาใชจายในสํานักงาน 
คาใชจายเบ็ตเตล็ดตางๆ 
    4)  คาใชจายอื่นๆ เชน คาดอกเบี้ย คาประกันภัย 
 การวิเคราะหจุดคุมทุน 
 การวิเคราะหจุดคุมทุน (Break-Even Analysis) จึงเปนการวิเคราะหและอธิบายถึง
ความสัมพันธระหวางตนทุนการผลิต (ตนทุนคงที่ ตนทุนแปรผัน และตนทุนรวม) ตอปริมาณการผลิต
และราคาขาย (ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดรายได) โดยจุดคุมทุน (Break-Even Point) จะหมายถึงจุดที่ปริมาณ
การผลิตทําใหเกิดรายไดเทากับรายจายหรือตนทุนการผลิตพอดี ซ่ึงหากมีการผลิตนอยกวาปริมาณ
ของจุดคุมทุนนี้จะทําใหขาดทุน แตหากวาสามารถผลิตหรือขายไดมากกวาปริมาณของจุดคุมทุนนี้  
ก็จะเกิดกําไร 
 1. วิธีการวิเคราะหจุดคุมทุน 
  ในการวิเคราะหจุดคุมทุนอาจดําเนินการวิเคราะหไดใน 2 วิธี คือ การคํานวณจากตนทุน
และรายได และการวิเคราะหโดยใชกราฟ 
  1.1 การคํานวณจากตนทุนและรายได 
   1.1.1 ตนทุน (Cost) 
    ดังที่ไดกลาวไวขางตนวาในทางเศรษฐศาสตรสามารถแบงตนทุนออกไดเปน 
ตนทุนคงที่ ตนทุนแปรผัน และตนทุนรวม 
    ตนทุนคงที่ (Fix Cost) = ตนทุนที่คงที่ไมแปรผันตามจํานวนการผลิต 
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    ตนทุนแปรผัน (Variable Cost) = ตนทุนที่มีการแปรผันตามจํานวนการผลิต 
    ตนทุนรวม (Total Cost) = ตนทุนทั้งหมดที่ใชในการผลิตหรือก็คือผลรวม
ของตนทุนคงที่และตนทุนแปรผัน 
    ความสัมพันธระหวางตนทุนคงที่  ตนทุนแปรผัน  และตนทุนรวม            
สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ 
    Total Cost (TC) = Fix Cost (FC) + Variable Cost (VC) 
    โดย  VC = ราคาของตนทุนแปรผันตอหนวย x จํานวนทีไ่ด  
                   =  vc x Q 
    ดังนั้น  TC = FC + (vc x Q) ………………………………………..(1) 
    เมื่อ     Q = ปริมาณที่ผลิตหรือขาย 
                 FC = ตนทุนคงที ่
                 vc = ราคาตนทุนแปรผันตอหนวย 
   1.1.2 รายได (Revenue) 
    รายได คือ เงินที่ผูลงทุนไดรับตอบแทนอันเปนผลจากการลงทุนนั้น             
ในกรณีของการผลิตสินคาออกขาย รายไดที่ไดรับจะขึ้นอยูกับราคาและปริมาณสินคาที่ขาย           
ดังสมการ 
    TR = p x Q …. ……………………………………..(2) 
    เมื่อ  TR = รายได (Total Revenue; TR) 
     p = ราคาขายตอหนวย 

     Q = ปริมาณที่ผลิตหรือขาย 
   1.1.3 กําไร (Profit) 
    กําไรเปนผลตอบแทนที่ผูประกอบการหรือนักลงทุนไดรับจากการดําเนิน
กิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงปกติแลวก็คือสวนตางของรายไดที่ไดรับกับตนทุนที่ไดลงทุนไปทั้งหมด ดังสมการ 
    Profit (π) = รายได (TR) – ตนทุน (C) 
    จาก (1) และ (2) จะได 
    π = pQ – [FC + (vc x Q)] 
    หรือ  π = Q (p-vc) – FC ………………………………..(3) 
   1.1.4 จุดคุมทุน (Break-Even Point) 
    ดังที่ไดทราบจากขางตน จุดคุมทุนเปนจุดที่รายไดที่ไดรับจากการดําเนินการ
หรือการลงทุนเทากับรายไดที่ไดรับพอดี หรือกลาวไดวาที่จุดคุมทุนตนทุนจะเทากับรายได  ดังสมการ 
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    ตนทุน (TC) = รายได (TR) 
    จากสมการ (1) และ (2) จะได 
    FC + Q(vc) = p x Q 
    หรือ Q* = FC / (p – vc) 
    โดย Q หรือ Q* จะเปนปริมาณการผลิตที่คุมทุน (เปนจุดที่จะชวยตัดสินใจวา 
ผูประกอบการตองมีการผลิตและขายอยางนอยเทาไรจึงจะคุมทุนพอดี) 
  1.2 การวิเคราะหโดยใชกราฟ 
   การวิเคราะหจุดคุมทุนยังสามารถอธิบายไดโดยใชกราฟ โดยใหแกนตั้งของกราฟ
แสดงจํานวนตนทุนและรายได ในขณะที่ใหแกนนอนแสดงปริมาณการผลิต  ดังภาพประกอบ 14  
เสนแสดงรายไดจะเปนเสนทอดขึ้นออกจากจุดกําเนิด ซ่ึงแสดงวาเมื่อไมมีการผลิตหรือขายจะไมมีรายได 
แตเมื่อขายสินคาไดมากขึ้นจะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น สําหรับตนทุนในภาพประกอบ 14 แสดงใหเห็นวา 
ตนทุนรวมจะเปนผลรวมของตนทุนคงที่กับตนทุนแปรผัน เสนแสดงตนทุนจะเปนเสนทอดขึ้น
เชนเดียวกับรายได แสดงใหเห็นวา เมื่อมีการผลิตเพิ่มขึ้นตนทุนในการผลิตจะเพิ่มขึ้นดวย แมไมมี
การผลิตเลย (ที่จุด 0) ก็จะมีตนทุนเทากับ a เนื่องจากคา a ดังกลาวเปนตนทุนคงที่ที่ไมวาจะผลิตสินคา
หรือไมก็ตามก็ตองเสียคาใชจายนี้ไป 

 
 

ภาพประกอบ 14  การวิเคราะหจุดคุมทุนโดยใชกราฟ 
ที่มา : ไพบูลย  แยมเผื่อน. 2545 : 10 
 
 จากการประยุกตเพื่อหาระยะเวลาคืนทุนจากสูตร Single Payment Compound Amount Factor 
(SPCAF) (ไพบูลย  แยมเผื่อน. 2545 : 10)  
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  F  =  จํานวนเงนิตน หรือมูลคาเทียบเทาปจจุบัน 
  i   =  อัตราดอกเบี้ย (คิดเปนทศนิยม) เชน อัตราดอกเบี้ย 5% จะ = 5/100 = 0.05 
  n  =  ระยะเวลาในการคิดดอกเบี้ย 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 เธียรชัย  สันดุษฎี (ออนไลน. 2542) ไดทําการศึกษาเรื่อง “เครื่องพนสารเคมีชนิดของเหลว
แบบพนหมอกสําหรับพืชไร” เพื่อการออกแบบและสรางเครื่องพนหมอก ซ่ึงประกอบดวย ปมน้ํายา
สารเคมีแบบสูบชัก และปมอากาศแบบสูบชักเชนกัน มีถังบรรจุสารเคมี 150 ลิตร และหัวฉีดเปนแบบ
ชนิดหัวฉีดพนหมอก ใชความดันอากาศและแรงดันจากปม โดยมีรูหัวฉีดแบบกรวยพัด อาศัยเพลา
อํานวยกําลังจากแทรกเตอรดวยความเร็วรอบใชงาน 540 รอบตอนาที จากการทดสอบเครื่องพน
สารเคมีแบบหมอกกับตนมันฝรั่ง โดยมีความสูงประมาณที่ 200-250 มิลลิเมตร โดยปลูกเปนรองละ 
2 แถว  ความกวางของรอง 1 เมตร ยาว 30 เมตร ระยะหางระหวางแถว 0.5 เมตร และระยะหาง
ระหวางตน 0.3 เมตร ผลจากการฉีดพนพบวา ความดันน้ํายาสารเคมีและความดันอากาศที่เหมาะสม
คือ 15 และ 4 กิโลปาสคาล ตามลําดับ ซ่ึงมีอัตราการฉีดพนน้ํายาสารเคมี 291.9 ลิตรตอไร จํานวน
ละอองน้ํายาสารเคมีตอตารางเซนติเมตรเทากับ 197.25 และขนาดละอองน้ํายาสารเคมีโดยเฉลี่ย
เทากับ 95.764 ไมครอน โดยความสม่ําเสมอของละอองน้ํายาสารเคมีเทากับ 1.122 ดวยความเร็ว           
ในการเคลื่อนที่เทากับ 3.04  กิโลเมตรตอช่ังโมง 
 วัชรินทร  สิทธิเจริญ (ออนไลน. 2548) ไดพัฒนาเครื่องพนสารเคมีเพื่อใชสําหรับพนสารเคมี 
รวมทั้งยากําจัดแมลงชนิดตางๆ สําหรับพืชผลการเกษตร เชน ลําไย มะมวง และล้ินจี่ เครื่องพน
สารเคมีที่สรางขึ้น มีตนกําลังจากเครื่องยนตเบนซินกําลังขับ 16 hp ตอเขากับแกนเพลาความเร็วรอบ
สูงสุด 4,000 รอบ/นาที สงกําลังไปขับเคลื่อนลอดวยความเร็วรอบ 10–17 ม./นาที ลักษณะการทํางาน
ของเครื่องพนสารเคมี สามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ดวยเสาและมีหัวฉีด 2 หัว พนสายสลับกันไป-มา 
สามารถปรับระดับความเร็วในการสายพนได 2 ระดับ คือ สายพนแบบชาและสายพนแบบเร็ว            
มีแขนกระดกขึ้น-ลง เปนมุมประมาณ 45 องศา ทําใหสามารถฉีดพนในระดับความสูงของไมผล 
หรือพันธุไมตางๆ ไดตั้งแต 2.5-5 เมตร และรัศมีวงกวางในการฉีดพน 2-5 เมตร เครื่องพนสารเคมี
จะมีถังบรรจุสารเคมีขนาด 80 ลิตร มีอัตราการฉีดพน 13.5-25.5 นาที/ถัง 
 มงคล  กวางวโรภาส (ออนไลน. 2546) ไดวิจัยและพัฒนาเครื่องพนหมอกในสวนผลไม
โดยออกแบบสรางและทดสอบเครื่องพนหมอกชนิดปากปลอง ตัวเครื่องประกอบดวย พัดลมชนิดเหวี่ยง
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หนีศูนย จํานวน 2 ชุด ติดตั้งเรียงกันบนโครงเครื่องชนิดลอเล่ือน ซ่ึงฉุดลากและขับโดยแทรกเตอร 
ขนาดประมาณ 50 แรงมา โดยไดออกแบบและศึกษาปากปลองสองชนิด จากชนิดแรกมีลักษณะ
เปนกรวยสวมปากปลองพัดลมและมีลิ้นแบงลม ปากปลองของพัดลมทั้งสองชุดอยูตางระดับกัน          
มีหัวฉีดติดตั้งที่ปากกรวย และปากปลองชนิดที่สองเปนทอลมที่โคงงอได มีกลไกโยกปากปลอง        
ใหสายขึ้นลงดวยอัตราความเร็วประมาณ 1 รอบ/วินาที มีหัวฉีดติดตั้งที่ปลายปากปลองเชนกัน 
หัวฉีดที่ใชเปนชนิดกรวยกลวง ความดันน้ํายาเคมีประมาณ 25 บาร พัดลมชุดใหญเปาลมออกมา       
ในอัตราประมาณ  200 ลูกบาศกเมตร/นาที พัดลมชุดเล็กเปาลมออกมาในอัตราประมาณ                     
120 ลูกบาศกเมตร/นาที ความเร็วเฉลี่ยที่ปากปลองประมาณ 50 และ 32 เมตร/วินาที ตามลําดับ          
จากการทดลองพนตนมะมวงที่มีความสูงประมาณ 6 เมตร และมีเสนผาศูนยกลางทรงพุมประมาณ 
4-5 เมตร พบวาพนไดทั่วถึงประมาณ โดยที่ปากปลองชนิดแรกมีจํานวนละอองเฉลี่ยประมาณ           
59 ละออง /ตารางเซนติ เมตร  และปากปลองชนิดที่สองมีจํานวนละอองเฉลี่ยประมาณ                        
59 ละออง/ตารางเซนติเมตร และเปนการพนใสดานเดียว ส้ินเปลืองน้ํายาเฉลี่ยประมาณ 2 ลิตร/ตน 
เวลาที่พนใสตนโดยตรงเทากับ 10 วินาที/ตน หากตองการพนใหมากกวานี้ ทําไดโดยพนใส               
ทั้งสองดานซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ํายาและเวลาที่ใชพนมากขึ้นประมาณเทาตัว 
 ทรงศักดิ์  ปญญาสงค (ออนไลน. 2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเครื่องพนสารเคมี
การเกษตร” เพื่อศึกษาพัฒนาเครื่องพนสารเคมีการเกษตรแบบสะพายหลัง โดยใชหัวพนแบบจานเหวี่ยง
ใชปมไฟฟากระแสตรง ขนาด 12 โวลต เพื่อปมสารเคมีไปยังหัวพนแบบจานเหวี่ยง และถังน้ํายา        
มีความจุ 10 ลิตร ที่แขนของเครื่องพนมีความยาว 150 เซนติเมตร และที่จานเหวี่ยงสามารถปรับมุม
ใชงานไดตามที่ตองการ ผลการทดสอบจากการออกแบบและการสรางเครื่องพนสารเคมีการเกษตร
พบวา องศาของมุมจานเหวี่ยงที่ 30, 30 และ 60 องศา กับแนวระดับไมมีผลตอสัมประสิทธ              
การกระจายตัว แตมีผลตอพื้นที่ฉีดพนคือมุมของจานเหวี่ยงเพิ่มขึ้น พื้นที่ในการฉีดพนลดลง ดังนั้น
มุมจานเหวี่ยง 0 องศา จึงเหมาะสมที่สุด และความเร็วในการเคลื่อนที่ไมมีผลตอสัมประสิทธ            
การกระจายตัวเมื่อทํางานที่ความถี่ในการสายแขนพนดวยความถี่ประมาณหนึ่งรอบตอวินาที 
 นพดล   ตรีรัตน (ออนไลน. 2549)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “การออกแบบ สรางและประเมินผล 
เครื่องพนสารเคมีสําหรับรถไถเดินตาม” ซ่ึงมีแนวทางการศึกษาที่ประกอบไปดวย การศึกษาและ
ประเมินผลเบื้องตน การพนสารเคมีของเครื่องพนสารเคมีแบบตางๆ สําหรับรถไถเดินตาม              
การออกแบบและสรางเครื่องพนสารเคมีสําหรับรถไถเดินตาม และประเมินผลเครื่องพนสารเคมี
สําหรับรถไถเดินตาม โดยใชอัตราการทํางานเชิงพื้นที่ ประสิทธิภาพการทํางานระยะหนากวาง      
การพนน้ํายาสารเคมี เปอรเซ็นตการกระจายตัวของละอองน้ํายาสารเคมี และอัตราการใชน้ํายาสารเคมี 
เปนคาชี้สมรรถนะในการทํางาน  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
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 1. เครื่องพนสารเคมีสําหรับรถไถเดินตาม ติดตั้งเขากับรถไถเดินตามที่คานลาก              
ของตัวรถไถเดินตาม เครื่องพนสารเคมีสําหรับรถไถเดินตามดังกลาวนี้ มีหัวฉีดเปนแบบอุปกรณ
เพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นในบรรยากาศ 
 2. หลักการออกแบบเครื่องพนสารเคมีสําหรับรถไถเดินตามจะติดตั้งถังบรรจุน้าํยา
สารเคมีไวเหนือระดับหัวฉีด เนื่องจากหัวฉีดแบบอุปกรณเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้น                     
ในบรรยากาศ ใชแรงดันบรรยากาศไมไดใชปมแรงดัน เพื่อใหน้ํายาสารเคมีไหลตลอด จึงตองติดตั้ง
ถังบรรจุน้ํายาสารเคมีไวเหนือระดับหัวฉีด 
 จากงานวิจัยขางตนจะเห็นวา เครื่องพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศมีความเหมาะสม และ
มีประสิทธภิาพสูง ที่จะนํามาใชกับสวนผลไม  
 
 
 



บทที่  3 
แผนการวิจัย 

 
อุปกรณ 
 1. เครื่องวัดความเร็วรอบ ยี่หอ Instruments Digital รุน DT2234A 
 2. เครื่องวัดความเร็วลม  
 3. นาฬิกาจับเวลา  
 4. กระดาษสําหรับเครื่องพิมพ Inkjet 
 5. หมึกสําหรับเครื่องพิมพ Inkjet 
 6. เทปวัดระยะ 
 7. วาลวปรับความดันและเกจวัดความดันแก็ส 
 8. คลิปแอมมิเตอร 
 9. ตาชั่ง 
 
วิธีการ 
 1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการฉีดพนสารเคมีในแปลงผลไมของเกษตรกร เชน รูปแบบ        
การฉีดพน เครื่องมือที่ใช รูปแบบของแปลงผลไม คาใชจายในการฉีดพน 
 2. ออกแบบเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง 
 3. จัดหาอุปกรณและสรางเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนต
พวงขาง 
 4. ทดสอบสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และปรับปรุงเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศ
ติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง 
 5. สรุปผลการดําเนินการวิจัย 
  
การเก็บขอมูล 
 1. สมรรถนะของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง
หาไดจาก  
    
  สมรรถนะ (ไรตอช่ัวโมง)  =  
  

จํานวนพื้นที่ทีฉี่ดพนได (ไร) 

เวลาที่ใช (ช่ัวโมง) 
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น้ําหนกัแกสทีใ่ช (กิโลกรัม) 

    เวลาที่ใช (ช่ัวโมง) 

  อัตราการใชสารเคมี (ลิตรตอช่ัวโมง)   =  
  
  
  อัตราการสิ้นเปลืองแกส (กโิลกรัมตอช่ัวโมง)   =  
 
 2. ประสิทธิภาพของครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง  
หาไดจาก 
 
  จํานวนละอองสารเคมีตอพื้นที่ = 
 
  ขนาดละอองสารเคมีหาจากการถายภาพละอองสารเคมีและใช Software Perfect 
Screen Ruler 3.0 อเล็กแซนเดอร (Alexander. 2009 : 139) เพื่อวัดขนาดละอองสารเคมี 
   
การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหขอมูลทางวิถิติเพื่อหาสภาวะการทํางานที่เหมาะสม 
 2. วิเคราะหและประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรมดวยการหาตนทุน คาเสียโอกาส
จุดคุมทุน และระยะเวลาคืนทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เวลาที่ใช (ช่ัวโมง) 

จํานวนละอองสารเคมี 

ขนาดพื้นที่ทีก่าํหนด 

ปริมาณสารเคมีที่ใช (ลิตร) 
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สถานที่และระยะเวลาทําการวิจัย 
     สถานที่ดําเนินการ แปลงผลไม ในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555  
 
                                     ระยะเวลา 
        รายละเอียด 

2554 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. 

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการฉีดพน  
    สารเคมใีนแปลงผลไมของเกษตรกร  
2. ออกแบบเครื่องฉีดพนสารเคมี 
    แบบผสมกับอากาศติดตั้งกับ 
    จักรยานยนตพวงขาง 
3. จัดหาอุปกรณและสรางเครื่องฉีดพน
    สารเคมีแบบผสมกับอากาศ 
    ติดตั้งกับจกัรยานยนตพวงขาง 
4. ทดสอบสมรรถนะ ประสิทธิภาพ 
    และปรับปรุงเครื่องฉีดพนสารเคมี 
    แบบผสมกับอากาศติดตั้งกับ 
    จักรยานยนตพวงขาง 
5. สรุปผลการดําเนินการวิจยั 

         

 
 



บทที่  4 
ผลและการวิจารณ 

 
การฉีดพนสารเคมีในแปลงผลไมของเกษตรกร 
 จากการสํารวจสวนผลไมในเขตอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบวาสวนใหญผลไม
ที่นิยมปลูก คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง เปนตน เกษตรกรที่มีพื้นที่นอยถึงปานกลาง สวนใหญ
ฉีดพนสารเคมีดวยเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบแรงดันของเหลว (ปมสามสูบ) ขับดวยมอเตอรไฟฟา
ขนาด 2-3 แรงมา หรือเครื่องยนต (ทั้งเบนซินและดีเซล) ทางการเกษตรขนาด 5-7.5 แรงมา               
โดยจะดูดสารเคมีจากถังผสมสารเคมีขนาด 200-1,000 ลิตร ตอสายยางทนแรงดันสูงความยาว          
50-100 เมตร ใชหัวฉีดแบบกรวยกลวงที่สามารถปรับใหเปนละอองขนาดเล็กหรือพุงเปนลําได         
ถาปรับเปนละอองขนาดเล็กละอองสารเคมีจะแผกวางแตไปไดไมไกล ถาปรับใหสารเคมีพุงเปนลํา
จะไปไดไกลแตเปลืองสารเคมี) อาจตองตอกับไมรวกถาฉีดพนสารเคมีในตนไมขนาดใหญที่มีความสูง
มากกวา 6 เมตร ซ่ึงการปฏิบัติเชนนี้จําเปนตองใชพละกําลังอยางมากในการลากสายยาง ใชเวลา       
ในการฉีดพน 2-5 นาทีตอตน อีกทั้งยังมีการสิ้นเปลืองสารเคมี เนื่องจากการเคลื่อนยายระหวางตน
และระหวางแถว ตองมีความชํานาญในการปฏิบัติ และเสี่ยงตอการสะสมสารเคมีมีพิษ เนื่องจาก        
ผูปฏิบัติตองสัมผัสสารเคมีเปนเวลานาน  
 สวนในสวนผลไมที่มีขนาดใหญ สวนใหญฉีดพนสารเคมีดวยเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสม
กับอากาศ มีทั้งที่ผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ ทั้งแบบขับเคลื่อนตนเองและตอพวง 
รถแทรกเตอร ซ่ึงตัวเครื่องมีขนาดใหญ น้ําหนักมาก เหมาะสําหรับสวนผลไมที่พื้นที่ขนาดใหญ          
มีระยะปลูกระหวางแถวกวาง และมีถนนระหวางแถวเพื่อใหเครื่องฉีดพนสารเคมีหรือรถแทรกเตอร
เคลื่อนที่ไปได โดยระยะหางระหวางแถวที่เหมาะสมสําหรับเครื่องฉีดพนสารเคมีชนิดนี้ควรมีระยะปลูก 
12-14 เมตร หรือระยะหางระหวางพุม 2-3 เมตร  
 แตเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญที่มีพื้นที่ไมมากนัก มักใชระยะหางระหวางแถวประมาณ 
8-10 เมตร และบางครั้งมีการปลูกพืชแซมพื้นที่ระหวางแถว เพื่อใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด      
ทําใหระยะหางระหวางแถวยิ่งนอยลงไป ยากตอการใชเครื่องมือเครื่องจักรที่มีขนาดใหญเขาไปทํางาน 
แตมีเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งมีใชกันแทบทุกสวน ก็คือรถจักรยานยนตพวงขางหรือรถซาเลง            
เปนรถเอนกประสงคประจําสวนผลไม โดยใชในการบรรทุก ขนถาย ทั้งผลไม ปุย และสารเคมี 
บางครั้งใชโดยสาร สามารถแลนไดทั้งในถนนปกติและระหวางแถวในสวนผลไม เนื่องจากมีขนาด
โดยประมาณ คือ กวาง 1.2 เมตร ยาว 1.5 เมตร และสูง 0.7 เมตร และมีน้ําหนักเบา ไมทําลายระบบ
รากของตนไมมากนัก จึงสามารถใชแลนในสวนผลไมไดเปนอยางดี  
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 คาใชจายในการฉีดพนสารเคมี นอกจากคาสารเคมีแลวยังมีคาไฟฟา กรณีใชมอเตอรไฟฟา
เปนตนกําลัง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาซอมบํารุง และคาแรงงานกรณีจางแรงงานในการพน ซ่ึงตองใช
ความชํานาญมากกวาแรงงานทั่วไปและมีคาแรงสูง (เหมาจาย 1,000 บาทตอวัน) และการฉีดพนสารเคมี
จะทําในชวงเชาหรือเย็นเทานั้น เนื่องจากแสงแดดไมแรง ลมสงบ สามารถควบคุมละอองสารเคมี
ไดงาย และละอองสารเคมีไมระเหยงาย นอกจากนี้ถาฉีดพนสารเคมีในชวงที่แสงแดดแรงอาจทําให
เกิดอาการใบไหม เนื่องจากละอองสารเคมีที่เกาะใบไม ทําหนาที่เปนเลนสนูนรวมแสงทําใหเกิด
อาการใบไหมได นอกจากนี้การฉีดพนสารเคมีควรทําใหเสร็จกอนที่ฝนจะตกอยางนอย 30 นาที 
เพื่อใหสารเคมีไดดูดซึมเขาสูใบ ตน หรือแมลง ถาฝนตกลงมากอนเวลา 30 นาที สารเคมีที่ใช             
อาจไมไดผลหรือไดผลไมเต็มที่ ดังนั้นในหนึ่งวันแรงงานสามารถฉีดพนไดประมาณ 3-5 ชั่วโมง 
ความสามารถในการทํางานประมาณ 5-7 ไรตอชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองสารเคมีประมาณ            
800-1,000 ลิตรตอช่ัวโมง คาเชื้อเพลิงประมาณ 10-60 บาทตอช่ัวโมง กรณีใชเครื่องยนต (ขึ้นอยูกับ
ชนิดและขนาดของเครื่องยนต) หรือคาไฟฟาประมาณ 4-5 บาทตอช่ัวโมง กรณีใชมอเตอรไฟฟา  
 
การออกแบบเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง 
 เครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขางประกอบดวย      
พัดลมแรงเหวี่ยง (1) เสนผาศูนยกลาง 15 นิ้ว ติดตั้งชุดปรับมุม (8) ตอกับตัวกระจายลม (2) ขับดวย
เครื่องยนตแก็ส (3) ขนาด 6.5 แรงมา โดยมีสายพานลิ่มรองบี (4) ความยาว 50 นิ้ว 2 เสน อัตราทด
เทากับ 1.67 เปนตัวสงกําลัง ติดตั้งหัวฉีดกรวยกลวง (5) จํานวน 8 หัว รอบตัวกระจายลม ใชปม
กระแสตรง 12 โวลต (6) อัตราการไหล 17 ลิตรตอนาที โดยมีแบตเตอรี่ (7) 12 โวลต 18 แอมป-ช่ัวโมง 
เปนแหลงจายไฟ นํามาประกอบบนแทนที่ทําจากเหล็กแผนพับและเชื่อมขึ้นรูปกวาง 52 เซนติเมตร 
ยาว 71 เซนติเมตร สามารถนําไปติดตั้งกับรถจักรยานยนตพวงขางหรือรถเอทีวี โดยใชถังผสมสารเคมี
ขนาด 50-100 ลิตร  ดังภาพประกอบ 15 
 ในการออกแบบเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง 
เนนการใชวัสดุอุปกรณที่หาไดทั่วไป เลือกใชพัดลมระบายอากาศแบบใบพัดโคงหนา เนื่องจาก         
มีใชกันอยางแพรหลายและราคาถูก พัดลมและตัวกระจายลมทําจากแผนโลหะชุบสังกะสี เลือกใช
ปมกระแสตรงแทนปมที่ขับจากเครื่องยนต เพื่อลดภาระของเครื่องยนตที่ขับพัดลม และเลือกใช
เครื่องยนตแก็ส LPG เนื่องจากมีคาใชจายในการทํางานต่ํามาก 
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ภาพประกอบ 15  การออกแบบเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง 
 
ผลการทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับ
จักรยานยนตพวงขาง 
 จากตาราง 6 ทดสอบความเร็วรอบของพัดลมและความเร็วลมที่ได และนําขอมูลไปวิเคราะห
ทางสถิติพบวา ที่ความเร็วพัดลม 1,950 และ 2,000 รอบตอนาที ความเร็วลมที่ไดไมแตกตางกัน      
ทางสถิติ จึงเลือกใชความเร็วรอบพัดลม 1,950 รอบตอนาทีในการทดสอบ 
 ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจกัรยานยนต
พวงขาง ไดทําการทดสอบที่ความเร็วรอบพัดลม 1,950 รอบตอนาที ความเร็วรอบเครื่องยนต         
3,250 รอบตอนาที ความเร็วลมที่ปากปลอง 140 กิโลเมตรตอช่ัวโมง โดยทําการวัดสมรรถนะ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
3 4 

5 
6 

7 

8 
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ตาราง  6 ความเร็วรอบพัดลมและความเร็วลมที่ได 
 

ความเร็วรอบพัดลม (รอบตอนาที) ความเร็วลมเฉลี่ยที่ปากปลอง (กิโลเมตรตอช่ัวโมง) 
1,750 118a 
1,860 133b 

  1,950* 140c  
  2,000* 142c  

 

* ตัวอักษรที่เหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ 
 

 1. ผลการทดสอบสมรรถนะในการทํางานของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศ
ติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง 
  การทดสอบพบวา สมรรถนะในการทํางานของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศ
ติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขางที่ความเร็วรอบพัดลม 1,950 รอบตอนาที ความเร็วรอบเครื่องยนต 
3,250 รอบตอนาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ 4 กิโลเมตรตอช่ัวโมง มีสมรรถนะในการทํางานเทากับ 
10 ไรตอช่ัวโมง  ดังตาราง 7 
  พัดลมแรงเหวี่ยงที่นํามาติดตั้งกับเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับ
จักรยานยนตพวงขาง มีความเร็วรอบสูงสุด 2,500 รอบตอนาที ในการทดสอบเบื้องตนไดใชเครื่องยนต
เบนซินขนาด 6.5 แรงมา สามารถปรับความเร็วรอบของพัดลมไดถึง 2,500 รอบตอนาที ที่อัตราทด 
1:1 แตเมื่อเปลี่ยนเปนเครื่องยนตแก็สสามารถปรับความเร็วรอบไดสูงสุดเพียง 1,950 รอบตอนาที      
ที่อัตราทด 1.67 เนื่องมาจากแก็สใหพลังงานนอยกวาน้ํามันเบนซิน  
 

ตาราง  7 ความเร็วในการเคลื่อนที่และสมรรถนะในการทํางานของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสม
กับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง 

 

คร้ังที่ 
เวลาที่ใชในการฉีดพน 
สารเคมี 1 ไร (วินาที )  

ความเร็วในการเคลื่อนที่ 
(กิโลเมตรตอช่ัวโมง) 

สมรรถนะในการทํางาน 
(ไรตอช่ัวโมง) 

1 360 (6.00 นาที) 4.00 10.00 
2 368 (6.08 นาที) 3.89   9.78 
3 355 (5.55 นาที) 4.11 10.14 

เฉลี่ย 361 (6.01 นาที) 4.00 10.00 
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 2. ผลการทดสอบอัตราการใชสารเคมีของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศ
ติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง 
  จากการทดสอบอัตราการใชสารเคมีของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศ
ติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง พบวาอัตราการใชสารเคมีเฉลี่ยเทากับ 240 ลิตรตอช่ัวโมง ดังแสดง
ในตาราง 8 แตเนื่องจากรถจักรยานยนตพวงขางสามารถรับน้ําหนักไดประมาณ 200-250 กิโลกรัม 
เปนน้ําหนักของเครื่องฉีดพนสารเคมี 83 กิโลกรัม น้ําหนักของผูขับขี่ประมาณ 60 กิโลกรัม ดังนั้น
จะเหลือน้ําหนักของสารเคมีและถังบรรจุสารเคมีประมาณ 110 กิโลกรัม จึงควรใชถังสารเคมี      
ขนาดไมเกิน 100 ลิตร ซ่ึงจะทําการฉีดพนสารเคมีไดนานประมาณ 25 นาที ไดพื้นที่ประมาณ 4 ไร 
และจาก Specification ของ Pump 12 VDC Normal 6 A - Max 15 A อัตราการไหล 17 ลิตรตอนาที 
ใช Multimeter วัดคากระแสขณะไรภาระเทากับ 2.4 A วัดคากระแสขณะใชงานเต็มภาระเทากับ 
12.2 A เมื่อใชแบตเตอรี่ขนาด 18 แอมป-ชั่วโมง จะใชงานตอเนื่องไดนานประมาณ 40 นาที             
หรือถาการหยุดพักเพื่อผสมสารเคมีทุก 25 นาที จะใชงานได 2 คร้ัง 
 
ตาราง  8 เวลาที่ใชในการพนสารเคมี  
 

คร้ังที่ 
เวลาที่ใชในการฉีดพน 
สารเคมี 20 ลิตร (วินาท)ี  

อัตราการใชสารเคมี 
(ลิตรตอช่ัวโมง) 

1 295 (4.55 นาที) 244 
2 297 (4.57 นาที)    242.4 
3 307 (5.07 นาที)    234.5 

เฉลี่ย    299.67 (5.0 นาที) 240 

 
 3. ผลการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองแกสของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศ
ติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง 
  จากการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองแกสของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศ
ติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง โดยทําการฉีดพนตอเนื่องเปนเวลา 30 นาที ไดผลดังตาราง 9 ซึ่งมี
อัตราสิ้นเปลืองแกสเฉลี่ย 1.2 กิโลกรัมตอช่ัวโมง หรือคิดเปนเงิน 23.93 บาทตอช่ัวโมง (ราคา           
แกสหุงตมประมาณ 300 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม) ดังนั้นถาใชถังแก็สขนาด 4 กิโลกรัม (ถังแกสปคนิค) 
จะใชงานไดนานประมาณ 3 ช่ัวโมง ถาใชถังแก็สขนาด 15 กิโลกรัม (ถังแกสบาน) จะใชงานไดนาน
ประมาณ 12 ช่ัวโมง 
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ตาราง  9 อัตราการสิ้นเปลืองแกสของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนต
พวงขาง 

 

คร้ังที่ 
น้ําหนกัแกสทีใ่ช 

ในเวลา 30 นาที (กรัม) 
อัตราการสิ้นเปลืองแกส 

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 

คาแกส  
(บาทตอช่ัวโมง) 

(300 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม) 
1 615 1.23 24.6 
2 595 1.19 23.8 
3 587 1.17 23.4 

เฉลี่ย 599                  1.2                    23.93 

 
 4. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับ
จักรยานยนตพวงขาง 
  จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับ
จักรยานยนตพวงขาง พบวา ความหนาแนนของละอองสารเคมีที่ 1/3 ของดานบนทรงพุมเทากับ 
10.33±9.74 ละอองตอตารางเซนติเมตร ขนาดละอองเฉลี่ย 45.6±21.1 ไมครอน ความหนาแนน      
ของละอองสารเคมีที่ 1/3 ตรงกลางทรงพุมเทากับ 22.17±14.6 ละอองตอตารางเซนติเมตร              
ขนาดละอองเฉลี่ย 51.95±18.15 ไมครอน และความหนาแนนของละอองสารเคมีที่ 1/3 ดานลาง 
ทรงพุม 21.0±10.28 ละอองตอตารางเซนติเมตร ขนาดละอองเฉลี่ย 74.85±16.9 ไมครอน คิดเปน

ความหนาแนนของละอองสารเคมีเฉลี่ยเทากับ 19.33±11.70 และขนาดละอองเฉลี่ย 61.2±14.0 ไมครอน
ดังตาราง 10 ซ่ึงสอดคลองกับ CIBA-GEIGY (1989 : 124) และมงคล  กวางวโรภาส (ออนไลน. 2546) 
จะมีเฉพาะ 1/3 ดานบนทรงพุมที่จํานวนละอองสารเคมีนอยกวาที่ CIBA-GEIGY (1989 : 124) แนะนํา 
เนื่องจากสารเคมีสวนมากจะติดกับใบไมที่ดานลางและกลางทรงพุมเปนจํานวนมาก ทําใหเหลือ
จํานวนสารเคมีนอยลง 
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ตาราง  10 ประสิทธิภาพของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง 
 

ระดับความสูง จํานวนละอองตอตารางเซนติเมตร ขนาดละอองเฉลี่ย (μm) 
1/3 ดานบนทรงพุม 10.33±9.74 45.6±21.1 
1/3 ตรงกลางทรงพุม 22.17±14.6     51.95±18.15 
1/3 ดานลางทรงพุม 21.0±10.28   74.85±16.9 

เฉลี่ย   19.33±11.70  61.2±14.0 

 
ผลการวิเคราะหและประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
 เครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขางที่ออกแบบนี้          
มีตนทุนในการสราง 40,000 บาท จากการทดสอบโดยใชแรงงานปฏิบัติงาน 1 คน สามารถฉีดพน
สารเคมีได 10 ไรตอช่ัวโมง โดยใชแก็ส LPG 1.2 กิโลกรัมตอช่ัวโมง เมื่อกําหนดใหใชงานเครื่องวันละ 
3 ช่ัวโมง ปละ 60 วัน สามารถคิดคาใชจายในการทํางาน (บาทตอไร) และระยะเวลาคืนทุน           
ของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขางไดดังนี้  
 1. คาใชจายในการทํางาน 
  ราคาของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง (P) 
เทากับ 40,000 บาท ใหมูลคาซากของเครื่องเมื่อสิ้นปที่ 10 มีมูลคาเหลือ 10 เปอรเซ็นตของราคา
ตนทุนเครื่อง และอัตราดอกเบี้ยเทากับ 8% ตอป 

  มูลคาซาก (S) = (40,000)
100
10

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  =  4,000 บาท 

  คาเสื่อมราคา (D) = 
10

4,000)(40,000

L

S)(P −
=

−
 = 3,600 บาท/ป 

  คาเสียโอกาสในการลงทุน (R) = ((P + S) / 2) x i   
                  = ((40,000 + 4,000) / 2)(0.08) = 1,760 บาท/ป 

  ตนทุนคงที ่(FC) = คาเสื่อมราคา (D) + คาเสียโอกาสในการลงทุน (R) 
          = 3,600 + 1,760 = 5,360 บาท/ป  

 

  กําหนดใหอัตราคาจางแรงงานที่สามารถฉีดพนสารเคมี เหมาจายในอัตราวันละ 
1,000 บาท จํานวน 2 คน ทํางานปละ 60 วัน ราคาแก็ส LPG 310 บาท/ถัง 15 กก. เครื่องฉีดพน
สารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขางใชแก็ส LPG เฉล่ีย 1.2 กก./ช่ัวโมง  
ทํางานวันละ 3 ช่ัวโมง  คาบํารุงรักษาคิดเฉลี่ยประมาณวันละ 10 บาท 
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  คาจางแรงงาน (W) = 1,000 x 60 = 60,000 บาท/ป 
  คาแก็ส LPG (E) = 23.93 x 3 x 60 = 4,320 บาท/ป  
  คาบํารุงรักษา (M) = 10 x 60 = 600 บาท/ป  
 

  ตนทุนผันแปร (VC) = คาจางแรงงาน (W) + คาแก็ส LPG (E) + คาบํารุงรักษา (M) 
                                   = 60,000 + 4,320 + 600 = 64,920 บาท/ป   
 ดังนั้น 
  คาใชจายทั้งหมด (AC) = ตนทุนคงที ่(FC) + ตนทุนผันแปร (VC) 
                                       = 5,360 + 64,920 = 70,280 บาท/ป   
 

 2. จุดคุมทุนของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง 
  กําหนดใหคาจางใชเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนต
พวงขาง 1,000 บาท/วัน และภายในระยะเวลา 1 ป เครื่องทํางาน 60 x 3 = 180 ช่ัวโมง สามารถฉีดพน
สารเคมีได 10 ไร/ชม. ฉะนั้นเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง
ทํางานไดได 1,800 ไร/ป คิดเปนเงิน 180,000 บาท/ป 
 

จุดคุมทุน(BEPS) =  
  
                 =   5,360/[(1,000/10)-(64,920/1,800)] 
                 =   5,360/[100-36] 
                 =   83.75 ไร/ป  
 

 3. ระยะเวลาในการคืนทุนของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับ
จักรยานยนตพวงขาง 
  จากรายไดในการรับจางใชเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศสําหรับจักรยานยนต
พวงขางเทากับ 1,000 บาท/วัน และ 1 ป เครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศสําหรับจักรยานยนต
พวงขางฉีดพนสารเคมีไดพื้นที่ 1,800 ไร/ป จึงมีรายได 1,000 x 1,800 = 180,000 บาท/ป 
  กําไร (P) = รายได (R) – คาใชจายทั้งหมด (AC) 
            =  180,000 – 70,280 
           =  109,720 บาท 
 
 
 

ตนทุนคงที/่ป (FC) 

คาใชเครื่องฉีดพนสารเคม/ีไร (SUU) – ตนทุนแปรผัน/ไร (VCU ) 
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  ระยะเวลาคืนทุน (PBP) = คาใชจายในการสรางเครื่อง (MC) / กําไร (P) 
                                   =  40,000 / 109,720 
                                   =  0.365 ป หรือประมาณ 4 เดือน 14 วัน 
 

 จากการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม ถาในการสรางเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสม
กับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง มีตนทุนอยูที่ 40,000 บาท รับจางฉีดพนสารเคมีโดยคิดคาจาง 
1,000 บาท/วัน จุดคุมทุนอยูที่ 83.75 ไร/ป และสามารถคืนทุนไดในเวลา 0.365 ป หรือประมาณ           
4 เดือน 14 วัน 
 จะเห็นไดวา เครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง             
มีสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงกวาเมื่อเทียบกับเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบแรงดันของเหลว และ
คาใชจายในการทํางานก็ยังต่ํากวา นอกจากนี้ยังมีขอไดเปรียบที่พอจะสรุปไดดังตาราง 11 
 
ตาราง  11 การเปรียบเทียบเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง

กับเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบแรงดันของเหลวในดานตางๆ 
 

 
เครื่องฉีดพนสารเคมี 
แบบแรงดนัของเหลว 

เครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสม
กับอากาศติดตัง้กับจักรยานยนต

พวงขาง 
จํานวนแรงงานที่ใช 2-3 คน 1 คน 
สมรรถนะในการทํางาน 5 ไร/ช่ัวโมง 10 ไร/ช่ัวโมง 
ประสิทธิภาพในการฉีดพน ต่ํา (เปยกจนหยดลงพื้น) สูง (19 ละออง/cm2) 
การสูญเสียสารเคมี สูง ต่ํา 
ปริมาณสารเคมีที่ใช 80 ลิตร/ไร 24 ลิตร/ไร 

คาพลังงาน 
ดีเซล 3 บาท/ไร   

เบนซิน 12 บาท/ไร 3.5 บาท/ไร 
ไฟฟา 1 บาท/ไร  

ราคา (รวมตนกําลัง 
และอุปกรณตอพวง) 

ดีเซล 43,000 บาท 
40,000 บาท (ยังไมรวม
รถจักรยานยนตพวงขาง)* 

เบนซิน 25,000 บาท 
ไฟฟา 25,000 บาท 

   

* รถจักรยานยนตพวงขางราคาประมาณ 25,000 - 45,000 บาท 



บทที่  5  
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
สรุป 
 เครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศในแปลงผลไมติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง
ประกอบดวย พัดลมแรงเหวี่ยงเสนผาศูนยกลาง 15 นิ้ว ติดตั้งชุดปรับมุม ตอกับตัวกระจายลม             
ขับดวยเครื่องยนตแก็สขนาด 6.5 แรงมา โดยมีสายพานลิ่มรองบี ความยาว 50 นิ้ว 2 เสน อัตราทด
เทากับ 1.67 เปนตัวสงกําลัง ติดตั้งหัวฉีดกรวยกลวงจํานวน 8 หัว รอบตัวกระจายลม ใชปม
กระแสตรง 12 โวลต อัตราการไหล 17 ลิตรตอนาที โดยมีแบตเตอรี่ 12 โวลต 18 แอมป-ชั่วโมง 
เปนแหลงจายไฟ นํามาประกอบบนแทนที่ทําจากเหล็กแผนพับและเชื่อมขึ้นรูปกวาง 52 เซนติเมตร 
ยาว 71 เซนติเมตร สามารถนําไปติดตั้งกับรถจักรยานยนตพวงขางหรือรถเอทีวี โดยใชถังผสม
ขนาด 50-100 ลิตร 
 สมรรถนะในการทํางานของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนต
พวงขาง ที่ความเร็วรอบพัดลม 1,950 รอบตอนาที ความเร็วรอบเครื่องยนต 3,250 รอบตอนาที 
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 4 กิโลเมตรตอช่ัวโมง มีสมรรถนะในการทํางานเทากับ 10 ไรตอชั่วโมง 
อัตราการใชสารเคมี 240 ลิตรตอช่ัวโมง อัตราสิ้นเปลืองแกส 1.2 กิโลกรัมตอช่ัวโมง ความหนาแนน

ของละอองสารเคมีเฉลี่ยเทากับ 19.33±11.70 ละอองตอตารางเซนติเมตร ขนาดละอองเฉลี่ย 

61.2±14.0 ไมครอน 
 เครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง มีตนทุนอยูที่ 
40,000 บาท รับจางฉีดพนสารเคมีโดยคิดคาจาง 1,000 บาท/วัน จุดคุมทุนอยูที่ 83.75 ไร/ป และ
สามารถคืนทุนไดในเวลา 0.365 ป หรือประมาณ 4 เดือน 14 วัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ในการฉีดพนสารเคมีกับตนทุเรียนที่มีทรงพุมกวาง ใบหนาทึบ พบวาละอองสารเคมี 
สวนใหญจะถูกใบดานลางบังไว บริเวณยอดจะมีละอองสารเคมีผานไปถึงไดนอย ทําใหละออง
สารเคมีกระจายไมสม่ําเสมอทั่วทั้งตน โดยเฉพาะบริเวณ 1/3 ดานบนทรงพุม ควรทดสอบปรับระยะหาง
และมุมในการฉีดพนเพื่อใหกระจายทั่วถึงทั้งตน 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
การทดสอบเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง 
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ภาพประกอบ 16  เครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจกัรยานยนตพวงขาง 
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ภาพประกอบ 17  การติดตั้งเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนตพวงขาง 
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ภาพประกอบ 18  การทดสอบสมรรถนะของเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับ

จักรยานยนตพวงขาง 
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ภาพประกอบ 19  การติดเปากระดาษเพื่อวัดขนาดและจํานวนละอองสารเคมี 
 

1/3 ดานบนทรงพุม 

1/3 ตรงกลางทรงพุม 

1/3 ดานลางทรงพุม 
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ภาพประกอบ 20  การผสมหมึกพิมพเพื่อใชในการวัดขนาดและจํานวนละอองสารเคมี 
 

 
 
ภาพประกอบ 21  เปากระดาษที่ผานการฉดีพนดวยเครื่องฉีดพนสารเคมี 



 55 

 
 
ภาพประกอบ 22  การวัดขนาดละอองสารเคมีดวย Software Perfect Screen Ruler 3.0  
ที่มา : Alexander. 2009 : 139  
 

 
 
ภาพประกอบ 23  การนําเครื่องไปทดลองใชในสวนผลไมของเกษตรกร 
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ภาพประกอบ 24  การทดลองใชงานในสวนผลไม 
 

 
 
ภาพประกอบ 25  ความสูงในการฉีดพน 
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ภาพประกอบ 26  การวัดความเร็วรอบพัดลม 
 

 
 
ภาพประกอบ 27  การวัดระยะทางเพื่อหาความเร็วในการเคลื่อนที่ 
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ภาพประกอบ 28  การวัดมุมในการฉีดพน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ผลการวิเคราะหทางสถิติ 
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Test of Homogeneity of Variances 
speed  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

.533 3 8 .672 

 
ANOVA 
speed  

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1064.250 3 354.750 141.900 .000 
Within Groups 20.000 8 2.500     
Total 1084.250 11       

 
Homogeneous Subsets 
 speed 
 

  rpm 

N Subset for alpha = .05 

1 2 3 1 

Duncana 1750.00 3 118.0000     
1860.00 3   133.0000   
1950.00 3     140.0000 
2000.00 3     142.0000 
Sig.   1.000 1.000 .160 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล นายพีระ  บุนนาค   
วัน เดือน ป เกิด 30 มีนาคม พ.ศ. 2503 
สถานที่เกิด จังหวดัปทุมธานี 
สถานที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ 57  ถนนอดุลยธรรมประภาส 
                                                                  ซอยคอนโดศรีเมือง 2  ตําบลเชิงเนิน   
                 อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 2100 
 

ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2537              การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
     พ.ศ. 2537 - ปจจุบัน             บริษัท ผลิตไฟฟา จํากดั (มหาชน) 
สถานที่ทํางานปจจุบัน บริษัท ผลิตไฟฟา จํากดั (มหาชน) 
ตําแหนงหนาท่ีการงานในปจจุบัน ผูชํานาญการบํารุงรักษาไฟฟาอาวุโส                                                             
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2516 ประถมศึกษาปที่ 1-7 โรงเรียนบางออศึกษา                       
       พ.ศ. 2519 มัธยมศึกษาตอนตน  
  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
       พ.ศ. 2522                                         ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ ปวช. (ไฟฟา)  
  วิทยาลัยชางกลปทุมวัน 
       พ.ศ. 2525                                   ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. (ไฟฟา)  
  สถาบันเทคโนโลยี วิทยาเขตพระนครเหนือ 
      พ.ศ. 2547                                        วิทยาศาสตรบณัฑิต วท.บ.  
  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟา)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                                                                     
       พ.ศ. 2555                                           วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.  
  (การจดัการงานวศิวกรรม) มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

 


