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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 
                
 
 




