
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  
 
 
 




