
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 




