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คำ�นำ�น�ยกสม�คม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่  

24 มกราคม 2516 จากความตั้งใจมุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละ ทุ่มเทก�าลังกาย

และก�าลังใจของกลุ่มผู้ที่เคยไปศึกษาและดูงานโดยทุน ABK & AOTS ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี  

ฯพณฯ สมหมาย ฮนุตระกลู เป็นประธานคณะกรรมการก่อตัง้ และส�าเรจ็ด้วยความช่วยเหลอือย่าง

ดีจาก อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ อดีตประธานกรรมการ สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย 

(JTECS) โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและ

อุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีพันธะผูกพันใดๆ เพื่อใช้จ่ายในการด�าเนินกิจกรรม  

อันประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้  ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.  ฝ่ายโรงเรียนภาษาวัฒนธรรม  

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและส่ิงพิมพ์  ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม  ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม

อุตสาหกรรม  ฝ่ายพัฒนาและจัดการความรู้  ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  

ฝ่ายวินิจฉัยและให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�าหรับฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท. โดยแผนกต�าราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ 

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. ในระยะแรกของการด�าเนินการนั้น มุ่งส่งเสริมให้มีต�าราภาษาไทยเกี่ยวกับ

เทคโนโลยต่ีาง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัอาชวีศกึษา ซ่ึงในขณะน้ันยงัมอียูจ่�ากัด ให้แพร่หลายขึน้ 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสายวิชาชีพซ่ึงเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  

นับแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั สมาคมฯ ยงัคงยดึมัน่การจดัพมิพ์หนงัสอืทีเ่ป็นรากฐานเดมิ คอื เทคโนโลยี 

และได้ขยายการจดัพมิพ์ครอบคลมุหนงัสอืด้านการบรหิารจดัการธรุกจิ อตุสาหกรรม และจติวทิยา-

การพัฒนาตนเอง รวมถึงคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ทั้งที่เป็นงานเขียนและงานแปล โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ในสาขาต่างๆ ให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน 

ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ซึ่งจะเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ 

และสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ดังกล่าว สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทุก

ท่านที่มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับสมาคมฯ ในอันที่จะถ่ายทอดทักษะ ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ร่วมส่ง

ผลงานเขียนของท่านเพื่อให้สมาคมฯ พิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้างต่อไป  อน่ึง สมาคมฯ 

ใคร่ขอแสดงความขอบคณุเป็นอย่างยิง่ต่อผูเ้ขยีนและผูแ้ปลทกุท่านทีม่ส่ีวนส�าคญัในความส�าเรจ็ของ

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. และสมาคมฯ จวบจนปัจจุบัน 

 รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

 นายกสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุน่)
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คำ�แถลงของสำ�นักพิมพ์ ส.ส.ท.

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. โดยแผนกต�าราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม วิวัฒนาการมาจาก

โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม ซ่ึงแต่เดิมใช้ชื่อว่า โครงการต�ารา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี  

พ.ศ. 2516 พร้อม ๆ กับการก่อต้ังสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมุ่งหวังที่จะให้มี 

ต�าราทางด้านวิทยาการต่าง ๆ ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง

ด้านช่างที่สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติงานได้

ในระยะแรกนั้น ต�าราที่ผลิตโดยโครงการต�ารา ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือแปลจากต้นฉบับ

ภาษาญ่ีปุ่น ต่อมาจึงได้ขยายขอบข่ายของการจัดพิมพ์ครอบคลุมไปถึงงานแปลและเรียบเรียง 

จากต้นฉบับภาษาอื่น งานเรียบเรียง-เขียนต�าราจากประสบการณ์ของผู้ช�านาญในแต่ละสาขา  

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษา

ต่อมาในระยะ 4-5 ปี หลังจากการก่อตั้งสมาคมฯ โครงการต�าราได้วิวัฒนาการเป็น

โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม และเป็นส่วนต�าราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรมใน 

ปี พ.ศ. 2539 พร้อม ๆ กับการขยายขอบข่ายหนังสือที่จัดพิมพ์เพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือทางด้าน 

การบริหารจัดการธุรกิจ  การบริหารจัดการคุณภาพ และอื่น ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

การด�าเนินงาน

โดยที่หนังสือที่จัดพิมพ์โดยสมาคมฯ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนให้ผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรม และสถาบัน

การศึกษาได้ช่วยกันเขียน-เรียบเรียงหนังสือทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ให้แพร่หลาย 

ยิ่งขึ้น โดยสมาคมฯ ยินดีให้การสนับสนุนในด้านการจัดพิมพ์

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. ขอขอบคุณท่านผู้เขียน-เรียบเรียงและเจ้าหน้าท่ีของสมาคมฯ  

ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมี 

ส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศ และหากท่านผูอ่้านมข้ีอชีแ้นะประการ

ใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทางส�านักพิมพ์ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
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1∫∑∑’Ë 1  §«“¡µâÕß°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå

ªí®®ÿ∫—π‡§√◊ËÕß¬πµå·°ä ‚´≈’π‰¥â∂Ÿ°æ—≤π“„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ §◊ÕπÕ°®“°®–æ¬“¬“¡

∑”„Àâ ‰¥â°”≈—ß Ÿß ÿ¥·≈â« ¬—ßµâÕß¡’§«“¡ ‘Èπ‡ª≈◊ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–‡°‘¥¡≈¿“«–‡ªìπæ‘…®“°·°ä ‰Õ‡ ’¬πâÕ¬

∑’Ë ÿ¥Õ’°¥â«¬ ´÷Ëßª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµåπ’È ®–¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠À≈“¬ª√–°“√¥â«¬°—π §◊Õ

1. Õ—µ√“ à«π°“√Õ—¥

2. °√–∫«π°“√„π°“√‡º“‰À¡â

3. Õ—µ√“ à«πº ¡¢ÕßÕ“°“»·≈–πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’ËªÑÕπ‡¢â“°√–∫Õ° Ÿ∫

4. °“√ÕÕ°·∫∫™‘Èπ à«πµà“ß Ê ¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå

Õ—µ√“ à«πº ¡¢ÕßÕ“°“»·≈–πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß π—∫‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë ”§—≠¡“°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß∑’Ë®–¡’º≈µàÕ

ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå À“°Õ—µ√“ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’ËªÑÕπ‡¢â“°√–∫Õ° Ÿ∫‰¡à‡À¡“– ¡ ®–‡ªìπ‡Àµÿ

„Àâ‡§√◊ËÕß¬πµå¡’°”≈—ßß“πµË”  ‘Èπ‡ª≈◊ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·≈–‡°‘¥·°ä §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å (CO) ¡“° ´÷Ëß®–‡ªìπ

Õ—πµ√“¬µàÕ√à“ß°“¬¢Õß¡πÿ…¬å

1.1 Õ—µ√“ à«πº ¡¢ÕßÕ“°“»·≈–πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

 Õ—µ√“ à«π¢ÕßÕ“°“»·≈–πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ∑’Ë„™â°—∫‡§√◊ËÕß¬πµå ®–ª√–°Õ∫¥â«¬ à«πº ¡ 3 ·∫∫ §◊Õ

1. Õ—µ√“ à«πº ¡¢ÕßÕ“°“»·≈–πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßµ“¡∑ƒ…Æ’ (theoretical air- fuel ratio)

2. Õ—µ√“ à«πº ¡Àπ“ (rich mixture)

3. Õ—µ√“ à«πº ¡∫“ß (lean mixture)

§«“¡µâÕß°“√πÈ”¡—π
‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå

∫ ∑ ∑’Ë 1



2 ∑ƒ…Æ’  √–∫∫©’¥πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

1.1.1 Õ—µ√“ à«πº ¡¢ÕßÕ“°“»·≈–πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßµ“¡∑ƒ…Æ’

Õ—µ√“ à«πº ¡¢ÕßÕ“°“»·≈–πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßµ“¡∑ƒ…Æ’ À¡“¬∂÷ß Õ—µ√“ à«πº ¡¢ÕßÕ“°“»·≈–πÈ”¡—π

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°“√‡º“‰À¡âÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å  ́ ÷Ëß¡’§à“‡∑à“°—∫ 14.7:1 À√◊Õª√–¡“≥ 15:1 ‡¡◊ËÕ§‘¥‚¥¬πÈ”Àπ—°

°≈à“«§◊Õ ®–µâÕß„™âÕ“°“»Àπ—° 14.7 Kg  µàÕπÈ”¡—π‡∫π ‘́π 1 Kg À√◊Õ∂â“§‘¥‚¥¬ª√‘¡“µ√®–µâÕß„™âÕ“°“»®”π«π

10,000 ≈‘µ√ µàÕπÈ”¡—π‡∫π´‘π 1 ≈‘µ√

EFI 1-01

√Ÿª∑’Ë 1.1 Õ—µ√“ à«πº ¡¢ÕßÕ“°“»·≈–πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßµ“¡∑ƒ…Æ’

1.1.2  à«πº ¡Àπ“

Õ—µ√“ à«πº ¡¢ÕßÕ“°“»·≈–πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßµ“¡∑ƒ…Æ’ ∂◊Õ«à“‡ªìπÕ—µ√“ à«πº ¡∑’ËæÕ¥’ ”À√—∫

°“√‡º“‰À¡âÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ∂â“Õ—µ√“ à«πº ¡πâÕ¬°«à“ 14.7:1 ‡™àπ 12:1 ´÷Ëß‡ªìπ à«πº ¡∑’Ë„™âÕ“°“»πâÕ¬°«à“

∑ƒ…Æ’ ®–‡√’¬°«à“  à«πº ¡Àπ“ (rich mixture)

1.1.3  à«πº ¡∫“ß

 ”À√—∫ à«πº ¡∑’Ë¡’§à“¡“°°«à“ 14.7:1 ‡™àπ 16:1 ́ ÷Ëß‡ªìπ à«πº ¡∑’Ë„™âÕ“°“»¡“°°«à“∑ƒ…Æ’ ®–‡√’¬°«à“

 à«πº ¡∫“ß (lean mixture)

AIR FUEL

1 Kg
15 Kg COMBUSTION



3∫∑∑’Ë 1  §«“¡µâÕß°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå

1.2 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßÕ—µ√“ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
µàÕ§«“¡ ‘Èπ‡ª≈◊ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–°”≈—ßß“π¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå

EFI 1-02

√Ÿª∑’Ë 1.2 °√“ø· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßÕ—µ√“ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßµàÕ§«“¡ ‘Èπ‡ª≈◊ÕßπÈ”¡—π

·≈–°”≈—ß¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå

®“°°√“ø Õ—µ√“ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ëª√–¡“≥ 16:1 (bemin)  ‡ªìπÕ—µ√“ à«πº ¡∑’Ë¡’§«“¡ ‘Èπ‡ª≈◊Õß

πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßπâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ·≈–∑’ËÕ—µ√“ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßª√–¡“≥ 12-13:1 (Nemax) ®–‡ªìπÕ—µ√“ à«πº ¡

∑’Ë „Àâ°”≈—ßß“π Ÿß ÿ¥ ·≈–„π™à«ß à«πº ¡∑’ËÀπ“°«à“Õ—µ√“ à«πº ¡µ“¡∑ƒ…Æ’ ®–‡ªìπ™à«ß∑’Ë„ÀâÕ—µ√“°“√‡√àß¥’

‡π◊ËÕß®“°°√“øæÿàß¢÷Èπ Ÿà§à“ Ÿß ÿ¥

Nemax

bemin

13:1 14.7:1 16:1

°”
≈—ß

ß“
π 

(N
e)

§«
“¡

 ‘Èπ
‡ª

≈◊Õ
ßπ

È”¡
—π‡

™◊ÈÕ
‡æ

≈‘ß

Õ—µ√“ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß



4 ∑ƒ…Æ’  √–∫∫©’¥πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

1.3 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßÕ—µ√“ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
µàÕ à«πª√–°Õ∫¢Õß‰Õ‡ ’¬

EFI 1-03

√Ÿª∑’Ë 1.3 °√“ø· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßÕ—µ√“ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßµàÕ à«πª√–°Õ∫¢Õß‰Õ‡ ’¬

„π·°ä ‰Õ‡ ’¬¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå ®–ª√–°Õ∫¥â«¬ “√ª√–°Õ∫µà“ß Ê ∑’Ë‡ªìπæ‘…µàÕ√à“ß°“¬¢Õß¡πÿ…¬å §◊Õ

1. ·°ä §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å (Carbon Monoxide : CO)

2. ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π (Oxide of Nitrogen : NO, NO2)

3. ‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ (Hydro Carbons : HC)

®“°°√“ø· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß°—∫ à«πª√–°Õ∫¢Õß‰Õ‡ ’¬ „π√Ÿª∑’Ë 1.3

®–‡ÀÁπ«à“∑’ËÕ—µ√“ à«πº ¡Àπ“®–‡°‘¥·°ä §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å (CO) ·≈–‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ¡“° ·≈–∑’Ë„°≈â‡§’¬ß

°—∫ à«πº ¡µ“¡∑ƒ…Æ’ ®–‡°‘¥ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π (NOx) ¡“°

9:1 12:1 14.7:1 18:1

NOX

21:1

CO
HC

HC  :  ‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ (Hydro Carbons)

CO  :  §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å (Carbon Monoxide) 

NOX  : ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π (Oxide of Nirogen) ‡™àπ No, No2

ª√
‘¡“

≥
¢Õ

ß 
CO

, H
C,

 N
O

X

Õ—µ√“ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß



5∫∑∑’Ë 1  §«“¡µâÕß°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå

1.4 Õ—µ√“ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë‡§√◊ËÕß¬πµåµâÕß°“√
„π ¿“«–°“√∑”ß“πµà“ß Ê

‡§√◊ËÕß¬πµå·°ä ‚´≈’π√ÿàπ·√° Ê À√◊Õ√ÿàπª√–¡“≥ 10 ªï∑’Ëºà“π¡“ ®–¡’§“√å∫Ÿ‡√‡µÕ√å‡ªìπÕÿª°√≥å

 ”À√—∫∑”Àπâ“∑’Ë®à“¬ à«πº ¡¢ÕßÕ“°“»·≈–πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‡¢â“°√–∫Õ° Ÿ∫„πÕ—µ√“ à«πº ¡µà“ß Ê ∑’Ë‡À¡“– ¡

°—∫ ¿“«–°“√∑”ß“π¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå ¥—ßπ’È §◊Õ

1. ¢≥–∑”°“√ µ“√åµ ‡§√◊ËÕß¬πµå®–µâÕß°“√ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë§àÕπ¢â“ßÀπ“¡“° (ª√–¡“≥

10:1 ) ‡π◊ËÕß®“°„π¢≥– µ“√åµ ‡§√◊ËÕß¬πµå¬—ß¡’§«“¡‡√Á«√Õ∫µË” ‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâÕ“°“»∑’Ë‰À≈ºà“π§Õ§Õ¥ (venturi)

¢Õß§“√å∫Ÿ‡√‡µÕ√å¡’§«“¡‡√Á«µË”‰ª¥â«¬ ∑”„ÀâπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‰¡à “¡“√∂‡ªìπΩÕ¬≈–ÕÕß‰¥â¥’ æ√âÕ¡∑—Èß

‡§√◊ËÕß¬πµå¬—ß¡’§«“¡Ωó¥ Ÿß ¥—ßπ—Èπ®÷ß®”‡ªìπµâÕß„™âÕ—µ√“ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’ËÀπ“¡“°°«à“ª°µ‘ ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â

°”≈—ßß“π„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ™‘Èπ à«π¡“°¢÷Èπ ·≈–‡ªìπ°“√™¥‡™¬°“√‡ªìπΩÕ¬≈–ÕÕß¢ÕßπÈ”¡—π∑’Ë¬—ß‰¡à¥’

2. ¢≥–‡¥‘π‡∫“  ‡§√◊ËÕß¬πµå¡’§«“¡‡√Á«√Õ∫ª√–¡“≥ 600 - 800 √Õ∫/π“∑’ ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡‡√Á«√Õ∫

∑’ËµË” ¥—ßπ—Èπ‡§√◊ËÕß¬πµå®÷ß¬—ß§ßµâÕß°“√Õ—µ√“ à«πº ¡∑’ËÀπ“ (ª√–¡“≥ 10:1) ‡æ◊ËÕ„Àâ‡§√◊ËÕß¬πµå “¡“√∂

∑”ß“πÕ¬Ÿà ‰¥â ‚¥¬‰¡à –¥ÿ¥À√◊Õ¥—∫‰ª ‡π◊ËÕß®“°§«“¡Ωó¥¢Õß™‘Èπ à«π ·≈–‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√™¥‡™¬°“√‡ªìπΩÕ¬≈–ÕÕß

¢ÕßπÈ”¡—π∑’Ë¬—ß‰¡à§àÕ¬¥’π—°

3. ¢≥–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘µË” ‡§√◊ËÕß¬πµåµâÕß°“√Õ—µ√“ à«πº ¡∑’ËÀπ“ ‡æ√“–§«“¡‡¬Áπ®–∑”„ÀâΩÕ¬≈–ÕÕß

¢ÕßπÈ”¡—π∫“ß à«π°≈—Ëπµ—«‡ªìπÀ¬¥πÈ”¡—πµ‘¥µ“¡ºπ—ß∑àÕ‰Õ¥’·≈–ºπ—ß°√–∫Õ° Ÿ∫

4. ¢≥–„™âß“πª°µ‘ ‡§√◊ËÕß¬πµå√—∫¿“√–ª“π°≈“ß §«“¡‡√Á«√Õ∫ª√–¡“≥ 2000 - 2500 √Õ∫/π“∑’

Õ—µ√“ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë‡§√◊ËÕß¬πµåµâÕß°“√®–Õ¬Ÿà„π™à«ß 15:1 - 16:1 ́ ÷Ëß‡ªìπÕ—µ√“ à«πº ¡∑’Ëª√–À¬—¥ ·≈–

„°≈â‡§’¬ß°—∫Õ—µ√“ à«πº ¡µ“¡∑ƒ…Æ’

5. ¢≥–‡√àß‡§√◊ËÕß Õ—µ√“ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë‡§√◊ËÕß¬πµåµâÕß°“√®–Àπ“°«à“ª°µ‘ ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â

°”≈—ßß“π ”À√—∫‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«√Õ∫‰¥âÕ¬à“ß∑—π∑’∑—π„¥

6. ¢≥–„™â°”≈—ßß“π Ÿß ‡™àπ ¢≥–∫√√∑ÿ° ‡§√◊ËÕß¬πµå®–µâÕß°“√ à«πº ¡∑’ËÀπ“ ª√–¡“≥ 12:1 -

13:1  ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â°”≈—ßß“π Ÿß ÿ¥

1.5 ¢âÕ®”°—¥„π°“√∑”ß“π¢Õß§“√å∫Ÿ‡√‡µÕ√å

‡π◊ËÕß®“°‡§√◊ËÕß¬πµåµâÕß∑”ß“πÕ¬Ÿà¿“¬„µâ ¿“«–°“√∑”ß“πµà“ß Ê ∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“

µ“¡ ¿“æ°“√¢—∫¢’Ë¢Õß√∂¬πµå ¥—ßπ—Èπ§“√å∫Ÿ‡√‡µÕ√å∑’Ëπ”¡“„™â®–µâÕß∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫„Àâ “¡“√∂®à“¬ à«πº ¡¢Õß



6 ∑ƒ…Æ’  √–∫∫©’¥πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß·≈–√«¥‡√Á«∑—πµàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“«–°“√∑”ß“π¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå ¥â«¬‡Àµÿπ’È®–

‡ÀÁπ«à“§“√å∫Ÿ‡√‡µÕ√å¡’Õÿª°√≥åÀ√◊Õ°≈‰°µà“ß Ê ª√–°Õ∫‡¢â“¥â«¬°—π®”π«π¡“° À√◊Õ„π§“√å∫Ÿ‡√‡µÕ√å¢Õß

√∂¬πµå∫“ß√ÿàπ‰¥âπ”‡Õ“√–∫∫Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‡¢â“¡“§«∫§ÿ¡°“√∑”ß“π ‡æ◊ËÕ„Àâ®à“¬ à«πº ¡¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‡ªìπ

‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·µàÕ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ‡§√◊ËÕß¬πµå∑’Ë „™â§“√å∫Ÿ‡√‡µÕ√å°Á¬—ß‰¡à “¡“√∂∑”ß“π‰¥âÕ¬à“ß¡’

ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ÿ¥µ“¡µâÕß°“√‰¥â ‡π◊ËÕß®“°§“√å∫Ÿ‡√‡µÕ√å¬—ß¡’¢âÕ®”°—¥„π°“√∑”ß“πÕ¬ŸàÀ≈“¬ª√–°“√ §◊Õ

1. §“√å∫Ÿ‡√‡µÕ√åª√–°Õ∫¥â«¬Õÿª°√≥å∑”ß“πµà“ß Ê ∑’Ë‡ªìπ°≈‰°Õ¬Ÿà®”π«π¡“° ∑”„Àâ°“√®à“¬ à«πº ¡

¡’§«“¡≈à“™â“ àßº≈„Àâ°“√µÕ∫ πÕß°“√‡√àß¬—ß‰¡à¥’‡∑à“∑’Ë§«√

EFI 1-04

√Ÿª∑’Ë 1.4  «ß®√µà“ß Ê ¢Õß§“√å∫Ÿ‡√‡µÕ√å

‚´≈’πÕ¬¥å«“≈å«

 °√Ÿª√—∫ à«πº ¡‡¥‘π‡∫“

™àÕß‡¥‘π‡∫“

«ß®√‡¥‘π‡∫“ «ß®√§«“¡‡√Á«√Õ∫ª“π°≈“ß/ Ÿß

À—«©’¥À≈—°

§Õ§Õ¥

À—«©’¥ªíö¡‡√àß ªíö¡‡√àß

«ß®√ªíö¡‡√àß «ß®√§«“¡‡√Á«√Õ∫ Ÿß

≈Ÿ° Ÿ∫°”≈—ß

≈‘Èπ°”≈—ß

π¡ÀπŸÀ≈—°

‰ª¬—ß∑àÕ√à«¡‰Õ¥’




