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 งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนสายพานลําเลียงโดยวิธีการทาง
เศรษฐศาสตร์โดยทาํการสร้างโปรแกรมใชส้ําหรับคาํนวณหาค่าตน้ทุนค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัเครือง
ลาํเลียงสายพานและตน้ทุนค่าใชจ่้ายการดาํเนินการ แลว้สรุปตน้ทุนรวมของสายพานลาํเลียงทีตาํสุดเพือ
ช่วยในการตดัสินใจเลือกขนาดสายพานตรงกบัการใชง้านทีมีตน้ทุนค่าติดตงั ตน้ทุนดาํเนินการ และ
ตน้ทุนค่าบาํรุงรักษาทีตาํสุดซึงเหมาะสมและคุม้ค่ากบัการลงทุน แลว้ทาํการวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อ
ตน้ทุนทีตาํสุดในการออกแบบสายพานลาํเลียง ผลของปริมาณการขนถ่ายทีมีผลต่อสัดส่วนตน้ทุนรวม 
และผลของความยาวทีมีผลต่อสัดส่วนตน้ทุน ในการวิเคราะห์พบว่าปริมาณการขนถ่ายจะมีผลต่อการ
กาํหนดจุดทีตาํสุดของตน้ทุน ในกรณีทีอตัราการขนถ่าย 50 ตนัต่อชวัโมง พบวา่ตน้ทุนสายพานทีตาํทีสุด
จะขึนอยู่กับขนาดหน้ากวา้งสายพานทีเล็กทีสุด และในกรณีทีอตัราการขนถ่ายมากกว่า 100 ตนัต่อ
ชวัโมง จะพบว่าตน้ทุนสายพานทีตาํสุดจะขึนอยูก่บัจุดทีตาํทีสุดของตน้ทุนรวม โดยทีปัจจยัควบคุมคือ
ส่วนของตนัทุนค่าพลงังานทีใชใ้นการขบัเคลือนเมือปริมาณการขนถ่ายเพิมขึนพบว่าค่าสัดส่วนของส่วน
ของตวัรองรับ ส่วนของโครงสร้างเหลก็ ส่วนของสายพานและส่วนของค่าติดตงัมีค่าแนวโนม้แปรผกัผนั
กบัปริมาณการขนถ่าย ค่าสดัส่วนของส่วนของตน้ทุนค่าพลงังานมีค่าแนวโนม้แปรผนักบัปริมาณการขน
ถ่าย และค่าสัดส่วนของส่วนของชุดขบัมีค่าแนวโน้มคงที จึงเป็นปัจจยัหนึงทีทาํให้ตน้ทุนรวมมีการ
เปลียนแปลง และเมือความยาวของสายพานเพิมขึน ค่าสัดส่วนของส่วนของตัวรองรับ ส่วนของ
โครงสร้างเหล็ก และส่วนของชุดขบัมีแนวโนม้ลดลง ค่าสัดส่วนของส่วนตน้ทุนค่าพลงังานมีแนวโนม้
เพิมขึน และค่าสดัส่วนของสายพาน ส่วนของค่าติดตงั มีแนวโนม้ค่อนขา้งคงที  จึงเป็นปัจจยัหนึงทีทาํให้
ตน้ทุนรวมมีการเปลียนแปลง 
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This research has an objective to study analysis the cost of belt conveyor by the method of 

economics. The program was created for calculating the cost associated with belt conveyor and the 

costs of operation. Then summarize the total costs of belt conveyor at the minimum rate to help for 

deciding the size  matching with usage that including with cost of installation, costs of operation and 

maintenance costs at a minimum rate that suitable with cost-effective . Then analyze the factors affect 

to the minimum costs in designing conveyor. The volume of transfers that affect total cost and the 

length that affect to the cost. In analysis found that the amount of transfers will affect to the 

determination of the lowest cost. If the rate of loading 50 tons per hour found that the cost of belt 

conveyor at the minimum depends on the width of the smallest belt. In case that transfers more than 

100 tons per hour found that the cost of belt conveyor depends on the lowest point of the total cost. 

The controlling factor is cost of energy that used in motion. When the volume of transfers increase we 

found that the proportion  part of support,  part of structural steel,  part of belt and part of  installation 

that  were tended inversely proportional to the amount of transfers. The proportion of cost of energy 

were tended inversely proportional to the amount of transfers and the proportion of the drivers were 

tended constant. It is one factor that makes the total costs have changed. When the length of the belt 

increase we found that the proportion part of support, part of structural steel, part of drivers were 

tended to decrease. The proportion of cost of energy was tended to increase. In part of belt and 

installation were tended to constant. It is one factor that makes the total cost has changed. 
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ปริญญานิพนธ์เล่มนีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก  อาจารย  ์ดร.นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพฒัน์  
อาจารยที์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ฉบบันี  ผูซึ้งกรุณามอบความรู้  คาํปรึกษา  ติดตามดูแล  ตลอดจนการ
ตรวจสอบแกไ้ข  การทาํปริญญานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ลงได ้ผูจ้ดัทาํจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่ง
สูงไว ้ณ โอกาสนี 

ขอขอบพระคุณ  อาจารยทุ์กท่านทีเคยสงัสอนอบรม และใหค้วามรู้แก่ศิษยม์าโดยตลอด 

ขอขอบคุณเพือน ๆ ทุกคนสําหรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  รวมไปถึงคาํปรึกษาและ
กาํลงัใจทีมีมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิงสาํหรับบิดา มารดา ทีให้กาํเนิด  และคอยเลียงดูดว้ยความเอาใจใส่
และคอยใหค้วามรัก อบรมบ่มนิสัยใหเ้ป็นคนดีของสังคม  คอยเป็นกาํลงัใจ  และใหก้ารสนบัสนุนใหแ้ก่
ผูจ้ ัดทาํในทุก ๆ ด้านอย่างดีเสมอมา  ผูจ้ ัดทาํรู้สึกซาบซึงในบุญคุณอันยิงใหญ่นีมาก  จึงขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดา เป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนีดว้ย 
 ประโยชน์ และความดีใดๆทีไดจ้ากปริญญานิพนธ์ฉบบันี  ผูจ้ดัทาํขอมอบใหแ้ด่บุคคลทีกล่าวมา
ดงัขา้งตน้ ซึงมีส่วนสาํคญัยงิต่อความสาํเร็จของปริญญานิพนธ์ฉบบันี 
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