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บทคัดยอ
ทุเรียนเปนไมผลเมืองรอนที่เปนพืชยืนตนมีอายุการเก็บเกี่ยวไดนาน ถาดูแลรักษาและบํารุงตนใหถูกตองเหมาะสม การใสปุย
เปนขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญตอการบํารุงตนที่สงผลใหตนสามารถใหผลผลิตไดตามตองการ การใสปุยควรปฏิบัติใหถูกวิธีและใสใน
ปริมาณที่เหมาะสม ปจจุบันเกษตรกรใสปุยดวยการหวานดวยมือ ยังไมมีเครื่องมือสําหรับการใสปุย อยางเหมาะสม เพื่อใหเกษตรกรใส
ปุยไดตามความตองการของพืช จึงเห็นวาควรใชเทคโนโลยีความแมนยํามาพัฒนาเครื่องใสปุยเคมีกึ่งอัตโนมัติ ใหสามารถโรยตามแนว
ปลายทรงพุม ดวยโปรแกรมควบคุมแบบฝงตัว (embedded control system) เพื่อกําหนดอัตราการใสปุยและตําแหนงของการใสปุย
ที่เหมาะสม งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาเครื่องตนแบบสําหรับทดสอบในหองปฏิบัติการขนาดบรรจุปุย 40 kg มีตนกําลังจากระบบไฮดรอ
ลิคของรถแทรกเตอร ขับไฮดรอลิคมอเตอรสงผานกําลังไปยังเพลาลูกหยอดเครื่องใสปุย ลูกหยอดปุย 4 แบบ เครื่องตนแบบถูกทดสอบ
เพื่อวิเคราะหความเหมาะสมในการใชงานที่ความเร็วรอบเครื่องยนตที่แตกตางกัน การกระจายตัวของปุย ผลการทดสอบสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาตนแบบตอไป
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คําสําคัญ: เครื่องใสปุย, กึ่งอัตโนมัติ,ทุเรียน
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Abstract
Durian is tropical horticulture and long term harvesting crop. The crop protection is an importance activity,
the fertilizer application is one of the main factors that directly affect to production yield. The good practice and
optimal application rate are required. Currently, the fertilizer was applied by manual, rare of suitable equipment
for durian fertilizer application. The purpose of this study was to find the proper fertilizer application rate. Thus,
the precision technology was adopted for developing the semi-auto fertilizer applicator. The applied position of
fertilizer and fertilizer rate were controlled by the embedded control system. The prototype of lab test was 40 kg
fertilizer container, the fertilizer shaft was driven by the hydraulic power of tractor. Four types of fertilizer drill were
tested and analyzed the relationship of the optimal engine revolution and fertilizer distribution. The results
reflected to the developed prototype.
Keywords: Fertilizer applicator, Semi-automatic, Durian
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แคลนแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยของทุเรียน และเปน
การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรใหสามารถใชงานไดในการปลูก
ทุเรียนแบบใหม ที่มีระยะระหวางตนชิดกันมากขึ้น รวมทั้งเปน
ทางเลื อ กในการส ง เสริ ม ให เ กษตรกรใช เ ครื่ อ งจั ก รกลเกษตร
สําหรับการผลิตไมผล นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มศักยภาพในการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี เ ครื่ อ งจั ก รกลเกษตรพื้ น ฐานเป นเทคโนโลยี
วิ ศ ว ก ร ร ม เ ก ษ ต ร ร ะ ดั บ สู ง ( Advanced Agricultural
Engineering) ผู วิ จั ย เห็ น ว า ควรมี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งใส ปุ ย ที่ มี
ความเหมาะสมกั บ การใช ใ นงานดู แ ลและจั ด การทุ เ รี ย นแบบ
กึ่งอัตโนมัติ โดยนําเทคโนโลยีระบบควบคุมแบบฝงตัวมาใชในการ
ควบคุมอัตราการใสปุย และตําแหนงการใสปุยใหไดตามที่ พื ช
ตองการ ซึ่งเปนประโยชนตอเกษตรกร ชวยใหเกษตรกรสามารถ
ลดตนทุนการใชปุยและยังชวยลดความลําบากในการใสปุยของ
เกษตรกร
2 อุปกรณและวิธีการ
2.1 อุปกรณ
2.1.1 แบบสํารวจ
2. 2 .2 โ ป ร แ ก ร ม the MATLAB (MathWorks version
2016b, Massachusetts, USA)
2.2.3 เครื่องวัดรอบ, นาฬิกาจับเวลา, ปุย
2.2.4 ·ตนแบบเครื่องใสปุย และลูกหยอด 4 แบบ
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1 บทนํา
ทุเรียนเปนพืชเศรษฐกิจ ที่ทํารายไดหลักใหกับประเทศ จาก
ขอมูลในป 2560 มูลคาทุเรียนและผลิตภัณฑสงออกของประเทศ
รวม 15,563 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2561) คิด
เปน 11%เพิ่มขึ้นจากป 2557 และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต ป จ จุ บั น พื้ น ที่ ป ลู ก ทุ เ รี ย นของประเทศครอบคลุ ม
804,856 ไร จั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี พื้ น ที่ ป ลู ก ทุ เ รี ย นมากที่ สุ ด ของ
ประเทศ โดยมีพื้นที่ปลูกรวม 207,483 ไร หรือ 27 % ของพื้นที่
ปลูกทั้งประเทศ สามารถใหผลผลิต 234,514 ton รองลงมาคือ
จังหวัดชุมพร พื้นที่ปลูก 139,663 ไร ผลผลิตจํานวน 124,495
ton (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ทุเรียนที่เปนไมยืน
ต น ไม ผ ลั ด ใบมี ลํ า ต น สู ง 25-50 m ตามแต ช นิ ด พั น ธุ และยั ง
สามารถมีอายุยืนยาวไดถึง 100 - 150 ป ถาหากมีการดูแลรักษา
บํารุงตนใหแข็งแรง ในการปลูกทุเรียนนั้นเปนการลงทุน วางแผน
การปลูกครั้งแรก หลังจากนั้นจะเปนการดูแล บํารุงรักษา ใหตน
ทุเรียนสมบูรณพรอมที่จะใหผลผลิต ดังนั้นขั้นตอนที่สําคัญคือ
การดูแลและบํารุงรักษาตนใหมีความสมบูรณในระยะเตรียมตน
เพื่อสรางความพรอมของตน ใหสามารถออกผลผลิตไดอย า งมี
คุณภาพ ในขั้นตอนนี้การใสปุยบํารุงตน เปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวย
ใหตนมีความสมบูรณพรอมสําหรับการออกดอกใหผลผลิต วิธีการ
ดั้งเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติ จะเปนการใสปุยเคมีเพียงอยางเดียว
และเปนการหวานกระจายไปรอบตน ซึ่งทําใหทุเรียนไมสามารถ
นําปุยไปใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ กรมวิชาการเกษตรไดมี
คําแนะนําใหใสปุยในตําแหนงบริเวณปลายทรงพุมของตนทุเรียน
เนื่องจากรากฝอยที่ทําหนาที่ดูดอาหารมีการกระจายตัวอยูใ น
บริเวณรอบทรงพุมและอยูในระดับที่ไมลึกจากผิวดิน ซึ่งจะทําให
ทุเรียนสามารถใชปุยไดอยางเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี
รายงานผลการวิจัยทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตระหวางวิธีแนะนํา
ของกรมวิชาการเกษตรและวิธีของเกษตร ที่แสดงใหเห็นวาวิธีของ
กรมวิ ช าการเกษตรที่ แ นะนํ าให ใ ส ปุ ยแบบร ว ม โดยใส ปุ ยเคมี
อัตรา 1-3 kgตอตน และปุยคอกอัตรา 10-20 kg ตอตน โดยใส
หางจากโคนตน 50 cm (ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี,2551) การใส
ปุยแบบนี้ใหผลผลิตเพิ่มขึ้นจากวิธีปฏิบัติของเกษตรกรอยางเห็น
ได ชัด เจน นอกจากนี้ และมี เกษตรกรหลายรายที่ปฏิบัติตาม
คําแนะนํา แตในขั้นตอนการใสปุย ในปจจุบันยังใชแรงงานในการ
หว า น แบบกระจายทั่ ว รอบต น ทํ า ให สิ้ น เปลื อ งปุ ย และ
ประสิทธิภาพการใชปุยลดลง นอกจากนี้เกษตรกรสวนใหญมีอายุ
มากขึ้น งานใสปุยเปนงานที่หนัก เกษตรกรจะตองจางแรงงาน
เพื่อชวยแบกและหวานปุย จํานวน 1-2 คน
เกษตรกรจึงพบปญหาในการจัดหาแรงงานที่มีความเขาใจ
งา น ถึ ง แม ว า ใ น ป จ จุ บั นนี้ จ ะ มี เ ค รื่ องใส ปุ ย ใ ช งานอยู
ภายในประเทศ แตสวนใหญจะเปนเครื่องแบบพนหวานที่มีความ
เหมาะกับการใชงานในนาขาว หรือ พืชไร และเปนเครื่องหวาน
แบบเหวี่ ย งกระจายที่ พ ว งท ายรถแทรกเตอรข นาดใหญ ซึ่ ง ไม
เหมาะสมใชงานในสวนทุเรียน เพื่อเปนการแกปญหาการขาด

2.2 วิธีการ
2.2.1 ศึ ก ษาสถานการณก ารใสปุย ในทุ เรียนของเกษตรกร
รวมทั้งศึกษาปจจัยของปุยเคมี และลักษณะทางกายภาพของตน
ทุเรียนที่มีผลตอการออกแบบเครื่องใสปุย ดังนี้ ขนาดของเม็ดปุย
มุมกองของปุย ขนาดทรงพุมของทุเรียนที่อายุ ตางๆกัน ความเร็ว
ในการหมุนของชุดปลอยปุย ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม
ศึ ก ษารู ป แบบของลู ก หยอดที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ใช กั บ ปุ ย เคมี
รวมทั้ ง ศึ ก ษาระบบการควบคุ ม แบบฝ ง ตั ว วงจรและอุ ป กรณ
ประมวลผลแบบไมโครคอนโทลเลอร เพื่อเปนขอมูลสําหรับการ
ออกแบบเครื่องใสปุยเคมี
2.2.2 ออกแบบ สรางวงจรเพื่อการประมวลผลการทํางาน
ดวยเซนเซอรแสง และไมโครคอลโทรลเลอร ทดสอบการทํางาน
ของระบบใหสามารถควบคุมตําแหนงการใสปุยตามที่ตองการได
อยางแมนยําโดยการใชการตรวจสอบดวยการสังเกตุ
2.2.3 ออกแบบและสรางตนแบบเครื่องใสปุยแบบโรย โดยให
ใช ง านต อ พ ว งกั บ รถแทรกเตอร ข นาดเล็ ก (24-36 hp) เครื่ อ ง
ประกอบดวย ถังบรรจุปุยขนาดประมาณ 40 kg โดยมีชุดควบคุม
อัตราการใสปุยที่ควบคุมดวยไมโครคอลโทลเลอร และระบบชุด
ควบคุมตําแหนงในการใสปุยที่ใชการวิเคราะหสีจากภาพ
2.2.4 ทดสอบในหองปฏิบัติการ โดยทําการทดสอบอัตราปุย
ใหสามารถโรยไดในระยะ 2-5 m ทดสอบความตอเนื่องและความ
สม่ําเสมอในการโรยปุยโดยใชการสัง เกตของผูเชี่ยวชาญในเรื่อง
การใส ปุย ทุเรี ยน โดยระบบควบคุมอั ตราการใสปุยและระบบ
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1.81
5
5.34
5.51
2.03
6
6.03
6.13
2.16
7
6.50
6.44
Remark: Ideal rate (kg/tree) is 1/3 of tree radius
สถานการณการใสปุยของเกษตรกรที่ ไมมีเครื่องมือทุนแรง
สําหรับชวยในการใสปุยในสวนทุเรียน ใชแรงงานคนในการหวาน
ปุย โดยการหวานกระจายรอบโคนต นทุเรีย น จากการสํารวจ
พบวา รูปแบบการปลูกทุเรียน สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ
3.1.1 การปลูกแบบดั้งเดิม คือ การปลูกแบบสวนผสม เงาะ
ทุเรียน มังคุด สวนใหญจะมีอายุเกิน 15 ป ระยะปลูกไมแนนอน
จะใสปุยโดยการหวานกระจายทั่วโคนตน เนื่องจากรากของตน
ทุเรียนกระจายทั่วพื้นที่
3.1.2 การปลูกแบบรูปแบบใหม ที่เปนการปลูกแบบพืชเดี่ยว
มีรูปแบบการปลูกเปนดังนี้
3.1.2.1 แบบปลูกแบบพื้นราบ มีระยะปลูกแนนอน ระยะหาง
ระหวางตน x แถว เปน 8x8 m–10x10 m การใสปุยจะใสบริเวณ
รอบปลายทรงพุม หางจากโคนตนประมาณ 40-50 cm
3.1.2.2 แบบยกรอง ในพื้นที่ที่มีการระบายน้ําไมดี สงผลให
รากทุเรียนเนาเสียไดงาย จึงมีการปลูกแบบยกรอง ในบางพื้นที่มี
การขุดรองระบายน้ํา ในบริเวณปลายรอง ขนาดกวาง 2-4 m ลึก
ประมาณ 0.70 m ขนาดกวาง 6–8 m ความสูงของรอง ประมาณ
0.50-0.80 m การใสปุยจะบริเวณรอบปลายทรงพุม หางจากโคน
ตนประมาณ 40-50 cm
3.1.2.3 แบบพูนโคน การปลูกดวยวิธีนี้เปนวิธีหนึ่งที่ปองกัน
น้ําทวมรากแตมีการใชดินพูนเฉพาะบริเวณรอบทรงพุม ขนาด
กวางตามอายุของตนทุเรียน โดยเฉลี่ย ทุเรียนที่อายุไมเกิน 5 ป
ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลางที่ พู น โคน ประมาณ 5-6 m ความสู ง
ประมาณ 0.70-1.00 m การใสปุยจะใสบริเวณรอบปลายทรงพุม
หางจากโคนตนประมาณ 40-50 cm
3.1.2.4 แบบยกรองและพูนโคน เปนการปลูกหลังจากยกรอง
เปนแถวยาว แลวจึงพูนโคนซ้ําอีกครั้ง เนื่องจากเมื่อปลูกไประยะ
หนึ่ง ดินจะยุบตัว การใสปุยจะบริเวณรอบปลายทรงพุมหางจาก
โคนตนประมาณ 40-50 cm
3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบชุดกลไกลการใส ปุ ย
และอุปกรณ ชุดกลไกลของการใสปุยที่ออกแบบประกอบดวย ถัง
ใสปุย และลูกหยอดปุย ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบถังปุย คือ
มุมกองของปุย ปุยสูตรหลักที่ใชในสวนทุเรียน มี 3 สูตร คือ 1616-16, 13-13-21 และ 8-24-24 จึงไดทําการทดสอบมุมกองของ
ปุย พบวา คามุมกองของปุยทั้งสามสูตร มีคาเฉลี่ย เทากับ 18 q
3.3 ตนแบบเครื่องใสปุยเคมีแบบกึ่งอัตโนมัติพัฒนาขึ้นเพื่อใช
กั บ รถแทรกเตอร ข นาด 27 hp ถั ง ปุ ย มี ข นาดบรรจุ ปุ ย 40 kg
ตนแบบจะใชน้ํามันไฮดรอลิคส จากระบบของรถแทรกเตอรมา
ปอนใหกับมอเตอรไฮดระลิคส จึงเลือกใชมอเตอรไฮดรอลิค แบบ
ปริมาตรคงที่ แบบเฟองใน ที่สวนประกอบของเฟองและโรลเลอร
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ควบคุมการใสปุยจะถูกทดสอบคาความแมนยํา (Precision) ดวย
การเช็คตําแหนงการใสปุยเมื่อใหโปรแกรมทํางานดวยการสังเกต
2.2.5 สรุปและวิเคราะหผลการทดสอบในหองปฏิบัติการ
3.ผลและวิจารณ
3.1 ผลการสํารวจขอมูลลักษณะทางกายภาพของทุเรียน อายุ 510 ป และรู ป แบบการปลู ก ทุ เ รี ย น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ระยอง
จันทบุรี และตราด เพื่อเปนการเก็บขอมูลสําหรับการออกแบบ
อุปกรณใสปุยสําหรับตอพวงรถแทรกเตอร จึงเลือกสุมเก็บขอมูล
จากแปลงของเกษตรกรที่มีการปลูกทุเรียนพันธุหมอนทองแบบ
สวนเดี่ยวและมีการปลูกแบบยกรอง, พูนโคน หรือปลูกแบบพื้น
ราบ จากการคั ด เลื อ ก ติ ด ต อ และสั ม ภาษณ เ กษตรกรด ว ย
แบบสอบถาม จํานวนทั้งหมด 20 ราย โดย 6 ราย จากจังหวัด
ระยอง, 8 ราย จากจังหวัดจันทบุรี และ 6 รายจากจังหวัดตราด
ผลการสํารวจพบวา เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนใหม ที่มีอายุ d 10ป
สวนใหญมีรูปแบบการปลูกเปนแบบพูนโคน คิดเปน 65% ทุเรียน
ที่มีอายุ t11 ป เปนการปลูกแบบพื้นราบ คิดเปน 20% และ
15% เปนการปลูกแบบยกรอง ระยะหางระหวางตนและแถว มี
คาอยูระหวาง 6x6, 7x7, 4x8, 8x8, 10x10 m โดยมีการปลูกที่
ระยะ 8x8 และ 10x10 m มากที่ สุ ด คิ ด เป น 40% และ 20%
ตามลําดับ ทั้งในรูปแบบการปลูกแบบพูนโคนและพื้นราบ สําหรับ
การปลูกแบบยกรอง ระยะการปลูกจะเปน 4x8 m นอกจากนี้ ยัง
พบวา เกษตรกรสวนใหญที่ปรับรูปแบบการปลูกใหมีระยะปลูก
ระหวางแถวหางมากขึ้นกวาการปลูกแบบดั้งเดิม มีการวางแผน
เพื่อใหรองรับการใชเครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งในปจจุบันเกษตรกรมี
การเลือกใชเครื่องพนสารเคมีแบบ air blast มากขึ้น จากการ
สํารวจ พบวามีเกษตรกร จํานวน 40% เปนเจาของเครื่องพ น
สารเคมีแบบ air blast แตในการใสปุย เกษตรกรยังใชแรงงานคน
ไมมีเครื่องมือทุนแรง ผลการวัดขนาดทรงพุมของตนทุเรียนพันธุ
หมอนทองโดยวัดในดาน x และ y ของทรงพุมที่อายุตางๆ ดังนี้
Table 1 Durian Monthong variety’s tree dimension
Ideal
width length
Province Years
rate
(m)
(m)
(kg/tree)
1.17
3
3.53
3.48
1.46
4
4.41
4.37
Rayong
1.68
5
5.10
4.95
2.70
6
8.32
7.85
0.42
1
1.24
1.27
0.76
2
2.33
2.23
Chantaburi
1.73
6
5.27
5.10
1.87
8
5.59
5.65
1.11
Trat
3
3.37
3.29
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เป า หมายที่ ต อ งการ เป น สี แ ดง โดยใช ก ล อ งเป น หน ว ยรั บ
ขอมูลภาพสี ในรูปแบบ สี RGB ขอมูลที่ไดรับจะถูก วิเคราะหสี
เขียว-แดง และเขียวน้ําเงิน ถาคาที่ไดรับ มีคา t 50 ให สงขอมูล
5 เพื่อใหไฟที่บอรด Raspberry ติด แสดงวาเปาหมายที่กลองจับ
ภาพได มี สี แ ดง และขณะเดี ย วกั น ค า ที่ ˂ 50 ให ส ง ข อ มู ล 0
เพื่ อ ให ไ ฟที่ บอรด Raspberry ดั บ และ บอร ด Arduino ที่ เ ปน
หนวยควบคุมการทํางานของไฮดรอลิคมอเตอร โดยมีการขั้นตอน
การทํางานดังภาพที่ 4

en

ที่ชวยความเคนและแรงตาน ทําใหเกิดแรงเสียดทานนอย (ขวัญ
ชัยและปานเพชร,2521) และ (บริษัทศรีทองเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
,2561: ออนไลน ) ดั ง นั้ น ในการออกแบบเพื่ อ เลื อ กขนาด
มอเตอร ไ ฮดรอลิ ค เป น การวิ เ คราะห จ ากอั ต ราการไหลของ
น้ํามันไฮดรอลิคสจากปมไฮดรอลิคสของแทรกเตอรขนาด 27 hp
ที่ 17.3 l.min-1 ที่ ค วามเร็ ว รอบ 2600 rpm (คู โ บต า ,2017)
สําหรับ การใสปุยจะใชงานรถแทรกเตอรที่ความเร็วรอบเครื่ อง
2200 rpm ซึ่งอัตราการไหลของน้ํามันจะอยูที่ 14 l.min-1 หรือ
14000 cc.min-1 เครื่องตนแบบตองการใหเพลาหมุนที่ 100 rpm
จึงเลือกใชมอเตอรขนาด 140 cc.rev-1 จึงออกแบบใหระบบทาง
กลสําหรับการใสปุย ใชไฮดรอลิคมอเตอร รุน M125 ที่มีอัตรา
การไหล 125 cc.rev-1 ความเร็วรอบสูงสุด 475 rpm อัตราการ
ไหลของน้ํามัน 60 l.min-1 ดังแสดงในภาพที่ 1
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Figure 3 Diagram of color analysis program
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Figure 1 Hydraulic motor and joined valve
เครื่องตนแบบประกอบดวยสองสวน คือ ระบบถายทอดกําลัง
และระบบการควบคุมฝงตัว
ระบบถายทอดกําลัง : ใชวาลวสําหรับตอไฮดรอลิคมอเตอรกับ
ระบบไฮดรอลิคของรถแทรกเตอร เพื่อใชน้ํามันไฮดรอลิคจาก
ระบบของรถแทรกเตอรมาใชงานกําลังที่ถูกถายจากระบบไฮดรอ
ลิคของรถแทรกเตอรไปยังวาลวควบคุมอัตราการไหลดวยไฟฟา
ที่สามารถปรับอัตราการไหลสูงสุด 125 l.min-1 ความดันสูงสุด
250 Bar และสงกําลังตอไปยังเพลาของไอดรอลิก มอเตอร ที่มี
อัตราการไหลสูงสุด 60 l.min-1 ความเร็วรอบสูงสุด 475 rpm
ดวยพูเลยขับขนาด 4 inch และพูเลยตามขนาด 8 inch ที่ขับ
เพลาลูกหยอดสําหรับใสปยุ ดังแสดงในรูปที่ 2

TS

Figure 2 Fertilizer applicator control system

ระบบการควบคุมฝงตัว: ระบบควบคุมการใสปุยถูกออกแบบ
ด ว ยโปรแกรม the MATLAB (MathWorks version 2016b,
Massachusetts, USA) ประกอบกับ ไมโครคอลโทรเลอร บอรด
Raspberry ( Raspeberry Pi3 Model B, Japan) ที่ มี ห น ว ย
ประมวลผลกราฟก และรับภาพสี RGB โดยตรงจากกลอง VGA
สามารถสงคาออกเปน ค า RCA หรือ HDMI โดยมี Micro SD
card เปนหนวยความจํา แผนผังโปรแกรมดังรูปที่ 3 ในที่นี้ใ ห

Figure 4 Flow chart of prototype work

3.4 การทดสอบต น แบบในห อ งปฏิ บั ติ ก าร: ต น แบบเครื่ อ งใส
ปุยเคมีติดพวงทายรถแทรกเตอรสําหรับทดสอบใหหองปฏิบัติการ
ดังรูปที่ 5 ชุดทดสอบแบบรางในหองปฏิบัติการถูกออกใหมีขนาด
ยาว 12 เมตร เพื่อทดสอบอัตราการโรยปุย ความสม่ําเสมอใน
การโรยปุย ทดสอบโปรแกรมควบคุม การใสปุย ที่อ อกแบบขึ้ น
และทดสอบความแมนยําในเรื่องตําแหนงการใสปุย โดยมีการ
ทดสอบเปรียบเทียบลูกหยอด 4 แบบ คือ ลูกหยอดแบบรองไขว
ลูกหยอดแบบรองตรง และลูกหยอดแบบหลุม โดยที่ลูกหยอดทั้ง
3 แบบทําจากซุปเปอรลีน มีความยาว 30 cm เสนผานศูนยกลาง
10 cm และลูกหยอดแบบเกลียวทําจากเหล็กแผนดัดเปนเกลียว
3.4.1 ลูกหยอดแบบรองตรง ถูกออกแบบใหมี ขนาดความ
กว า งความยาว และความลึ ก ของร อ ง 3, 28 และ 1 cm
ตามลําดับ (Figure 6 (a))
3.4.2 ลูกหยอดแบบรองไขว ถูกออกแบบใหมีความกวาง
ความยาว และความลึกของรอง 2, 9 และ 1.5 cm เอียงทํามุม
30q กับแนวระนาบ (Figure 6 (b))
3.4.3 ลูกหยอดแบบหลุม ถูกออกแบบใหมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางและความลึกของรู 2 และ 1 cm จํานวน 4 รูตอแถว
และ 5 รูตอแถว อยางละ 2 แถว วางสลับกัน (Figure 7 (a))
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3.4.4 ลูกหยอดแบบเกลียว ถูกออกแบบใหมีระยะเกลียว
25 cm ระยะหางระหวางเกลียว 3 cm ดานซายจํานวน 4 เกลียว
ดานขวา 4 เกลียว วางเอียงทํามุมเขาหากัน (Figure 7 (b))

Figure 5 The prototype for lab test
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(a) Cross type

(a) Hole drill type
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(b) Straight type
Figure 6 The rotor of fertilizer applicator cross and
straight type
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(b) Concaved type
Figure 7 The rotor of fertilizer applicator hole drill
type and concaved type
3.5 ผลการทดสอบในหองปฏิบัติการ วางแผนการทดสอบ
เพื่อวิเคราะหอัตราการใสปุย รูปแบบการกระจายของปุย ดวย
เครื่องตนแบบ จํานวน 3 แบบๆ ละ3 ซ้ํา ที่ความเร็วรอบของรถ
แทรกเตอร 1000, 1200, 1400 และ 1600 rpm ทดสอบใหรถ
แทรกเตอรอยูกับที่ ผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 8 และ ทดสอบ
การใสปุยเมื่อรถแทรกเตอรเคลื่อนที่ดวยความเร็วระดับ 2L ผล
การทดสอบแสดงดังภาพที่ 9
จากตารางที่ 1 สามารถแบงกลุมอัตราการใสปุยทางทฤษฎีได
ดังนี้: ทุเรียนอายุ 3-5 ป ระยะรัศมีทรงพุม 0.5 - 2.5 m อัตรา
การใสปุยทางทฤษฏี 1-2 kg ตอตน และ ทุเรียนอายุ 6-8 ป ระยะ
รัศมีทรงพุม 2.6-3.5 m อัตราการใสปุยทางทฤษฏี 2-3 kg ตอตน
โดยที่ อั ต ราการใส ปุ ย ทางทฤษฎี เ ป น อั ต ราการคํ า นวณจาก
คําแนะนําใหใสปุยปริมาณ 1 ใน 3 ของรัศมีทรงพุม จากภาพที่ 7
และ 8 จะเห็ น ได ว า ลู ก หยอดแบบหลุ ม ให อั ต ราการหว า นที่
เหมาะสมกับความตองการ เมื่อเปรียบเทียบกับลูกหยอดแบบอื่น
ที่ความเร็วการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอรเทากัน และจากการ
สังเกตการกระจายตัวของปุย ดวยสายตา พบวา แบบตรงและ
แบบไขวมีการกระจุกตัวของปุยมากกวาแบบเกลียวและแบบหลุม
จึงเห็นวา ลูกหยอดแบบหลุม (Hold drill type) มีความเหมาะสม
ในการนําไปพัฒนาตนแบบของเครื่องใสปุยแบบกึ่งอัตโนมัติตอไป
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Figure 8 The results of fertilizer applied rate at the
different engine speed of 4 fertilizer driller types
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คณะผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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Figure 9 The results fertilizer applied rate at the
different tractor speed of 4 fertilizer driller types
4 สรุป
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเครื่องใสปุยแบบกึ่งอัตโนมัติ คือ
ขนาดทรงพุมตนทุเรียน อัตราปุยที่ตองการ ระยะหางระหวางตน
และแถว ชนิดของลูกหยอดปุ ย อัตราทด โดยที่อัตราปุย ตาม
คําแนะนํา คือ ทุเรียนอายุ 3-5 ป ระยะรัศมีทรงพุม 0.5 - 2.5 m
อัตราการใสปุยทางทฤษฏี 1-2 kg ตอตน และ ทุเรียนอายุ 6-8 ป
ระยะรัศมีทรงพุม 2.6-3.5 m อัตราการใสปุย ทางทฤษฏี 2-3 kg
ตอตน เครื่องตนแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับการใชงาน
ในสวนทุเรียนที่มีการปลูกแบบไมยกรอง (แบบดั้ งเดิม) หรือ ยก
รอง ที่มีระยะหางระหวางแถว x ตน คือ 8 x 8 และ 8x4 m ลูก
หยอดที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาตนแบบคือ ลูกหยอดปุยแบบ
หลุม ที่มีการกระจายตัวของปุย ดีกวาลูกหยอดแบบอื่น ที่ให
อั ต ราหยอดปุ ย 30.70 g/s ที่ ค วามเร็ ว รอบเครื่ อ งยนต ร ถ
แทรกเตอร 1000 rpm โดยรถแทรกเตอรเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
0.12 m/s และ 40.77 g/s ที่ ค วามเร็ ว รอบเครื่ อ งยนต ร ถ
แทรกเตอร 1400 rpm โดยรถแทรกเตอรเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
01.6 m/s
5 กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิ จั ย นี้ ดํ า เนิ น การโดยได รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ผูอํานวยการ ขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางประจํา ของ
ศู น ย วิ จั ย เกษตรวิ ศ วกรรมจั น ทบุ รี และสถาบั น วิ จั ย เกษตร
วิ ศ วกรรม และขอขอบคุ ณ เจ า หน า ที่ ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาการ
เกษตรจังหวัดจันทบุรี ที่ชวยประสานงานติดตอเกษตรกร และยัง
มีผูที่ไดใหความชวยเหลือสนับสนุนในดานตางๆ ที่มิไดเอยนามไว
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