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บทคัดยอ
ความอุดมสมบูรณของดินมีสําคัญตอปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการปลูกออย เกษตรกรนิยมใสปุยเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร
ใหแกดินโดยใชเครื่องหยอดปุยติดตั้งบนรถแทรกเตอร โดยก็ตามเครื่องหยอดปุยที่นิยมใชในปจจุบันไมสามารถใหปุยไดสม่ําเสมอหาก
เกิดการลื่นไถลของลอจิกดิน รวมถึงมีปญหาในการปรับเปลี่ยนอัตราการหยอดใหเหมาะสมกับพื้นที่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
และทดสอบระบบควบคุมเครื่องหยอดปุย โดยสามารถปรับอัตราการหยอดและระยะระหวางแถวผานกลองควบคุม ระบบทราบ
ความเร็วในการเคลื่อนที่จากโมดูล GPS จากนั้นจึงคํานวณพรอมทั้งสงสัญญาณควบคุมไปยังวงจรขับมอเตอรเพื่อขับชุดเฟองทดรอบ
และเกลียวหยอดปุยเพื่อหยอดปุยตามอัตราที่กําหนด จากการทดสอบหยอดปุย ทีระดับความเร็วที่แตกตางกัน พบวาความเร็วในการ
เคลื่อนที่ไมสงผลตออัตราการหยอดที่ได โดยมีคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (RMSE) ของอัตราการหยอด ±1.3 kg rai-1 ใน
สถานีทดสอบ และ ±2.1 kg rai-1 ในแปลงปลูกออย อีกทั้งยังมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ระหวางอัตราการหยอดปุยที่กําหนด
และที่ไดจริง เทากับ 0.994 ในสถานีทดสอบ และ 0.986 ในแปลงปลูกออย
คําสําคัญ: เครื่องหยอดปุยออย, เกษตรแมนยํา, ระบบควบคุมอัตราการหยอด
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Abstract
Soil fertility plays an important role in the quantity and quality of industrial sugarcane production.
Typically, sugarcane growers apply chemical fertilizer to enrich their soil nutrients by using tractor mounted
fertilizing machines. However, the conventional fertilizing machine might apply inconsistent fertilization rate due
to a slippage of its ground wheel on heterogenous soil condition. Also, changing the fertilization rate to the sitespecific recommendation is time-consuming and requires highly technical skill. The objective of this research was
to develop and test a precision fertilizing control system for sugarcane. The user could enter the fertilization rate
and row width to the control panel. Traveling speed was determined using a GPS module. The control panel then
calculated and sent the control signal to the motor driver to drive the transmission and feed screw to apply the
accurate fertilization rate. The system was tested at various fertilization rates traveling speeds. The results confirm
that travelling speed does not affect the given fertilization rate. Root mean squared errors (RMSE) of the fertilization
rate were ±1.3 kg rai-1 and ±2.1 kg rai-1 in stationary and field tests. Coefficients of determination (R2) of the
relationship between the requested and actual fertilization rates were 0.987 and 0.986 in stationary and field tests.
Keywords: sugarcane fertilizing machine, precision agricultural, fertilization rate controller
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งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาและทดสอบระบบ
ควบคุมสําหรับเครื่องหยอดปุยแบบแมนยํา โดยการพัฒนากลอง
ควบคุม ปรับปรุงชุดสงกําลังทั้งกลองควบคุมมอเตอรและชุดเฟอง
ทดรอบ และทดสอบความแมนยําของระบบในแปลงปลูกออย
ระบบที่พัฒนาขึ้นจะสามารถชวยลดความยุงยากในการปรับตั้ง
อั ต ราการหยอดปุ ย และช ว ยลดการใช ปุ ย เกิ น ความจํ า เป น
ตลอดจนชวยลดตนทุนในการเพาะปลูกออยได
2 อุปกรณและวิธีการ
แ น ว คิ ด แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม
(Pattarakittipong, 2017) เปนการควบคุมอัตราการหยอดเชิง
เวลา (qt, g s-1) ดังสมการ q t = f1(QA, w, v ) โดยที่ อัตราการ
หยอดเชิงเวลา (qt, g s-1) ,อัตราปุยตอพื้นที่ที่ตองการ (QA, kg rai-1)
,ระยะระหวางแถว (w, m) และความเร็วในการเคลื่อนที่ (v, m s-1)

ผูใชงานเปนผูกําหนดอัตราปุยตอพื้นที่ที่ตองการ (QA) และ
ระยะระหว า งแถว (w) ส ว นความเร็ ว ในการเคลื่ อ นที่ (v)
สามารถวัดจาก GPS โดยเมื่อทราบอัตราการหยอดเชิงเวลาที่ตอง
ใช ก็ทําการควบคุมมอเตอรใหทํางานที่ความเร็วรอบที่เหมาะสม
ผ า นการควบคุ ม โดยใช สั ญ ญาณ PWM (Pulse-Width
Modulation) ซึ่งสัมพันธกับอัตราการหยอดเชิงเวลา (qt) ผาน
การ calibration โดย PWM = f2 (qt) ผลของการควบคุมทําให
กําหนดอัตราการใหปุยตอพื้นที่ไดอยางเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
แม ค วามเร็ ว ในการเคลื่ อ นที่ จ ะเปลี่ ย นไป ความสั ม พั น ธ ข อง
สวนประกอบและตัวแปรตางๆแสดงดัง Figure 1
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1 บทนํา
ออย เปนพืชเศรษฐกิจที่สามารถเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่เขต
รอนหรือเขตกึ่งรอนที่มีปริมาณน้ําฝนและแสงแดดเพียงพอ มีอายุ
การเก็บเกี่ยวประมาณ 10-12 เดือนหลักจากการเก็บเกี่ยวออย
ครั้งแรกสามารถดูแลรักษาตอออยหรือที่เรียกวา การไวตอออย
เพื่อที่จะสามารถเก็บเกี่ยวในครั้ง ตอไปไดถึง 2-3 ตอโดยไมตอง
ปลูกใหม (Verasin, 1999) ดังนั้นการดูแลและบํารุงรักษา ถือเปน
ปจจัยสําคัญในการเพาะปลูกออยเพื่อใหมีปริมาณผลผลิตตอไรสูง
และไดคุณภาพของผลผลิตที่ดี (Sungsing, 2018) ในสวนของ
การบํารุงออยโดยการใหปุยจะทํา 2 ครั้งตอปเพาะปลูกไดแก การ
ใหปุยพรอมกับการปลูกหรือหลังจากการเก็บเกี่ยวประมาณ 1
เดือน สวนครั้งที่สองใหปุยในชวงระยะการเจริญเติบโต 3-4 เดือน
เพื่อบํารุงตนออย (Verasin, 1999) ทั้งนี้เกษตรกรสวนใหญนิยม
ใช ปุ ย เคมี เนื่ อ งจากหาซื้ อ ได ต ามท อ งตลาด และง า ยต อ การ
จัดการ
ในอดีตการให ปุยจะใชแรงงานคนในการหวานปุยไปยังตน
ออย แตเนื่องจากปญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงมีการพัฒนา
เครื่องหยอดปุยเพื่อทดแทนแรงงานคน (Kedma, 2016) ปจจุบัน
เกษตรกรใหความสนใจและใชเครื่องหยอดปุยอยางแพรหลาย
เนื่องจากสามารถลดคาใชจายและเวลาในการทํางานได เครื่อง
หยอดปุยสําหรับพืชไรโดยทั่วไปนิยมใชเกลียวหยอดเปนกลไกลใน
การนํ า ปุ ย จากถั ง บรรจุ ไ ปยั งท อ ลํ า เลี ย งและปล อ ยลงสู พื้นดิน
เกลียวหยอดถูกขับโดยใชลอจิกดิน (Ground Wheel) และชุดโซ
และเฟองในการทดรอบใหไดอัตราการหยอดที่ตองการ อยางไรก็
ตามความสม่ําเสมอของอัตราการหยอดที่ ไดขึ้นอยูกับการลื่นไถล
ระหว า งดิ นและล อจิ ก ดิน (Pattarakittipong, 2017) ส งผลให
บางพื้นที่ภายในแปลงออยอาจไดรับปุยนอยเกินไปไมเพียงพอตอ
การเจริ ญ เติ บ โตหรื อ มากเกิ น ความต อ งการของต น อ อ ย
นอกจากนี้ยังมีความยุงยากในการปรับตั้งใหไดอัตราการหยอด
ตามที่ตองการ
ในป 2017 หองปฏิบัติการ Precision Agriculture ภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล า เจ า คุณทหารลาดกระบั ง (Pattarakittipong, 2017)
ไดพัฒนาระบบควบคุมเกลียวหยอดสําหรับเครื่องหยอดปุยแบบ
แมนยํา ทําการทดสอบในหองปฏิบัติการและทดสอบในแปลง
ทดสอบ พบวาระบบสามารถตอบสนองไดดีและมีความแมนยํา
แตอยางไรก็ตามระบบควบคุมตนแบบนี้ยังไมมีการทดสอบใน
แปลงเพาะปลูก และยังขาดการพัฒนากลองควบคุมที่เหมาะสม
และงายตอการใชงานของเกษตรกรโดยทั่วไป

Figure 1 Flowchart of the control system
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Figure 2 Installation the control system on fertilizing
machine and tractor.
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2.1 การติดตั้งและการทดสอบ
อุปกรณที่พัฒนาขึ้นถูกติดตั้งบนเครื่องหยอดปุย ขนาด 1 แถว
(SRT4, นครสวรรคสตีล) ที่ตอพวงกับรถแทรกเตอร ขนาด 210
แรงม า (T7030, New Holland, USA) พร อ มระบบนํ า ร อ ง
อั ต โ น มั ติ ด วย RTK GPS (Autopilot, Trimble Agriculture,
USA) โดยถอดลอขับและชุดเฟองโซของลอขับออก แลวติดตั้ง
มอเตอรและชุดเกียรสงกําลัง และอุปกรณที่เกี่ยวของแทน แสดง
ดัง Figure 2 หลังจากการติดตั้ง ทําการสอบเทียบเพื่อหาสมการ
ความสัมพันธระหวางอัตราการหยอดเชิงเวลาของปุยที่ใช และคา
สัญญาณควบคุมแบบ PWM ของระบบ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นจะ
ใหผูใชงานทําการวัดอัตราการหยอดปุยเชิงเวลา (g s-1) ที่ระดับ
คาสัญญาณ PWM 25% และ 75% ตามลําดับ โดยการสุมเก็บ
ตัวอยางและชั่งน้ําหนักปุยที่ถูกปลอยออกมาตามทอลําเลียง
สําหรับการทดสอบระบบนี้แบงออกเปน 2 สวนไดแก 1) การ
ทดสอบระบบดวยการจําลองความเร็ว และ 2) การทดสอบระบบ
ภายในแปลงเพาะปลูกออยของบริษัท ธาอัส จํากัด ณ ตําบลบอ
ทอง อําเภอบางระกํา จังหวัด พิษณุโลก โดยใชปุยสูตร 21-7-18
ซึ่งทั้ง 2 การทดลอง ใชแผนการทดสอบแบบสุมสมบูรณ (CRD) ที่
ความเร็ว 3 ระดับ (3 5 และ 7 km h-1) และอัตราการหยอดที่
ตองการ 3 ระดับ (30 50 และ 70 kg rai-1) โดยมีวิธีการทดสอบ
ดังตอไปนี้
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จึงไดพัฒนาและเพิ่มเติมจากระบบทั้งหมด 3 สวน (Figure 2)
ไดแก
1) กล อ ง ค ว บ คุ มระบ บ ( C o n t rol P an e l) เ ป น
ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Mega 2560 รับคาความเร็วใน
การเคลื่อนที่จากโมดูล GPS (Ublox M8N, Switzerland) มี
หนาจอ LCD ขนาด 16x2 ตัวอักษร ปุมปรับตั้งคา สวิทชปด-เปด
การทํ า งาน และ LED แสดงสถานะการทํ า งาน สามารถส ง
สัญญาณ PWM ไปยังกลองควบคุมมอเตอร
โปรแกรมควบคุมมีหลักการทํางานดังแผนภาพใน Figure 1
สวนที่สําคัญคือเมนูการทํางานเพื่อเลือกคําสั่งและรับการปอนคา
จากผูใช ที่ตองออกแบบใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงานของ
เกษตรกร เมนูคําสั่งที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย โหมดจําลองคา
สัญญาณ PWM (PWM Simulation) สําหรับปรับคาสัญญาณ
PWM (%PWM) เพื่อจําลองคาสัญญาณในการปรับเทียบระบบ
(Calibration) โหมดจําลองความเร็ว (Velocity Simulation)
เปนโหมดสําหรับจําลองคาความเร็วในการเคลื่อนที่ (km h -1)
เพื่ อ ใช ใ นการทดสอบการทํ า งานของระบบในห อ งปฏิ บั ติ ก าร
โหมดตั้งคาระบบ (Setup) เปนโหมดสําหรับตั้งคาตัวแปรและการ
ทํ า งานของระบบ ได แ ก อั ต ราการหยอดปุ ยที่ ตอ งการ ระยะ
ระหวางแถวออย และคาปรับเทียบ (Calibration) และโหมด
ระบายปุยออกจากถัง (Drain) สําหรับปลอยปุยออกจากถังของ
เครื่องหยอดปุยหลังการใชงาน
2) กลองควบคุมมอเตอร (Motor Controller) เปนวงจร
Bi-directional ขนาด 6-30 V 13 A ใช ต น กํ า ลั ง ไฟฟ า จาก
แบตเตอรี่ของรถแทรกเตอร ทําหนาที่รับคาสัญญาณ PWM จาก
กลองควบคุมระบบ และจายกระแสไฟฟาใหแกมอเตอรเพื่อขับ
ชุดเฟองทดรอบและเกลียวหยอดปุย
3) ชุดเฟองทดรอบและโซ (Gear sets) ทําหนาที่สงกําลัง
การหมุนจากมอเตอร (400 rpm) ไปขับเกลียวหยอดปุย โดยมี
อัตราทดภายในระบบเทากับ 7.69 : 1 โดยสวนประกอบทั้ง 3
สวนที่กลาวมาแสดงใน Figure 2
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2.1.1 การทดสอบระบบดวยการจําลองความเร็ว
เปนการทดสอบในหองปฏิบัติการโดยจําลองสถานการณการ
ทํางานจริงในแปลงออย โดยใชระยะระหวางแถว และอัตราปุย
ตอพื้นที่เหมือนการทํางานจริง แตจําลองความเร็วในการเคลื่อนที่
ดวยการกําหนดคาบนกลองควบคุม เมื่อระบบทํางานปุยจะถูก
ปลอยมาตามทอลําเลียง จึงทําการสุมเก็บตัวอยางปุยเปนเวลา
10 s ต อ หนึ่ ง ตั วอยา ง และชั่ ง น้ํ าหนัก ปุย ตามลําดั บ บั น ทึกผล
และวิเคราะหผลเพื่อหาความสัมพันธระหวางอัตราการหยอดที่
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Figure 3 Stationary test
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Figure 5 Plan of field test

Figure 4 Stationary test
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2.1.2 การทดสอบภายในแปลงเพาะปลูกออย
ไดมีการเตรียมแปลงทดสอบเปนแปลงเพาะปลูกออย (พันธุ
ขอนแกน 3) ที่มีอายุประมาณ 3 เดือน จํานวน 9 แถว โดยเก็บ
ตัวอยางปุยแถวละ 3 จุดแตละจุดมีระยะทาง 12 m และทําการ
เวนระยะทางระหวางจุดประมาณ 25 m (Figure 5) ในสวนของ
ความเร็วในการเคลื่อนที่ ระบบจะรับคาความเร็วจากเครื่องรับ
สัญญาณ GPS ซึ่งคนขับแทรกเตอรจะควบคุมความเร็วใหไดตาม
แผนการทดสอบ จากนั้ น ทํ า การเป ด ใช ง านระบบ เมื่ อ รถ
แทรกเตอรเคลื่อนที่ระบบจะควบคุมเกลีย วหยอดปุยใหหมุนและ
ปลอยปุยออกมา จึงทําการเก็บตัวอยางปุยตามจุดที่กําหนดไว
และชั่งน้ําหนักตัวอยางปุย บันทึกผล และวิเคราะหผลเพื่อหาคา
ความแม น ยํ า ของระบบควบคุ ม สํ า หรั บ เครื่ อ งหยอดปุ ย แบบ
แม น ยํ า ใน Figure 6 แสดงการเตรียมแปลงทดสอบและการ
ทดสอบภายในแปลงเพาะปลูกออย
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ตองการและอัตราการหยอดที่เครื่องทําได แสดงภาพการทดสอบ
ระบบดวยการจําลองความเร็วใน Figure 3 และ Figure 4

Figure 6 Field Test
3 ผลและวิจารณ

3.1 ผลการทดสอบการทดสอบระบบดวยการจําลองความเร็ว
ในสถานีทดสอบ
เมื่อทําการทดสอบโดยกําหนดอัตราการหยอด 3 อัตรา และ
จําลองความเร็วในการเคลื่อนที่ 3 ระดับ ทําการเก็บขอมูลอัตรา
การหยอดเชิงเวลา (qt) แลวนําไปคํานวณอัตราการใหปุยเชิงพืน้ ที่
(QA) ผลการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) แสดงใหเห็นวา
ความแตกตางของความเร็วในการเคลื่อนที่ (v) ไมสงผลทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญตออัตราการใหปุยเชิงพื้นที่ (QA) โดยอัตราการ
ใหปุยเชิงพื้นที่ที่ไดมีความคลาดเคลื่อนจากอัตราที่ตองการ ±1.3
kg rai-1 และมี ค วามเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 1 kg rai-1 แสดงใน
Figure 7 เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางอัตราการหยอด
เชิ ง พื้ น ที่ ที่ ต อ งการกั บ ที่ ไ ด จ ริ ง ด ว ย Simple Regression
Analysis พบว า ค า ความชั น ระหว างทั้งสองตัวแปรใกลเคีย ง 1
(0.9976) และ จุ ด ตั ด แกน y ใกล เ คี ย ง 0 (-0.1728) โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.9944 แสดงดัง Figure 8
ซึ่ ง เป น ค า แสดงให เ ห็ น ว า ในสถานี ท ดสอบ ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น
สามารถมีความแมนยําในการหยอดปุยตามอัตราที่กําหนดถึงแม
ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่จําลองขึ้นจะแตกตางกัน
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Figure 7 Actual fertilization rate at different requested
rates and simulated travelling speeds in the stationary
test
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9 เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางอัตราการหยอดทั้งสอง
ดวย Simple Regression Analysis พบวาคาความชันระหว า ง
สองตั ว แปรใกล เ คี ย ง 1 (0.9556) และจุ ด ตั ด แกน y เท า กั บ
3.0146 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ของความสัมพันธ
ระหวางอัตราการหยอดเชิงพื้นที่ที่กําหนดและอัตราการหยอดเชิง
พื้นที่ที่วัดได เทากับ 0.9861แสดงดัง Figure 10

19

Figure 9 Actual fertilization rate at different requested
rates and simulated travelling speeds in the field test

20

Figure 8 Relationship between actual and requested
fertilization rates at different simulated travelling
speeds in the stationary test
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3.2 ผลการทดสอบทดสอบภายในแปลงเพาะปลูกออย
เมื่อทําการทดสอบ พบวาในสภาวะการทํางานจริงภายใน
แปลงออย มีการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ เมื่อทําการ
ทดสอบโดยกําหนดอัตราการหยอดที่ 3 อัตรา และใชความเร็วที่
3 ระดับและทําการเก็บขอมูลอัตราการหยอดเชิงเวลา (qt) แลว
นําไปคํานวณอัตราการใหปุยเชิงพื้นที่ (QA) ผลการวิเคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA) แสดงใหเห็นวาความแตกตางของความเร็ว
ในการเคลื่อนที่ (v) ไมสงผลทางสถิติอยางมีนัยสําคัญตออัตราการ
ใหปุยเชิงพื้นที่ โดยพบวาความสัมพันธของอัตราการหยอดเชิง
พื้ น ที่ ที่ กํ า หนดและอั ต ราการหยอดเชิ งพื้ น ที่ ที่ วั ด ได มี ค า ความ
คลาดเคลื่อนของระบบเมื่อทํางานในแปลงออยอยูที่ ±2.1 kg rai1
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู1 ถึง 2 kg rai-1 แสดงดัง Figure
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Figure 10 Relationship between fertilizing rate of set
point and actual rate in field test
4 สรุป
จากการทดสอบระบบที่อัตราการหยอดปุย 30 50 และ70 kg rai-1
ทดสอบที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแทรกเตอรที่ 3 5 และ 7
km h-1ทั้งจากการจําลองความเร็วในสถานีทดสอบและจากการ
ทดสอบการทํ า งานจริ ง ในแปลงเพาะปลู ก อ อ ย พบว า ระบบที่
พัฒนาขึ้นความสามารถควบคุมการหยอดปุยไดตรงตามอัตราการ
หยอดปุยเชิงพื้นที่ที่กําหนด โดยความเร็วในการเคลื่อนที่ไมมีผล
ตออัตราการหยอดเชิงพื้นที่อยางมีนัยสําคัญ คาสัมประสิทธิ์การ
ตั ด สิ น ใจ (R2) ของความสั ม พั น ธ ร ะหว า งอั ต ราการหยอดปุยที่
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กําหนดและที่ไดจริง เทากับ 0.9944 ในการทดสอบภายในสถานี
ทดสอบ และ 0.9861 ในการทดสอบในแปลงจริง และยังพบอีก
วาความสัมพันธของอัตราการหยอดเชิงพื้นที่ที่กําหนดและอัตรา
การหยอดเชิงพื้นที่ที่วัดไดมีคาความคลาดเคลื่อนของระบบในการ
ทดสอบภายในสถานี เ ท า กั บ ±1.3 kg rai-1 และ ±2.1 kg rai-1
เมื่อทํางานในแปลงเพาะปลูกออย
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