การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมฮารดร็อค พัทยา จังหวัดชลบุรี
Available online at www.tsae.asia

ce

วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกตนกลาพริกตอพวงรถแทรกเตอร 4 ลอ
Research and Development of a Chili Transplanter Attached to a Four-Wheel Tractor
สราวุฒิ ปานทน1, อัคคพล เสนาณรงค1*, ขนิษฐ หวานณรงค1*, ธนพงค แสนจุม1*, เวียง อากรชี2, อุทัย ธานี1*
Sarawuth Parnthon 1, Akkaphon Senanarong 1*, Khanit Wannarong1*, Tanapong Sanjum1*Weang Arkornshee2,
Uthai Thanee1*
1สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

en

กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพมหานคร, 10900
Engineering Research Institute Department of Agriculture, Bangkok, 10900
2ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแกน, ขอนแกน, 40000
2Khon Kaen Agricultural Engineering Research Center, Khon Kaen, 40000
*Corresponding author: Tel: +66-25-792-757, Fax: +66-25-792-757, E-mail: sarawutpa@hotmail.com

C
on
fe
r

1Agricultural

19

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกตนกลาพริกชนิดตอพวงรถแทรกเตอร 4 ลอ ขนาดกลาง (35 – 50 hp)
เปนตนกําลัง เพื่อลดการใชแรงงานในการปลูกพริก นอกจากนี้เครื่องปลูกตนแบบสามารถใชในการปลูกตนกลา แบบเพาะถาดไดหลาย
ชนิด ออกแบบใหใชกับตนกลาพริกความสูง 10 - 15 cm เปนเครื่องปลูกแบบใชคนปอน แถวคู ระยะระหวางแถว 50 cm ระยะ
ระหวางตนปรับไดในชวง 50 - 60 cm อุปกรณการปลูกแตละแถวประกอบถวยปลูก 4 ชุด ติดตั้งบนวงลอทํามุมกัน 90 degree แตละ
ชุดประกอบดวยถวยรับกลา ปากเปดหลุม กลไกในการเปดปาก ลอขับ และพรอกซิมิตี้เซนเซอรวัดและควบคุมการหยอดน้ํา ทํางานโดย
เมื่อแทรกเตอรเคลื่อนที่ ลอขับขับใหวงลอปลูกหมุน ถวยปลูกจะเคลื่อนที่มาตําแหนงรับตนกลา และปอนตนกลาโดยใชแรงงานคน แลว
เคลื่อนตอไปจนชุดปากเปดปกลงดินที่ความลึกตามที่ตั้งไว ปากชุดปลูกจะเปดและปลอยตนกลาลงดิน แลวเคลื่อนที่ตอไปเพื่อรับตน
กลาใหม ในขณะเดียวกัน ตนกลาถูกปลอยลงหลุมแลวจะมีการกลบ พรอกซิมิตี้เซนเซอรจะมีการวัดและปลอยน้ําหยอดลงที่โคนตน
จากการทดสอบที่ความเร็วแทรกเตอร 0.18 m s-1 สําหรับการปลูกแบบยกรองและไมยกรอง พบวา เครื่องปลูกตนกลามีความสามารถ
ในการทํางาน 0.4 rai hr.-1 มีประสิทธิภาพการทํางาน 77.36% มีประสิทธิภาพการปลูก 90% และ 84.09% ตามลําดับ
คําสําคัญ: พริก, เครื่องปลูกตนกลา, รถแทรกเตอร
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Abstract
The objective of this study was to research and developtment of a chili transplanter attached to a fourwheel tractor (35 – 50 hp.). The transplanter for chili was design to reduce labor and used to grow also other types
of seedlings. Design for the height of seedling is 10 – 15 cm. The transplanter with double row planting distance is
50 cm and the targeted planting distance is between 50 – 60 cm. The plant equipment have 4 pots per row,
installed on the wheel 90 degree angle. The plant wheel have the plant pot, buried component, Ground wheel
and the proximity sensor for control the drip system. The plant wheel were driven by ground wheel to rotate the
plant pot to receive the seedling. Two men operation were required for feeding the seedling into pot transplanter,
then the seeding was dropped after the soil opened by the pot of transplanter. It was buried by buried component.
The drip system was dropped only to the seedling area which control by the proximity sensor. The testing results
indicated that at travelling speed of 0.18 m s-1 the field capacity were 0.4 rai hr.-1 performance is about 77.36%
the efficiency of planting was about 90% with the raised beds planted and 84.09% without the beds.
Keywords: Chili, Transplanter, Tractor
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จะชวยใหเกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกไดทันกับฤดูกาล ซึ่ง
เปนการเพิ่มผลผลิต ลดจํานวนการใชแรงงานในการเพาะปลูก
เนื่องจากคาจางแรงงานมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
2 อุปกรณและวิธีการ
แนวทางในการวิจัยและพั ฒนาเครื่องปลูกตนกลาติดพวงรถ
แทรกเตอร ทํ า โดยออกแบบเป น เครื่ อ งปลู ก ต น กล า เป น แบบ
กึ่งอัตโนมัติ มีแรงงานปอนตนกลาลงในถวยปลูก ใชติดตั้งกับรถ
แทรกเตอรขนาดเล็ก (35-50 แรงมา) เครื่องตนแบบประกอบดวย
3 สวนหลัก ดังนี้
1. วงลอปลูก ซึ่งจะมีถวยปลูกติดตั้งอยู วงลอปลูกจะหมุนโดย
ใช ล อ ขั บ (Ground wheel) ออกแบบให ส ามารถปรั บ ระยะ
ระหวางตนได 40-60 เซนติเมตร โดยการเปลี่ยนเฟองโซเพื่อใหได
ระยะปลูกที่เหมาะสมตามพืชแตละชนิด
2. ชุดถวยปลูกสําหรับ ใสตนกลา ออกแบบใหมีลักษณะเปน
ถ ว ยเพื่ อ ป อ งกั น ความบอบช้ํ า ของต น กล า โดยสามารถเจาะ
พลาสติกไดกรณีปลูกแบบคลุมพลาสติก ตนกลาจะถูกหยิบออก
จากถาดเพาะและวางในถวยบริเวณปลายกรวยโดยแรงงานคน
ต น กล า จะตั้ ง อยู ด ว ยน้ํ า หนั ก ของดิ น ที่ ติ ด อยู ที่ ร าก เมื่ อ ถ ว ย
เคลื่อนที่และปกลงดินจนเปนหลุม จะมีอุปกรณบีบทําใหถวยเปด
ออกต น กล า จะหล น ลงหลุ ม และถ ว ยนี้ จ ะถู ก ดี ด กลั บ ให ป ด
เหมือนเดิมดวยแรงสปริง และพรอมสําหรับการรับตนกลาใหม
ตอไป
3. อุปกรณกลบดิน ออกแบบชุดกลบสําหรับการปลูกแบบไม
ยกรองหรือไมใชพลาสติก กรณีปลูกแบบปูพลาสติกใชลอยางหรือ
ลอออนนุมที่ไมทําใหพลาสติกขาด เพื่อกดทับดินขางตนกลาให
แนน ทําใหตนกลาสามารถยืนตนได
4. ระบบใหน้ํา ออกแบบใหมีแทงคน้ําอยูบนตัวเครื่องปลูก
เพื่อปลอยน้ําใหตนกลาขณะทําการปลูก ปองกันการเหี่ยวเฉาจาก
การยายตนกลาลงปลูก โดยใชพรอกซิมิตี้ เซนเซอรสงสัญญาณ
ควบคุมการหยอดน้ําเฉพาะบริเวณที่ปลูกกลา
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1 บทนํา
พริกเปนพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ชนิดหนึ่ง พริกในประเทศ
ไทยถูกนํามาใชทั้งในรูปผลสด พริกแหง รวมถึงผลิตภัณฑตางๆ
เชน ซอสพริก นอกจากนี้ในพริกยังมีสารสําคั ญที่นํามาสกัดเปน
เวชภัณฑได ในป 2556 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพริกประมาณ
342,398 ไร พริกที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด ไดแก พริกขี้หนู
ผลใหญ รองลงมาคือพริกขี้หนูผลเล็ก และพริกใหญ (Pak-uthai,
2014) เนื่องจากอาหารไทยเปนอาหารที่ใชพริกเปนสวนผสมโดย
สวนใหญ ความตองการผลผลิตพริกในประเทศจึงมีปริมาณสูง
ปริมาณพริกรอยละ 97 ใชบริโภคในประเทศ ในจํานวนนี้รอยละ
20 ถูกแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร เชน ซอสพริก น้ําพริกเผา
เครื่องแกง ฯลฯ ที่เหลืออีกประมาณรอยละ 3 ถูกสงออกในรูปผล
สด ผลแชแข็ง และผลิตภัณฑแปรรูป (Lertrat , 2007) บางชวงที่
ผลผลิตพริกไมเพียงพอ จึงตองนําเขาทั้งเพื่อบริโภคในประเทศ
และส ง ออก ป จ จุ บั น เกษตรกรผูปลู ก พริก จํา นวนมากมีก ารใช
เทคโนโลยีการคลุมดินดวยพลาสติก (Plastic Mulch) คลายกับ
พืชผักมีราคาอื่นๆ เชน แตงโม แตงกวา สตรอเบอรรี่ แคนตาลูป
เพื่อลดปญหาวัชพืช ลดการสูญเสียน้ําและปุย ลดปญหาดินอัด
แน น เนื่ อ งจากป จ จั ย ต า งๆ เช น ฝน หรื อ เครื่ อ งจั ก ร ทํ า ให พื ช
เจริญเติบโตไดดี ผลผลิตมีความสะอาดและไมเกิดการเสียหาย
จากการสัมผัสดินโดยตรง (Tangkorsakul, 2000)
ในกระบวนการปลูกพริกทั้งแบบคลุมพลาสติกและไมคลุม
พลาสติกตองจางแรงงานจํานวนมากในหลายกิจกรรม ตั้งแตการ
ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ในการปลูกสวนใหญจะใชตนกลาปลูก
เนื่องจากตนกลาจะเจริญเติบโตไดดีกวา มีอัตราการรอดสูงกวา
และใชเมล็ดพันธุนอยกวา การใชเมล็ดปลูกลงแปลงปลูกโดยตรง
กลุมผูรับจางปลูก ประกอบดวยแรงงาน 10-15 คน ทําการรับจาง
ปลูกตามพื้นที่ตางๆ ซึ่งผูวาจางนอกจากจะตองจายคาแรงงาน
แลวยังตองเปนผูจายคาเดินทางไปรับแรงงานดังกลาวดวย ใน
ขั้นตอนการปลูก หากเปนการปลูกแบบคลุมพลาสติก กลุมผูรับ
จางปลูกจะแบงแรงงานเปนสองสวน สําหรับการเจาะพลาสติก
และปลูกตนกลา โดยในฤดูเพาะปลูกซึ่งตองทําการปลูกพรอมกัน
อาจทําใหกลุมแรงงานนี้ไมสามารถเพาะปลูกไดทันเวลา หรืออาจ
ตองจายคาแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อใหปลูกไดทันเวลา สงผลใหตนทุน
การผลิตสูงขึ้น และทําใหตนกลาเสียหายได
จากป ญ หาดั ง กล า ว คณะผู วิ จั ย เห็ น ว า ควรออกแบบและ
พัฒนาเครื่องปลูกตนกลาแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งเหมาะสมกับ สภาพ
การปลูกพริกสําหรับเกษตรกรไทย โดยออกแบบใหสามารถเจาะ
และปลูกบนแปลงที่ปูพลาสติกไดเลย เพื่อลดขั้นตอนการใชคน
เดินเจาะพลาสติก และลดการใชแรงงานจํานวนมากในการปลูก
พริก เครื่องปลูกตนกลาที่พัฒนาจะสามารถผลิต และซอมแซม
โดยใชเทคโนโลยีในประเทศ ราคาไมแพงซอมแซมไดงาย ยิ่งไป
กว า นั้ น เครื่อ งปลูก ตน แบบสามารถใชในการปลูก ตนกลา แบบ
เพาะถาดไดหลายชนิด เชน พริก พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ แคน
ตาลูป อีกทั้งยังสามารถปลูกในแปลงที่ไมปูพลาสติกไดอีกดวย ซึ่ง

ขั้นตอนและวิธีการทดลอง
2.1 ศึ ก ษากรรมวิ ธี ก ารปลู ก พริ ก ตามคํ า แนะนํ า ของกรม
วิชาการเกษตร ควรเตรียมแปลงปลูกสูง 20-30 เซนติเมตร ใน
การปลูกแบบแถวเดี่ยว ระยะระหวางแถว 80-100 เซนติเมตร
ระยะระหวางตน 50-60 เซนติเมตร ถาปลูกเปนแถวคู ระยะหาง
ระหวางแถวคู 100-120 เซนติเมตร ระยะหางระหวางแถวในคู
60-80 เซนติเมตร ระยะหางระหวางตน 50-60 เซนติเมตร หรือ
ตามความเหมาะสมของแตละพันธุและฤดูปลูก นําขอมูลที่ไดมา
ทําการออกแบบเครื่องปลูกตนกลาแบบแถวคู โดยใหมีระยะหา ง
ระหวางแถวในคู 60 cm ระยะระหวางตน 60 cm และระยะหาง
ระหวางแถวคู 100 cm การทํางานเปนแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งมีคน
ปอนตนกลาอยูดานหลัง
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ถวยปลูกแตละชุดใหม ใหแขนถวยปลูกแตละแถวทํามุมตอกันที่
45 องศา ทําใหเมื่อลดระยะหางระหวางคูแถวจาก 60 เซนติเมตร
เหลือ 50 เซนติเมตรแลว ระยะระหวางตนในคูเดียวกันจะมีระยะ
เทาเดิมที่ 60 เซนติเมตร นําเครื่องตนแบบไปทดสอบการทํางาน
ในแปลงทดลอง พบวา เครื่องปลูกสามารถปลูกไดดี ทําการวัด
ระยะของตนกลา ทั้งระยะระหวางตน และระยะระหวางแถว
พบวา ระยะระหวางตนในแถวเดียวกันมีระยะหางกันประมาณ
50 เซนติเมตร ระยะหางระหวางแถวในคู 50 เซนติเมตร และ
ระยะระหวางตนในคูเดียวกันเมื่อวัด ระยะตามการปลูกแบบสลับ
ฟนปลาแลวไดระยะหางประมาณ 60 เซนติเมตร ตามที่ตองการ
Figure 1 double row transplanter
2.5 ออกแบบชุดกลบดินและติดตั้งระบบรดน้ําตนกลาขณะ
2.2 ออกแบบวงลอปลูกซึ่งจะมีถวยปลูกติดตั้งอยู รอบวงลอ ปลูก ชุดกลบดินทําดวยสปริงหนวดกุง ปลายขาสปริงติดตั้งแผน
โดยขนาดวงล อ ปลู ก เหมาะสมกั บ จํ า นวนถ ว ยปลู ก และและ เหล็กสําหรับกวาดดินกลบหลุมปลูก ทําการติดตั้งถังน้ําสําหรับรด
ผูปฏิบัติงานสามารถหยิบกลาใสถวยปลูกไดทัน วงลอปลูกจะหมุน น้ําตนกลาเมื่อปลูก ยึดปลายสายยางรดน้ําตนกลาไวกับชุดกลบ
โดยการสงกําลังผานโชมาจากลอขับ (Ground wheel) สามารถ ดิ น ในการจ า ยน้ํ า วาล ว ไฟฟ า จะรั บ สั ญ ญาณจากพร็ อ กซิ มิ ตี้
ปรับระยะระหวางตนได 40-60 เซนติเมตร โดยการเปลี่ยนขนาด เซนเซอร เมื่อถวยปลูกปลอยตนกลาลงหลุมและชุดกลบกลบดิน
เฟองโซ สวนระยะระหวางแถวปรับตามขนาดของรถแทรกเตอรที่ เซนเซอรก็จะใหเปดวาลวไฟฟารดน้ําใหตนกลาที่ปลูก ทําการ
ติ ด ตั้ ง แท น สํ า หรั บ วางถาดปลู ก กล า เพื่ อ ความสะดวกสํ า หรั บ
ใช
2.3 ออกแบบถวยปลูก ลักษณะถวยปลูกจะคลายพลั่วสองอัน ผูปฏิบัติงาน โดยทําเปนแทนสําหรับวางถาดปลูกแตละแถว แทน
ประกบกัน ติดตั้งอยูรอบวงลอปลูก ภายในออกแบบใหมีลักษณะ วาดถาดสามารถวางถาดปลูกไดครั้งละ 4 ถาด
ที่เหมาะสมสําหรับวางตนกลา มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดตน
กลาพริกที่เพาะ โดยจะตองประคองตนกลาใหตั้งตรง เมื่อปกลง
ดินแลวถวยปลูกจะถูก บังคับใหกางออกใหตนกลาตกลงหลุม มี
อุ ป กรณ ก ลบดิ น พร อ มกั บ มีร ะบบปลอ ยน้ํ า ลงมาทํ า ให ตนกลา
สามารถยืนตนได
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Figure 3 The transplanter

Figure 2 plant pot
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2.4 ทํ า การสร า งเครื่ อ งต น แบบและทดสอบการทํ า งาน
เบื้องตน ปรับปรุงแกไขเครื่องเพื่อใหไดตนแบบที่เหมาะสม โดย
ปรั บ เครื่ อ งตน แบบให สามารถปลูก ได ตรง และได ร ะยะตามที่
เกษตรกรต อ งการ แล ว จึ ง ทดสอบการทํ า งานจริ งข อง
เครื่องตนแบบในแปลงทดลองในพื้นที่ตางๆ
ในการปลูกแบบแถวคู หากตองการลดระยะหางในคูจะตอง
ปรับใหตนกลาปลูกแบบสามเหลี่ยมสลับฟนปลา ทําการแกไข
ตําแหนงการปลูกตนกลาจากเดิมที่ในแตละคูจะปลูกตรงกันเปน
การปลูกแบบสลับฟนปลา ดวยการขยับหมุนแกนของแขนของ
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2.6 ทดสอบและประเมินผล
ในการทดสอบ ตนกําลังใชรถแทรกเตอรขนาด 47 แรงมา
โดยใชเกียรความเร็วต่ํา เกียร 1 รอบเครื่องประมาณ 800 รอบ/
นาที ใชแรงงานหยอดตนกลาสองคนโดยทดสอบในแปลงที่เตรียม
ดินดวยไถ 6 จาน ตามดวยโรตารี่ แลวจึงยกรองใหสันรองกวาง
ประมาณ 80 เซนติเมตร สูง 20 – 30 เซนติเมตร ตนกลาที่ใชอายุ
ประมาณ 1 เดือน เก็บขอมูลการทํางานของเครื่องปลูก ทดสอบ
หาความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมกับการใชงานเครื่องปลูก
ต น กล า หาความสามารถในการทํ า งาน หาประสิ ท ธิ ภ าพการ

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562
ทํางาน และประสิทธิภาพการปลูก โดยจะทําการหาประสิทธิภาพ ปลูกเปนแอง หรือลอเครื่องปลูกเหยียบกอนดินทําใหถวยปลูกยก
การปลูกของเครื่องปลูก ทั้งการปลูกแบบยกรอง และการปลูก ตัวขึน้ ตามเครื่องปลูก ทําใหตนกลาไมสามารถตั้งตนได
แบบไม ยกร อ ง คํ า นวณ หาความสามรถในการทํ า งาน
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน และประสิ ท ธิ ภ าพการปลู ก ได จ าก
สมการ ดังนี้
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ความสามารถในการทํางาน
= พื้นที่ในการทํางาน
เวลาทํางานทั้งหมด
ประสิทธิภาพการทํางาน
= เวลาปฏิบัติงาน x 100
เวลาทํางานทั้งหมด
ประสิทธิภาพการปลูก
= จํานวนตนกลาที่ปลูกสําเร็จเฉลี่ย x 100
จํานวนตนกลาที่ปลูกทั้งหมด

Figure 4 The transplanter test
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3 ผลและวิจารณ
ผลการทดสอบเครื่ อ งปลู ก กล า พริ ก ในแปลงทดลอง เพื่ อ
ประเมินผลการทํางานและหาความเร็วในการทํางานที่เหมาะสม
ของเครื่องปลูก ผลการทดสอบ พบวา ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่
เหมาะสมของรถแทรกเตอร เทากับ 0.18 เมตร/วินาที โดยหาก
ใชความเร็วในการเคลื่อนที่ สูงเกินไปจะทําใหหยอดตนกลาไมทัน
พื้นที่ทดสอบกวาง 10 เมตร ยาว 25 เมตร เวลาที่ใชจริงในการ
ปลูกตนกลาพริก 16 นาที 25.15 วินาที เวลาที่ใชในการปลู ก
ทั้งหมด รวมกลับรถหัวแปลง 21 นาที 13.40 วินาที คํานวณหา
ความสามารถในการทํางานของเครื่องปลูกได 0.4 ไร/ชั่วโมง มี
ประสิทธิภาพการทํางาน 77.36 เปอรเซ็นต
ผลการทดสอบเครื่องปลูกตนกลาแบบมีการยกรองปลูก โดย
สุมเก็บขอมูลการปลูกระยะ 10 เมตร พบวา เครื่องปลูกสามารถ
ปลูกสําเร็จเฉลี่ย 36 ตน จากทั้งหมด 40 ตน มีประสิทธิภาพการ
ปลูก 90 เปอรเซ็นต สาเหตุทไี่ มสามารถปลูกตนกลาไดเกิดจากผิว
รองปลูกยังไมเรียบสม่ําเสมอ บริเวณผิวรองปลูก บางสวนของ
แปลงทดสอบลึกวาบริเวณอื่น ทําใหถวยปลูกเจาะหลุมไดไมลึก
พอตนกลาจึงไมสามารถตั้งตนได
ผลการทดสอบเครื่องปลูกตนกลาแบบไมมีการยกรอง
ปลูก พบวา จากจํานวนตนกลาที่เก็บขอมูลทั้งหมด แถวละ 44
ตน ปลูกสําเร็จเฉลี่ย 37 ตน/แถว มีประสิทธิภาพการปลูก 84.09
เปอรเซ็นต การทํางานของระบบรดน้ําตนกลาที่รับสัญญาณจากพ
ร็อกซิมิตี้เซนเซอรใหจายน้ําเฉพาะบริเวณตนกลา สามารถรดน้ํา
ไดดีปลอยน้ําไดตรงตนกลา สามารถประหยัดน้ําไดมากกวาการ
ปลอยน้ํารดยาวตลอดแถว ชุดกลบดินที่ปรับปรุงใหมสามารถชวย
กลบดินใหพยุงตนกลาไดดี แตหากในแปลงปลูกมีเศษวัชพืช ชุด
กลบดินจะลากติดไปดวย และทําใหตนกลาถูกวัชพืชทับใหลม
และถูกฝงในบางตน สวนกรณีตนกลาไมปลูกจะเกิดจากการที่
ถวยปลูกขุดหลุมไดไมลึกพอ เนื่องจากบริเวณที่ถวยปลูกขุดหลุม
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Figure 5 Planting distance

Figure 6 The transplanter test without the bed
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Lertrat K., 2007. Production Planting Processing and
the Chilli of marketing in Thailand. The Thailand
Research Fund. 13th year. Volume 73. Page 15-20. (in
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Figure 7 The drip system was dropped to the
seedling area.
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4 สรุป
จากการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกตนกลาสําหรับพริกติดพวง
รถแทรกเตอร ปลูกแบบแถวคูสลับฟนปลา ระยะระหวางแถวในคู
50 เซนติเมตร ระยะระหวางตน 60 เซนติเมตร ขนาดตนกลาที่
เหมาะสมสูง 10 - 15 เซนติเมตร ที่ความเร็วการเคลื่อนที่ 0.18
เมตร/วินาที เครื่องปลูกตนกลามีความสามารถในการทํางาน 0.4
ไร/ชั่วโมง มีประสิทธิภาพการทํางาน 77.36% มีประสิทธิภาพ
การปลูก 90% เมื่อปลูกแบบยกรอง และมีประสิทธิภาพการปลูก
84.09% เมื่อปลูกแบบไมยกรอง ประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องปลูกตนกลาจะสูงขึ้นหากแถวปลูกยาวมากขึ้น นอกจากนี้
เครื่องปลูกกลาพริกยังสามารถปลูกตนกลาชนิดอื่นๆ ที่มีขนาดตน
กลาและรูปแบบการปลูกที่เหมือนกันได เชน แตงโม มะเขือเทศ
แคนตาลูป เปนตน
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