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บทคัดย่อ 
เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าในถาดเพาะกล้าสําหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่น้ีทําการพัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

ของเกษตรกรผู้ปลูกผักคะน้าในระบบโรงเรือนโดยเฉพาะ เพ่ือทดแทนการใช้แรงงานคน เน่ืองจากทําให้เกิดการสิ้นเปลืองเมล็ดพันธ์ุ 
เวลา และเกิดความเมื่อยล้าแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยหลักการทํางานเน้นแบ่งออกเป็น ส่วนท่ี 1 ชุดส่งกําลัง  ซ่ึงเน้นใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 
0.5 Hp ต่อเข้ากับชุดเกียร์ทดรอบเพ่ือขับโซ่ลําเลียง ส่วนท่ี 2 ชุดบรรจุดิน เน้นบรรจุดินลงในถาดเพาะมาตรฐานขนาด 105 หลุม (แบบ 
CHIA TAI 105 I) โดยมีตัวคลุกเคล้าและกวาดดิน ทําให้ดินไหลลงสู่ถาดเพาะได้ในปริมาณท่ีกําหนด และส่วนท่ี 3 ชุดหยอดเมล็ด เน้น
หยอดเมล็ดพันธ์ุลงในถาดเพาะด้วยจํานวน 4 เมล็ดต่อหลุมแบบทํางานต่อเน่ือง ผลการทดสอบเครื่องพบว่าท่ีความเร็วรอบของชุด
หยอด 8 rpmหรือความเร็วของถาดเพาะกล้าท่ี 0.035 m s-1 มีความสามารถทํางานเป็น 140 trays hr-1 คิดเป็นอัตรา 14,700 holes 
hr-1 โดยมีร้อยละของการงอกหลังจากหยอดเป็น 86.62 และมีร้อยละการสูญเสียของเมล็ดเฉลี่ยเท่ากับ 12.48 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
การหยอดโดยใช้แรงงานคน พบว่าความสามารถทํางานของคนเป็น 16 trays hr-1 หรืออัตรา 1,680 holes hr-1 โดยมีร้อยละของการ
งอกหลังจากหยอด และร้อยละของการสูญเสียเป็น 87.01 และ 13.16 ตามลําดับ 

คําสําคัญ: เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้า, เกษตรกรรมสมัยใหม่, ชุดหยอดเมล็ดพันธ์ุ, ชุดบรรจุดิน, ถาดเพาะกล้า 

Abstract 
The Brassica alboglabra vegetable seeder with tray for modern agriculture in this research was developed 

to specifically response the Brassica alboglabra planter in greenhouse. The machine aims to solve the problems 
of seed losing, long operating time, labors and the human fatigue of seeding. There were three units in this semi-
automatic vegetable seeder. Firstly, the power transmission unit was designed to work with 0.5 Horsepower of 
electrical motor that assembled to the transmission gear and chain conveyor. Secondly, the soil packaging units 
designed for seeding tray type 105 holes (a CHIA TAI 105 I type) operate with the soil mixing and soil sweeping 
devices to contact the soil into the tray holes. And finally, the seeder unit was designed to control seed flow 
rate around 4 seeds per hole. The proper speed of the seeder unit (8 rpm) or seeding tray speed at 0.035 m s-1 
was recognized. The performance could be obtained 140 seeding trayshr-1 or 14,700 holes hr-1. The seed losing is 
around 12.48 %. The growth rate was obtained 86.62%. On the other hand, the performance of labor seeding 
was obtained 16 seeding trays hr-1 or 1,680 holes hr-1. The growth rate and seed losing were obtained 87.01 and 
13.16% respectively. 

Key words: Brassica alboglabra vegetable seeder, Modern agriculture, Seeder unit, Soil packaging unit, Trays 
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1 บทนํา 
ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในปัจจุบันน้ันมีมากข้ึน (เอกสาร

เผยแพร่ทางวิชาการ, 2555) โดยเฉพาะผักคะน้า (Brassica 
Aboglabra) ซ่ึงเป็นผักท่ีได้รับความนิยมปลูกและบริโภคกันมาก
โดยจะบริโภคส่วนของใบและลําต้นพบว่าประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูก
คะน้าประมาณ 48,731 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 58,019.86 ตันราคา
ขายส่งจะอยู่ท่ี 20 บาท/กิโลกรัม (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2558) ซ่ึงผลผลิตท้ังหมดใช้สําหรับบริโภคภายในประเทศ โดย
คะน้าสามารถปลูกได้ตลอดท้ังปี ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดท่ีมี
ความช้ืนในดินสูงสม่ําเสมอ มีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดิน
อยู่ระหว่าง 5.5-6.8 (เมืองทอง และ สุรีรัตน์, 2532) เจริญเติบโต
ได้ดีท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสและให้ผลผลิตท่ีน่าพอใจใน
สภาพอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส (เกษม, 2524) อายุการ
เก็บเก่ียวคะน้าสําหรับการบริโภคสด คือ อายุ 45 วัน ซ่ึงเป็น
ระยะท่ีตลาดมีความต้องการมาก (สุนทร, 2540) พันธ์ุคะน้าท่ี
นิยมปลูกในประเทศไทยเป็นคะน้าดอกขาวท้ังสิ้นซ่ึงในการปลูก
ผักคะน้าปลอดสารพิษน้ัน จะทําการปลูกในระบบโรงเรือนแบบ
ปิดเพ่ือง่ายต่อการควบคุมปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ สําหรับการ
เพาะปลูกภายในระบบโรงเรือนแบบปิดน้ัน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะ
พบว่า ในการเพาะเมล็ดพันธ์ุลงในถาดเพาะกล้าแต่ละครั้งน้ันมี
จํานวนของเมล็ดพันธ์ุในแต่ละหลุมไม่เท่ากันส่งผลให้มีอัตราการ
งอกไม่สม่ําเสมอ (นิพนธ์, 2548) เกิดการสิ้นเปลืองเมล็ดพันธ์ุ 
และใช้เวลาค่อนข้างมากในการหยอดแต่ละถาดเพาะกล้า ส่งผล
ทําให้เกิดความเมื่อยล้าข้ึน จากปัญหาดังกล่าวมีผลทําให้ต้นทุนใน
การเพาะปลูกแต่ละครั ้งนั้นเพิ่มสูงขึ้นการผลิตผักคุณภาพมี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนการนําเทคโนโลยีด้านโรงเรือนเข้ามาช่วยใน
การปลูกคะน้าสามารถยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิต
คะน้าต่อหน่วยพ้ืนท่ีให้สูงข้ึนการเพาะปลูกคะน้าภายใต้โรงเรือน
ช่วยทําให้ระบบการผลิตมีความประณีตมากข้ึนเน่ืองจากใช้พ้ืนท่ี
น้อยสามารถควบคุมระบบการจัดการต่างๆ ซ่ึงได้แก่การจัดการ
ดินนํ้าปุ๋ยและการควบคุมวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากน้ี
เกษตรกรยังสามารถปลูกพืชได้หลายชนิดตลอดปีและเลือกปลูก
ชนิดพืชที่ตลาดต้องการในแต่ละฤดูกาลทําให้มีรายได้อย่าง
ต่อเน่ืองและลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวโดยการปลูกคะน้า
ภายใต้โรงเรือนให้ได้ปริมาณและคุณภาพท่ีดีน้ันมีองค์ประกอบท่ี
สําคัญหลายประการเริ่มตั้งแต่การวางแผนการจัดการดินการ
ควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และธาตุอาหารก่อนปลูกให้เหมาะสม 

 

 
 

Figure 1 Characteristics and controlled greenhouses 
model (เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ, 2555). 

Figure 2 แสดงให้เห็นถึงวิธีการส่วนใหญ่ท่ีเกษตรกรใช้กันในการ
หยอดเมล็ดพันธ์ุผักลงในถาดเพาะกล้า 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 2 Seeding methods with labor force (https://-
medium.com/@thitiluang) 

Figure 3 เป็นชุดเครื่องมือโรยเมล็ดข้าวท่ีออกแบบและผลิต
โดยคุณอภิชาติ ชิณบุตรซ่ึงแบบน้ีสามารถเรียงซ้อนถาดได้ถึง 25 
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ช้ันก่อนนําดินเพาะมาโรยทับต่อไป ช่วยให้สามารถหยอดเมล็ด
พันธ์ุลงในถาดได้วันละหลายพันถาด 

 
 

Figure 3 Specifications of the tool kit sprinkled rice 
seeds (http://www.kasetporpeang.com). 

Figure 4 แสดงการใช้งานโต๊ะเพาะกล้าข้าวโดยต้องใช้
แรงงานคน 2-4 คน และยังสามารถเพาะกล้าในถาดหลุมนาโยน
ได้วันละ 500-600 ถาดต่อวัน  

 
Figure 4 Specifications of the Table planting rice 
(http://www.raiporjai.com). 

ดังน้ันจากปัญหาท่ีพบและความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูก
ผักคะน้าในโรงเรือนท่ีต้องการให้ประสิทธิภาพในการหยอดและ
ปริมาณผลผลิตมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนน้ัน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่อง
หยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าในถาดเพาะกล้าสําหรับเกษตรกรรม
สมัยใหม่ข้ึน เพ่ือท่ีจะทําให้เกิดการหยอดแบบสม่ําเสมอ (The 
Hamilton drum seeder, 2010) มีเมล็ดพันธ์ุผักในแต่ละหลุม
เท่ากัน ลดอัตราการสูญเสียเมล็ดพันธ์ุผักจากการหยอดให้น้อยลง
เมื่อเปรียบเทียบจากวิธีการเดิมโดยใช้แรงงานคน และเป็นการลด
เวลาและต้นทุนการประกอบการของเกษตรกรให้ต่ําลง 

2 อุปกรณ์และวิธีการ 
การวิจัยประกอบไปด้วย การศึกษาลักษณะทางกายภาพของ

เมล็ดพันธ์ุผักคะน้า การออกแบบ และสร้างเครื่องหยอดเมล็ด
พันธ์ุผักคะน้าในถาดเพาะกล้าฯ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

2.1 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของเมล็ดพันธ์ุ
ผักคะน้า 

วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย, d (mm) ของเมล็ดพันธ์ุ
ผักคะน้าจํานวน 20 เมล็ด (Figure5 (a) และ Figure 5 (b)) และ
คํานวณหาปริมาตรของทรงกลมเฉลี่ยด้วยสมการท่ี (1) (นิพนธ์, 
2548) 

ปริมาตรของทรงกลม = (4/3) x π x (d/2)3 (1) 

 
 

 
(b) 

Figure 5 Seed diameter measurement, (a); micrometer 
measured and (b); an approximately Brassica Albo-
glabra seed diameter. 

2.2 ศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุ
ผักคะน้าแบบมีประสิทธิภาพสูงสําหรับถาดเพาะกล้า 

2.2.1 การออกแบบชุดหยอดเมล็ดพันธุ์ผักคะน้า 
ชุดหยอดเมล็ดออกแบบโดยใช้พลาสติกแข็ง (ซุปเปอร์ลีน) 

ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 43 mm ยาว 300 mm 
เจาะร่องด้วยระยะห่าง 19 mm ท้ังหมดจํานวน 7 แถว (Fiure6a) 
ตามระยะห่างระหว่างหลมุในถาดเพาะ (Figure6b) โดยถาดเพาะ
กล้ามาตรฐาน 105 หลุม ขนาด กว้าง x ยาว เท่ากับ 14 x 30 
เซนติเมตร จากข้อมูลทางกายภาพของเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าท่ีได้ 
พบว่าเมล็ดมีค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเป็น 1.84 mm และมีค่า
ปริมาตรของทรงกลมเฉลี่ยเป็น 3.26 mm3 จากข้อมูลดังกล่าวจึง
ทําการเจาะร่องสาํหรับรับเมล็ดเมล็ดพันธ์ุขนาด กว้าง x ยาว x 
ลึก เท่ากับ 2.25 x 8 x 4 mm3 โดยเมล็ดพันธ์ุผักจะเรียงตัวกัน
อยู่ด้านในประมาณ 4 เมล็ด ดังแสดงใน Figure 6a 
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(a) 

 
 

(b) 
Figure 6 Seeding unit material, (a); cylindrical seeding 
unit, and (b); seeding tray distance designed. 

2.2.2 ออกแบบระบบส่งถ่ายกําลังของชุดต้นกําลังเคร่ือง
หยอดเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าในถาดเพาะกล้า 

 
Figure 7 Force direction of the semi-automatic Brassica 
Alboglabra vegetable seeder transmission system. 

การทํางานของเครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าในถาดเพาะ
กล้าสําหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่ น้ี จะเริ่มต้นจากต้นกําลัง
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 0.5 Hp โดยจะส่งกําลังไปยัง
ชุดหยอดเมล็ด ชุดบรรจุดินใส่ถาดเพาะ และชุดโซ่ลําเลียง 
ตามลําดับ โดยมอเตอร์จะส่งถ่ายกําลังไปยังชุดเกียร์ทดรอบด้วย
ความเร็วเชิงเส้น V1 และมีค่าอัตราทด I1 (คํานวณได้จากสมการท่ี 
2และ 3) และจากชุดเกียร์ทดรอบน้ี ทําการส่งถ่ายกําลังแยก
ออกไปขับชุดโซ่ลําเลียงด้วยค่าความเร็วเชิงเส้น V9 ชุดหยอด
เมล็ด V5 และชุดบรรจุดินใส่ลงในถาดเพาะ V6 (Figure 7) จาก
ความเร็วสัมพัทธ์ของชุดท้ังสองดังกล่าวซ่ึงคํานวณได้จากสมการท่ี 
4 (มานพ, 2545) 

V1 = R1 x ω1 (2) 

เมื่อ V1 คือ ความเร็วเชิงเส้นตัวขับ(m s-1), R1 คือ รัศมีพูล
เล่ย์ตัวขับ (mm) และ ω1 คือ ความเร็วเชิงมุมตัวขับ (rad/s) 

I=
ω1

ω2
=

D1

D2
 (3) 

เมื่อ I คือ ค่าอัตราทด, ω2 คือ ความเร็วเชิงมุมตัวตาม (rad 
s-1), D1คือ เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ตัวขับ (mm) และ D2คือ 
เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ตัวตาม (mm) 

V5-6 = V6 + V5 (4) 

เมื่อ V6 คือ ความเร็วเชิงเส้นชุดบรรจุดินใส่ลงในถาดเพาะ  
(m s-1) และ V5 คือ ความเร็วเชิงเส้นชุดหยอดเมล็ด (m s-1)  

จากสมการท่ี 2-4 ทําให้สามารถออกแบบเครื่องหยอดท่ีทํา
การทดรอบแล้วจนได้ความเร็วรอบของชุดหยอด 5 rpm,8 rpm 
และ 12 rpmโดยความเร็วเชิงเส้นของโซ่ลําเลียง (ความเร็วถาด
เพาะกล้า) ท่ีวัดได้คือ 0.020, 0.035 และ 0.049 m/s ตามลําดับ 

เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าในถาดเพาะกล้าสําหรับ
เกษตรกรรมสมัยใหม่ท่ีสร้างข้ึน ดังแสดงใน Figure 8 

 
Figure 8 The semi-automatic Brassica Alboglabra 
vegetable seeder components (All dimension in mm). 

2.3 การประเมินสมรรถนะของเครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้า
ในถาดเพาะกล้าสําหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่ 

ทําการทดสอบสมรรถนะของเครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้า
ในถาดเพาะกล้าฯ ด้วยความเร็วรอบของชุดหยอดที่ 5 rpm 
กับความเร็วเชิงเส้นของโซ่ลําเลียง 0.020 m/s, 8 rpm กับ
ความเร็วเชิงเส้นของโซ่ลําเลียง 0.035 m/s, 12 rpm กับ
ความเร็วเชิงเส้นของโซ่ลําเลียง 0.049 m/s ความเร็วรอบละ 3 
ซํ้า หยอดต่อเน่ืองจํานวนซํ้าละ 5 ถาดเพาะกล้า ปริมาณเมล็ด
พันธ์ุท่ีหยอดจํานวน 4 เมล็ดต่อหลุม เน่ืองจากอัตราการงอกของ
เมล็ดพันธ์ุจากบริษัทท่ีใช้ทดสอบประมาณ 98% ความงอก (ท่ีมา: 
บริษัท เจียไต๋ จํากัด) ดังน้ันเพ่ือลดปัญหาความคลาดเคลื่อนใน
การหาอัตราการงอกหลังจากหยอดแล้ว จึงต้องเผื่อปริมาณเมล็ด

 



วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 2 (2560), 17-25 

21 

พันธ์ุท่ีใช้หยอดเป็นจํานวน 4 เมล็ดต่อหลุม ดัง Figure 9 อธิบาย
ลักษณะภาพรวมของการศึกษาหาค่าร้อยละของการสูญเสียของ
เมล็ดพันธ์ุ ต่อ 1 ถาดเพาะ และทําการเปรียบเทียบค่าเปอร์เซ็นต์
การงอกระหว่างวิธีการหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าโดยใช้เครื่อง
หยอดกับการใช้แรงงานคนทําการหยอดโดยคะน้าท่ีได้จากการ
เพาะกล้าเมื่อมีความสูงของต้นกล้าประมาณ 50 mm ข้ันตอน
ต่อไปจะทําการแยกปลูกภายในระบบโรงเรือนแบบปิดต่อไป 

 
Figure 9 Semi-automatic Brassica Alboglabra vegetable 
seeder processing steps. 

โดยท่ี Figure 10 แสดงการหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าโดยใช้
เครื่อง ซ่ึงเมื่อเครื่องทํางานดินจะร่วงลงมาบรรจุในถาดเพาะใน
ขณะเดียวกันกับท่ีชุดหยอดก็จะเกิดการหมุนปล่อยเมล็ดพันธ์ุลง
มาในหลุมพอดี หลังจากน้ันเมื่อทําการหยอดจนครบแล้วก็จะ
นําไปเพาะในโรงเรือนมาตรฐาน 

 
 

(a) 

 
(b) 

 
 

(c) 
Figure 10 Vegetable seeder (a); seeded by machine, 
(b); soil cutting unit, and (c); crop growth level. 

Figure 11 แสดงการหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าโดยใช้
แรงงานคน หลังจากน้ันเมื่อทําการหยอดจนครบแล้วก็จะนําไป
เพาะกล้าในโรงเรือนมาตรฐาน 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Figure 11 Hand seeding (a); seeded by labor-force, (b); 
manual soil cutting unit, and (c); crop growth level. 

การคํานวณหาค่าร้อยละของการสูญเสียของเมล็ดพันธ์ุ ต่อ 1 
ถาดเพาะค่าร้อยละของอัตราการงอกของเมล็ดพันธ์ุ ต่อ 1 ถาด
เพาะและค่าการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย(บาท)น้ัน สามารถคํานวณหา
ได้จากสมการ (5) (6) และ (7) ตามลําดับต่อจากนั้น ทําการ
เปรียบเทียบอัตราการงอกของเมล็ดพันธ์ุระหว่างใช้เครื่องหยอด
กับใช้แรงงานคนหยอดต่อไป 

 

ร้อยละของการสูญเสียของเมล็ดพันธ์ุ ต่อ 1 ถาดเพาะ = [(นน.
เมล็ดท่ีแตกหัก (กรัม) + นน.เมล็ดท่ีร่วงหล่น (กรัม))/นน.เมล็ด
ท้ังหมด (กรัม)] x 100  (5) 

การสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย (บาท)=(ราคาต้นทุน (บาท) x ปริมาณการ
สูญเสียของเมล็ด (กรัม))/นน.เมล็ดท้ังหมดท่ีใช้ทดสอบ (กรัม) (6) 

ร้อยละของอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ ต่อ 1 ถาดเพาะ = 
(จํานวนต้นอ่อนจากเมล็ดท่ีงอก (ต้น) /จํานวนเมล็ดท่ีใช้หยอด
ท้ังหมด (เมลด็)) x 100 (7) 

2.4 หลักการทํางานของเครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าในถาด
เพาะกล้าสําหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่ 

การทํางานของเครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าในถาดเพาะ
กล้าสําหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่น้ี เริ่มจากต้นกําลังขับเคลื่อน
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 0.5 Hp โดยจะส่งกําลังไปยังชุดหยอด
เมล็ด ชุดบรรจุดินใส่ถาดเพาะ และชุดโซ่ลําเลียง เมื่อถาดเพาะ
มาถึงตําแหน่งพอดีแล้ว ดินจะร่วงลงมาบรรจุในถาดเพาะใน
ขณะเดียวกันชุดหยอดก็จะเกิดการหมุนปล่อยเมล็ดพันธ์ุลงมาใน
หลุมพอดี (เกรียงไกร แซมสีม่วง และคณะ, 2559)  

 
 
 
 
 

 

 
Figure 12 Created the unmanned remote control 
garbage collecting boat procedure. 

2.5 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
ในการพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าในถาดเพาะกล้า

สําหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่น้ี จะวิเคราะห์ความแตกต่างของ 
treatment โดยใช้โปรแกรม SPSS 11.5  ซ่ึง T-Test ใช้ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอัตราการงอกของเมล็ดพันธ์
โดยใช้เครื่องหยอดกับใช้แรงงานคนหยอด และ Analysis of 
variance (ANOVA) ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ความเร็วรอบของชุดหยอดต่อประสิทธิภาพการหยอดและเวลาท่ี
ใช้ในการหยอดเมล็ดพันธุ์ โดยจะใช้ Least Significant 
Difference (LSD) ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ treatment 
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 

2.6 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 

2.6.1 การวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 
การประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวมจะเก่ียวกับต้นทุนในการใช้งาน

เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าในถาดเพาะกล้าสําหรับเกษตรกรรม
สมัยใหม่ โดยจะสมมุติว่าเกษตรกรผู้ใช้ทําการซ้ือเครื่องหยอดท่ี
พัฒนาข้ึนฯ แทนการใช้แรงงานคน ซ่ึงค่าใช้จ่ายโดยรวมจะ
ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาของเครื่องหยอดฯ (คิดค่าเสื่อมราคาโดย
วิธีเส้นตรงเมื่อประมาณอายุการใช้งานของเครื่องหยอดต้นแบบฯ 
ได้ 5 ปี) และค่าเสียโอกาสของเงินทุน (คิดดอกเบ้ียท่ี 10%) ซ่ึงเป็น
ต้นทุนคงท่ีท้ังหมด จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการหยอด
เมล็ดพันธ์ุผักสําหรับเพาะกล้าในโรงเรือนมาตรฐานและต้นทุนแปร
ผัน (Hunt, 1995) 

2.6.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน 
เป็นการคาดคะเนว่า เมื่อทําการลงทุนใช้เครื่องหยอดต้นแบบ

ท่ีพัฒนาข้ึนฯ ไปแล้ว จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในจํานวน
เงินเท่ากับท่ีลงทุนไปก่อนหน้าน้ีภายในระยะเวลาก่ีปี โดยทําการ
คิดดอกเบ้ียท่ีอัตรา 10% แต่ไม่ทราบค่า nทําการเปลี่ยนค่า nไป
เรื่อยๆ จนค่าท้ังสองข้างของสมการเท่ากัน ก็จะได้ค่า n โดยท่ี
ค่าตัวแปรnน้ัน คือ ระยะเวลาคืนทุนจากการใช้เครื่องหยอด
ต้นแบบท่ีพัฒนาข้ึนฯ (ปี) 
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2.6.3 การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน 
เป็นการคาดคะเนว่าการหาจํานวนหน่วยขายของเครือ่งหยอด

ต้นแบบท่ีพัฒนาข้ึนฯ ท่ี ทําให้จํานวนยอดขายรวมเท่ากับ
ค่าใช้จ่ายรวม/ต้นทุนท้ังหมด จึงเป็นจุดท่ีไม่มีกําไรหรือขาดทุน
เกิดข้ึนในการใช้เครื่องหยอดต้นแบบท่ีพัฒนาข้ึนฯ โดยสามารถ
คํานวณได้จากสูตร  

 ราคาขาย-ต้นทุนคงท่ี - ต้นทุนแปรผัน = กําไร (8) 

3 ผลและวิจารณ์ 

3.1 ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าท่ี
ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบ 

จากการวัดตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุผักคะน้า เป็นจํานวนท้ังหมด 
20 เมล็ด พบว่าเมล็ดมีค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเป็น 1.84 mm 
และมีค่าปริมาตรของทรงกลมเฉลี่ยเป็น 3.26 mm3ดังแสดงใน
Table 1 

Table 1 Seeding properties; Seed diameter (mm) and 
the average volume of a sphere (mm3). 
 

Number of 
samples 

Seed diameter 
(mm) 

The average 
volume of a 

sphere 
(mm3) 

1-20  1.841±0.0386 3.265±0.2083 
หมายเหตุ: รายงานผลการทดลองโดยค่า X� ± SD 

3.2 ทดสอบและประเมินสมรรถนะการทํางานของเครื่องและ
ความเร็วรอบชุดหยอดท่ีเหมาะสมของเครื่องหยอดเมล็ด
พันธ์ุผักคะน้าในถาดเพาะกล้าสําหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่ 

จากผลการทดสอบพบว่าการหยอดเมล็ดพันธ์ุผักในถาดเพาะ
แบบติดต่อกันถาดต่อถาด (ขอบของถาดชนต่อกัน) เป็นผลให้เกิด
ระยะของขอบถาดต่อถาดเท่ากับระยะห่างของหลุม 1 หลุมพอดี 
ทําให้เกิดการสูญเสียของเมล็ดในการหยอดข้ึนระหว่างรอยต่อน้ี 
ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.29 ของเมล็ดพันธ์ุท่ีใช้ทดสอบต่อ
รอบๆ ละ 40 g (จํานวน 4 ซอง) เมื่อใช้ทดสอบท่ีความเร็วรอบ
ของชุดหยอดเหมาะสม 8 rpm และท่ีความเร็วเชิงเส้นของโซ่
ลําเลียง 0.035 m/s พบว่าความสามารถในการหยอดท่ีเวลา 1 
hr สามารถหยอดได้มากท่ีสุดคือ 140 trays และมีปริมาณเมล็ด
ท่ีสูญเสียเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วชุดหยอดท้ัง 3 ระดับ  
ดังแสดงใน Table 2 

Table 2 Seeding unit basic information; speed (rpm), 
seeding time (minute), and the percentage of seed 
gain losses (%) 

Speed  
(rpm) 

Seeding time  
(minute) 

percentage of seed 
gain losses (%) 

5 0.40±0.02c 2.45±0.01b 
8 0.24±0.04b 2.23±0.01a 
12 0.15±0.06a 12.5±0.01c 

หมายเหตุ: รายงานผลการทดลองโดยค่า X� ± �. �. และตัวอักษร 
a,b,c คือ ความแตกต่างกันของตัวแปรท่ีทําการทดสอบอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ถ้าตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่าตัวแปรไม่
แตกต่างกัน ถ้าตัวอักษรแตกต่างกันแสดงว่าตัวแปรมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS Version 
11.5 พบว่าความเร็วรอบมีผลต่อระยะเวลาท่ีใช้ในการหยอด
เมล็ดลงในถาดเพาะอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 
95% โดยท่ีความเร็วรอบ 12 rpm ใช้เวลาในการหยอดน้อยท่ีสุด 
รองลงมาคือ ท่ีความเร็วรอบ 8 rpm และ 5 rpm ตามลําดับ 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติยังพบอีกว่าความเร็วรอบมีผลต่อ
ค่าเปอร์เซ็นต์เมล็ดท่ีสูญเสียอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น 95% โดยท่ีความเร็วรอบ 8 rpm ให้ค่าเปอร์เซ็นต์
เมล็ดท่ีสูญเสียน้อยท่ีสุด รองลงมาก็คือ ท่ีความเร็วรอบ 5 rpm 
และ 12 rpm ตามลําดับดังน้ันคําแนะนําคือ ควรใช้ความเร็วรอบ
ในการหยอดเมล็ดพันธ์ุท่ี 8 rpm โดยเครื่องหยอดจะทํางานด้วย
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะเกิดอัตราการร่วงหล่นของเมล็ดพันธ์ุ
น้อยท่ีสุด 

จากข้อมูลเวลาท่ีใช้ท้ังหมดระหว่างการหยอดด้วยเครื่อง
หยอดและคนหยอด แสดงให้เห็นว่าเครื่องมีความสามารถในการ
ทํางานสูงกว่า โดยใช้เวลาน้อยกว่าการใช้แรงงานคนถึง 9 เท่า 
เมื่อเปรียบเทียบท่ีจํานวนถาดเท่ากัน ในเวลา 1 hr เครื่อง
สามารถหยอดได้ 140 ถาดเพาะ ในขณะท่ีคนสามารถหยอดได้
เพียง 16 ถาดเพาะ และร้อยละของการสูญเสียของเมล็ดจะแปร
ผันอยู่ระหว่าง 7.88-16.56 หรือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 12.48 
ในขณะท่ีการหยอดด้วยแรงงานคนมีร้อยละของการสูญเสียมีค่า
แปรผันอยู่ระหว่าง 10.90-17.22 หรือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 
13.16 
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3.3 ทดสอบหาอัตราการงอกของเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าระหว่างใช้
เครื่องหยอดกับใช้แรงงานคนหยอด 

ค่าร้อยละของการงอกของเมล็ด (Table3) ท่ีหยอดด้วย
เครื่องหยอดเมล็ดน้ันแปรผันอยู่ระหว่าง 83.42-89.82 หรือมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86.62 ในขณะท่ีร้อยละการงอกของเมล็ด
เมื่อใช้แรงงานคนหยอด พบว่าค่าแปรผันอยู่ในช่วง 84.92-89.10 
หรือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 87.01 โดยท่ีอัตราการงอกจะข้ึนอยู่
กับปัจจัยหลายๆ อย่าง อาทิเช่น ความสม่ําเสมอในการให้นํ้า 
สภาพแวดล้อม ลักษณะโครงสร้างของดิน ปริมาณแสงแดด และ
คุณภาพของเมล็ดพันธ์ุผัก 

Table 3The comparative of the crop growth level at 
speed 8 rpm between machine and labor-force by 
seed amount per tray 420 seeds. 
Percentage 

of crop 
growth level 

(%) 

Amount 
of tray X� S.D. t Sig. 

Machine 5 86.62 2.45 -1.051 0.324 
Labor-force 5 87.01 1.50   

จากผลการทดลองพบว่าวิธีการหยอดโดยใช้เครื่องหยอด
เมล็ดพันธ์ุผักคะน้าในถาดเพาะกล้าน้ัน จะให้อัตราการงอกของ
เมล็ดใกล้เคียงกับการหยอดโดยใช้แรงงานคน ดังน้ันจึงไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%. 

3.4 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตรข์องเครือ่ง
หยอด เมล็ด พัน ธ์ุผั กคะน้าในถาด เพาะกล้ าสํ าหรับ
เกษตรกรรมสมัยใหม่ 

จากผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม โดยคิดท่ี
ราคาเครื่องต้นแบบฯ 30,000 bath อายุการใช้งาน 5 year 
อัตราดอกเบ้ียคิดท่ี 10% ใช้ผู้ควบคุมเครื่อง 1 คน ความสามารถ
ในการทํางานของเครื่องหยอด 140trayshr-1 หรือในอัตรา 
14,700 holes hr-1และทํางาน 1,440 hr year-1จะได้ค่าใช้จ่าย
จากการใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าในถาดเพาะกล้า
สําหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่ต่อวันจะอยู่ท่ี 0.092 bath day-1 
โดยคิดจากมูลค่าเครื่อง ราคา 30,000 bath ความสามารถ
ทํางานเป็นต่อวันเท่ากับ 117,600 holes day-1 ในขณะท่ีถ้าใช้
แรงงานคนในการหยอดต่อวันจะอยู่ท่ี 0.88 bath day-1 โดยคิด
จากค่าแรงงานคนจํานวน 1 คน ราคา 300 bath day-1 ทํางาน
วันละ 8 hr ความสามารถทํางานต่อวันเท่ากับ อัตรา 13,440 
holes day-1. 

ดังน้ันถ้าใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าในถาดเพาะกล้า
แทนแรงงานคนจะสามารถลดค่าใ ช้ จ่ายได้ ถึ ง 2 ,287.50 
bath/day และสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาเพียง 15days 
หรือประมาณ 0.5 เดือน 

4 สรุป 
เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักคะน้าในถาดเพาะกล้าสําหรับ

เกษตรกรรมสมัยใหม่ท่ีได้พัฒนาข้ึนน้ี มีความเร็วรอบของชุด
หยอดเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าที่เหมาะสมคือ 8 rpm โดย
ความสามารถการทํางานของเครื่องหยอดคิดเป็น 140 trays hr-1 
หรือในอัตรา 14,700 holes hr-1โดยเครื่องหยอดจะทํางานด้วย
ประสิทธิภาพสูงสุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละการงอกเจริญเติบโต 
หลังจากการหยอดแล้วคิดเป็น 86.62 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
แรงงานคน พบว่า ความสามารถในการทํางานคิดเป็น 16 trays 
hr-1 หรือในอัตรา 1,680 holes hr-1 และมีค่าเฉลี่ยร้อยละของ
การงอกเจริญเติบโต หลังจากการหยอดแล้วคิดเป็น 87.01การ
ประเมินผลในเชิงเศรษฐศาสตร์พบว่ามีอัตราการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องหยอดแบบอัตโนมัติ 
และท่ีสําคัญเกษตรกรสามารถซ่อมบํารุงตัวเครื่องเองได้ โดยมี
ข้อจํากัดอยู่ท่ี ชุดหยอดเมล็ด ซ่ึงออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะกับ
ถาดเพาะแบบ CHIATAI105I เท่าน้ัน 
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