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5. บทคัดย่อ     
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ในระดับ

เกษตรกรเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถ
แทรกเตอร์ ใช้หน่อสับปะรดที่ตัดยอดแล้ว ปลูกแถวคูห่่างกัน 50 เซนติเมตร อุปกรณ์ป้อนล าเลียงโดยท่อพีวีซีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว โดยใช้ล้อขับเคลื่อนส่งก าลังผ่านชุดเฟืองขับอุปกรณ์ป้อน ตัวเปิดร่องปลูกเป็นแบบขาไถ 
ป้อนส่งหน่อสับปะรดผ่านท่อพีวีซีหลังตัวเปิดร่อง และกลบดินและหน่อโดยอุปกรณ์กลบดิน ใช้คนป้อนหน่อจ านวน 
2 คน  ทดสอบและประเมินผลการท างานของเครื่องต้นแบบ ผลการทดลองพบว่า เครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วง
ท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก (36-47 แรงม้า) ปลูกแบบแถวคู่ โดยใช้หน่อที่ตัดแต่งยอดให้สม่ าเสมอให้มีความยาว 
30-50 เซนติเมตร และมีการคัดน้ าหนักหน่อขนาดที่ใกล้เคียงกันโดยการชั่งน้ าหนัก คัดเอาเฉพาะหน่อที่มีขนาด
น้ าหนักในช่วง 300 - 500 กรัม  บรรจุหน่อได้ข้างละประมาณ 200 หน่อ ความสามารถในการท างานโดยสรุป 
เครื่องปลูกต้นแบบมีประสิทธิภาพการท างาน การปักหน่อ 97.50%  หน่อมีความเอียง 69.10 องศาจากแนว
ระนาบ ความลึกการปลูก 15.50 เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างต้นเฉลี่ย 50.26 เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างแถว
เฉลี่ย 110 เซนติเมตร ที่ความเร็วขับเคลื่อน  0.62 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  มีความสามารถในการท างาน 0.52 ไร่ต่อ
ชั่วโมง 

 
 



6. ค าน า  
 สับปะรดนับเป็นพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ผลิตสับปะรด 606,177 ไร่ คิดเป็นผลผลิต

ประมาณ 2.185 ล้านตันต่อปี ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตสับปะรดมากเป็นอันดับต้นๆของโลก หรือ
ราว 12% ของผลผลิตทั้งโลก (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) ประเทศไทยส่งออกสับปะรดสด และ
สับปะรดแปรรูปต่างๆ รวมประมาณ 0.85 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าราว 21,279 ล้านบาท (กรมศุลกากร, 2549) 
จากปริมาณความต้องการสับปะรดของโลกท่ีเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศเป็น
ประจ า และจากที่ภาคเอกชนหรือโรงงานได้แนะน าให้เกษตรกรหันมาปลูกสับปะรดใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เพราะจะท าให้ผลผลิต ของสับปะรดที่ได้มีขนาดสม่ าเสมอ ขายได้ราคาโดยการปลูกสับปะรดในประเทศ
ไทย หรือ ในประเทศเพ่ือนบ้านส่วนใหญ่จะเป็นการใช้แรงงานจากคนด าเนินงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการยกร่อง 
การเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย การขนย้ายหน่อสับปะรด การปลูก เป็นต้น ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินงานและสิ้นเปลือง
แรงงานค่อนข้างมาก เป็นงานที่น่าเบื่อหน่าย เกษตรกรมักจะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายจากการที่ต้องท างานใน
ลักษณะดังกล่าวเป็นเวลานาน การปลูกสับปะรดในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้แรงงานในการด าเนินงาน
เกือบทั้งหมด ยกเว้นขั้นตอนการเตรียมดินซึ่งใช้รถแทรกเตอร์ติดผาลจาน ส่วนการใส่ปุ๋ย การขนย้ายหน่อสับปะรด 
การปลูก การเก็บเกี่ยว ล้วนแต่ใช้แรงงานในการด าเนินงานซึ่งเสียเวลาและสิ้นเปลืองแรงงานค่อนข้างมาก ปัจจุบัน
แรงงานในภาคการเกษตรมีจ านวนลดลง และค่าแรงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงมากขึ้น ค่าแรงงานต่างๆในขั้นตอนการผลิต
สับปะรดคิดเป็น 37% ของต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตสับปะรด โดยคิดเป็นต้นทุนค่าแรงงานในการเก็บ
เกี่ยวสับปะรดถึง 65% ของต้นทุนค่าแรงทั้งหมด ต้นทุนค่าแรงงานปลูก 9% และต้นทุนค่าแรงงานในการเตรียม
ดิน 8% (นิรนาม, 2536)  
 ในประเทศไทยสามารถปลูกสับปะรดได้เกือบตลอดปี  ยกเว้นช่วงฝนตกหนักติดต่อหลายวัน  เพราะจะ
เกิดโรคเน่า  ควรเตรียมดินให้เสร็จในเดือนธันวาคม และปลูกในเดือนมกราคม-เมษายน  ซึ่งมีแสงแดดจ้าและไม่มี
ฝนชุก  แต่ดินยังมีความชุ่มชื้นเพียงพอแก่การเจริญเติบโตในระยะแรกอยู่   การปลูกสับปะรดควรคัดขนาดหน่อ
หรือจุกก่อนเพ่ือให้การเติบโตของต้นสม่ าเสมอกันทั้งแปลง  ใส่ปุ๋ยแต่ละต้นได้พร้อมกันและใส่ปริมาณต่อต้นเท่าๆ 
กัน  บังคับผลได้พร้อมกันทั้งแปลง ง่ายต่อการบ ารุงรักษา สับปะรดจะแก่พร้อมกันง่ายต่อการประเมินผลผลิตและ
เก็บเกี่ยว การปลูกในฤดูฝนควรฝังหน่อให้เอียง 45 องศา เพ่ือป้องกันน้ าขังในยอด ถ้าปลูกในฤดูแล้งฝังหน่อให้ตั้ง
ตรง หากมีเครื่องมือช่วยปลูกซึ่งเป็นเหล็กคล้ายมีดปลายแหลมช่วยเปิดหลุมจะท าให้สะดวกและรวดเร็วกว่าใช้
จอบ  เฉลี่ยแล้วผู้ปลูก 1 คน สามารถปลูกได้วันละ 5,000-7,000 หน่อ การปลูกส่วนใหญ่มักปลูกเป็นแถวคู่ฝังหน่อ
ให้ลึก 15-20 เซนติเมตรใช้ระยะปลูกแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์  (http://www.doae.go.th)  ในแปลง
เพาะปลูกขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการแปรรูปสับปะรดกระป๋อง จะมีการน าเข้าเครื่องปลูกขนาดใหญ่ติดรถ
แทรกเตอร์มาใช้งานซึ่งมีราคาสูงและมีกลไกซับซ้อน เกษตรกรส่วนใหญ่จึงยังคงใช้แรงงานในการปลูกอยู่ โดยมี
รถบรรทุกหน่อมาโรยเป็นตามแถวปลูก และผู้ปลูกจะเดินปลูกตามแถว โดยใช้เสียมเล็กๆ ขุดดิน ฝังและกลบหน่อ 
เฉลี่ยแล้วผู้ปลูก 1 คน สามารถปลูกได้วันละ 5,000-7,000 หน่อ แต่ถ้าปลูกเป็นจ านวนพ้ืนที่มากขึ้น ซึ่งต้องใช้
แรงงานจ านวนมากอาจท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานขึ้นได้  



 ปัจจุบันแรงงานในภาคการเกษตรมีจ านวนลดลงและค่าแรงก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงมากขึ้น  เพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร การประหยัดเวลาในการเพาะปลูก และการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในระยะยาว คณะผู้วิจัยเห็นว่า ถ้าสามารถออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
ส าหรับใช้ในระดับเกษตรกร โดยใช้หน่อสับปะรดที่ผ่านการคัดขนาดแล้ว และเครื่องปลูกแบบที่ใช้หน่อปลูกโดยใช้
แรงงานเพียง 2-3 คน ก็จะสามารถช่วยให้เกษตรกรท างานได้เร็วขึ้น และสามารถลดความเหนื่อยยากของ
เกษตรกรได้อีกด้วย   

ประเทศไทยสามารถปลูกสับปะรดได้เกือบตลอดปี ยกเว้นช่วงฝนตกหนักติดต่อหลายวัน เพราะจะเกิดโรค
เน่า การปลูกเพ่ือขายผลสดมักใช้ระยะต้นในแถวคู่ห่างกัน 25-30 เซนติเมตร ระยะแถว 50 เซนติเมตร เว้น
ทางเดินระหว่างแถวกว้าง 100 เซนติเมตร ใช้หน่อพันธุ์ 7,000-8,000 หน่อต่อไร่ หรือ ใช้ระยะต้นในแถวคู่ห่างกัน 
25-30 เซนติเมตร ระยะแถว 60 เซนติเมตร เว้นทางเดินระหว่างแถวกว้าง 90 เซนติเมตร ใช้หน่อพันธุ์ 6,000-
7,000 หน่อต่อไร่ ฤดูปลูก ปลูกต้นฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม  เพ่ือให้ต้นสับปะรดในระยะแรก
ปลูกได้รับน้ าจากฝนเต็มที่ตลอดฤดู  ส่วนขยายพันธุ์ วัสดุที่ใช้โดยทั่วไปมี 2 ชนิด ได้แก่ หน่อและจุก การใช้หน่อ
ปลูกจะบังคับดอกได้เมื่ออายะปลูก 8-12 เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่อที่ใช้ ในขณะที่การใช้จุกจะบังคับดอกได้
เมื่ออายุปลูกประมาณ 10-14 เดือน แต่ไม่ว่าจะใช้หน่อหรือจุกก็ตาม ควรท าการคัดขนาดของวัสดุปลูกให้ได้ขนาด
เดียวกันในแปลงปลูกเดียวกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากในเดือน เม.ย.-มิ.ย. ให้ปลูกด้วยจุกหรือ
หน่อขนาดเล็กในช่วงต้นฝนส าหรับหน่อสามารถปลูกได้ตลอดปียกเว้นช่วงกลางฤดูฝนที่มีฝนตกชุกเพราะจะท าให้
เกิดโรคเน่าได้ง่าย ส าหรับหน่อสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ดังนี้ หน่อขนาดใหญ่  น้ าหนัก  700 – 900  กรัม   
หน่อขนาดกลาง น้ าหนัก  500 – 700  กรัม  หน่อขนาดเล็กน้ าหนัก      300 – 500  กรัม   ส าหรับจุก ขนาดที่
ใช้ได้คือขนาดตั้งแต ่180 กรัมขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  การคัดขนาดของจุก  หน่อแยกปลูกตามขนาดเล็กและใหญ่ 
 
 การคัดลักษณะสับปะรดเพ่ือใช้ท าพันธุ์ปลูก หน่อสับปะรดที่น ามาท าพันธุ์ควรเป็นหน่อที่ไม่อ้วนหรือแก่
เกินไป เป็นหน่อที่มีอายุประมาณ 2-3  เดือน  ซึ่งลักษณะและการคัดเลือกหน่อมาท าพันธุ์ควรพิจารณาเลือกดังนี้ 
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย  เป็นพันธุ์ที่มีการปลูกกันมากที่สุดในปัจจุบัน ลักษณะที่ดีของสับปะรดพันธุ์นี้จะต้องมีผล



ยาวเป็นรูปทรงกระบอก  มีไหล่ของผลกว้าง  ส่วนตาของจะต้องใหญ่และแบน  ผลที่เกิดขึ้นจะต้องติดผลบนก้าน
ผลที่สั้น  ๆ  ต้นจะต้องเตี้ยเพราะถ้าสูงเกินไปมักจะท าให้ต้นล้มได้ง่ายเมื่อติดผล  ลักษณะโดยละเอียดของสับปะรด
ที่จะใช้ท าพันธุ์ปลูกต้องมีลักษณะต้นที่เจริญเติบโตดี   แข็งแรง  และสมบูรณ์  ขอบใบทุกใบจะต้องเรียบหรือมี
หนามบ้างเล็กน้อยเฉพาะที่ส่วนปลายของใบเท่านั้น จะต้องเป็นต้นที่ไม่มีโรคหรือแมลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคใบ
เหี่ยวซึ่งเกิดจากเพลี้ยแป้ง จะต้องมีหน่อตั้งแต่  1-3  หน่อ  และควรเป็นหน่อที่แตกในฤดูในขณะที่ท าการคัดเลือก  
แต่ละหน่อควรมีความยาวประมาณ  20  เซนติเมตร แต่ละต้นจะต้องมีตะเกียงไม่มากกว่า  5  อัน  และกระจาย
กันอยู่ตามบริเวณก้านของผลโดยไม่อยู่ที่ผลหรือรวมเป็นกระจุกใกล้ๆ ผล  ลักษณะของผลจะต้องมีลักษณะเป็นรูป
ทรงกระบอก ขนาดของผลขึ้นอยู่กับความต้องการของโรงงานสับปะรดกระป๋องและตลาด เนื้อมีสีเหลือง เหนียว
แน่น ไม่มีเมล็ดติดอยู่กับเนื้อของสับปะรด ก้านของผลต้องมีความยาวต่ ากว่า 30 เซนติเมตร และมีขนาดเส้นรอ
บวงไม่ต่ ากว่า 3  เซนติเมตร 
 การปลูกสับปะรด เตรียมดินปลูก ไถดะ  1  ครั้ง  ไถแปร  1  ครั้ง  ลึกประมาณ  25-30  เซนติเมตร  
ปรับหน้าดินให้สม่ าเสมอไม่ให้มีแอ่งน้ าขัง  ถ้าดินค่อนข้างเหนียวควรยกร่องปลูกเพ่ือให้ระบายน้ าได้สะดวกเมื่อมี
ฝนตกชุก  การปลูก ก่อนปลูกผึ่งหน่อในร่มประมาณ  7-10  วัน  โดยเอายอดลง หลังจากนั้นให้ดึงใบล่างออก  2-3  
ใบ  จุ่มโคนหน่อลงในน้ ายาคูปราวิทหรือคอบเปอร์คูริตหรือไดโฟลาแทน  80  เปอร์เซ็นต์หรือคอบเปอร์ออกซี่คลอ
ไรด์อย่างไดอย่างหนึ่งเพ่ือป้องกันโรคไส้เน่าโดยใช้อัตราส่วนของยา 4 ช้อนสั งกะสีพูนผสมกับน้ า 1 ปี๊บ เมื่อจุ่ม
น้ ายาแล้วผึ่งให้แห้งจึงน าหน่อไปปลูกลงในดินลึกประมาณ 10 เซนติเมตร  วิธีปลูกนิยมท ากันอยู่  2  แบบ  คือ 

1. การปลูกแบบแถวเดี่ยว  ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น  30 -50  เซนติเมตร  ระหว่างแถว  75 -100  
เซนติเมตร  ใน  1  ไร่จะปลูกได้ประมาณ  6,000-10,000  ต้น  การปลูกแบบนี้เป็นวิธีที่เหมาะส าหรับปลูกเพ่ือ
จ าหน่ายผลสดเพราะได้ผลใหญ่ ราคาดี ให้หน่อมากและไว้หน่อให้ออกผลสืบแทนต้นแม่ได้หลายรุ่น  แต่มี ข้อเสีย
คือให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า เปลืองเนื้อที่ แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการก าจัดวัชพืชการทรงตัวของล าต้นไม่สู้ดี 
 2. การปลูกแบบแถวคู่   ใช้ระยะปลูกระหว่างต้นประมาณ  25-30  เซนติเมตร  ระหว่างแถวประมาณ  
50  เซนติเมตร  สลับฟันปลาระยะระหว่างแถวของคู่  70-100  เซนติเมตร  ใน  1  ไร่จะปลูกได้ประมาณ  6,500-
8,000  ต้น  บางแห่งอาจจะถึง  10 ,000  ต้น  ทั้งนี้แล้วแต่ความต้องการของโรงงานว่าจะต้องการผลขนาดใด  
การปลูกแบบนี้เป็นวิธีเหมาะส าหรับปลูกเพ่ือจ าหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม  เพราะให้ผลที่มีขนาดเล็กตาม
ความต้องการของโรงงาน  และให้ผลผลิตต่อไร่สูง  เสียค่าใช้จ่ายแรงงานและเวลาในการก าจัดวัชพืชน้อยกว่าการ
ปลูกแบบแถวเดี่ยว  การทรงตัวของส าต้นดี  เพราะต้นสับปะรดจะเจริญเติบโตเบียดเสียดพยุงกันไว้ไม่ให้ล้ม 
(http://www.it.mju.ac.th ) 

 
 
 
 
 
 

http://www.it.mju.ac.th/dbresearch/organize/extention/book-fruit/fruit033.htm


 
 
 

ภาพที่ 2  การใช้แรงงานคนปลูกสับปะรด 
 

การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดในประเทศไทย และเครื่องปลูกพืชที่มีใช้ในต่างประเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546) ได้พัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดชนิด 2 แถว ประกอบ

ไปด้วยส่วนที่ท าหน้าที่ป้อน ล าเลียง และปลูกหน่อสับปะรด ซึ่งการท างานทั้งสามส่วนดังกล่าวจะควบคุมโดย
เกษตรกร 3-5 คน เครื่องปลูกดังกล่าวเป็นเครื่องที่ควบคุมการท างานได้อย่างง่ายๆ  มีกลไกในการท างานที่ไม่
ซับซ้อน โดยที่เครื่องปลูกสับปะรดที่สร้างขึ้นมานี้สามารถที่น าเอาไปใช้กับต้นก าลังที่เป็นรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก -
กลาง  สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายในระยะทางใกล้ๆ ปรับแต่งการท างานได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น สามารถท างาน
ได้ที่ระดับความลึก 80-150  มม. ปรับแต่งระยะห่างระหว่างแถวได้หลายขนาด มีอุปกรณ์ปรับระดับดินติดตั้งไว้
ช่วยให้การปลูกเกิดความสะดวก  ซ่อมและบ ารุงรักษาง่ายเนื่องจากเครื่องปลูกสับปะรดใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีหาได้
ง่ายในท้องถิ่น  จ านวน คน - ชั่วโมง ที่ต้องการในการปลูกสับปะรดจะพบว่าเครื่องปลูกสับปะรดจะประหยัด
แรงงานได้มากกว่าร้อยละ 51.21  เมื่อเทียบกับวิธีการที่ปลูกด้วยแรงงานคน  และควบคุมการท างานง่าย  เครื่อง
ปลูกสับปะรดจะเกิดความคุ้มทุนในการท างานถ้าหากสามารถใช้เพาะปลูกสับปะรดมากกว่า 50 ไร่/ปี ขึ้นไป  

เสรี  วงส์พิเชษฐ์ (1998)  ได้ออกแบบเครื่องปลูกสับปะรดกึ่งอัตโนมัติติดพ่วงรถแทรกเตอร์ (ภาพที่ 3) 
โดยมีคนป้อนหน่อสับปะรดลงในกระบอกส าหรับปลูก หลักการท างานคล้ายกับเครื่องหยอดเมล็ด มีตัวเปิดร่องท า
หน้าที่เปิดร่อง จากนั้นหน่อจะถูกล าเลียงลงไปในร่อง และถูกกลบด้วยสกีกลบ จากผลการทดสอบพบว่า 
ความสามารถการท างาน 0.6 ไร่/ชั่วโมง ที่ความเร็วการเคลื่อนที่ 0.44 เมตร/วินาที ประสิทธิภาพการท างาน 
35.9% ประสิทธิภาพการท างานต่ าเนื่องจากต้องเติมหน่อลงในกระบอกปลูกใหม่เมื่อหน่อหมด ความสิ้นเปลือง
น้ ามันเชื้อเพลิง 2.5 ลิตร/ไร่ เปอร์เซ็นต์ต้นที่ปลูกตั้งได้ดีเท่ากับ 89.7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  เครื่องปลูกสับปะรดกึ่งอัตโนมัติติดพ่วงรถแทรกเตอร์ 
 



ได้มีการวิจัยเครื่องจักรกลส าหรับทดแทนแรงงานในการปลูกสับปะรดที่รัฐฮาวายตั้งแต่ปี ค.ศ.  1945 
อุปกรณ์โฮมเมดเป็นงานแรกในรัฐควีนส์แลนด์ ค.ศ. 1953 เป็นเครื่องจักรกลแบบกึ่งอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยตนเอง 
และใช้แรงงาน 2 คน ส าหรับการปลูก 2 แถว โดยเครื่องปลูกมีความสามารถในการท างาน 7,000 ต้นต่อชั่วโมง ใช้
แรงงานทั้งหมด 3 คน มีข้อจ ากัดในการหยุดท างานบ่อยเนื่องจากจ าเป็นต้องมีการโหลดหน่อสับปะรดใส่เครื่ อง
ปลูกส าหรับการเพาะปลูกสับปะรดในพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่  (http://www.hort.purdue.edu) 

เครื่องปลูก Wolf Mulch Transplanter (ภาพที่ 4)  ออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับการปลูกต้นกล้าพืชใน
แปลงที่ปูพลาสติกไว้แล้ว  มีถ้วยที่หมุนส าหรับเจาะดินเรียบโดยจะมีหรือไม่มีพลาสติกคลุมดินก็ได้ และน าต้นกล้า
พืชปักลงดินที่เจาะไว้   เครื่องปลูกมีช่วงระยะท่ีกว้างสามารถปลูกพืชได้หลายชนิด เช่น ผัก ต้นดอกไม้  ต้นกล้าพืช 
และพืชหัว ปรับระยะในช่วง  2-3/8 นิ้ว ถึง 8-1/2 นิ้ว  ระยะห่างจะถูกก าหนดด้วยจ านวนของถ้วยปลูก และเฟือง
ขับที่สัมผัสพ้ืนดิน มีระยะห่างส าหรับการปลูกพืชตั้งแต่ 7.9 นิ้ว ถึง 76 นิ้ว ปรับความลึกด้วยการเปลี่ยนแขนปรับ
ระดับ (http://www.solexcorp.com) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  เครื่องปลูก Wolf Mulch Transplanter 
Checchi & Magli Transplanter รุ่น RIO 31 (ภาพที่ 5) เป็นเครื่องจักรกลส าหรับปลูกต้นกล้าพืชที่สามารถ

ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง มีความทรงตัวดีสามารถไต่เนินเขาที่มีความลาดชันได้กว่า 60%   สามารถปลูกพืชได้ 8 แถว
หรือมากกว่าและผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมทิศทางการขับเคลื่อนได้สะดวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/pineapple.html
http://www.solexcorp.com/productfiles/cm/wolf.html


ภาพที่ 5  เครื่องปลูกพืชแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (Self propelled utility Transplanter) 
 
 ในแปลงเพาะปลูกขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการแปรรูปสับปะรดกระป๋อง จะมีการน าเข้าเครื่องปลูกขนาด
ใหญ่ติดรถแทรกเตอร์มาใช้งานซึ่งมีราคาสูงและมีกลไกซับซ้อน เกษตรกรส่วนใหญ่จึงยังคงใช้แรงงานในการปลูกอยู่ 
โดยมีรถบรรทุกหน่อมาโรยเป็นตามแถวปลูก และผู้ปลูกจะเดินปลูกตามแถว โดยใช้เสียมเล็กๆ ขุดดิน ฝังและกลบ
หน่อ เฉลี่ยแล้วผู้ปลูก 1 คน สามารถปลูกได้วันละ 5,000-7,000 หน่อ แต่ถ้าปลูกเป็นจ านวนพ้ืนที่มากขึ้น ซึ่งต้อง
ใช้แรงงานจ านวนมากอาจท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานขึ้นได้  

การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกส าหรับสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ในระดับเกษตรกร จะด าเนินการ
ออกแบบและสร้างเครื่องคัดขนาดหน่อสับปะรด ที่สามารถใช้กับเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ได้
อย่างเหมาะสม โดยอาศัยหลักการคัดขนาดโดยน้ าหนักเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ   ส าหรับการออกแบบเครื่องปลูก
สับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง (34 – 50 
แรงม้า) ที่มีใช้กันอยู่ค่อนข้างมากในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเครื่องคัดขนาดหน่อสับปะรด และเครื่อง
ปลูก ต้องมีการศึกษาและทดสอบในห้องปฏิบัติก่อนที่จะท าการทดสอบการใช้งานในแปลงปลูก จริง  ทั้งนี้จะ
ด าเนินการทดสอบและประเมินผลการใช้งานในพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

ปัจจุบันแรงงานในภาคการเกษตรมีจ านวนลดลงและค่าแรงก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงมากขึ้น  เพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร การประหยัดเวลาในการเพาะปลูก และการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในระยะยาว การพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดชนิดแถวคู่ จะสามารถทดแทนและแก้ไขปัญหาข้างต้นได้เป็นอย่างดี 
เครื่องปลูกสับปะรดประกอบไปด้วยส่วนที่ ท าหน้าที่ป้อน ล าเลียง และปลูกหน่อสับปะรด ซึ่งการท างานทั้งสาม
ส่วนดังกล่าวจะควบคุมโดยเกษตรกร 2-3 คน เครื่องปลูกดังกล่าวเป็นเครื่องที่ควบคุมการท างานได้อย่างง่ายๆ มี
กลไกในการท างานที่ไม่ซับซ้อน โดยที่เครื่องปลูกสับปะรดที่สร้างข้ึนมานี้สามารถท่ีน าเอาไปใช้กับต้นก าลังที่เป็นรถ
แทรกเตอร์ขนาดเล็ก การพัฒนาเครื่องต้นแบบจะด าเนินงานอยู่ภายในห้องปฏิบัติการและแปลงทดสอบของ
ศูนย์วิจัยฯ หลังจากที่ได้ท าการปรับปรุงเครื่องปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะน าไปท าการทดสอบในไร่สับปะรดของ
เกษตรกรเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก ซึ่งผลจากการทดสอบน าไปปรับปรุงสมรรถนะ
และประสิทธิภาพของเครื่องปลูกให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อสิ้นสุดการปรับปรุงแล้วขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการน าไปให้
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดทดลองใช้และท าการเก็บข้อมูลการท างานของเครื่องปลูกขั้นสุดท้าย หลังจากนั้นน าเอา
ข้อมูลที่ได้ไปท าการปรับปรุงเครื่องปลูกให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของเกษตรกร  และในที่สุดก็ได้เครื่อง
ปลูกสับปะรดที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการท างานดีที่สุด  

แนวทางในการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกส าหรับสับปะรดติดพ่วงรถแทรกเตอร์ ท าโดยออกแบบโครงสร้าง
ของเครื่องปลูกส าหรับสับปะรดเป็นแบบยึดติดกับรถแทรกเตอร์แบบ 3 จุด มีกระบะส าหรับใส่หน่อที่คัดขนาดแล้ว
อยู่ด้านหน้า เพื่อให้คนหยิบหน่อใส่ท่อน าหน่อ มีตัวเปิดร่องเพ่ือเปิดร่องด้านล่าง และมีระบบล าเลียงหน่อลงพ้ืน ซึ่ง
มีลักษณะคล้ายกระพ้อหมุนเพ่ือน าหน่อ ลงไปวางตามระยะที่ต้องการได้ มีล้อกดทับดินเพ่ือให้หน่อตั้งอยู่บนพ้ืนดิน



ได้ เครื่องสามารถปลูกได้ทีละ 2 แถว สามารถปรับระยะห่างระหว่างแถวได้ ส่วนระยะห่างระหว่างต้นใช้ล้อก าหนด
ความเร็ว (Ground wheel) และเฟืองโซ่เป็นตัวทดรอบเพื่อให้ได้ระยะที่ต้องการ  
 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพ่ือวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ในระดับ
เกษตรกรเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดหน่อ
สับปะรด และวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ในระดับเกษตรกร 

 
7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1) รถแทรกเตอร์ ขนาด 39 - 45 แรงม้า 
2) หน่อสับปะรด 
3) เครื่องชั่งน้ าหนัก 
4) นาฬิกาจับเวลา 
5) เทปวัดระยะ และตลับเมตร 
6) เครื่องมือช่างต่างๆ  

วิธีการ 
 1. ศึกษาข้อมูลและวิธีการปลูกสับปะรดแบบวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกร เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและหาแนว
ทางการออกแบบเครื่องปลูกสับปะรดที่เหมาะสมในระดับเกษตรกร 
 2. ออกแบบและสร้างชุดทดสอบกลไกการปลูกสับปะรดแบบใช้หน่อปลูก และทดสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบเครื่องปลูกสับปะรด โดยทดสอบในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
 3. ออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ หลักการปลูกโดยใช้หน่อที่
ตัดยอดแล้ว ปลูกครั้ งละ 2 แถว ห่ างกัน 50 ซม. มีส่วนประกอบการป้อนล าเลียงโดยท่อพีวีซีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว หมุนขับโดยล้อขับเคลื่อนส่งผ่านชุดเฟืองขับ เพ่ือก าหนดระยะระหว่างต้นที่ 30-40 ซม. ตัว
เปิดร่องปลูกเป็นแบบขาไถ ป้อนส่งหน่อสับปะรดผ่านท่อพีวีซีหลังตัวเปิดร่อง และกลบดินและหน่อโดย อุปกรณ์
กลบดิน ใช้คนป้อนหน่อจ านวน 2 คน   
 3. ทดสอบเบื้องต้นในสภาพแปลงปลูก และปรับปรุงแก้ไขเครื่องต้นแบบให้เหมาะสม  โดยด าเนินการใน
พ้ืนที่ศูนย์วิจัยพืชของกรมวิชาการเกษตร 
 4. ทดสอบและประเมินผลการท างานจริงในสนาม ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ ประเมินผลความ
เสียหายในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกรในเครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร 
เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 5. ทดสอบเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้หลักการทางสถิติ 
 6. วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบกับการปลูกโดยใช้แรงงานคน 
 7. สรุปผลการวิจัย ด้านสมรรถนะการท างาน และข้อจ ากัดในการท างานของเครื่องต้นแบบ ตลอดจน
ความเหมาะสมของการใช้งาน และการยอมรับของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 



 

ระยะเวลา (เริ่มต้น -  สิ้นสุด) 
เดือนตุลาคม  2554   ถึง   เดือนกันยายน  2556 

สถานที่ด าเนินการ 
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
กรมวิชาการเกษตร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ผลการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ 
 ได้ด าเนินการออกแบบและสร้างเป็นชุดทดสอบหลักการปลูกโดยใช้หน่อท่ีตัดยอดแล้ว ปลูกครั้งละ 2 แถว 
ห่างกัน 60 ซม. มีส่วนประกอบการป้อนล าเลียงโดยท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว หมุนขับชุดป้อนโดยเพลา 
PTO ผ่านชุดเกียร์ทด เพ่ือก าหนดระยะระหว่างต้นที่ 25-30 ซม. ตัวเปิดร่องปลูกเป็นแบบขาไถ ป้อนส่งหน่อ
สับปะรดผ่านท่อพีวีซีหลังตัวเปิดร่อง และกลบดินและหน่อโดยผาลจานพร้อมยกร่องไปพร้อมกัน ใช้คนป้อนหน่อ
จ านวน 2 คน  (ภาพท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แบบโครงสร้างและส่วนประกอบบางส่วนของต้นแบบเครื่องปลูกสับปะรด 
 

 
 
 
 
 



 
 

ภาพที่ 7  อุปกรณ์ป้อนหน่อสับปะรด และ โครงสร้างหลักของเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  อุปกรณ์เปิดร่อง  และ ขอ้ต่อเพลา PTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ต้นแบบเครื่องปลูกฯ ด้านหน้าและด้านหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  ทดสอบการท างานเบื้องต้นในแปลงทดลองของ ศวศ.ขอนแก่น 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11  เกิดปัญหาระบบขับเคลื่อนด้วยเพลา  PTO   
 การหมุนของชุดป้อนด้วยเพลา PTO ผ่านชุดเกียร์ทดและเฟืองโซ่  โดยกลไกการป้อนหน่อสับปะรดเป็น
ส่วนที่ค่อนข้างยาก และมีปัญหาการรับแรงบิดของ PTO  ซึ่งเกิดความเสียหายได้ง่าย การป้อนด้วยความเร็วที่
สม่ าเสมอ และต้องสามารถท างานได้สะดวก มีความสัมพันธ์กับการหมุนของชุดป้อนล าเลียง  คณะผู้วิจัยได้การ
ออกแบบการหมุนขับชุดป้อนโดยใช้ล้อขับเคลื่อน (ล้อยาง) และใช้ระบบถ่ายทอดก าลังผ่านล้อของเครื่องปลูกผ่าน
ชุดเฟืองโซ่  และชุดเฟืองดอกจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12  แก้ไขและปรับปรุงระบบขับเคลื่อนชุดป้อนหน่อสับปะรด 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13  ทดสอบการท างานของเครื่องปลูกฯ ภายหลังการปรับปรุงแก้ไขใหม่ 
 

 ได้ท าการทดสอบเครื่องต้นแบบโดยใช้หน่อสับปะรด พร้อมทั้งท าการเตรียมแปลงในพ้ืนที่ของ ศวศ.
ขอนแก่น เพ่ือการทดสอบการท างาน  ตลอดจนจะด าเนินการออกแบบส่วนของการบรรจุหน่อสับปะรดให้เหมาะ
ส าหรับการเติมหน่อระหว่างการปลูกในแปลงเกษตรกรจริง  ปัญหาในระบบการป้อนหน่อที่ ไม่สม่ าเสมอ ทั้งนี้
เนื่องจากล้อขับเคลื่อนที่ใช้ล้อยางของรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กไม่สามารถก าหนดความเร็วรอบการหมุนชุดป้อนได้
สม่ าเสมอ ในสภาพการเตรียมดินที่ไม่ค่อยดี คณะผู้วิจัยจึงได้ปรับแก้ใหม่ดังนี้ 
 - ออกแบบใช้ล้อขับเคลื่อนที่ท าจากเหล็กพร้อมชุดเฟืองโซ่ เพ่ิมเข้าไปในเครื่องต้นแบบ   
 - ออกแบบส่วนการกลบหน่อสับปะรด โดยใช้ผาลกลบดินขนาด 14 นิ้ว จ านวน 2 ผาล ส าหรับการกลบ
ดินที่หน่อสับปะรดในแต่ละแถว 
 - ออกแบบกระบะส าหรับบรรจุหน่อสับปะรด ส าหรับบรรจุหน่อ ได้ครั้งละไม่ต่ า 100 หน่อ (ต้องมีการเติม
หน่อในระหว่างแถวขณะท าการปลูก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพที่ 14  แบบประกอบการสร้างต้นแบบเครื่องปลูกสับปะรด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15  แบบขยายส่วนประกอบชิ้นส่วนการสร้างต้นแบบเครื่องปลูกสับปะรด 
 ได้ด าเนินการสร้างต้นแบบเครื่องปลูกสับปะรดแบบใช้หน่อปลูกครั้งละ 2 แถว ชนิดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์  
และทดสอบการท างานของกลไกต่างๆในพ้ืนที่แปลงทดลองของ ศวศ.ขอนแก่น  โดยเตรียมดิน 2 ครั้ง  ไถดะด้วย
ผาล 3 และไถแปรด้วยผาล 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาพที่ 16  การทดสอบเบื้องต้นการใช้งานเครื่องปลูกสับปะรดแบบใช้หน่อปลูกครั้งละ 2 แถว 
 
 ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า การท างานของใบกลบดินเพ่ือกลบหน่อสับปะรดยังไม่สามารถท างานได้ด ี
ท าให้หน่อสับปะรดล้มเอียง และต าแหน่งการติดตั้งล้อขับเคลื่อนชุดปลูกผ่านชุดเฟืองโซ่ ต้องท าการปรับแต่งใหม่
เนื่องจากกระทบกับหน่อสับปะรดที่ปล่อยผ่านชุดล าเลียง ซึ่งทั้งนี้ปัญหาที่พบระหว่างการทดสอบเบื้องต้นเป็น
ปัญหาด้านเทคนิค ที่สามารถแก้ไขได้  ทั้งนี้ในการทดสอบการใช้งานจริงๆของเครื่องต้นแบบ ต้องใช้หน่อสับปะรด
ที่ผ่านการคัดขนาดหน่อตามมาตรฐานก่อนเพ่ือให้มีความสม่ าเสมอในการปลูก และต้องตัดยอดออกก่อนทุกครั้ง 
เพ่ือป้องกันการติดขัดระหว่างการล าเลียงหน่อผ่านท่อพีวีซีขนาด  4 นิ้ว ลงสู่ดินที่เปิดร่องไว้ 
 คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเครื่องต้นแบบโดยใช้หน่อสับปะรด พร้อมทั้งท าการเตรียมแปลงในพ้ืนที่ของ 
ศวศ.ขอนแก่น เพ่ือการทดสอบการท างาน  ตลอดจนจะด าเนินการออกแบบส่วนของการบรรจุหน่อสับปะรดให้
เหมาะส าหรับการเติมหน่อระหว่างการปลูกในแปลงเกษตรกรจริง  ปัญหาในระบบการป้อนหน่อที่ไม่สม่ าเสมอ 
ทั้งนี้เนื่องจากล้อขับเคลื่อนที่ใช้ล้อยางของรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กไม่สามารถก าหนดความเร็วรอบการหมุนชุดป้อน
ได้สม่ าเสมอ ในสภาพการเตรียมดินที่ไม่ค่อยดี คณะผู้วิจัยจึงได้ปรับแก้ใหม่ดังนี้ 
 - ออกแบบใช้ล้อขับเคลื่อนที่ท าจากเหล็กพร้อมชุดเฟืองโซ่ เพ่ิมเข้าไปในเครื่องต้นแบบ   
 - ออกแบบส่วนการกลบหน่อสับปะรด โดยใช้ใบกลบดินรูปแบบต่างๆ ส าหรับการกลบดินที่หน่อสับปะรด
ในแต่ละแถวให้ดินกลบที่โคนหน่อ 
 - ออกแบบกระบะส าหรับบรรจุหน่อสับปะรด ส าหรับบรรจุหน่อ ได้ครั้งละไม่ต่ า 100 หน่อ (ต้องมีการเติม
หน่อในระหว่างแถวขณะท าการปลูก) 
 ผลการทดสอบเบื้องต้น ในแปลงประลอง ศวศ.ขอนแก่น 
 ได้ด าเนินการสร้างต้นแบบเครื่องปลูกสับปะรดแบบใช้หน่อปลูกครั้งละ 2 แถว ชนิดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์  
และทดสอบการท างานของกลไกต่างๆในพ้ืนที่แปลงทดลองของ ศวศ.ขอนแก่น  โดยเตรียมดิน  2 ครั้ง  ไถดะด้วย
ผาล 3 และไถแปรด้วยผาล 7  
 ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า การท างานของใบกลบดินเพ่ือกลบหน่อสับปะรดยังไม่สามารถท างานได้ดี 
ท าให้หน่อสับปะรดล้มเอียง และต าแหน่งการติดตั้งล้อขับเคลื่อนชุดปลูกผ่านชุดเฟืองโซ่ ต้องท าการปรับแต่งใหม่
เนื่องจากกระทบกับหน่อสับปะรดที่ปล่อยผ่านชุดล าเลียง ทั้งนี้ในการทดสอบการใช้งานจริงๆของเครื่องต้นแบบ 
ต้องใช้หน่อสับปะรดที่ผ่านการคัดขนาดหน่อก่อนเพ่ือให้มีความสม่ าเสมอในการปลูก และต้องตัดยอดออกก่อนทุก
ครั้ง เพื่อป้องกันการติดขัดระหว่างการล าเลียงหน่อผ่านท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ลงสู่ดินที่เปิดร่องไว้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17  การทดสอบเบื้องต้นการใช้งานภายใน ศวศ.ขอนแก่น 
 

 ผลการทดสอบในแปลงปลูกจริง ศวพ.หนองคาย   
 ด าเนินการทดสอบต้นแบบเครื่องปลูกสับปะรด ในแปลงที่มีการปลูกสับปะรดอยู่เดิม พ้ืนที่ของ ศวพ.
หนองคาย โดยใช้หน่อปลูกจากแปลงข้างเคียง พร้อมทั้งตัดแต่งยอดหน่อให้มีความยาว 30-40 เซนติเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18  การเก็บหน่อพันธุ์สับปะรดส าหรับใช้ในการเพาะปลูก 
 

 การปรับปรุงต้นแบบเครื่องปลูกในส่วนของการออกแบบภาชนะบรรจุหน่อปลูกให้สามารถเรียงหน่อ
สับปะรดให้ได้มากที่สุดตามความเหมาะสมของเครื่อง เพ่ือลดการเสียเวลาในจอดรถเติมหน่อใหม่ขณะท าการ
เพาะปลูกในแปลง  และออกแบบอุปกรณ์กลบดินที่โคนหน่อสับปะรด ศึกษาและทดสอบหาความเหมาะสมใน
สภาพของแปลงปลูกจริง โดยในเบื้องต้นออกแบบหน่อสับปะรดให้สามารถบรรจุหน่อได้ประมาณ 100 หน่อ  และ
มีอุปกรณ์กลบดิน 3 รูปแบบ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาพที่ 19  การเติมหน่อสับปะรดและผู้ปฏิบัติงาน 2 คน ส าหรับบรรจุหน่อลงในเครื่องปลูกฯ 
 

 การเตรียมดินเพ่ือท าการทดสอบ โดยที่เป็นแปลงที่เคยปลูกสับปะรดมาก่อน จึงมีเศษใบสับปะรดตกค้าง
ในแปลงอยู่ค่อนข้างเยอะ ทั้งนี้ได้ท าการไถเตรียมดินด้วยผาล 7 และจอบหมุนตีดิน  แต่ขนาดก้อนดินก็ยังมขนาด
ใหญ่พอสมควร ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า การปักของหน่อไม่ค่อยดี มีหน่อที่ล้มจ านวนมาก และระยะปลูกไม่
สามารถก าหนดได้ตามความต้องการเนื่องจากมีปัญหาในจังหวะการหมุนปล่อยของชุดปลูก ล้อขับเคลื่อนเกิดการ
ลื่นไถล (slip) จากขนาดก้อนดินที่ใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20  การทดสอบเบื้องต้นในแปลงปลูกจริงเพ่ือการปรับแต่งต้นแบบฯ 
 
 

 ผลการทดสอบภาคสนามในการปฏิบัติการทดสอบต้นแบบฯ ได้ผลดังนี้   
  - ระยะห่างระหว่างแถวคู่เฉลี่ย  121  เซนติเมตร 



  - ระยะห่างภายในแถวคู่เฉลี่ย  50  เซนติเมตร 
  - จ านวนหน่อปลูก/ภาชนะบรรจุ โดยเฉลี่ยจากการเติมหน่อแต่ละครั้ง  105  หน่อ/ข้าง 
  - ความยาวหน่อสับปะรดเฉลี่ย  31.82  เซนติเมตร 
  - เก็บข้อมูลประสิทธิภาพการปลูกโดยเฉลี่ย ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบเครื่องปลูกสับปะรดฯ เบื้องต้น 
 

รูปแบบใบกลบ ระยะห่างต้น ความสูงตรง ความสูงเอียง 
มุมเอียงแนว

ระนาบ 
มุมเอียง

แนวตั้งฉาก 
ความลึก
การปลูก 

 
(ซม.) (ซม.) (ซม.) (องศา) (องศา) (ซม.) 

       แบบซีเ่หล็ก 41.44 19.65 21.05 73.26 16.74 14.50 

แบบแถบเหล็กแบน 43.69 19.99 24.15 60.36 29.64 14.61 
แบบล้อยางกลบ 
 

45.77 
 

19.49 
 

24.29 
 

59.30 
 

30.70 
 

14.79 
 

 
 
 ทั้งนี้ในการทดสอบเบื้องต้น  ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลความสามารถในการท างาน และประสิทธิภาพการ
ท างานเชิงพ้ืนที่ได้ เนื่องจากในระหว่างการปฏิบัติงานทดสอบได้มีการหยุดรถแทรกเตอร์ค่อนข้างบ่อย เพราะเกิด
การติดขัดของชุดปล่อยหน่อสับปะรด จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21  การทดสอบและเก็บข้อมูลต้นแบบเครื่องปลูกสับปะรดในแปลงปลูกจริง 
 
 



 
 
 ผลการทดสอบในแปลงปลูกจริง ศวพ.หนองคาย   
 ด าเนินการทดสอบต้นแบบเครื่องปลูกสับปะรด ในแปลงที่มีการปลูกสับปะรดอยู่เดิม พ้ืนที่ของ ศวพ.
หนองคาย โดยใช้หน่อปลูกจากแปลงข้างเคียง พร้อมทั้งตัดแต่งยอดหน่อให้มีความยาว 30-40 เซนติเมตร พร้อม
ทั้งคัดแยกขนาดหน่อโดยการชั่งน้ าหนัก คัดเอาเฉพาะหน่อที่มีขนาดน้ าหนักในช่วง 300 - 500 กรัม  บรรจุหน่อได้
ข้างละประมาณ 200 หน่อ ใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 45 แรงม้า เกียร์ L1 ที่ความเร็วรอบ 1000 รอบ/นาที   จบัเวลา
ความเร็วในการเคลื่อนที่  เวลาท างานต่อพ้ืนที่  วัดระยะระหว่างต้น และแถว  วัดความเอียงของหน่อสับปะรดหลัง
ปลูก  เปอร์เซ็นต์การปักหน่อ  ความลึกของการปลูก และ ชนิดของดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 การคัดขนาดหน่อและบรรจุหน่อสับปะรดของเครื่องปลูกฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23  การทดสอบในแปลงปลูกสับปะรด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24  การวัดระยะห่างระหว่างต้น ความเอียง และความลึกการปลูก 
 

 ผลการทดสอบ ในสภาพดินเหนียวปนทราย เป็นแปลงที่เคยปลูกสับปะรดมาแล้วมีเศษใบสับปะรดตกค้าง
ในแปลงบ้างเล็กน้อย   จากการทดสอบ เพื่อปรับปรุงกลไกลการท างานต่างๆ ของเครื่องต้นแบบและ หาสมรรถนะ
ด้านต่างๆ พบว่า เครื่องมีความสามารถในการท างาน 0.81 ไร่ต่อชั่วโมง ที่ความเร็วขับเคลื่อน  0.80  กิโลเมตร/
ชั่วโมง  เปอร์เซ็นต์การปักหน่อ 90.29%  หน่อมีความเอียง 59.01 องศาจากแนวระนาบ ความลึกการปลูก 14.92 
เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างต้นเฉลี่ย 45.80 เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างแถวเฉลี่ย 105 เซนติเมตร   มีปัญหา
ของการกลบดินที่โคนหน่อไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ในกรณีที่หน่อไม่ปักลงลึกตามต้องการ เนื่องจากสภาพของดิน และ
การเตรียมดินที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร   ในส่วนกลไกการท างานจะมีติดขัดบ้างที่อุปกรณ์ป้อนหน่อ หากหน่อมีขนาด
ความยาวกว่า 45 เซนติเมตร และที่โคนหน่อโค้งงอมากไป  ซึ่งต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ให้สามารถ
ท างานได้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 25  ปัญหาการกลบดินที่โคนหน่อ และการติดขัดระหว่างการป้อน 
 
 ด าเนินการทดสอบต้นแบบเครื่องปลูกสับปะรดในพ้ืนที่ของ ศวศ.ขอนแก่น โดยใช้หน่อปลูกจากแปลง
เกษตรกร อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย พร้อมทั้งตัดแต่งยอดหน่อให้มีความยาว 40-45 เซนติเมตร พร้อมทั้งคัดแยก
ขนาดหน่อโดยการชั่งน้ าหนัก คัดเอาเฉพาะหน่อที่มีขนาดน้ าหนักในช่วง 300 - 500 กรัม ท าการเตรียมดินก่อน
ปลูกด้วยการไถบุกเบิก ไถพรวน และจอบหมุน  บรรจุหน่อได้ข้างละประมาณ 200 หน่อ ใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 
39 แรงม้า เกียร์ L1 ที่ความเร็วรอบ 1000 รอบ/นาที (ขณะท าการปลูก)  จับเวลาความเร็วในการเคลื่อนที่  เวลา



ท างานต่อพ้ืนที่  วัดระยะระหว่างต้น และแถว  วัดความเอียงของหน่อสับปะรดหลังปลูก  เปอร์เซ็นต์การปักหน่อ  
ความลึกของการปลูก และ ชนิดของดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 การทดสอบเครื่องปลูกสับปะรดแบบแถวคู่ และวิธีการเติมหน่อที่หัวแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26 การป้อนหน่อสับปะรดและลักษณะการล าเลียงหน่อพันธุ์ลงสู่พ้ืนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพที่ 27  การทดสอบต้นแบบเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ 

 

 ผลการทดสอบ ในสภาพดินทราย หลังจากการปรับปรุงกลไกลการท างานต่างๆ ของเครื่องต้นแบบและ 
หาสมรรถนะด้านต่างๆ พบว่า เครื่องมีความสามารถในการท างาน 0.52 ไร่ต่อชั่วโมง ที่ความเร็วขับเคลื่อน  0.62 
กิโลเมตร/ชั่วโมง  เปอร์เซ็นต์การปักหน่อ 97.50%  หน่อมีความเอียง 69.10 องศาจากแนวระนาบ ความลึกการ
ปลูก 15.50 เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างต้นเฉลี่ย 50.26 เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างแถวเฉลี่ย 110 
เซนติเมตร    

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  
 จากผลการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก (39-45 แรงม้า) ปลูก
แบบแถวคู่ โดยใช้หน่อที่ตัดแต่งยอดให้สม่ าเสมอให้มีความยาว 30-50 เซนติเมตร และมีการคัดน้ าหนักหน่อขนาด
ที่ใกล้เคียงกันโดยการชั่งน้ าหนัก คัดเอาเฉพาะหน่อที่มีขนาดน้ าหนักในช่วง 300 - 500 กรัม  บรรจุหน่อได้ข้างละ
ประมาณ 200 หน่อ ความสามารถในการท างานโดยสรุป เครื่องปลูกต้นแบบมีความสามารถในการท างาน 0.52 ไร่
ต่อชั่วโมง ที่ความเร็วขับเคลื่อน  0.62 กิโลเมตร/ชั่วโมง  เปอร์เซ็นต์การปักหน่อ 97.50%  หน่อมีความเอียง 
69.10 องศาจากแนวระนาบ ความลึกการปลูก 15.50 เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างต้นเฉลี่ย 50.26 เซนติเมตร  
ระยะห่างระหว่างแถวเฉลี่ย 110 เซนติเมตร  มีข้อจ ากัดของขนาดหน่อที่มีขนาดยาวกว่า 50 เซนติเมตร และที่โคน
หน่อโค้งงอมากไป  จะมีติดขัดที่อุปกรณ์การป้อนหน่อ ซี่งสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการคัดขนาดหน่อที่เหมาะสม
ก่อนด าเนินการปลูกโดยใช้เครื่องปลูก 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

10.1 โรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรต่างๆ สามารถน าไปต่อยอดผลิตเชิงพาณิชย์ได้  
10.2 น าผลงานไปเสนอในการประชุมวิชาการส าคัญๆ เช่น ประชุมวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตร

แห่งประเทศไทย และประชุมวิชาการสมาคมพืชสวน เป็นต้น 
10.3 ส่งข่าวงานวิจัยแก่สาธารณะผ่านทางสื่อต่างๆ โดยความร่วมมือของฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิชาการ

เกษตร ทั้งทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ 
10.4 เผยแพร่งานวิจัย ทาง Web Site ของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
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วิชาการเกษตร ที่ให้การสนับสนุนผลผลิตหน่อพันธุ์สับปะรด และสถานที่ทดสอบในการวิจัยครั้งนี้  ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานวิจัย และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์
และเครื่องมือต่างๆในการท าวิจัย 
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