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5. บทคัดย่อ    

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าส าหรับพริกติดพ่วงรถแทรกเตอร์ ได้

ออกแบบให้เครื่องปลูกต้นกล้าใช้รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง (35 – 50 แรงม้า) เป็นต้นก าลัง ลดการใช้

แรงงานในการปลูกพริก นอกจากนี้เครื่องปลูกต้นแบบสามารถใช้ในการปลูกต้นกล้าแบบเพาะถาดได้หลาย

ชนิด ต้นกล้าที่ใช้มีความสูงระหว่าง 10 - 15 เซนติเมตร ปลูกแบบแถวคู่ระยะระหว่างแถวประมาณ 50 

เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 50 - 60 เซนติเมตร วงล้อปลูกมีถ้วยปลูก 4 ชุด โดยใช้ล้อขับส่งก าลังผ่านโซ่

ให้วงล้อปลูกหมุน พาถ้วยปลูกรับต้นกล้าและน าต้นกล้าลงปลูก มีใบปาดกลบดินและระบบหยอดน้ าให้ต้น

กล้าที่ปลูก ใช้คนป้อนต้นกล้า 2 คน ผลการทดลองพบว่า เครื่องปลูกต้นกล้ามีความสามารถในการท างาน 



0.4 ไร่/ชั่วโมง ที่ความเร็วการเคลื่อนที่ 0.18 เมตร/วินาที มีประสิทธิภาพการท างาน 77.36 เปอร์เซ็นต์ มี

ประสิทธิภาพการปลูก 90 เปอร์เซ็นต์  เมื่อปลูกแบบยกร่อง และมีประสิทธิภาพการปลูก 84.09 

เปอร์เซ็นต์ เมื่อปลูกแบบไม่ยกร่อง 

 

 

Abstract 

The objective of this study was to research and development of pot transplanter for 

chili attached to a four-wheel tractor (35 – 50 hp.).  The pot transplanter for chili was 

design for reduce labor and used to grow other types of seedlings. The height of 

seedling is about 10 – 15 centimeters.  The pot transplanter with double row planting 

distance is 50 centimeter and the targeted planting distance is between 50 – 60 

centimeters. The wheel transplanter have 4 pot transplanter were driven by gears and 

chains transmission. Two men operation were required for feeding the seedling into pot 

transplanter. Testing results indicated that the field capacity were 0.4 rai/hour at 

travelling speed of 0.18 meters/second performance is about 77.36% the efficiency of 

planting was about 90% with the raised beds planted and 84.09% without the beds. 

 

6. ค าน า                                  

ในปีเพาะปลูก 2549/2550 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกพริกประมาณ 474 ,717 ไร่ ผลผลิตรวม 

333,672 ตัน/ปี ส่งออกพริกและผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นมูลค่ารวม 2,161 ล้านบาท (ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555) ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกพริกจ านวนมากมีการใช้เทคโนโลยี

การคลุมดินด้วยพลาสติก (Plastic Mulch) คล้ายกับพืชผักมีราคาอ่ืนๆ เช่น แตงโม แตงกวา สตรอเบอร์รี่      

แคนตาลูป เพ่ือลดปัญหาวัชพืช ลดการสูญเสียน้ าและปุ๋ย ลดปัญหาดินอัดแน่นเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น 

ฝน หรือเครื่องจักร ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ผลผลิตมีความสะอาดและไม่เกิดการเสียหายจากการสัมผัส

ดินโดยตรง (วิทยา, 2543) กระบวนการปลูกพริกทั้งแบบคลุมพลาสติกและไม่คลุมพลาสติกต้องจ้าง

แรงงานมากมายในหลายกิจกรรมตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว  

ในปี 2553 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ได้ออกแบบเครื่องปูพลาสติกคลุมดินติดพ่วงท้ายรถ

แทรกเตอร์ เพื่อลดขั้นตอนในการท างานและลดแรงงานในการปูพลาสติก สามารถยกร่องโรยสายน้ าหยด

พร้อมปูพลาสติกในการวิ่งเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตามหลังจากขั้นตอนการปูพลาสติกแล้ว เกษตรกรยัง

ต้องใช้แรงงานคนในกิจกรรมปลูก โดยใช้แรงงานคนเดินเจาะพลาสติกให้เป็นรูโดยใช้กระป๋องนมใส่ถ่านใช้



ความร้อนท าให้พลาสติกละลายเป็นวงกลม ตามระยะห่างระหว่างต้นพืชที่จะปลูก (รูปที่ 1) หลังจากนั้น

จึงท าการปลูก ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ต้นกล้าปลูกเนื่องต้นจะเจริญเติบโตได้ดี อัตราการรอดสูงกว่า และใช้

เมล็ดพันธุ์น้อยกว่าการปลูกด้วยเมล็ด 

ในการปลูกต้นกล้าจะมีกลุ่มผู้รับจ้างปลูก ซึ่งประกอบไปด้วยแรงงานประมาณ 10-15 คน (รูปที่ 2)

ท าการรับจ้างปลูกตามพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งผู้ว่าจ้างนอกจากจะต้องจ่ายค่าแรงงานแล้วยังต้องเป็นผู้จ่ายค่า

เดินทางไปรับแรงงานดังกล่าวด้วย ในฤดูเพาะปลูกซ่ึงต้องท าการปลูกพร้อมกันอาจท าให้กลุ่มแรงงานนี้ไม่

สามารถเดินทางมาเพาะปลูกได้ทันเวลา หรืออาจต้องจ่ายค่าแรงงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ปลูกได้ทันเวลา ส่งผล

ให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และท าให้ต้นกล้าเสียหายได้ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการใช้เครื่องปลูกต้นกล้า

ส าหรับพืชผัก แต่ในต่างประเทศมีเครื่องปลูกต้นกล้าหลายรูปแบบตั้งแต่แบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งใช้คนป้อนต้น

กล้า จนถึงแบบอัตโนมัติซึ่งมีเทคโนโลยีซับซ้อน (รูปที่ 3) การน าเข้ามาจะมีราคาสูงมาก และซ่อมแซมได้

ยากและไม่เหมาะกับสภาพการปลูกต้นกล้าในประเทศ  

 

 

ภาพที่ 1 แรงงานคนเดินเจาะพลาสติก 

ที่มา: http://www.stb-agency.com/category-table/63-2010-12-17-13-03-10.html 

7.  

8.  

http://www.stb-agency.com/category-table/63-2010-12-17-13-03-10.html


9. รูปที่ 2 การปลูกต้นกล้าด้วยแรงงานคน 

ที่มา: http://www.stb-agency.com/category-table/63-2010-12-17-13-03-10.html 

 

 
 

ภาพที่ 3 เครื่องปลูกพืชแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (Self propelled utility transplanter) 

ที่มา: http://www.checchiemagli/UtilityEng-Cat5-1.asp 

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่ง

เหมาะสมกับสภาพการปลูกพริกส าหรับเกษตรกรไทย โดยออกแบบให้สามารถเจาะและปลูกบนแปลงที่ปู

พลาสติกได้เลย เพื่อลดขั้นตอนการใช้คนเดินเจาะพลาสติก และลดการใช้แรงงานจ านวนมากในการปลูก

พริก เครื่องปลูกต้นกล้าที่พัฒนาจะสามารถผลิตและซ่อมแซมโดยใช้เทคโนโลยีในประเทศ ราคาไม่แพง

ซ่อมแซมได้ง่าย ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องปลูกต้นแบบสามารถใช้ในการปลูกต้นกล้าแบบเพาะถาดได้หลายชนิด 

เช่น พริก พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ แคนตาลูป อีกทั้งยังดัดแปลงให้สามารถปลูกในแปลงที่ไม่ปูพลาสติก

ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกได้ทันกับฤดูกาล ซึ่งเป็นการเพ่ิมผลผลิต ลด

จ านวนการใช้แรงงานในการเพาะปลูก ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกลงได้ เนื่องจากค่าจ้าง

แรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

7. วิธีด าเนินการ                         

- อุปกรณ์       

1. รถแทรกเตอร์ ขนาด 47 แรงม้า 

  2. เครื่องมือวัดต่างๆ เช่น เทปวัดระยะ นาฬิกาจับเวลา 

3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเครื่องต้นแบบ เช่น เหล็กขนาดต่างๆ สายไฟ สายยาง ถังเก็บ

น้ าขนาด 

4. วัสดุทางการเกษตรต่างๆ เช่น ต้นกล้า ถาดปลูก ปุ๋ยเคมี ดินปลูก 

http://www.stb-agency.com/category-table/63-2010-12-17-13-03-10.html
http://www.checchiemagli/UtilityEng-Cat5-1.asp


- วิธีการ  

1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และส ารวจข้อมูลวิธีการปลูกต้นกล้าพริก วัสดุปลูกส าหรับ

การเพาะกล้าที่เหมาะสมกับการปลูกด้วยเครื่องปลูก เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อ

การออกแบบเครื่องปลูก 

2. ออกแบบและสร้างเครื่องปลูกต้นกล้าส าหรับพริกติดพ่วงรถแทรกเตอร์เป็นแบบ

กึ่งอัตโนมัติซึ่งมีคนป้อนต้นกล้าอยู่ด้านหลัง โดยออกแบบให้ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก (35-50 

แรงม้า) เป็นต้นก าลัง  

2.1 ออกแบบวงล้อปลูกซึ่งจะมีถ้วยปลูกติดตั้งอยู่รอบวงล้อ โดยขนาดวงล้อปลูก

เหมาะสมกับจ านวนถ้วยปลูกและและผู้ปฏิบัติงานสามารถหยิบกล้าใส่ถ้วยปลูกได้ทัน วงล้อ

ปลูกจะหมุนโดยการส่งก าลังผ่านโช่มาจากล้อขับ (Ground wheel) สามารถปรับระยะ

ระหว่างต้นได้    40-60 เซนติเมตร โดยการเปลี่ยนขนาดเฟืองโซ่ ส่วนระยะระหว่างแถวปรับ

ตามขนาดของรถแทรกเตอร์ที่ใช้ 

2.2 ออกแบบถ้วยปลูก ถ้วยปลูกจะมีลักษณะคล้ายพลั่วสองอันประกบกัน ติดตั้งอยู่

รอบวงล้อปลูก ภายในออกแบบให้มีลักษณะที่เหมาะสมส าหรับวางต้นกล้า มีขนาดที่

เหมาะสมกับขนาดต้นกล้าพริกที่เพาะ โดยจะต้องประคองต้นกล้าให้ตั้งตรง เมื่อปักลงดินแล้ว

ถ้วยปลูกจะถูกบังคับให้กางออกให้ต้นกล้าตกลงหลุม มีล้อกลบดินส าหรับกดดินให้แน่น 

พร้อมกับมีระบบปล่อยน้ าลงมาท าให้ต้นกล้าสามารถยืนต้นได้  

3. ศึกษาหาวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะกล้าพริกท่ีจะน าไปปลูกด้วยเครื่องปลูกกล้า 

วัสดุปลูกที่ใช้จะต้องไม่ร่วนซุยเกินไป เพ่ือให้เกาะเป็นก้อนขณะต้นกล้าอยู่ในถ้วยปลูก และศึกษาหา

วิธีการเตรียมกล้าที่เหมาะสมท่ีจะใช้กับเครื่องปลูก 

4. ทดสอบการท างานเบื้องต้น และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบเพ่ือให้ได้ต้นแบบที่เหมาะสม 

สามารถท างานได้ในแปลงที่ปูพลาสติกด้วยเครื่องปูพลาสติก โดยปรับเครื่องต้นแบบให้สามารถปลูกได้

ตรง และได้ระยะตามท่ีเกษตรกรต้องการ 

5. ทดสอบการท างานจริงของเครื่องต้นแบบในแปลงปลูกพริกของเกษตรกรในพ้ืนที่ต่างๆ 

โดยใช้แปลงทดสอบขนาดประมาณ 2 ไร่ ก่อนการทดสอบท าการเก็บข้อมูลในแปลงทดสอบ เพ่ือหา

คุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น ชนิดของดิน ค่าความชื้นของดิน ค่าความหนาแน่นดินสภาพแห้ง 

(Bulk density) และค่า Mean Mass Diameter (MMD) ของก้อนดินก่อนการปลูก  ตามวิธีของ 

RNAM Test Code หาค่าความสามารถการท างานจริงในแปลงปลูก ประสิทธิภาพการท างานเชิง

พ้ืนที่ ความสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง ประเมินคุณภาพการปลูก โดยวัดอัตราการรอดของต้นพริกที่



ปลูกด้วยเครื่องต้นแบบ หลังจากการปลูกไปแล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับการปลูกด้วย

แรงงานคน โดยวิธี t-test เวียนท าซ้ าในพ้ืนที่อ่ืนๆอีกอย่างน้อย 3 แห่ง 

6. วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และสรุป

ผลการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลการท างาน ข้อจ ากัดในการท างานของเครื่องต้นแบบ การวิเคราะห์ความ

คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการเผยแพร่เครื่องต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความ

เหมาะสมในการใช้เครื่องปลูกต้นกล้า 

- เวลาและสถานที่ ปี 2560-2561 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และแปลงทดลองใน 

จ.อุบลราชธานี จ.อุทัยธานี และจ.จันทบุรี 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

ศึกษากรรมวิธีการปลูกพริกตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ควรเตรียมแปลงปลูกสูง 

20-30 เซนติเมตร ในการปลูกแบบแถวเดี่ยว ระยะระหว่างแถว 80-100 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 

50-60 เซนติเมตร ถ้าปลูกเป็นแถวคู่ ระยะห่างระหว่างแถวคู่ 100-120 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่าง

แถว 60-80 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น 50-60 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของแต่ละ

พันธุ์และฤดูปลูก น าข้อมูลการปลูกพริกที่ศึกษามาเป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบเครื่องปลูกต้น

กล้าพริก โดยเลือกออกแบบเครื่องปลูกกล้าพริกส าหรับปลูกแบบแถวเดี่ยว เพ่ือความสะดวกในการ

ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขเครื่องปลูกต้นกล้าต้นแบบ ศึกษารูปแบบของเครื่องปลูก ที่มีใช้ในประเทศ

และต่างประเทศ เพ่ือศึกษาถึงข้อดี-ข้อด้อยของเครื่องปลูกแบบต่างๆ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบใน

การออกแบบ ท าการออกแบบเครื่องปลูกและวงล้อปลูก โดยวงล้อปลูกจะมีถ้วยปลูกติดตั้งอยู่โดยรอบ 

(ภาพที่ 4) วงล้อปลูกจะหมุนโดยการส่งก าลังจากล้อขับด้วยโซ่ สามารถเปลี่ยนเฟืองโซ่เพ่ือปรับระยะ

ปลูกให้เหมาะสมได้ โดยออกแบบให้สามารถปรับระยะห่างระหว่างต้นได้ 40-60 เซนติเมตร 



 

ภาพที่ 4 แบบเครื่องปลูก วงล้อปลูกและถ้วยปลูก 

 

ออกแบบถ้วยปลูกสองแบบ คือ แบบเหลี่ยม (ภาพที่ 5) และแบบกรวย (ภาพที่ 6) เพ่ือ

ทดสอบหารูปแบบถ้วยปลูกที่เหมาะสมในการอุ้มต้นกล้า และมีประสิทธิภาพในการปลูก โดยรูปแบบ

ของถ้วยปลูกจะแบ่งเป็นสองส่วนซ้าย-ขวาประกบติดกัน โดยมีสปริงดึงให้ถ้วยปลูกประกบติดกัน

ตลอดเวลาเพ่ือรอรับต้นกล้า ลักษณะการท างานของถ้วยปลูก เมื่อถ้วยปลูกเคลื่อนที่ลงไปถึงจุดต่ าสุด 

ปลายถ้วยปลูกจะปักลงในดินเป็นการขุดหลุมส าหรับการปลูกกล้า แขนเปิดถ้วยปลูกจะบีบถ้วยปลูก

ส่วนบนให้ปากถ้วยปลูกท่ีอุ้มต้นกล้าไว้ให้อ้าออกปล่อยต้นกล้าลงในหลุม พร้อมกับกลไกการเปิดวาล์ว

จะบังคับให้วาล์วน้ าเปิด หยอดน้ าลงหลุมปลูก จากนั้นถ้วยปลูกจะยกตัวขึ้นและประกบกันตามเดิม

หมุนขึ้นไปรอรับต้นกล้าใหม่ ล้อกลบจะตามมากดดินให้แน่นพอประมาณเพ่ือช่วยพยุงต้นกล้า 

 

ภาพที่ 5 ถ้วยปลูกแบบเหลี่ยม 



 

 

ภาพที่ 6 ถ้วยปลูกแบบกรวย 

   

ด าเนินการสร้างเครื่องปลูกกล้าพริกเครื่องต้นแบบส าหรับการทดสอบ (ภาพที่ 7(ก) และ 7(

ข)) ประกอบวงล้อปลูกเข้ากับโครงเครื่องปลูก ด าเนินการสร้างถ้วยปลูก โดยใช้แผ่นสแตนเลสดัดขึ้น

รูป ประกอบถ้วยปลูกเข้ากับวงล้อปลูก โดยท าบริเวณด้านบนถ้วยปลูกให้มีปีกส าหรับให้ลูกปืนบีบให้

ถ้วยปลูกอ้า เพ่ือปล่อยต้นกล้าลงปลูก (ภาพท่ี 8) 

 

 

ภาพที่ 7(ก) ภาพเครื่องต้นแบบด้านข้าง 

 



 

ภาพที่ 7(ข) ภาพเครื่องต้นแบบด้านหลัง 

 

 

ภาพที่ 8 การประกอบถ้วยปลูกกับเครื่องปลูก 

ท าการทดสอบเครื่องปลูกต้นกล้าในแปลงทดสอบที่ จ.อุบลราชธานี แปลงทดสอบเตรียมดิน

ด้วยไถผาน 4 แล้วจึงยกร่องกว้าง 1 เมตร ท าการทดสอบการท างานของเครื่องปลูกโดยที่ยังไม่ใส่ต้น

กล้า เพ่ือตรวจสอบการท างานของกลไก พบว่า ดินที่ผ่านการไถยังไม่ร่วนซุยพอ จึงส่งผลต่อการ

ท างานของเครื่องปลูก ท าให้กลไกการหมุนของถ้วยปลูกไปขัดกับตัวบีบถ้วยปลูก  จึงท าการปรับปรุง

แก้ไขเครื่องปลูก และท าการพรวนดินแปลงทดสอบใหม่ด้วยโรตารี่ตีดิน และยกแปลงปลูกเพ่ือท าการ

ทดสอบระบบการท างานโดยยังไม่ใส่ต้นกล้า เพ่ือตรวจสอบระบบกลไกการท างานอีกครั้ง  (ภาพที่ 9) 

พบว่า เครื่องปลูกท างานได้ดี ถ้วยปลูกสามารถขุดหลุมและกลไกการบีบถ้วยปลูกปล่อยกล้าได้

ต่อเนื่อง ระยะหลุมปลูกแต่ละหลุมมีระยะห่างประมาณ 60 เซนติเมตร 

  



  

ภาพที่ 9 ทดสอบระบบการท างานของกลไกเครื่องปลูก 

ท าการทดสอบการปลูกต้นกล้า โดยขนาดต้นกล้าพริกที่ใช้สูงประมาณ 3-4 นิ้ว พบว่า เครื่อง

ปลูกต้นกล้าสามารถท างานได้ดี เครื่องปลูกสามารถปล่อยต้นกล้าลงหลุม โดยต้นกล้าส่วนใหญ่ตกลง

ไปในหลุมปลูกและตั้งต้นได้ ยกเว้นต้นที่วัสดุปลูกหลุดร่วงออกจนเกือบหมดจะไม่สามารถตั้งต้นได้ 

จากนั้นท าการทดสอบปลูกต้นกล้า โดยใช้ต้นกล้าที่สูงขึ้น มีความสูงประมาณ 6-8 นิ้ว พบว่า กลไก

ของเครื่องปลูกยังท างานได้ตามปกติ แต่ต้นกล้าหลายต้นที่ปลูกลงไปหลังจากถ้วยปลูกปล่อยต้นกล้า

ลงหลุมปลูกแล้ว จะถูกถ้วยปลูกหนีบต้นกล้าติดขึ้นมาด้วย เนื่องจากต้นกล้ามีความสูงมากเกินไป 

ระยะที่ถ้วยปลูกหมุนตัวยกขึ้นไปด้านบนและประกบติดกันไม่สูงมากพอจึงหนีบต้นกล้าติดขึ้นมาด้วย  

ผลการทดสอบเครื่องปลูกต้นกล้าต้นแบบ พบว่า ระบบกลไกของเครื่องปลูกสามารถท างาน

ได้ดีตามที่ออกแบบไว้ โดยความสูงต้นกล้าที่เหมาะสมไม่ควรสูงเกิน 6 นิ้ว และมีระยะห่างระหว่างต้น

ประมาณ 60 เซนติเมตร โดยในการเตรียมดินแปลงปลูก จะต้องเตรียมดินให้ร่วนซุย ระดับพ้ืนผิวร่อง

ปลูกควรจะต้องเรียบสม่ าเสมอ และร่องปลูกต้องมีความสูงสม่ า เสมอ จะท าให้กลไกของเครื่องปลูก

สามารถท างานได้ต่อเนื่อง ไม่มีการติดขัด (ภาพท่ี 10) 

 

  



ภาพที่ 10 ทดสอบการปลูกต้นกล้า 

ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาเครื่องปลูกกล้าพริกจากแบบ 1 แถว เป็นแบบ 2 แถวปลูก (ภาพที่ 

11) โดยน าข้อมูลต่างๆ และผลที่ได้จากการทดสอบเครื่องปลูกกล้าพริกแบบแถวเดี่ยวมาพัฒนา โดย

ปรับปรุงแกนหมุนของชุดยึดแขนถ้วยปลูกให้อยู่ในแนวเดียวกัน แทนแบบเดิมที่จุดหมุนจะมีสองแกน

เพ่ือลดการบิดตัวขณะหมุนของชุดแขนยึดถ้วยปลูกให้อยู่ในแนวเดียวกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของ

ชุดยึดแขนถ้วยปลูก เพ่ิมถังหยอดน้ า เพ่ือหยอดน้ าลงในหลุมปลูก เพ่ือเพ่ิมความชื้นในหลุมปลูก เมื่อ

ปรับเปลี่ยนการหมุนของชุดแขนยึดถ้วยปลูกให้เป็นเดียวแนวกันแทนแบบเดิมที่มีจุดหมุน 2 แกน จึง

ต้องออกแบบถ้วยปลูกใหม่ (ภาพที่ 12) โดยถ้วยปลูกแบบใหม่จะสามารถบังคับถ้วยปลูกให้เปิดอ้าเพ่ือ

ปล่อยต้นกล้าลงหลุมปลูกด้วยการใช้แขนยึดถ้วยปลูกเป็นตัวบังคับการเปิด แทนแบบเดิมที่จะมีแขน

บีบถ้วยปลูกให้เปิดแยกต่างหาก ในการปรับมาใช้การเปิดถ้วยปลูกด้วยแขนยึด จะช่วยลดระยะห่าง

ระหว่างคู่แถวให้แคบลง และสามารถปรับความห่างระหว่างคู่แถวได้ง่ายกว่าเครื่องปลูกแบบ 1 แถว 

 

 

ภาพที่ 11 เครื่องปลูกกล้าพริกแบบสองแถว 

 



 

ภาพที่ 12 ถ้วยปลูกที่ออกแบบใหม่ บังคับการเปิดด้วยแขนยึดถ้วย 

ด าเนินการสร้างและปรับปรุงเครื่องปลูกต้นกล้าแบบสองแถว ท าการทดสอบการท างาน

เบื้องต้นในอาคารปฏิบัติการ (ภาพที่ 13) เพ่ือหาจุดบกพร่องและท าการแก้ไข ก่อนน าไปทดสอบใน

แปลงทดลอง 

 

 

ภาพที่ 13 การทดสอบการท างานของเครื่องปลูก 

ท าการทดสอบเครื่องปลูกในแปลงทดลอง เพ่ือดูประสิทธิภาพการท างานและเก็บข้อมูลการ

ท างานของเครื่องปลูก (ภาพที่ 14 (ก) และ (ข)) โดยทดสอบในแปลงที่เตรียมดินด้วยไถ 6 จาน ตาม

ด้วยโรตารี่ แล้วจึงยกร่องให้สันร่องกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร ต้นก าลังใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 47 

แรงม้า โดยใช้เกียร์ความเร็วต่ า เกียร์ 1 รอบเครื่องประมาณ 800 รอบ/นาที ใช้แรงงานหยอดต้นกล้า



สองคน ใช้ต้นกล้าอายุประมาณ 1 เดือน จากการสุ่มเก็บข้อมูลการปลูกต้นกล้า ระยะ 10 เมตร 

จ านวนต้นกล้าแถวละ 20 ต้น รวม 40 ต้น มีประสิทธิภาพการปลูก 90 เปอร์เซ็นต์  สาเหตุจากผิวร่อง

ปลูกยังไม่เรียบสม่ าเสมอกัน บริเวณนั้นผิวร่องปลูกลึกว่าบริเวณอ่ืน ท าให้ถ้วยปลูกเจาะหลุมได้ไม่ลึก

พอต้นกล้าจึงไม่สามารถตั้งต้นได้ 

 

ภาพที่ 14(ก) การทดสอบการท างานของเครื่องปลูกในแปลงทดลอง 

 

 

ภาพที่ 14(ข) การทดสอบการท างานของเครื่องปลูกในแปลงทดลอง 



 

เก็บข้อมูลการท างานของเครื่องปลูก ท าการวัดหาความเร็วของรถแทรกเตอร์ขณะท าการ

ปลูก เก็บข้อมูลเวลาการท างานของเครื่องปลูกเพ่ือน ามาหาค่าประสิทธิภาพการท างาน หาความเร็ว

ในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์เท่ากับ 0.18 เมตร/วินาที จากนั้นจับเวลารวมการในท างานทั้งหมด 

โดยแยกเวลาที่ท าการปลูกและเวลาที่ใช้ในการกลับรถ แปลงที่ท าการทดสอบมีความยาว 25 เมตร 

กว้าง 9 เมตร จ านวน 7 ร่องปลูก เครื่องปลูกต้นกล้ามีความสามารถในการท างาน 0.4 ไร่/ชั่วโมง มี

ประสิทธิภาพการท างาน 77.36 เปอร์เซนต์ วัดระยะห่างระหว่างแถวได้ประมาณ 60 เซนติเมตร และ

วัดระยะห่างระหว่างต้นได้ประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งตรงกับค าแนะน าในการปลูกพริกของกรม

วิชาการเกษตร ในการใช้เครื่องปลูกต้นกล้า หากแปลงปลูกยาวกว่านี้ประสิทธิภาพการท างานจะสูงขึ้น 

เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการกลับรถมากเกินไป 

ท าการติดตั้งแท่นส าหรับวางถาดปลูกกล้าเพ่ือความสะดวกส าหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยท าเป็น

แท่นส าหรับวางถาดปลูกแต่ละแถว แท่นวาดถาดสามารถวางถาดปลูกได้ครั้งละ 4 ถาด และท าการ

ลดระยะห่างระหว่างคู่แถวให้เหลือ 50 เซนติเมตร (ภาพที่ 15) เพ่ือให้ต้นกล้าห่างจากขอบร่องปลูก

มากข้ึน ป้องกันขอบหลุมปลูกท่ีอยู่ด้านนอกถูกถ้วยปลูกเปิดปล่อยกล้าแล้วดินถล่มไม่เป็นหลุม กรณีที่

ถ้วยปลูกอยู่ชิดขอบร่องปลูกมากเกินไป ท าการแก้ไขต าแหน่งการปลูกต้นกล้าจากเดิมที่ในแต่ละคู่จะ

ปลูกตรงกันเป็นการปลูกแบบสลับฟันปลา ด้วยการขยับหมุนแกนของแขนของถ้วยปลูกแต่ละชุดใหม่ 

ให้แขนถ้วยปลูกแต่ละแถวท ามุมต่อกันที่ 45 องศา ท าให้เมื่อลดระยะห่างระหว่างคู่แถวจาก 60 

เซนติเมตร เหลือ 50 เซนติเมตรแล้ว ระยะระหว่างต้นในคู่เดียวกันจะมีระยะเท่าเดิมที่ 60 เซนติเมตร 

 



 

ภาพที่ 15 เครื่องปลูกต้นกล้าที่ติดแท่นวางถาดปลูกและปรับปรุงแล้ว 

น าเครื่องต้นแบบไปทดสอบการท างานในแปลงทดลอง เตรียมดินด้วยไถ 4 จาน แล้วตาม

ด้วยการใช้โรตารี่ แล้วจึงยกร่องให้สันร่องกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร ต้นก าลังในการลากเครื่อง

ปลูกใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 50 แรงม้า โดยใช้เกียร์ความเร็วต่ า เกียร์ 1 ใช้แรงงานหยอดต้นกล้าสอง

คน (ภาพที่ 16) เครื่องปลูกสามารถปลูกได้ดี จากการทดสอบ พบว่า ระยะระหว่างต้นในแถวเดียวกัน

มีระยะห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างคู่แถว 50 เซนติเมตร และระยะระหว่างต้น

ในคู่เดียวกันเมื่อวัดตามการปลูกแบบสลับฟันปลาแล้วได้ระยะห่างประมาณ 60 เซนติเมตร ตามที่

ต้องการ (ภาพท่ี 17 (ก) และ 16 (ข)) 

 

ภาพที่ 16 ทดสอบเครื่องปลูก 



 

 

ภาพที่ 17 (ก) วัดระยะระหว่างต้นในคู่ 

 

 

ภาพที่ 17 (ข) วัดระยะระหว่างแถว 

ท าการปรับปรุงชุดกลบดินและติดตั้งระบบรดน้ าต้นกล้าขณะปลูก ชุดกลบดินท าด้วยสปริง

หนวดกุ้ง ปลายขาสปริงติดตั้งแผ่นเหล็กส าหรับกวาดดินกลบหลุมปลูก ท าการติดตั้งถังน้ าส าหรับรด

น้ าต้นกล้าเมื่อปลูก ยึดปลายสายยางรดน้ าต้นกล้าไว้กับชุดกลบดิน (ภาพที่ 18) ในการจ่ายน้ าวาล์ว

ไฟฟ้าจะรับสัญญาณจากพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เมื่อถ้วยปลูกปล่อยต้นกล้าลงหลุมและชุดกลบกลบดิน 

เซนเซอร์ก็จะให้เปิดวาล์วไฟฟ้ารดน้ าให้ต้นกล้าที่ปลูก ทดสอบเครื่องปลูกในแปลงทดลองแบบไม่มีการ

ยกร่องปลูก เตรียมดินด้วยไถ 4 จาน แล้วตามด้วยการใช้โรตารี่ตีดิน ทดสอบเครื่องปลูกต้นกล้าด้วย



รถไถ ขนาด 47 แรงม้า ใช้เกียร์ความเร็วต่ า เกียร์ 1 เก็บข้อมูลความสามารถของเครื่องปลูก โดยการ

เก็บข้อมูลร่องปลูกยาว 10 เมตร จ านวน 3 ร่องปลูก นับจ านวนต้นที่ปลูกส าเร็จ ต้นที่ไม่ปลูก และต้น

ที่ถูกฝัง  

 

 

ภาพที่ 18 ชุดกลบดินและระบบรดน้ า 

ท าการทดสอบปลูกต้นกล้า โดยไม่มีการยกร่องปลูก พบว่า จากจ านวนต้นกล้าที่เก็บข้อมูล

ทั้งหมด 3 แถว แถวละ 44 ต้น ปลูกส าเร็จมากที่สุด 38 ต้น/แถว ต่ าที่สุด 35 ต้น/แถว ไม่ปลูกสูงสุด 

8 ต้น/แถว ต่ าสุดไม่มีต้นไม่ปลูก ถูกฝังสูงสุด 6 ต้น/แถว ต่ าสุด 1 ต้น/แถว ปลูกส าเร็จเฉลี่ย 37 ต้น/

แถว มีประสิทธิภาพการปลูก 84.09 เปอร์เซ็นต์ การท างานของระบบรดน้ าต้นกล้าที่รับสัญญาณ

จากพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ให้จ่ายน้ าเฉพาะบริเวณต้นกล้า สามารถรดน้ าได้ดีปล่อยน้ าได้ตรงต้นกล้า 

สามารถประหยัดน้ าได้มากกว่าการปล่อยน้ ารดยาวตลอดแถว (ภาพที่ 18) ชุดกลบดินที่ปรับปรุงใหม่

สามารถช่วยกลบดินให้พยุงต้นกล้าได้ดี  แต่หากในแปลงปลูกมีเศษวัชพืช ชุดกลบดินจะลากติดไปด้วย 

และท าให้ต้นกล้าถูกวัชพืชทับให้ล้มและถูกฝังในบางต้น (ภาพที่ 19) ส่วนกรณีต้นกล้าไม่ปลูกจะเกิด

จากการที่ถ้วยปลูกขุดหลุมได้ไม่ลึกพอ (ภาพที่ 20) เนื่องจากบริเวณที่ถ้วยปลูกขุดหลุมปลูกเป็นแอ่ง 

หรือล้อเครื่องปลูกเหยียบก้อนดินท าให้ถ้วยปลูกยกตัวขึ้นตามเครื่องปลูก ท าให้ต้นกล้าไม่สามารถตั้ง

ตัวได้ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 ต้นกล้าที่รดน้ า และแนวร่องกลบดิน 



 

ภาพที่ 19 ต้นกล้าที่ถูกฝัง 

 

ภาพที่ 20 ต้นกล้าที่ไม่ปลูก 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



จากการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกกล้าส าหรับพริกติดพ่วงรถแทรกเตอร์ ปลูกแบบแถวคู่สลับ

ฟันปลา ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 50 - 60 เซนติเมตร ขนาดต้นกล้าที่

เหมาะสมสูง 10 - 15 เซนติเมตร ที่ความเร็วการเคลื่อนที่ 0.18 เมตร/วินาที เครื่องปลูกกล้าพริกมี

ความสามารถในการท างาน 0.4 ไร่/ชั่วโมง มีประสิทธิภาพการท างาน 77.36 เปอร์เซ็นต์  มี

ประสิทธิภาพการปลูก 90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปลูกแบบยกร่อง และมีประสิทธิภาพการปลูก 84.09 

เปอร์เซ็นต์ เมื่อปลูกแบบไม่ยกร่อง ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปลูกจะสูงขึ้นหากแถวปลูกยาว

มากขึ้น นอกจากนี้เครื่องปลูกกล้าพริกยังสามารถปลูกต้นกล้าชนิดอ่ืนๆ ที่มีขนาดต้นกล้าและรูปแบบ

การปลูกที่เหมือนกันได้ เช่น พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ แคนตาลูป เป็นต้น 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. เผยแพร่ให้กลับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก แตงโม มะเขือเทศ 

2. น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

ขอขอบคุณส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อุบลราชธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรอุทัยธานี ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรีที่เอ้ือเฟ้ือ

สถานที่ทดสอบในงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ที่ให้การ

สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้งานวิจัย

ชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก 

ตารางที่ ก_1 เวลาในการท างานของเครื่องปลูก 

ครั้งที่ 
แถวปลูกยาว 25 เมตร 

(นาที) 
เวลากลับรถหัวงาน 

(วินาที) 
1 2:21.29 43.58 
2 2:17.74 47.67 
3 2:21.85 49.35 
4 2:29.13 51.13 
5 2:14.40 42.85 
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6 2:19.15 53.67 
7 2:21.59 - 

เฉลี่ย 2:20.74 48.04 
เวลารวม 16:25.15 4:48.25 

เวลาท างานทั้งหมด 21:13.40 
 

ตารางที่ ก_2 อัตราความเร็วของแทรกเตอร์ 

ครั้งที่ เวลาวิ่งระยะทาง 10 เมตร 

(วินาที) 

ความเร็วการเคลื่อนที่ 

(เมตร/วินาที) 

1 56.68 0.18 

2 53.94 0.19 

3 56.79 0.18 

เฉลี่ย 55.80 0.18 

 
ตารางที่ ก_2 ประสิทธิภาพการปลูกแบบยกร่อง (เก็บข้อมูลความยาว 10 เมตร) 

แถวที่ 
จ านวน (ต้น) 

รวม ไม่ปลูก ปลูกส าเร็จ 
1 40 3 37 
2 40 4 36 
3 40 5 35 

ปลูกส าเร็จเฉลี่ย 36 
ประสิทธิภาพการปลูก 90% 

 
 

ตารางที่ ก_3 ประสิทธิภาพการปลูกแบบไม่ยกร่อง (เก็บข้อมูลความยาว 10 เมตร) 

แถวที่ 
จ านวน (ต้น) 

รวม ไม่ปลูก ปลูกส าเร็จ 
1 44 6 38 
2 44 6 38 
3 44 9 35 



ปลูกส าเร็จเฉลี่ย 37 
ประสิทธิภาพการปลูก 84.09% 

 


