
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปี 2562 

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับสตรอเบอร์รี่ 

 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเครื่องปูพลาสติกส าหรับสตรอเบอร์รี่ 

กิจกรรม   :  วิจัยและพัฒนาเครื่องปูพลาสติกส าหรับสตรอเบอร์รี่ 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :   

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  วิจัยและพัฒนาเครื่องยกร่องและปูพลาสติกส าหรับสตรอเบอร์รี่ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Research and development of plastic lifter and 

strawberry picking machine 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นายสนอง อมฤกษ์ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายธีรศักดิ์ โกเมฆ  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ 

       นายสรวิศ จันทร์เจนจบ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ 

       นายมานพ รักญาติ  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ 

       นายพงษ์รวี นามวงศ์ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ 

       นายสุพัฒนกิจ โพธิ์สว่าง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

 

5. บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องยกร่องและปูพลาสติกส าหรับสตรอเบอร์รี่ โดยได้

ท าการสร้างและปรับปรุงต้นแบบเครื่องปูพลาสติกให้สามารถท างานได้ ต้นแบบเครื่องมีความกว้าง 

1.2 เมตร ขึ้นร่องขนาด 60  เซนติเมตร  สูง 20 เซนติเมตร(สามารถปรับได้ กว้างสุด  90 เซนติเมตร) 

โดยใช้รถไถเดินตามเครื่องยนต์ดีเซล 11 แรงม้า เป็นต้นก าลัง  จากการทดสอบในแปลงปลูกสตรอ

เบอร์รี่ที่ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในสภาพดินร่วนปนทรายและที่ผ่านการเตรียมดินโดยใช้โรตา

รี่ เครื่องต้นแบบออกแบบให้ยกร่องและปูพลาสติกในตัวเดียวกัน ผลการทดสอบพบว่ามีความสามารถ

ในการท างานทางปฏิบัติเฉลี่ย 1.4 ไร่ ต่อชั่วโมง  ความสามารถในการท างานทางทฤษฎี 1.6 ไร่ต่อ

ชั่วโมง ประสิทธิภาพการท างาน 87.5 % กลบขอบพลาสติกได้ทั้งหมด โดยเครื่องดังกล่าวมีราคา

ประมาณ 12,000 บาท มีอายุการใช้งาน 10 ปี  มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 24.63 ไร่ต่อปี  



Abstract : The objective of this research was to develop the plastic grooving and 

laying machine for strawberries. Has created and improved plastic prototype to 

work. The prototype of the machine is 1.2 meters wide and 60 centimeters high and 

2 0  centimeters high(Can be adjusted to a maximum width of 9 0  centimeters) .  By 

walking tractor, diesel engine, 11 horsepower. From the experiment in the strawberry 

plot in Samoeng District, Chiang Mai Province.  In sandy loam and soil preparation 

using rotary. The prototype machine is designed to lift the groove and lay the plastic 

in one body. The test results showed that the field capacity average of 1.4 rai per 

hour. Theoretical capacity of 1.6 rai per hour and 87.5% working efficiency. Can cover 

all the plastic edges. Which the said device costs about 12,000 baht. Has a lifespan of 

10 years with a breakeven point of 24.63 rai per year. 

 

6. ค าน า    :  สตรอเบอร์รี่ (strawberry)  เป็นไม้ดอกในวงศ์กุหลาบ มีมากกว่า 20 สปีชีส์ และมีลูกผสม

หลายสายพันธ์ ขึ้นอยู่กับสถานที่ปลูกและสภาพภูมิประเทศ แต่สตรอเบอร์รีที่นิยมปลูกมากในปัจจุบัน

ก็คือสตรอเบอร์รี่สวน (Fragaria × ananassa) โดยผลของสตรอเบอร์รีมีรสชาติหลากหลายขึ้นอยู่

กับสายพันธุ์ มีตั้งแต่รสหวานจนถึงเปรี้ยว สตรอเบอร์รีเป็นผลไม้ทางการค้าที่ส าคัญ มีปลูกกันเป็นวง

กว้างหลายสภาพอากาศทั่วโลก และในส่วนของ ประเทศไทย สตรอเบอร์รี่ จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่

ส าคัญของประเทศ โดยแหล่งปลูกสตรอเบอร์รี่ที่ส าคัญ ในประเทศไทย อยู่ที่ในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงราย 

และจังหวัดเชียงใหม่ และยังเริ่มมีแพร่กระจายไปในภาคอ่ืนๆที่มีอุณหภูมิต่ าพอที่จะปลูก เช่น

กาญจนบุรี โดยจะเป็นพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องใช้อุณหภูมิต่ า 

จึงจะเจริญได้ดี โดยมูลค่าต้นทุนของการผลิตต่อไร่ ที่บริเวณ อ.ฝางจ.เชียงใหม่ มีค่าประมาณ 80,830  

บาทต่อไร่ และผลตอบแทนต่อไร่ประมาณ 140,100  บาท โดยคิดจากค่าเฉลี่ยปลูกไร่ละ8,000ต้นต่อ

ไร่  ได้ผลผลิตประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขายเฉลี่ย 70.5 บาทต่อกิโลกรัม และท าการขายใน

ลักษณะเป็นผลรับประทานสดแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งมีราคาขายปลีกที่สูง ร่วมกับการขายให้โรงงานแปร

รูป และโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่ดูแลรักษาดีตามหลักวิชาการจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน

กว่ากลุ่มผู้ปลูกทั่วไป ปกติแล้วผลผลิตจะออก ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมในพ้ืนที่

ปลูกบนที่สูงและระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเมษายนในพ้ืนที่ปลูกบนพื้นราบ ผลผลิตที่ออกก่อนในเดือน

พฤศจิกายนและธันวาคมจะมีคุณภาพดีและขนาดใหญ่  ท าให้จ าหน่ายได้ในราคาสูง  หลังจากนั้น

ขนาดผลจะเล็กลง ในประเทศไทย พันธ์ที่นิยมปลูกเป็นหลักเพ่ือการค้านั้น มี 2 พันธ์ คือ พันธ์ 329 

ซึ่งพัฒนาจากสายพันธ์ yaelจากประเทศอิสราเอล ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมให้ปลูกตั้งแต่ปี 



2542 ผลผลิตประมาน 2,500 กิโลกรัมต่อไร่ และพันธ์พระราชทาน 80 ที่มูลนิธิโครงการหลวงและ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้ปลูกตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งผลผลิตมากถึงประมาน 3,000 กิโลกรัม

ต่อไร่ และเป็นพันธ์ที่มีรสชาติหวานและเป็นที่ต้องการของตลาด(สุรางคณา, 2557) 

 
ภาพที่1 วงรอบการผลิตสตรอเบอรร์ีและการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม (ปรีดา นาเทเวศร์,2555) 
 
 ในปัจจุบันยังมีความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือใช้ผลิตของ สตรอเบอร์รี่ ในเชิง
อุตสาหกรรมเป็นปริมาณมากต่อปีและก าลังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆตามจ านวนประชากร ประเทศญี่ปุ่น
เป็นแหล่งใหญ่ของไทยในการ น าเข้าผลสตรอเบอร์รี่ เพ่ือใช้ ในการแปรรูปมากสุด  (ที่ผ่านมาประมาณ 
1,000-3,000  ตันต่อปี)  นอกจากนี้ยังเคยมีการขนส่งผลรับประทานสดไปจ าหน่ายยังประเทศฮ่องกง  
สิงคโปร์  และบางประเทศในแถบยุโรปบ้างเล็กน้อย โดยหน่วยงานหลักในการแปรรูปและขายส่งออกทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศคือมูลนิธิโครงการหลวง ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ดอยค า ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวาง 

 

     
ภาพที่ 2 แปลงเพาะปลูกสตรอเบอร์รี่ (คงกฤช อินทแสน, 2555) 

ปัจจุบันในกระบวนการผลิตสตรอเบอร์รี่ นั้นเริ่มต้นจากขั้นตอนการเตรียมดิน การยกร่อง 
การปูพลาสติกคลุมดิน การเพาะต้นอ่อน(ไหล)จนถึงการย้ายกล้าปลูกลงในแปลง โดยการท าการผลิตทุก
ขั้นตอน เกษตรกรยังไม่มีเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับสตรอเบอร์รี่ โดยตรงมาช่วยในการท างาน 



เนื่องจากเครื่องจักรกลทั่วไปนั้นมีขนาดใหญ่ เข้าในแปลงสตรอเบอร์รี่ไม่ได้ และเครื่องมือขึ้นร่องพืชชนิด
อ่ืนบางอันก าลังไม่พอ กินดินลึกไม่พอ หรือบางเครื่องที่มีก าลังพอเหมาะ แต่มีน้ าหนักมาก ท าให้เกิดการอัด
ตัวของดิน( soil compaction)ท่ีมากเกินไป ท าให้ความพรุนของดินลดลง และในแปลงสตรอเบอร์รี่มี
ลักษณะแคบสูง การขึ้นร่องยาก ต่างจากพืชอ่ืนจึงไม่เหมาะที่จะใช้เครื่องมือพืชอ่ืนโดยตรง ประกอบกับ
พ้ืนที่ปลูกสตรอเบอร์รี่อยู่บนภูเขาสูง ในบางครั้งเครื่องมือที่ใช้ในพืชอ่ืนในพ้ืนราบ ขึ้นบนที่สูงไม่ได้ และ
เกษตรกรยังไม่สามารถดัดแปลงให้ใช้งานได้ ดังนั้น จึงยังไม่มีการใช้เครื่องจักรกลในการผลิตสตรอเบอร์รี่ 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับสตรอเบอร์รี่โดยตรงจึงจะ
สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรมีการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากเครื่องมือเตรียมแปลงที่
ถูกต้องได้ 

   

ภาพที่ 3 การขึ้นแปลงสตรอเบอร์รี่ด้วยแรงคน (คงกฤช อินทแสน, 2555) 
 

 โดยในส่วนของการขึ้นร่อง(ข้ึนแปลง)สตรอเบอร์รี่ นั้น ลักษณะของแปลงสตรอเบอร์รี่จะมีลักษณะเฉพาะ 
คืvความแคบและสูง ต่างจากพืชอ่ืนที่มีเครื่องมือท าแปลง ขึ้นร่องที่กว้างและตื้น เกษตรกร จึงยังไม่มี
เครื่องมือขึ้นร่องสตรอเบอร์รี่ โดยตรง ปัจจุบัน เกษตรกรยังท าการขึ้นร่องด้วยแรงคน ส่งผลให้ขนาดแปลง
มีความลึกไม่เท่ากัน แนวแปลงยังแปลงยังไม่สม่ าเสมอ หรือเรียกว่าแปลงเบี้ยวนั่นเอง รวมไปถึงขอบแปลง
(ด้านไหล่ของแปลง)ก็ยังมีมุมเอียงไม่เหมาะกับการปลูก ท าให้เกิดการชะล้างและพังทลายของดินขอบแปลง
ในบางจุด และเนื่องจากการขึ้นร่องสตรอเบอร์รี่ ต้องการดินที่มีความพรุนสูง และบริเวณความลึกของดิน
ที่มีความพรุนต้องมากพอ เพราะเป็นพืชที่ระบบรากตื้น แต่เกษตรกรบางรายยังท าส่วนหน้าดินที่มีความ
พรุนลึกไม่สม่ าเสมอ ก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอร์รี่ ประกอบกับการขึ้นร่องสตรอเบอร์รี่
ด้วยแรงคน ค่าแรงสูงและท างานได้ช้า(ประมาณ 700-1,500 บาทต่อไร่)และท างานได้ไม่เกิน 1 ไร่ต่อคนต่อ
วันและยังขาดแคลนแรงงานคน ท าให้ประสบปัญหาการเตรียมแปลงไม่ทัน ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด จึงต้องมีการวิจัยพัฒนาเครื่องจักรกลที่ใช้ในแปลงสตรอเบอร์รีทดแทนแรงงานคน
อย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหานี้ 



 
 

ภาพที่ 4 การขึ้นแปลงสตรอเบอร์รี่ที่มีลักษณะแคบและสูง ต่างจากพืชชนิดอื่น(คงกฤช อินทแสน, 2555) 

และในส่วนของการคลุมแปลงสตรอเบอร์รี่ ปัจจุบัน เกษตรกรนิยมใช้พลาสติกคลุมแปลงทดแทน
วัสดุธรรมชาติแบบดั้งเดิม เพราะมีความคงทน และควบคุมปัจจัยหลายอย่างได้ดีกว่าวัสดุธรรมชาติเดิม 
แต่เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอร์รี่ ก็ยังไม่มีเครื่องมือปูพลาสติกโดยตรง เนื่องจากเครื่องมือปูพลาสติกพืช
อ่ืนที่มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ได้ และลักษณะการท างาน ไม่เหมาะกับสตรอเบอร์รี่ เนื่องจากถูก
ออกแบบมาให้ท างานได้จ ากัดกับแปลงที่มีลักษณะตื้นและแคบ ในขณะที่สตรอเบอร์รี่ต้องการการปู
พลาสติกที่แคบ แต่สูงประมาณ 60 เซนติเมตรขึ้นไป เพ่ือป้องกันปัญหารากเน่าจากน้ า วัชพืช โรคและ
แมลง ท าให้เกษตรกรจึงยังไม่มีเครื่องมือคลุมแปลง(ปูพลาสติก)ส าหรับสตรอเบอร์รี่โดยตรง ยังต้องใช้
แรงงานคน ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหาหลายด้าน คือการปูพลาสติกด้วยคน แนวแปลงยังไม่สม่ าเสมอ และ
การปูพลาสติกด้วยคน ความตึงผิวของพลาสติกไม่เพียงพอ ท าให้เกิดการย่น และมีช่องว่างให้ศัตรูพืช(หญ้า 
และแมลงรวมถึงสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชต่างๆ)เข้าไปแทรกได้  

 
 

ภาพที่ 5การคลุมแปลงสตรอเบอร์รี่ด้วยฟาง และการคลุมแปลงด้วยใบตองตึง(คงกฤช อินทแสน, 2555) 
 

และการปูพลาสติกด้วยคนมีปัญหาการกลบไม่มิด ท าให้มีวัชพืชขึ้นเยอะ ตามแนวที่กลบไม่มิด และมี
ธาตุอาหารไหลออกตามแนวรั่ว ต่างจากการใช้เครื่องปูพลาสติก ที่มีอัตราการกลบขอบมากถึง 88 



เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะช่วยในการรักษาปุ๋ยและป้องกันวัชพืช เมื่อเทียบกับแรงงานคน ที่กลบได้ไม่สนิท คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 60 เท่านั้น ดังจะกล่าวต่อไป และอีกเหตุผลหลักที่เป็นปัญหาคือการปูพลาสติกด้วยคนท า
ได้ช้า(คนละไม่เกิน 1 ไร่ต่อวัน)และปัจจุบัน ประสบปัญหา  ค่าแรงงานสูงและขาดแคลนแรงงาน ในบางครั้ง 
ท าให้การผลิตล่าช้าลง ส่งผลให้ท าให้เกษตรกรการปลูกได้ล่าช้า ประสบปัญหาการเตรียมแปลงไม่ทัน ไม่
สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และหากปล่อยให้เกษตรกรเสียเวลาในการเตรียมแปลง
มากเกินไป ส่งผลให้ปลูกได้ไม่พร้อมกัน หรือไม่ทันเวลาที่เหมาะสมจะเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนการ
ปลูกและส่งผลต่อความเสียหายของผลผลิตจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และปัญหาจากระยะเวลา
เก็บเกี่ยวจากการสุกแก่ที่ไม่เท่ากันด้วย และมีผลในตอนเก็บเกี่ยว ได้ผลผลิตที่เกรดต่างกัน ราคาต่างกัน 
ดังนั้นหากไม่ท าการวิจัย การผลิตสตรอเบอร์รีจะลดลง เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพการผลิต
ที่ลดลง จากปัญหาที่กล่าวมาสรุปคือ การใช้แรงงานคนนั้นช้า มีราคาแพงแพง คุณภาพต่ า และขาดแคลน
แรงงาน ซึ่งแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนจึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนมีความจ าเป็นที่ต้องต้องวิจัยเครื่องมือที่สามารถทดแทนแรงงานคน และเหมาะสมกับสตรอเบอร์รี่
โดยตรง ในขั้นตอนการขึ้นร่องและการปูพลาสติกอย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาที่กล่าวมา เพ่ือลดต้นทุนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสตรอเบอร์รี่ได ้

  
 

ภาพที่ 6 การคลุมแปลงสตรอเบอร์รี่ด้วยฟางและแบบคลุมด้วยพลาสติก(คงกฤช อินทแสน, 2555) 
 

โดยการลดต้นทุนด้านแรงงานนั้น สามารถลดได้ถึงร้อยละ 80 และสามารถลดเวลาการท างานได้ถึงร้อยละ 
80 จากความสามารถในการท างานของเครื่องจักรกลเกษตรที่ท างานเร็วกว่าใช้แรงงานคนประมาณ 4 – 5 
เท่า โดยวัดจากประสิทธิภาพการท างาน และจากการกลบพลาสติกที่ดีขึ้นกว่าใช้แรงคน สามารถเพ่ิมการ
ป้องกันวัชพืชและศัตรูพืช ก็เป็นหนึ่งในการลดต้นทุนสารก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช จากการควบคุม
วัชพืช แมลงศัตรูพืชที่ดีขึ้นรวมถึงการกักเก็บธาตุอาหารที่พืชต้องการช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
อีกทางหนึ่งและงานวิจัยนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบาย thailand 4.0 ในภาพรวมจาก 1 ใน 4 องค์ประกอบ
ส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรดั้งเดิม Traditional farming  ไปเป็นเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี smart farming เกษตรที่มีความแม่นย าสูง Precision farmingโดยเกษตรกรจะต้อง
รวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ(Enterpreneur)โดยเป็น 1 ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลุ่มที่ 1  กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ(Food ariculture& Bio 



tech) ในด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ในการลดต้นทุนในการแข่งขันระหว่างประเทศ และเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับสตรอเบอร์รี่ในการ
ปลูกตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมดิน การขึ้นร่องและการปูวัสดุคลุมดินสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ สามารถ
ลดต้นทุนในขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสตรอเบอร์รี่ได้ ในเขตพ้ืนที่ลาดชัน
ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงด้วย 

 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์  

 รถไถเดิตาม 

 พลาสติก 

 นาฬิกาจับเวลา   

วิธีการ  
1) ศึกษาเครื่องมือที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันว่ามีจุดบกพร่องใด และต้องการพัฒนาในจุดใดและน า

ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเครื่อง 
2) น าหลักการพื้นฐานเครื่องที่มีอยู่แล้วที่ใช้กับพืชชนิดอื่นที่ผู้วิจัยมีประสบการณ์ท ามากับพืชที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับสตรอเบอร์รี่มาทดสอบหาจุดบกพร่องของเครื่องและเก็บข้อมูล แล้ว
ค านวณออกแบบแนวทางที่จะพัฒนาใช้ให้เมาะสมกับสตรอเบอร์รี่ที่สุด 

3) ท าการออกแบบและพัฒนา เครื่องต้นแบบให้สามารถใช้งานได้ในแปลงของสตรอเบอร์รี่โดย
หลักการออกแบบให้เหมาะกับสตรอเบอร์รี่โดยการจ าแนกตามลักษณะแปลงและขนาดร่อง 
โดยการออกแบบเครื่องนั้นจะต้องเหมาะสมกับขนาดและความสูงของแปลง  

4) ทดสอบการท างานของเครื่องกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอร์รี่ในเขตจังหวัดเชียงราย และ
เชียงใหม่ โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญดังนี้   

             ด้านความสามารถในการท างาน 
             ด้านประสิทธิภาพในการกลบขอบพลาสติก 

โดยในส่วนของการวัดความสามารถการท างาน สามารถวัดได้ดังสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 

ความสามารถในการท างาน (
ไร่

ชั่วโมง
) =

พ้ืนที่ในการท างาน(ไร่)

เวลา(ชั่วโมง)
 

                     ประสิทธิภาพการกลบขอบพลาสติก(%)=(
ความยาวของขอบพลาสติกท่ีกลบ 

ความยาวรวมของพลาสติกท้ังหมด
) ×100 

 



5) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องต้นแบบ อีกครั้งเพ่ือให้เครื่องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) ทดสอบเครื่องต้นแบบในการใช้งานระยะยาวเก็บข้อมูล ความสามารถในการท างาน

ประสิทธิภาพในการท างานและประสิทธิภาพในการกลบขอบพลาสติก 
7) เผยแพร่การใช้งานกับกลุ่มเกษตรกร  และหน่วยงานของรัฐ 
8) วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการใช้เครื่องมือที่ออกแบบเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร 

 

- เวลาและสถานที่   ระยะเวลาโครงการ2ปี0เดือน 

วันที่เริ่มต้น1 ตุลาคม 2560วันที่สิ้นสุด30 กันยายน 2562 
    สถานที่ - ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

- ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

- ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สถานีขุนวาง)อ.แม่วาง 

จ.เชียงใหม่ 

- กลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

     การออกแบบต้นแบบเครื่อง  

                จากการทดสอบด าเนินการในพ้ืนที่ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลและออกแบบ จัดสร้างเครื่องปูพลาสติกที่

เหมาะสมส าหรับสตรอเบอร์รีโดยเฉพาะ ดังภาพที่ 7  

 

ภาพที่ 7 ต้นแบบเครื่องปูพลาสติกติดรถไถเดินตามส าหรับสตรอเบอร์รี่ 



 

โดยเครื่องต้นแบบ จะมีขนาดกว้าง  110  เซนติเมตร ยาว  135 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร  จาก

การทดสอบครั้งแรกใช้ติดกับเครื่องพรวนดินติดเครื่องยนต์ เบนซิน 5 แรงม้า ไปทดสอบลงในแปลง พบว่าแรง

ต้นก าลังไม่พอไม่สามารถลากยกร่องและปูพลาสติกได้ จึงใช้รถไถเดินตามติดเครื่องยนต์ 11 แรงม้าเป็นต้น

ก าลัง ซึ่งสามารถท างานได้ดีดังภาพที่ 8 และภาพท่ี 9  

     

ภาพที ่8 การทดสอบในแปลง 

 

ภาพที่ 9 แปลงที่ทดสอบปูพลาสติกด้วยเครื่องต้นแบบ 

การทดสอบต้นแบบยังมีจุดต้องปรับปรุงอีกคือความแข็งแรงของโครงสร้างเครื่อง ยังมีจุดเปราะบาง

ต้องใช้เหล็กที่หนาและแข็งแรงมากขึ้น และชุดล้อกดพลาสติกบางจังหวะไม่หมุน ต้องปรับให้มีการหมุนตลอด

การใช้งาน ซึ่งทีมงานวิจัยจะได้ด าเนินการแก้ไขและทดสอบอีกครั้ง  

เมื่อเทียบกับเครื่องต้นแบบเครื่องปูพลาสติกติดรถไถเดินตามส าหรับปูในการปลูกแตงโมที่ทาง

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมเคยท าไว้ มีความแตกต่างกันดังนี้ 



1.เครื่องต้นแบบจากสถาบันฯไม่มีชุดยกร่อง ต้องยกร่องก่อนจึงจะท าการปูพลาสติกได้ ในขณะที่

เครื่องปูพลาสติกส าหรับสตรอเบอร์รี่มีชุดยกร่องและปูพลาสติคอยูในตัวเดียวกัน 

2.เครื่องปูพลาสติกส าหรับสตรอเบอร์รี่มีขนาดกว้าง  1.10  เมตร  ยาว  1.35 เมตร สูง 0.60 เมตร  

สามารถยกร่องกว้างได้สูงสุด 0.9 เมตร แคบสุดได้ 0.45 เมตร ซึ่งสตรอเบอร์รี่ ขนาดร่องที่เหมาะสมคือ 0.60 

เมตร  ขณะที่เครื่องต้นแบบของสถาบันฯ มีขนาดกว้าง 1.58 เมตร ยาว 1.74 เมตร สูง 0.95 เมตร  ปู

พลาสติกขนาดร่องกว้าง 0.80-1.20 เมตร ซึ่งมีขนาดกว้างกว่าเหมาะสมกับแปลงปลูกพืชชนิดอ่ืน ซึ่งสตรอ

เบอร์รี ต้องการร่องที่แคบกว่า และแปลงปลูกสตรอเบอร์รี่มีขนาดเล็กบางแปลงพ้ืนที่ลาดชันคงไม่เหมาะสม ดัง

ภาพที่ 10 

 

ภาพที่ 10  เครื่องต้นแบบจากสถาบันฯ และเครื่องที่พัฒนาส าหรับสตรอเบอร์รี่ 

  ได้ท าการปรับปรุง พัฒนา สร้างต้นแบบเครื่องปูพลาสติกขึ้นมาอีกหนึ่งตัว โดยลดความยาวลงจาก 

1.35 เมตร เหลือ 1.2 เมตร  ปรับปรุงชุดขาล้อกดพลาสติกให้เป็นแบบขาคู่ มีความแข็งแรงเพิ่มข้ึน และเปลี่ยน

ชุดกลบดินจากแบบจานกลบเป็นแบบใบกลบเพื่อลดน้ าหนักตัวเครื่อง ดังภาพที่ 11 

     

  ภาพที่ 11  ชุดขาล้อและใบกลบ ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นจากต้นแบบเดิม 

 

เคร่ืองตน้แบบจากสถาบนัฯ เคร่ืองท่ีพฒันาส าหรับสตรอเบอร์ร่ี 



 หลังจากปรับปรุงเสร็จน าไปทดสอบอีกครั้งพบว่าท างานได้คล่องตัวขึ้นกว่าเดิม ปูพลาสติกได้ดี กลบได้

หมด มีความสามารถในการท างานทางปฏิบัติเฉลี่ย 1.4 ไร่ ต่อชั่วโมง  ความสามารถในการท างานทางทฤษฎี 

1.6 ไร่ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการท างาน 87.5 % กลบขอบพลาสติกได้ทั้งหมด(ดังภาพที่ 12 ) เครื่องต้นแบบ

ดังกล่าวได้ด าเนินการสร้างและทดสอบพร้อมที่จะเผยแพร่ใช้งานแล้ว โดยเครื่องดังกล่าวมีราคาประมาณ 

10,000 บาท มีอายุการใช้งาน 10 ปี  มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 24.63 ไร่ต่อปี  

 

        

ภาพที่ 12 การทดสอบ เครื่องปูพลาสติกต้นแบบที่พัฒนาแล้ว 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ได้ท าการปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบให้สามารถท างานได้ ท าการขึ้นร่องและปูพลาสติกได้ใน

คราวเดียวกัน โดยร่องกว้าง 60  เซนติเมตร  สูง 20 เซนติเมตร(สามารถปรับได้ กว้างสุด  90 

เซนติเมตร) โดยใช้รถไถเดินตามเครื่องยนต์ดีเซล 11 แรง เป็นต้นก าลัง  จากการทดสอบในแปลงปลูก

สตรอเบอร์รี่ที่ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในสภาพดินที่ผ่านการเตรียมดินโดยใช้โรตารี่ สภาพดิน

เป็นดินร่วนปนทราย ผลการทดสอบพบว่ามีความสามารถในการท างานทางปฏิบัติเฉลี่ย 1.4 ไร่ ต่อ

ชั่วโมง  ความสามารถในการท างานทางทฤษฎี 1.6 ไร่ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการท างาน 87.5 % 

กลบขอบพลาสติกได้ทั้งหมด มีขนาดความยาว 1.2 เมตร  เครื่องดังกล่าวมีราคาประมาณ 12,000 

บาท มีอายุการใช้งาน 10 ปี และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 24.63 ไร่ต่อปี  

 ข้อเสนอแนะ  

 เครื่องต้นแบบดังกล่าวยังเป้นแบบติดรถไถเดินตาม ต้องใช้แรงงานคนในการขับและเดิน

ตาม ต่อไปในอนาคตเพื่อลดความเมื่อยล้าอาจออกแบบให้นั่งขับได้ในตัวเอง 

 

 



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : มีกลุ่มเกษตรกรในเขต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ยืมไปทดลองขยาย

ผลใช้งานในปลายปี 2562 นี้  

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เกษตรหลวงทุกท่านที่อนุเคราะห์แปลงทดสอบ 

 

12. เอกสารอ้างอิง : เป็นส่วนที่จ าเป็นต้องระบุ ถ้าได้มีการอ้างอิง ค้นคว้า เปรียบเทียบ หรือใช้เป็น

แนวทางผลงานของผู้อื่นประกอบในการด าเนินงาน 

ขนิษฐ์  หว่านณรงค์ และคณะ . 2552 . ออกแบบและพัฒนาเครื่องปูพลาสติกติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ 

ร าย ง าน ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น าข อ งส ถ าบั น วิ จั ย เก ษ ต ร วิ ศ ว ก ร รม แ ห ล่ งที่ ม า 

URLhttp://www.doa.go.th/aeri/files/research/52_plastic_4w_tractor.pdf,(สื บ ค้ น

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559) 

คงกฤชอินทแสน .2555.การปลูกสตรอเบอร์รี่ เอกสารเผยแพร่กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ 

แหล่ งที่ มา URLhttp://www.haec01.doae.go.th/aticles/stawberry.pdf(สืบค้น เมื่ อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2559) 

ธีรศักดิ์  โกเมฆและสนอง  อมฤกษ์ .2557. ทดสอบและพัฒนาเครื่องปูพลาสติกส าหรับพริกในเขต

พ้ืนที่ภาคเหนือใน: รายงานความก้าวหน้ากรมวิชาการเกษตร ประจ าปี 2557. 

ปรีดา นาเทเวศร์.2555. การผลิตไหลสตรอเบอรีอินทรีย์. เอกสารเผยแพร่ ภาควิชาพืชผัก คณะผลิต

กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แหล่งที่มา URLhttp://www.e-

manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUzNDA5 (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 

2559) 

สุรางคณา ไม้ตราวัฒนา . 2557. สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ,ส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์กรุงเทพ . 200หน้า 

 



13. ภาคผนวก : เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องแสดงไว้ในเนื้อหาของรายงาน 

เช่น สูตร วิธีค านวณ ตารางการบันทึกข้อมูลภาพ แสดงเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย แบบส ารวจข้อมูล 

เป็นต้น ส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ไม่ท าให้เนื้อหาของรายงานขาดความสมบูรณ์ 

 


