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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาเครื่องใสปุยอินทรียชีวภาพ ทดสอบสมรรถนะเครื่อง
ใสปุยอินทรียชีวภาพในอัตราตางๆ และเพื่อใหสามารถนําผลงานวิจัยสูการผลิตเชิงพาณิชย พัฒนา
ออกแบบ สร าง และทดลอง ณ. สาขาวิ ช าวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตรแ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี และบริษัท บี ที โอโตพารต จํากัด ตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เครื่องใส
ปุยอินทรียชีวภาพเปนเครื่องใสปุยพวงทายรถแทรกเตอรท่ีคานลาก ขับเคลื่อนดวยเพลาอํานวยกําลังที่
ความเร็ วรอบมาตรฐาน 540 รอบตอนาที ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ คือ โครงหลัก ระบบ
ขับเคลื่อน ถังบรรจุปุยซึ่งดานลางมีสวานลําเลียงปุยสงใหจานกระจายปุยเหวี่ยงกระจายปุยลงบนพื้นที่
จากผลการทดสอบพบว า เมื่ อเพิ่ ม ความเร็วในการเคลื่ อนที่ ของเครื่อ งใส ปุยใหสูง ขึ้ น มีผ ลทํา ใหไ ด
ความสามารถในการทํ า งานสู ง ขึ้ น ขณะที่ประสิท ธิภ าพในการทํ างานทางไรจ ะมีค าเพิ่ม ขึ้น สู ง สุด ที่
ความเร็ว 2.24 กิโลเมตรตอชั่วโมง มีความสามารถทางไรจริง 13.26 ไรตอชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพการ
ทํางานทางไร 94.76 เปอร เซ็นต อุ ปกรณกระจายปุยแบบจานหมุ นเหวี่ยงปุ ยใหกระจายออกไปทาง
ดานหลัง และดานซายขวาเปนมุม 180 องศา มีความกวางการกระจายเม็ดปุยประมาณ 20 เมตร การ
กระจายเม็ดปุยจะมีความเขมขนบริเวณตรงกลางมากกวาสวนอื่นแลวมีปริมาณลดลงเรื่อยๆออกไปตาม
แนวรัศมีและมีคาต่ําสุดที่ปลายทั้งสองขาง เครื่องใสปุยอินทรียชีวภาพในการปลูกพืชพลังงานสามารถ
ใสปุยลงในพื้นที่ไดระหวาง 434.29- 847.47 กิโลกรัมตอไร ขณะที่การจัดการกระจายปุยทับซอน 50
เปอรเซ็นต สามารถทําใหการกระจายปุยมีความสม่ําเสมอเพิ่มมากขึ้น
จากผลการทดสอบพอสรุ ปได วา เครื่องใสปุยนี้มีความเหมาะสมในการกระจายปุยอินทรี ย
ชีวภาพอัดเม็ดในการผลิตพืชพลังงาน และสามารถนําไปพัฒนาสูการผลิตเชิงพาณิชย

ข

ABSTRACT
The objectives of this study were to develop the bio-organic fertilizer applicator, test
it’s performance and introduce to commercial production. The development and experiment
was conducted at Department of Agricultural Engineering and Technology, Faculty of
Agriculture and Natural Resource, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bangpra
Campus, Sriracha, Chonburi and BT Autopart Co,Ltd.,Chonburi. The bio-organic fertilizer
applicator was tractor tow type driven by 540 rpm. power take off. It’s consisted of a main
frame, driving mechanisms and fertilizer hopper with screw conveyer at the bottom to feed
and distribute the bio-organic fertilizer by using a spindle disc. The results showed that
increasing travelling speed increase field capacity of the bio-organic fertilizer applicator
while, the field efficiency reached maximum at 2.24 kilometre per hour, travelling speed with
13.26 rai per hour and 94.76 percent field capacity and field efficiency, respectively. The
rotating disc was used to distribute bio-organic fertilizer backward in 180 degree with 20
metre working width. The concentrate of fertilizer distribution demonstrated dense at the
center and reduced to both outer margin. The bio-organic fertilizer for energy crops had the
application rate between 434.29-847.47 kilograme per rai, while working with 50 percent
overlapping showed more uniform fertilizer distribution.
From the study, it can be concluded that this fertilizer applicator suitable to use with
bio-organic fertilizer pellet for energy crop production and could be developed in commercial
production.

