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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นพัฒนาหุ่นยนต์การเกษตรสาหรับการฉีดพ่นความแม่นยาสูง ตัวหุ่นยนต์ถูกออกแบบให้สามารถเข้าทางานใน
พื้ น ที่ จ ากั ด ที่ เครื่ อ งจั ก รขนาดใหญ่ เข้ า ไม่ ถึ ง โดยหุ่ น ยนต์ มี ค วามยาว 62 cm กว้ า ง 63 cm และสู ง 57.5 cm ระบบขั บ เคลื่ อ น
ประกอบด้วยล้อสายพานยาง 2 เส้นส่งกาลังจากมอเตอร์กระแสตรง 250 W ไปยังล้อสายพานแต่ละข้าง ควบคุมการทางานด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยสื่อสารผ่านโมดูลไร้สายคลื่นความถี่ 2.4 GHz ควบคุมโดยผู้ใช้ผ่านแผงบังคับ จุดศูนย์ถ่วงมีระยะห่างจาก
แกนกลางล้อหน้า 21.49 cm และสูงจากพื้น 19.69 cm หุ่นยนต์ทางานต่อเนื่องได้ 110 min ทีค่ วามเร็วสูงสุด 1.32 m s-1 บนพื้นลาด
ยาง และมีแรงฉุดลากสูงสุดทดสอบบนถนนลาดยางได้ 392.4 N ในส่วนระบบฉีดพ่นได้ออกแบบกลไกทางานเป็นเซอร์โวมอเตอร์หมุน
หัวฉีดสาหรับการปรับอัตราการไหลและมุมฉีดพ่น ควบคุมการทางานผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ จากการทดสอบพบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราการไหลกับ servo pulse width เป็นไปตามสมการโพลีโนเมียล ในขณะที่มุมการพ่นของหัวฉีดสัมพันธ์กับ servo pulse
width เป็นไปตามสมการเลขชี้กาลัง ซึ่งอัตราการไหลแต่ละหัวฉีดจะอยู่ในช่วง 13.64 cm3 s-1 ถึง 30.90 cm3 s-1 โดยจะครอบคลุม
พื้นที่กว้างที่สุดที่ความสูงตั้งแต่ 58.14 cm ขึ้นไป
คาสาคัญ: หุ่นยนต์การเกษตร, เครื่องฉีดพ่นฝอย, เครื่องจักรกลงานพืชสวน, หุ่นยนต์ควบคุมระยะไกล
Abstract
This research was focused on the development of farming robot for high precision spraying. The robot was
designed to work in confined spaces where large machines are inaccessible. Its dimension measured 62 cm long
63 cm wide and 57.5 cm high. The driving system consisted of two rubber tracks driven by 250W DC motor on
each ones. A microcontroller was applied to control the robot by recieving the command via 2.4 GHz wireless
module that was sent from the wireless control panel. The center of gravity is 21.49 cm from front wheel axis
and 19.69 cm high from ground. The results showed that the robot can be continuously operated for 110 min at
a maximum speed of 1.32 m s-1 on asphalt road and provided a maximum traction force tested on the asphalt
road of 392.4 N. Regarding spraying system, servo motors were used to turn the nozzle tips for adjusting the flow
rate and spraying angle as controlled via a microcontroller. Test results showed that relationship between the
flow rate and servo pulse width was explained by a polynomial equation. The spraying angle was related to the
servo pulse width by an exponential equation. The flow rate of each nozzle is in a range of 13.64 cm3 s-1 to 30.90
cm3 s-1 which covered the widest area at spraying height of 58.14 cm and above.
Keywords: Farming robot, Spraying machine, Horticultural machinery, Remote-controlled robot
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1 บทนา

ปัจจุบันประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แรงงานภาค
เกษตรกรลดลง การทาเกษตรเป็นงานที่ยากลาบากและต้องใช้
แรงงานจานวนมาก เครื่องจักรส่วนใหญ่ ผลิตสาหรับ งานพื ชไร่
เนื่องจากพืชไร่มี ลักษณะรูปทรงเหมื อนๆกัน สะดวกกับ การใช้
เครื่องจักรที่มีกาลังสูงทางานซ้าๆ ในปริมาณมากได้ ทาให้คืนทุน
ได้เร็ว แต่ไม่สะดวกที่จะนามาใช้กับการเกษตรผสมผสาน หรือ
งานพื ชสวน อีก ทั้งแนวคิ ดการเกษตรแบบประณี ตหรือเกษตร
แม่นยาถูกนามาใช้มากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปริมาณการใช้
น้า ปุ๋ย โดยเฉพาะสารเคมีซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งจากการ
หายใจและซึมผ่านผิวหนัง ส่งผลต่อระบบประสาทจนถึงก่อให้เกิด
มะเร็งได้ (Greenpeace Thailand, 2016)
มีงานวิ จัย หลายงานที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การออกแบบและสร้า ง
หุ่ น ยนต์ ภ าคสนาม Phuripun (2004) ได้ อ อกแบบและสร้ า ง
หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยล้อและใช้ระบบช่วงล่างแบบ Rockerbogie เพื่อให้ในขณะขับ เคลื่อน ล้อทุกล้อจะสัมผัสกับพื้ นผิวที่
เคลื่อนที่ไปตลอดเวลา ทาให้เกิดการกระจายน้าหนักของหุ่นยนต์
อย่างสม่าเสมอลงบนล้อทุกล้อ จากการทดสอบการเคลื่อนที่ไป
บนพื้นผิวลักษณะต่างๆ พบว่าหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ดีทั้งบน
พื้นผิวขรุชระและอ่อนนุ่ม
Aishwarya et al. (2015) พัฒ นาหุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยล้อ
สาหรับการฉีดพ่ นยาฆ่าแมลง โดยใช้ Stepper motor เป็นต้น
ก าลั ง การพ่ น ยาควบคุ ม ด้ ว ย Joy stick การพ่ น ยาฆ่ า แมลง
ทางานโดยใช้มอเตอร์สปริงเกอร์ ควบคุมเป็นระบบป้อนกลับแบบ
Proportional-integral-derivative (PID) หุ่นยนต์มีกล้องไร้สาย
สาหรับ การตรวจสอบผลการท างาน นอกจากนั้ น มีงานวิจัย ที่
รวบรวมการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้งานในงานเกษตรที่แบ่งออกเป็น
ก ารพั ฒ น าใน 4 ด้ าน คื อ ร ะ บ บ น าท าง ก ารต รวจ วั ด
สภาพแวดล้อม การทางาน และการทาแผนที่เกษตร (Fernando
and Ricardo, 2013) และการพั ฒ นาหุ่ น ยนต์ ก าจั ด วั ช พื ช
(Slaughter et al., 2008)
ส าหรั บ งานเกษตรกรรมความแม่ น ย าสู ง Pongsiri et al.
(2018) สร้างหุ่นยนต์ต้นแบบ 2 ตัว ตัวที่ห นึ่งทาหน้าที่ขุดเจาะ
สารวจหน้าดิน เก็บตัวอย่างความสมบูรณ์ของดิน ตามตาแหน่ง
พิกัดที่ได้จาก GPS และตัวที่สองทาหน้าที่ให้ปุ๋ย น้าและแก้สภาพ
ความเป็นกรด-ด่างของดิน แก้ไขความเค็มของดินเนื่องจากการใส่
ปุ๋ยที่มากเกินไป ให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืช
ที่ต้องการ
งานวิจั ยนี้ เป็ น การคิด ค้ น และออกแบบหุ่ นยนต์ การเกษตร
ควบคุมระยะไกลสาหรับ การฉีดพ่นความแม่นยาสูง โดยแนวคิด
หลักคือเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงและอุปกรณ์การ
ทางานได้ตามชนิดของงาน ซึ่งสามารถนาไปใช้การแปลงผักแบบ
ผสม เช่ น ในหนึ่ งแปลงปลู ก ผั ก หลายชนิ ด ที่ ป ลู ก ในช่ ว งเวลา
แตกต่างกันก็สามารถที่จะฉีดพ่นยาหรือสารอาหารให้เหมาะกับ
แต่ละแถวได้ ทาให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่อง ซึ่งหุ่นยนต์ฉีดพ่น
9

ทั่วไปจะไม่มีการควบคุมเฉพาะแต่ละหัวจึงเหมาะกับการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวมากกว่า (Innok robotics, 2019 ) งานวิจัยนี้มุ่งเน้นใน
ส่ ว นของการออกแบบระบบขั บ เคลื่ อ นแบบล้ อ สายพานยาง
สาหรับใช้งานบนพื้นที่ดินอ่อน ซึ่งจะเป็นฐานในการพัฒนาส่วน
ต่างๆต่อไป และมีกลไกหัวฉีด พ่นที่สามารถเปิด-ปิดและปรับมุม
ฉีดพ่นแต่ละหัวได้อิสระเพื่อ ควบคุมปริมาณและการกระจายตัว
เฉพาะจุดได้
2 อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 คุณลักษณะของหุ่นยนต์

แนวคิ ดการออกแบบ คือ หุ่ นยนต์ต้ อ งสามารถท างานแทน
มนุษย์ได้ ขนาดความกว้างและความยาวจึงกาหนดไว้ 60 cm x
60 cm ความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ 1.39 m s-1 ซึ่งเท่ากับ
ความเร็ว เฉลี่ ย การเดิ น ของมนุ ษ ย์ โดยมี น้ าหนั ก ไม่ เกิ น 60 kg
และกระจายน้าหนักบนผิวดินโดยการใส่ล้อสายพานยางเพื่อให้วิ่ง
บนพื้นที่ดินอ่อนได้
หลังจากที่ได้อาศัยเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นในการออกแบบซึ่งบางส่วน
จาเป็ น ต้องปรับ ตามขนาดของอุป กรณ์ ที่ นามาประกอบ ท าให้
ขนาดจริ ง ของหุ่ น ยนต์ มี ค วามยาว 62 cm กว้ า ง 63 cm สู ง
57.50 cm และมีระยะจากกึ่งกลางตัวหุ่นถึงหัวฉีดแรก 60 cm
โดยหัวฉีดที่ 2 ห่างจากหัวฉีดแรก 40 cm ดังแสดงใน Figure 1
โดยล้อสายพานยางทามาจากล้อรถยนต์ที่มีขนาดขอบกระทะล้อ
14 in หน้ากว้างยาง 175 mm เปอร์เซ็นต์ความสูงของแก้มยาง
65 โดยตั ด แก้ ม ยางออกเพื่ อ ให้ ย างมี ค วามอ่ อ นตั ว หุ่ น ยนต์
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดกาลัง 250 W 24 VDC 2 ตัว อัตรา
ทดของมอเตอร์เท่ากับ 9.78 และความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ได้
เท่ากับ 1.42 m s-1 เป็นไปตามอัตราทดจากเฟืองโซ่ที่ใช้

(a)

(b)
Figure 1 (a) Dimensions of robot and (b) robot with
attached high precision spraying system.
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ระบบการขั บ เคลื่ อ นไร้ ส าย (Figure 2) ประกอบด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino UNO R3) โมดูลสื่อสารไร้สาย
2.4 GHz (NRF24L01+PA+LNA module) ของบริ ษั ท Nordic
semiconductor วงจร Step down LM2596HV 2 ชุด สาหรับ
ไฟ เลี้ ย ง 5V แ ล ะ 3.3V แ ล ะ motor driver ข อ ง S.A.N.
electronics รุ่น SE-HB-100 ติดตั้งบนตัวหุ่นยนต์

250 kbps หรือเขียนโปรแกรมให้ทางานด้วยตนเองตามรูปแบบ
ง่ายๆได้ แหล่งพลังงานที่ใช้เป็นแบตเตอรี่ Deep cycle แบบเจล
ซึ่งเหมาะกับการจ่ายกระแสต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยใช้ขนาด
12V 20Ah 2 ลูกต่ออนุกรม สาหรับขับเคลื่อนมอเตอร์ และ 12V
5Ah 1 ลูกสาหรับเลี้ยงไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ควบคุม
2.2 ระบบการฉีดพ่นความแม่นยาสูง

ประกอบด้วยถังน้า 20 ลิตร ปัมพ์ไดอะแฟรม (Flowrate 6-9
L min-1, Maximum pressure 0.85 MPa) ก้านบูมฉีดพ่น วาล์ว
โซลินอยด์ ชุดหัวฉีดติดตั้งบนก้านฉีดพ่น และระบบควบคุมการ
ฉีดพ่นอัตโนมัติ
ส่วนประกอบสาคัญของระบบฉีดพ่น คือชุด ที่ควบคุมอัตรา
การพ่ น และมุ ม การพ่ น ด้ ว ยระบบเฟื อ งทดหั ว ฉี ด (Figure 4)
ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ (แรงบิด 0.78 N m หมุน 0-180
องศา) การท างานของเซอร์ โ วมอเตอร์ จ ะถู ก ควบคุ ม ผ่ า น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยหัวฉีดติดตั้งห่างกันเป็นระยะ 40 cm

Figure 2 Control schematic for robot control.

Spray angle
Figure 4 Sprayer nozzle controlled by servo motor.

ระบบส่ งสั ญ ญาณควบคุ ม หุ่ น ยุ น ต์ ป ระกอบด้ ว ย คั น โยก
Joystick ที่ ป ระกอบด้ ว ย Potentiometer 2 ตั ว ซึ่ ง จะสร้ า ง
สั ญ ญาณแอนาล็ อ กสั ม พั น ธ์ กั บ การเคลื่ อ นที่ ข องคั น โยกใน
แนวแกน x และแกน y ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino
UNO R3) แล ะ โม ดู ล สื่ อส ารไร้ ส าย (NRF24L01+PA+LNA
module) โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าหน้ า ที่ ป ระมวลผล
ตาแหน่งคันโยก และส่งข้อมูลผ่านโมดูลสื่อสารไร้สายไปยัง โมดูล
สื่อสารไร้สายที่ตัวหุ่นยนต์ (Figure 3)

ระบบ ควบคุ ม อั ต โนมั ติ ป ระกอบ ด้ ว ย Arduino relay
module 4 channel 5V relay แบบ Isolation control Relay
module shield 250V/10A แบ บ Active low ควบ คุ ม การ
ทางานวาล์วโซลินอยด์ Relay 5V 1 channel isolation สาหรับ
เปิ ด -ปิ ด ปั ม พ์ และ 16 channel 12-bit PWM servo shield
I2C interface PCA9685 ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ (Figure 5) ซึ่ง
ควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino nano)
ดัง Figure 6

Figure 3 Signal transmission system for controlling
robot by joystick.
ผู้บังคับหุ่นยนต์สามารถควบคุมผ่านแผงคันโยกควบคุม โดย
ส่งสัญญาณผ่านคลื่นความถี่ 2.4 GHz ไปยังภาครับที่ตัวหุ่น ซึ่ง
สามารถควบคุมได้ไกลสุดในที่โล่งถึง 700 m ที่อัตราการส่งข้อมูล
10
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modulation (PWM) ที่ 50% 75% และ100% บนพื้ น แบบ
ต่างๆ คานวณความเร็วจากการวัดระยะทางที่เคลื่อนที่ได้หารด้วย
เวลาที่โปรแกรมไว้
จากนั้นเป็นการทดสอบหาชั่วโมงการทางาน โดยการเขียน
โปรแกรมให้หุ่นยนต์แคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปกลับ แล้วจับเวลาที่
เคลื่อนที่ได้ทั้งหมด
สุดท้ายเป็นการทดสอบหาแรงฉุดลากสูงสุด บนถนนลาดยาง
โดยจะใช้เชือกผูกกับตัวหุ่นยนต์และน้าหนักที่ใช้ทดสอบโดยติดตั้ง
โหลดเซลล์อยูต่ รงกลาง
2.3.2 การทดสอบหาสมบัติหัวฉีด

Figure 5 Automatic controlling system for high
precision spraying.

หุ่ นยน ต์ ฉี ด พ่ นค วาม แม่ นย าสู งจะท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น อยู่ กั บ ความแม่ น ย าในการท างานของระบบ
ควบคุ มการพ่ นของหั วฉีด หั วฉีด ที่ใช้ ทาจากวัสดุ ทองเหลือง มี
ขนาดรูหัวฉีดเท่ากับ 1 mm มีเกลียวที่หัวฉีด และเกลียวภายใน
ฝาครอบ (Figure 7) สามารถปรับหั วฉีด ให้พ่ นเป็น ละอองหรือ
เส้นตรงได้ โดยหมุนฝาครอบของหัวฉีดเกลียวของหัวฉีด ถ้าหมุน
ฝาครอบออกจากหัวฉีดจะทาให้พ่นเป็นเส้นตรง ถ้าหมุนเข้าจะทา
ให้พ่นเป็นละออง เกลียวภายในทาให้สารละลายถูกพ่นออกเป็น
ละอองโดยอาศัยการหมุนตัวของสารละลายภายใต้ความดันทาให้
เกิดเป็นมุมพ่นของละออง

Figure 7 A sprayer nozzle consisting of the main nozzle
and a cover with internal spiral grooves.

Figure 6 Microcontroller and connection circuit to
spraying controlling system.
2.3 วิธีการทดลอง
2.3.1 การหาจุดศูนย์ถ่วงและสมรรถนะด้านการเคลื่อนที่

ในการทดลองหาจุด ศูน ย์ถ่วง จะเริ่มต้ นโดยการชั่ งน้ าหนั ก
และหาตาแหน่งจุดศูนย์ถ่วงของหุ่นยนต์โดยการวัดน้าหนักรวม
และน้าหนักที่กดลงบนจุดสัมผัสพื้นโดยอยู่บนสมมติฐานว่า การ
กระจายน้ าหนั ก ด้ านซ้ ายกั บ ขวาเท่ าหรื อ ใกล้ เคี ย งกั น มาก ตั ว
หุ่นยนต์จะถูกตาชั่งแขวนดึงให้เอียงขึ้นที่มุมเอียงหนึ่งๆ น้าหนักที่
อ่ า นได้ จ ากตาชั่ ง ที่ มุ ม เอี ย งนี้ จะท าให้ ส ามารถค านวณหา
จุดศูนย์ถ่วงด้วยวิธีทางกลศาสตร์ทั่วไปได้
ลาดับต่อมาเป็นการทดสอบหาความเร็วสูงสุดบน พื้นดิน พื้น
สนามหญ้าและพื้นถนนลาดยาง หุ่นยนต์จะถูกเขียนโปรแกรมให้
วิ่งเป็นเส้นตรงด้วยเวลาคงที่ 20 s และกาหนดค่า Pulse width
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ข้อมูลที่ ใช้สาหรับโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติที่สาคั ญ
คือ สมการความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการพ่นกับ Servo pulse
width และสมการความสัมพันธ์ระหว่างมุมการพ่นของหัวฉีดกับ
servo pulse width ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ริ ม าณสารละลายที่ พ่ น
ออกมาตามต้องการ ดังนั้นการทดลองในงานวิจัยมีดังนี้
1. การสร้างสมการคานวณอัตราการไหลและมุมของหัวฉีด
- ชั่งน้าหนักภาชนะเปล่าสาหรับใส่น้าและบันทึกค่า
- เขียนโปรแกรมเปิดหัวฉีดโดยกาหนดเวลาคงที่เป็นเวลา 15 s ที่
Servo pulse width เท่ า กั บ 150 290 430 และ 550 ms
สาหรับหมุนหัวฉีดแต่ละหัว และชั่งน้าหนักภาชนะพร้อมน้าที่
รองรับน้า นอกจากนั้นวัดมุมการฉีดพ่นของหัวฉีด
- ชั่งน้าหนักน้าในภาชนะ คานวณปริมาตรที่ได้ นาเวลาที่บันทึก
และปริมาตรไปคานวณอัตราการไหล
- สร้างสมการเส้นแนวโน้ม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการ
ไหลกับ Servo pulse width ของแต่ละหัวฉีด และสมการ
เส้นแนวโน้มแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมการพ่นละอองของ
หัวฉีดกับ Servo pulse width ของแต่ละหัวฉีด

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (2563), 8-14
2. การทดสอบหาความสูงของหัวฉีดที่เหมาะสม
- เปิดหัวฉีดพร้อมกันทุกหัวและปรับความสูงอุปกรณ์ฉีดพ่นขึ้นจน
ความกว้างของการพ่นไม่เปลี่ยนแปลง
- วัดความกว้างของการพ่น จากเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยบนพื้นที
ละหัว โดยใช้ภาชนะรองหัวที่เหลือไว้
- คานวณหาความสูงจากความกว้างและมุมของการพ่นละออง
โดยวัดมุมจากภาพถ่าย
3 ผลและวิจารณ์
3.1 จุดศูนย์ถ่วงและสมรรถนะด้านการเคลื่อนที่

จากผลการทดลองพบว่าหุ่นยนต์มีน้าหนักรวม 52.40 kg การ
หาจุดศูนย์ถ่วงเป็นระยะห่างจากแกนกลางล้อหน้า และระยะสูง
จากพื้น สามารถคานวณได้จากสมดุลโมเมนต์และความสัมพันธ์
ของระยะต่างๆ ดังแสดงใน Figure 8 และการคานวณดังนี้

จากการวั ด ได้ ร ะยะ X1 = 32.3 cm และ Z1 = 29.0 cm
น้าหนักหุ่นยนต์รวม (W) เท่ากับ 52.4 kg เมื่อยกหุ่นยนต์ให้เอียง
เป็นมุม β สองค่าเท่ากับ 11.2 และ 14.2 และทาให้ชั่งน้าหนักที่
มุมเอียง (R1) ทั้งสองได้เท่ากับ 39.01 และ 40.50 kg ตามลาดับ
เมื่อแทนค่าต่างๆ ในแต่ละมุมลงในสมการสมดุลโมเมนต์ จะทาให้
ได้ ส มการสองสมการ ซึ่ ง จะสามารถแก้ ส มการเพื่ อ หาค่ า
จุดศูนย์ถ่วงหุ่นยนต์ตามแนวนอน ̅X และตามแนวตั้ง Z̅ ได้ โดย
เป็นระยะที่ห่างจากแกนกลางล้อหน้า ̅X = 21.49 cm และระยะ
Z̅ = 8.69 cm ซึ่งเมื่อวัดจากพื้นจะสูง 19.69 cm
การทดสอบความเร็วที่ค่า PWM ต่างๆ บนพื้นที่ที่แตกต่างกัน
แสดงไว้ใน Figure 9
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W
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Figure 8 Determination of centre of gravity by weighing
at an angle.
การคานวณหาจุดศูนย์ถ่วงของหุ่น ยนต์เริ่มจากนาหุ่นยนต์มา
ชั่งน้าหนักทั้งหมด (W) และวัดน้าหนักที่จุดแขวน (R1) โดยยกให้
เอียงขึ้นดัง Figure 8 เป็นมุมเอียง 2 ค่า เมื่อทราบระยะห่างจาก
ล้ อ ที่ อ ยู่ บ นพื้ น ถึ ง จุ ด แขวน X1 จะสามารถค านวณ ระยะ
จุดศูนย์ถ่วงได้ จากสมการสมดุลโมเมนต์รอบจุด A คือ
̅W cos β + Z̅W sin β − Z1 R1 sin β + X1 R1 cos β = 0
−X

ซึ่งเมื่อจัดรูปสมการ และแทน β ด้วย β1 และ β2 สาหรับการ
ทดลองแต่ละครั้งจะได้สมการเชิงเส้น 2 สมการ คือ
R1
(X − Z1 tan β1 )
W 1
R1
̅
(X − Z1 tan β21 )
X − Z̅ tan β2 =
W 1
̅
X − Z̅ tan β1 =

Figure 9 Relation between %PWM and velocity on
different surfaces.
ซึ่ งค่ าสู งสุ ด ที่ ได้ คื อ 1.32 m s-1 น้ อ ยกว่า ที่ ค านวณไว้ คื อ
1.42 m s-1 โดยพื้นถนนลาดยางมีความเร็วสูงสุดเนื่องจากมีการ
ลื่ น ไถลน้ อ ยที่ สุ ด และเมื่ อ ท าการทดสอบระยะเวลาใช้ งานซึ่ ง
คาดการณ์ จากก าลั งเฉลี่ ย กั บ ขนาดแบตเตอรี่ หุ่ น ยนต์ ค วรจะ
ทางานได้ 135 min ซึ่งในการทดสอบวัดได้เพียง 110 mib ซึ่งทั้ง
ความเร็วและเวลาใช้งานที่น้อยกว่าที่คาดการณ์เป็นผลมาจากแรง
เสียดทานภายในที่สูงเนื่องจากความคลาดเคลื่อนงานประกอบมี
ค่าสูง ส่วนแรงฉุดลากบนถนนลาดยางที่วัดได้ คือ 392.40 N ซึ่ง
น้อยกว่าที่คานวณไว้ คือ 411.23 N เนื่องจากสัมประสิท ธิ์แรง
เสี ยดทานระหว่างสายพานกับ พื้ น จริงมีค่าน้ อยกว่าที่ ใช้ในการ
คานวณซึ่งใช้ค่าเท่ากับ 0.8
3.2 สมการคานวณอัตราการไหลและมุมพ่นของหัวฉีด

จากการทดสอบอัตราการไหลของหัวฉีดแต่ละหัวพบว่า เมื่อ
เพิ่ ม Servo pulse width (SPW) จาก 150 ms เป็ น 290 ms
อัตราการไหลมีค่าเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเพิ่ม SPW ต่อเนื่อง อัตราการ
ไหลมีค่าลดลง ดังแสดงตัวอย่างของหัวฉีด 4 (Figure 10) สมการ
แนวโน้มที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับ SPW
เป็นสมการโพลีโนเมียลดังนี้
1. หัวฉีด 1
y = -0.0001x2 + 0.0589x + 24.0700, R² = 0.887
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2. หัวฉีด 2
y = -0.0001x2 + 0.0617x + 23.6610, R² = 0.982
3. หัวฉีด 3
y = -6E-05x2 + 0.0276x + 22.2480, R² = 0.961
4. หัวฉีด 4
y = -5E-05x2 + 0.0231x + 21.7930, R² = 0.999

Figure 10 Change in flow rate of nozzle 4 with respect
to an increase in servo pulse width.
สาหรับมุมพ่นของหัวฉีด พบว่า เมื่อเพิ่ม SPW มุมพ่นมีขนาด
เพิ่มขึ้นเป็นลาดับ โดยการเพิ่มขึ้นเป็นในลักษณะแบบเลขชี้กาลัง
(Exponential increase) ดังแสดงใน Figure 11

Figure 11 Change in spraying angle of nozzle 2 with
respect to an increase in servo pulse width.
สมการเลขชี้ กาลั งที่ ใช้ อธิบ ายความสั มพั น ธ์ระหว่างมุ ม พ่ น
หัวฉีดกับ SPW ของแต่ละหัวฉีด คือ
1. หัวฉีด 1
y = 13.554e0.0028x, R² = 0.846
2. หัวฉีด 2
y = 8.589e0.0039x, R² = 0.983
3. หัวฉีด 3
y = 11.850e0.003x, R² = 0.942
4. หัวฉีด 4
y = 21.919e0.0024x, R² = 0.962
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สมการอธิบายคานวณอัตราการไหลและมุมพ่นหัวฉีดจากค่า
SPW ที่ ไ ด้ เ ป็ น สมการพื้ น ฐานส าคั ญ ในการน าไปใช้ เ ขี ย น
โปรแกรมควบคุมการทางานของหัวฉีดพ่นให้มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานจริงอาจมีการทางานของหัวฉีด
ไม่ พ ร้อ มกัน จึ งได้ มีก ารทดลองเพิ่ ม เติ ม ถึงอิ ท ธิพ ลของจานวน
หั ว ฉี ด ในขณะท างานต่ อ อั ต ราการไหลและมุ ม พ่ น หั ว ฉี ด โดย
ทดลองเปิ ดการทางานหั วฉีด ครั้งละ 1 2 3 และ 4 หั วฉีด โดย
สลับการเปิด-ปิดหัวฉีดเป็นลาดับ และกาหนดค่า SPW ที่คานวณ
จากสมการของแต่ละหัวฉีดที่ทาให้อัตราการไหล และมุมพ่นฉีด
เท่ากัน จากการทดลองพบว่าตาแหน่งหัวฉีดมีอิทธิพลต่ออัตรา
การไหลและมุ ม พ่ น ฉี ด ท าให้ แ ต่ ล ะหั ว ฉี ด มี ค่ า ไม่ เ ท่ า กั น
นอกจากนั้นลาดับการเปิด -ปิดก็มีผลต่ออัตราการไหลและมุมฉีด
พ่น เมื่อเปิดหัวฉีดเพิ่มขึ้นพร้อมกันครั้งละ 2 3 และ 4 หัวฉีด จะ
ได้อัตราการไหลที่น้อยลงตามลาดับ เนื่องจากความเสียดทานใน
ท่อและข้อต่อต่างๆ และปั้มพ์ให้อัตราการไหลที่จากัด ซึ่งเป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงความดันที่สัมพันธ์ระหว่างหัวฉีด
ส าหรั บ การทดสอบความสู งในการติ ด ตั้ งหั ว ฉี ด พบว่ า การ
กระจายตัวของสเปรย์จะได้พื้ นที่ก ว้างที่ สุด เฉลี่ย 40.71 cm ที่
ความสู ง ตั้ งแต่ 58.14 cm ขึ้ น ไป ส่ ว นระยะห่ า งในการติ ด ตั้ ง
หัวฉีดที่เหมาะสมจะต้องให้มุมการพ่นฉีดมีการทับซ้อนที่ถูกต้อง
เพื่ อ ให้ ได้ ค วามสม่ าเสมอของสารที่ ถู ก ฉี ด พ่ น ตลอดพื้ น ที่ โดย
สามารถค านวณได้ จ ากความสู ง และมุ ม ฉี ด พ่ น ของหั ว ฉี ด
(Summer, 2012)
หุ่นยนต์ที่ออกแบบสามารถใช้งานกับแปลงปลูกผักหลายชนิด
ที่ปลูกในช่วงเวลาแตกต่างกัน เนื่องจากสามารถที่จะฉีดพ่น ยา
หรือสารอาหารให้เหมาะกับแต่ละแถวได้ ทาให้เก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้ต่อเนื่อง ซึ่งหุ่นยนต์ฉีด พ่นทั่วไปที่มีการออกแบบจะไม่มีการ
ควบคุมเฉพาะแต่ละหัวจึงเหมาะกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากกว่า
(Innok robotics, 2019)
4 สรุป

หุ่นยนต์ขับเคลื่อนสาหรับการฉีดพ่นความแม่นยาสูงทางาน
เป็ น ไปตามที่ อ อกแบบ มี จุ ด ศู น ย์ ถ่ ว งเป็ น ระยะที่ ห่ า งจาก
แกนกลางล้ อ หน้ า 21.49 cm และสู งจากพื้ น 19.69 cm มี
ความเร็วสูงสุดบนพื้นลาดยางเท่ากับ 1.32 m s-1 และมีแรงฉุด
ลากเท่ากับ 392.40 N บนพื้นลาดยาง
อัตราการไหลของหัวฉีดเปลี่ยนแปลงในรูปแบบสมการโพลีโน
เมียลเมื่อเพิ่ม SPW และมุมฉีดพ่นเปลี่ยนแปลงในรูปแบบสมการ
เลขชี้กาลังเมื่อเพิ่ม SPW อย่างไรก็ตาม ลาดับการเปิด -ปิดหัวฉีด
และจานวนหัวฉีดที่ทางานพร้อมกันมีอิท ธิพลต่ออัตราการไหล
และมุมฉีดพ่นที่ไม่เป็นไปตามสมการคานวณ ซึ่งจะต้องมีการวิจัย
เพิ่มเติมทั้งในส่วนของการปรับแก้สมการให้สามารถชดเชยอัตรา
การไหลผิดพลาดจากการปิด-เปิดหัวฉีดได้ ซึ่งจะส่งผลให้การฉีด
พ่ น มี ค วามแม่ น ย าสู ง ขึ้ น รวมถึ งการทดสอบสมรรถนะในการ
ทางานในสภาพพื้นที่ต่างๆ เช่น เปอร์เซ็นต์การลื่นไถล และการ
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