
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับมันส าปะหลัง 

 

2. โครงการวิจัย  :  การทดสอบและพัฒนาเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้าย รถ

แทรกเตอร์ในสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกต่างๆ 

3. กิจกรรม  :  การทดสอบและพัฒนาเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้าย รถ

แทรกเตอร์ในสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกต่างๆ 

 

4. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบและพัฒนาเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้าย รถ

แทรกเตอร์ในสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกต่างๆ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Testing and Development of Cassava Planter on field 

 

5. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นายประสาท แสงพันธุ์ตา สังกัด กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

ผู้ร่วมงาน                             

ชื่อ-นามสกุล   

1. นาย อนุชิต    ฉ่ าสิงห์ สังกัด กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

2. นายวุฒิพล    จันทร์สระคู สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

3. นายสนอง อมฤกษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

4. นายคุรุวรรณ์   ภามาตย์ สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

5. นางสาวขนิษฐ์  หว่านณรงค์ สังกัด กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

6.นายสิทธิชัย  ดาศรี สังกัด กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 



 

6. บทคัดย่อ    

การทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัย

เกษตรวิศวกรรมในสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกต่างๆกัน ซึ่งมีความหลากหลายในสภาพดินชนิดต่าง เพ่ือรวบรวม

ปัญหา รวมถึงการพัฒนาให้สามารถน ามาใช้ปลูกมันส าปะหลังในพื้นที่เพาะปลูกให้มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ พบว่าเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์นี้ใช้รถแทรกเตอร์ต้นก าลังขนาด 

37 แรงม้า สามารถท างานในสภาพดินทราย และดินร่วนปนทรายได้ดี มีความสามารถในการท างานเฉลี่ย

ประมาณ 1 ไร่ต่อชั่วโมง ที่ระยะการปลูก 50x120 เซนติเมตร ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ 85 

เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 2.15 ลิตรต่อไร่  โดยท่อนพันธุ์ที่ปักได้จาก

เครื่องต้นแบบจะเอียงตามแนวการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ประมาณ 60-80 องศา ประสิทธิภาพการ

ปักประมาณ 93-95 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามจาการทดสอบยังพบว่าในพ้ืนที่ปลูกที่เป็นสภาพดินร่วน 

หรือดินเหนียว เครื่องปลูกมันส าปะหลังนี้ต้องการการเตรียมดินที่ประณีตมากขึ้น เพ่ือย่อยให้ดินมีความ

ละเอียด เครื่องปลูกมันจึงสามารถท างานได้ดีขึ้น โดยการย่อยดินด้วยจอบหมุนเพ่ิมอีก 2 ครั้ง ซึ่งสามารถ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปักท่อนพันธุ์จาก 62.5 เปอร์เซ็นต์ เป็น 75.9 และ 80.4 เปอร์เซ็นต์  

 

7. ค าน า                            

มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย โดยประเทศไทยผลิตมันส าปะหลังได้เป็น

อันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศไนจีเรีย บราซิล แต่เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็น

อันดับ 1 ของโลก ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาด 70 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี 2553 มีมูลค่าส่งออกรวม

มากกว่า 68,000 ล้านบาทต่อปี และมีพ้ืนที่ปลูก 7.40 ล้านไร่ เป็นอันดับ 4 รองจากข้าว ข้าวโพด และ

ยางพารา มีผลผลิตรวมทั้งประเทศ 21.91 ล้านตันต่อปี โดยพ้ืนที่ปลูก 53.11 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  27.71 เปอร์เซ็นต์อยู่ ในภาคกลาง และ 19.17 เปอร์เซ็นต์อยู่ ในภาคเหนือ 

(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) 

มันส าปะหลังนอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ เป็น

วัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์เกรดสูงส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

อ่ืนๆ (ธีรภัทร, 2545) แล้ว ยังเป็นพืชพลังงานที่ส าคัญโดยพบว่ามันส าปะหลังจัดเป็นพืชที่เหมาะที่สุดใน

การท าเอทานอล (เจริญศักดิ์, 2544) เพ่ือใช้เป็นส่วนผสมน้ ามันเบนซิน 91 ให้เป็นน้ ามันแก๊ส โซฮอล์ที่มี

ออกเทนเท่ากับน้ ามันเบนซิน 95 เพ่ือเป็นการลดการน าเข้าสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) 



ที่ เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล  ซึ่งก าลังได้รับการส่งเสริมจาก

ภาครัฐบาลให้มีการส่งเสริมการผลิตมันส าปะหลังและขยายวงกว้างมากขึ้น (วงศ์สุภัทร, 2549)  

การผลิตมันส าปะหลังของไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตอ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการใช้

ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ในส่วนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้เครื่องจักรกลเกษตรมีการศึกษาค่อนข้างน้อย  

ในปัจจุบันการปลูกมันส าปะหลังยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งต้องใช้เวลาและแรงงานจ านวนมาก 

โดยต้นทุนในการเตรียมท่อนพันธุ์และการปลูกมีสัดส่วนร้อยละ 7 ของต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง

ทั้งหมด (สุรพงษ์ และคณะ, 2550) ผลของการขยายตัวของเศรษฐกิจนอกภาคเกษตร ท าให้เกษตรกรที่

ปลูกพืชเกือบทุกชนิดประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในขั้นตอนการปลูก และมีความต้องการ

เครื่องปลูกเพ่ือทดแทนแรงงานและลดต้นทุนในขั้นตอนการปลูกเป็นอย่างมาก มีการวิจัยและพัฒนา

เครื่องปลูกมันส าปะหลังจากทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ยัง

ไม่ได้รับการยอมรับน าไปใช้งานอย่างแพร่หลาย สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้มี

การศึกษา ออกแบบและพัฒนาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2556 แต่ยังไม่ได้ท าการทดสอบ

และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังอ่ืนๆ  ดังนั้นเนื่องจากสภาพดิน พันธุ์มัน

ส าปะหลัง และระบบการปลูก เป็นปัจจัยส าคัญต่อสมรรถนะการท างานของเครื่องปลูกมันส าปะหลัง

เช่นเดียวกับเครื่องปลูกพืชอ่ืน ๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่เขตพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จึงมี

ความจ าเป็นที่จะต้องท าการทดสอบและพัฒนาต้นแบบเครื่องปลูกมันส าปะหลังให้เหมาะสมกับแต่ละ

สภาพพ้ืนที่ ที่มีการปลูกมันส าปะหลังของประเทศไทย เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ได้รับการ

ยอมรับจากเกษตรกรน าไปใช้งาน และจะส่งผลให้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต 

และเป็นการแก้ปัญหาการปลูกมันส าปะหลังของประเทศในภาพรวมส่วนหนึ่ง  

วัตถุประสงค์ 

ทดสอบและพัฒนาเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ให้สามารถท างานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในสภาพดินร่วนปนทรายและดินร่วน  

 

 



การตรวจเอกสาร 

ประเทศไทยมีการปลูกมันส าปะหลังเชิงการค้ามาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี มันส าปะหลังได้น าเข้า

มาปลูกครั้งแรกที่ภาคใต้เพ่ือใช้ท าแป้งและสาคู ต่อมาได้ขยายพ้ืนที่ปลูกมายังภาคตะวันออก ได้แก่  จังหวัด

ชลบุรี ระยองและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากมีสภาพดิน ฟ้า อากาศ  และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ

ปลูก การแปรรูปมันส าปะหลัง ดังนั้น จึงมีการขยายพ้ืนที่ปลูกอย่างรวดเร็วไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง

ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  

มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย กรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์จึงได้มีการวิจัยพัฒนามันส าปะหลังสายพันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้น  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตที่ป้อนสู่ตลาด ทั้งการ

เพ่ิมปริมาณผลผลิตหัวสดและการเพ่ิมปริมาณ (เปอร์เซ็นต์ ) แป้งในหัวมันส าปะหลัง  โดยการพัฒนาพันธุ์

ด้วยการใช้วิธีธรรมชาติ และไม่มีการใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรม   ปัจจุบันประเทศไทยมีพันธุ์ที่พัฒนาและ

ได้รับการรับรอง แนะน าพันธุ์แล้วจ านวน 13  พันธุ์ด้วยกัน  คือ  ระยอง 1   ระยอง 2   ระยอง 3  ระยอง 5   

ระยอง 60   ระยอง 90   เกษตรศาสตร์ 50    ศรีราชา 1   ห้านาที    ระยอง 72    ห้วยบง 60  ระยอง 9 

และระยอง 7     พันธุ์มันส าปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นการค้ามีอยู่ด้วยกัน 4  พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์

เกษตรศาสตร์ 50    พันธุ์ระยอง 5    พันธุ์ระยอง 90    และพันธุ์ระยอง 60     โดยพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 

เป็นพันธุ์มันส าปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด    

มันส าปะหลังเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ตลอดปี โดยมากกว่าร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 

เกษตรกรจะท าการปลูกในช่วงต้นฤดูฝน คือประมาณเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม อีกร้อยละ 20 ปลูกในช่วง

ฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 13 จะปลูกในช่วงเดือนมิถุนายน 

ถึง ตุลาคม ส าหรับการปลูกในช่วงต้นฤดูฝนนี้ ผลผลิตหัวสดที่ได้จะสูงกว่าการปลูกในช่วงอ่ืน ๆ แต่ในดินที่มี

ลักษณะเนื้อดินค่อนข้างหยาบ การปลูกในช่วงฤดูแล้งจะให้ผลผลิตสูงที่สุด ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกช่วงการ

ปลูกมันส าปะหลังที่เหมาะสม   จึงต้องพิจารณาทั้งปริมาณน้ าฝน และลักษณะของดิน ช่วงเวลาการปลูกที่

เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในภาคต่างๆ ของประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 1 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 ช่วงเวลาการปลูกที่เหมาะสมส าหรับพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลังในภาคต่างๆ ของประเทศไทย 

ภาค ช่วงที่เหมาะสม 

ภาคเหนือตอนบน ปลายมิถุนายน 

ภาคเหนือตอนล่าง ต้น - กลางกรกฎาคม 

ภาคกลาง ต้น - กลางกรกฎาคม 

ภาคตะวันตก กลาง - ปลายกรกฎาคม 

ภาคตะวันออก ต้น - กลางกรกฎาคม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลาง- ปลายมิถุนายน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต้น - กลางกรกฎาคม 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนาการปลูกมันส าปะหลัง จากการตรวจสอบเอกสาร

พบว่า มีการวิจัยและพัฒนาในส่วนของเครื่องปลูก ดังนี้      

สมชาย (2541) ได้ศึกษาอิทธิพลของความเร็วในการปลูกที่มีต่อลักษณะการปักท่อนพันธุ์มัน

ส าปะหลังบนรางดิน โดยแนวทางการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาลักษณะทางกายภพของท่อนมัน

ส าปะหลัง ศึกษาชนิดของดินที่ใช้ปลูกมันส าปะหลัง และศึกษาอิทธิพลของความเร็วในการปลูกที่มีต่อลักษณะ

การปักของท่อนมันส าปะหลังบนรางดิน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1) การศึกษาลักษณะทางกายภาพของท่อนมัน

ส าปะหลัง 3 พันธุ์ คือพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง5 และระยอง90 ที่มีความยาวท่อนพันธุ์ 20 เซนติเมตร มี

น้ าหนักเฉลี่ย 96.2 45.6 และ52.8 กรัมต่อท่อน ตามล าดับ ความกว้างส่วนที่กว้างมากท่ีสุดของท่อนพันธุ์โดย

เฉลี่ย 37.8 34.9 และ 39.7 มิลลิเมตรต่อท่อน ตามล าดับ 2) การศึกษาชนิดของดินที่ใช้ในการปลูกมัน

ส าปะหลัง พบว่าส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีความถ่วงจ าเพาะดินอยู่ระหว่าง 2.57 -2.62 3) การศึกษา

อิทธิพลของความเร็วในการปลูก ที่มีต่อลักษณะการปักของท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์50 บน

รางดิน โดยท าการทดสอบปัจจัยความเร็ว 3 ระดับ ที่ความเร็ว 0.24 0.33 และ 0.57 เมตรต่อวินาที พบว่า 

ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่ปลูกด้วยวิธีการให้ท่อนพันธุ์ตกลงท้ายอุปกรณ์เปิดร่องในแนวดิ่งสามารถใช้ปลูกมัน



ส าปะหลังได้ และการเพ่ิมความเร็วในการเคลื่อนที่ของชุดอุปกรณ์ทุกๆ 0.1 เมตรต่อวินาที จะท าให้มุมการปัก

ของท่อนพันธุ์เอียงไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ของชุดอุปกรณ์การปลูกเป็นมุม 5.1 องศา และยังท าให้ความ

ลึกมนการปลูกลดลง 0.58 เซนติเมตร ถ้าประมาณมุมการปักที่เพ่ิมขึ้นและความลึกที่ลดลงเป็นเส้นตรง 

เพ่ือให้ลักษณะการปลูกท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสม ควรใช้ความเร็วในการปลูกไม่เกิน 0.73 เมตรต่อ

วินาที 

อภิชาติ และคณะ (2549) ได้ออกแบบและพัฒนาระบบปลูกมันส าปะหลังแบบเจาะหลุมแล้ว

หย่อนท่อนพันธ ุ์  โดยออกแบบให้มีกลไกการเจาะรูให้พ้ืนดินเกิดหลุมตามขนาดที่ต้องการและหลุมที่ได้ต้อง

ตรง   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมเจาะ 5 เซนติเมตร และ ความลึกของหลุมเจาะ 10 เซนติเมตรโดยใช้

ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่ใช้ต้องมีการคัดขนาด  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 ซม. ยาว 25-30 ซม.เลือกใช้

ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่มีลักษณะค่อนข้างตรง     

ภากรณ์ และคณะ (2549) ได้ออกแบบและพัฒนาระบบปลูกมันส าปะหลังแบบตอกกระทุ้งแถว

เดียว ระบบนี้จะแตกต่างกับแบบเจาะหลุมเนื่องจากท่อนพันธุ์จะถูกปักลงบนสันร่องด้วยความเร็วของหัวตอก 

ดังนั้นความเร็วในการตอกท่อนพันธุ์จะสัมพันธ์กับความลึกในการปลูกของเกษตรและความแข็งของดิน ท่อน

พันธุ์ที่ใช้ในการทดสอบต้องมีการคัดขนาดเช่นเดียวกับระบบเจาะหลุม หัวตอกกระทุ้งให้หัวตอกกระทุ้งรับ

แรงจากล้อจิก ท าให้หมุนเป็นวงกลมด้วยรัศมี  15 เซนติเมตร เมื่อท่อนมันส าปะหลังตกมาตามท่อ จะตกลง

มาเจอตัวดักท่อนมันส าปะหลัง หัวตอกกระทุ้งก็จะตอกหัวท่อนมันส าปะหลังให้ลงดิน   ความเร็วหัวตอก

สัมพันธ์กับความเร็วในการตกของท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 

จิราภรณ์และคณะ(2549) ได้วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบก่ึงอัตโนมัติ  ที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ โดยมีแนวทางการออกแบบเครื่องปลูกให้สามารถปลูกได้บนสันร่อง พร้อมทั้งมีระบบ

ตัดท่อนพันธุ์ และอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยส าหรับติดตั้งกับอุปกรณ์ยกร่องของเกษตรกร ให้สามารถใช้ได้กับการปลูก

ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่มีการปลูกมากได้หลายพันธุ์  (อย่างน้อย 2 พันธุ์) และเลือกใช้ท่อนพันธุ์มัน

ส าปะหลังที่มีลักษณะค่อนข้างตรง 

สัญลักษณ์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาแนวทางการออกแบบกลไกปลูกมันส าปะหลังที่เหมาะสม

ต่อสภาพการเพาะปลูกของประเทศไทย โดยการออกแบบกลไกการปลูกท่อนพันธุ์มันส าปะหลังมี 2 แบบคือ 

1) แบบตอกกระทุ้ง 2) แบบเจาะหลุม ระบบกลไกการปลูกได้ออกแบบและสร้างจ านวน 1 แถว การทดสอบ

และพัฒนาโดยมีความสัมพันธ์กับวิธีการปลูกของเกษตรกร การทดสอบเบื้องต้นส าหรับกลไกการปลูกแบบ

ตอกกระทุ้ง ปลูกได้ระยะห่างระหว่างท่อนพันธุ์ 112-113 เซนติเมตร ความลึกในการปลูก 8-10 เซนติเมตร 



ที่ความเร็วในการท างาน 0.8-1.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในระบบการปลูกแบบเจาะหลุมแล้วหย่อนท่อน

พันธุ์มันส าปะหลังลงหลุมเจาะ ปลูกได้ระยะห่างระหว่างท่อนพันธุ์ประมาณ 95 เซนติเมตร ความลึกในการ

ปลูกประมาณ 4.5 เซนติเมตร ที่ความเร็วในการท างาน 0.7-0.75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากผลการทดสอบ

เครื่องต้นแบบทั้งสองแบบได้แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบการปลูกท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคือ ต้องปลูก

บนสันร่อง ปลูกแบบปักเท่านั้น ท่อนพันธุ์ต้องปักในแนวตั้งตรงหรือมีความเอียงเล็กน้อย มี ระยะการปลูก

ประมาณ 90 เซนติเมตร และควรมีกลไกปรับระยะปลูกได้ ความลึกในการปลูกต้องปรับได้ถึง 10 เซนติเมตร 

ขนาดท่อนพันธุ์ควรมีผลต่อการปลูกน้อย ความเร็วในการท างานควรสูงกว่านี้ ตัวเครื่องปลูกควรต่อประกอบ

กับอุปกรณ์ยกร่องของเกษตรกร 

รุ่งเรือง และคณะ(2553) ได้พัฒนาเครื่องปลูกมันส าปะหลังดังภาพที่ 1 โดยเครื่องต้นแบบ

ประกอบด้วยโครงสร้างส่วนบน ชุดตัดท่อนพันธุ์ ชุดปลูก ชุดโรยปุ๋ย ชุดยกร่อง และระบบส่งก าลัง ทุก

ส่วนประกอบจะถูกติดตั้งบนโครงสร้างส่วนล่าง โดยใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 60 -70 แรงม้าเป็นต้นก าลัง จาก

ผลการทดสอบในแปลงทดสอบที่ความเร็วรถแทรกเตอร์ 1.5 1.7 และ 2.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พบว่าเครื่อง

ปลูกมันส าปะหลังมีความสามรถและประสิทธิภาพในการท างานระหว่าง 1.55 -0.74 ไร่ต่อชั่วโมง และ70-

86% ตามล าดับอัตราสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 6-11.6 ลิตรต่อไร่ เปอร์เซ็นต์ของการปลูกตั้ง 17.3-38.2% 

และเปอร์เซ็นต์ของการปลูกฝังดิน 34.6-39.8% เปอร์เซ็นต์ของท่อนพันธุ์ที่หายระหว่างแถวปลูก 7.6-10.8% 

และเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 8.5-15%  

 

ภาพที่ 1 เครื่องปลูกมันส าปะหลังต้นแบบ 

จากผลการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการปลูกมันส าปะหลังของเครื่องต้นแบบยั งมี

ค่าค่อนข้างต่ า และจากการสังเกตขณะทดสอบ ท่อนพันธุ์ที่ล้มหรือถูกกลบฝังดินส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการที่

ท่อนพันธุ์ที่ยิงออกจากชุดปลูกไปปะทะกับก้อนดินที่มีขนาดใหญ่จึงท าให้ท่อนพันธุ์ล้ม และในข้อเสนอแนะ



กล่าวว่า คุณภาพการปลูกของเครื่องต้นแบบโดยเฉพาะการปลูกตั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเตรียมดิน 

และชนิดของดิน เป็นส าคัญ 

วิชา และคณะ (2556) ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบนิวเมติกข้ึน 

เครื่องต้นแบบนี้สามารถเตรียมดินยกร่องปลูก ตัดท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง และจับปักบนสันร่องให้เสร็จใน

ขั้นตอนเดียว ใช้รถแทรกเตอร์ขนาดตั้งแต่ 60 แรงม้าข้ึนไปเป็นต้นก าลัง หลักการท างานเริ่มโดย เครื่องปลูก

จะท าการยกร่อง มีระยะห่างระหว่างร่องปลูกประมาณ 1.20 เมตร ใช้คนท างานประมาณ 2 คน โดยคนหนึ่ง

จะเป็นคนขับแทรกเตอร์ และอีกคนจะท าหน้าที่ป้อนต้นมันส าปะหลัง เครื่องปลูกมันส าปะหลังนี้จะใช้

กระบอกลมจ านวน 2 กระบอก เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกการตัดต้นมันส าปะหลัง และกระบอกลมอีก 2 

กระบอก เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกการปักท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง และมีจานกลบดินโคนท่อนพันธุ์ 1 คู่ 

เพ่ือให้ดินสามารถสัมผัสกับท่อนพันธุ์ที่ปักลงมามากขึ้น คนจะป้อนต้นมันส าปะหลังลงสู่ลูกกลิ้งยางเพ่ือดึงต้น

มันลงไปอย่างอัตโนมัติ เพื่อให้ใบมีดตัดต้นมันส าปะหลังครั้งละท่อนแต่ละครั้งที่ใบมีดตัดท่อนพันธุ์มัน

ส าปะหลังได้ ชุดใบมีดก็จะหนีบและปักท่อนพันธุ์ลงไปในดินแล้วชุดใบมีดก็ขึ้นไปตัดท่อนพันธุ์ใหม่ เห็นการ

เริ่มการท างานรอบต่อไป แต่ละรอบการท างานใช้เวลารอบละประมาณ 2 วินาที การท างานจะเป็นแบบ

อัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งจากผลการทดสอบการท างาน พบว่าเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบนิวเมติกนี้สามารถปัก

ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังตั้งได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ความลึกในการปักลงไปในดินเฉลี่ย 15 เซนติเมตร 

ระยะห่างระหว่างท่อนพันธุ์เฉลี่ย 54 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างร่องปลูกเฉลี่ย 120 เซนติเมตร ความ

สูงของร่องที่ยกเฉลี่ย 40 เซนติเมตร มีความสามารถในการท างานประมาณ 0.50 ไร่ต่อชั่วโมง 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถ

แทรกเตอร์ขึ้น โดยมีขอบเขตการวิจัยเครื่องต้นแบบให้สามารถท างานได้ในพ้ืนที่ดินทราย เครื่องต้นแบบ

ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนได้แก่ ชุดยกร่อง ชุดป้อนท่อนพันธุ์ ชุดล้อปัก และชุดใส่ปุ๋ยรองพ้ืน 

สามารถก าหนดระยะห่างระหว่างร่องปลูกได้ 0.80-1.20 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 0.50-1.00 เมตร และ

ล้อปักสามารถปรับระยะห่างระหว่างล้อได้เองตามขนาดท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 36-

50 แรงม้าเป็นต้นก าลัง ซึ่งจากการทดสอบเปรียบเทียบล้อปัก 3 แบบ คือแบบเรียบ แบบร่องวี และแบบร่อง

โค้ง พบว่าล้อปักแบบร่องวี มีความเหมาะสมที่สุด และความเร็วรอบของล้อปักท่ีใช้คือ ประมาณ 540 รอบต่อ

นาที ทดสอบในสภาพดินทราย ใช้ท่อนพันธุ์ยาว 25 เซนติเมตร พบว่าสามารถปักท่อนพันธุ์ได้ลึกเฉลี่ย 10-15 

เซนติเมตร มีมุมเอียงท่อนพันธุ์ 60-80 องศา ตามแนวการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ ประสิทธิภาพในการปัก

เฉลี่ย 95 เปอร์เซ็นต์  ความสามารถในการท างานที่ระยะร่อง 1 เมตรและระยะห่างระหว่างต้น 0.50 เมตร 

ประมาณ 1 ไร่ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพในการท างานประมาณ 80 เปอร์เซ็นต ์



 

 

ภาพที่ 2 การทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลังต้นแบบของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

และเมื่อน าเครื่องต้นแบบนี้ไปทดสอบในสภาพดินดินร่วน พบว่า เครื่องสามารถท างานได้ แต่

ประสิทธิภาพการท างานลดลง โดยได้ประสิทธิภาพการปักท่อนพันธุ์ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากใน

การเตรียมดินสภาพดินทรายให้ละเอียดนั้นท าได้ง่ายกว่าดินร่วน ซึ่งหากเตรียมดินเหมือนกัน โดยไถบุกเบิก

ด้วยผาล 3 และไถพรวนด้วยผาล 7 แล้ว ดินร่วนจะมีสภาพเป็นก้อนมากกว่าดินทราย กล่าวคือขณะที่

เครื่องต้นแบบท างาน ยกร่อง และปักท่อนพันธุ์ลงมาตรงที่ดินเป็นก้อน ท่อนพันธุ์จะล้ม นอกจากนี้ในดินร่วน

ที่มีความชื้นมาก ดินจะติดที่หน้าผาลยกร่อง ท าให้ยกร่องได้ไม่สูง ท่อนพันธุ์ที่ปักลงมาจะปักได้ไม่ลึก 

 

 

ภาพที ่3 การทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลังในสภาพดินร่วน 



จากที่กล่าวมาในทดสอบการท างานของเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์

ต้นแบบ สามารถท างานได้ดี โดยมีตัวแปรปัจจัยที่ส าคัญ คือชนิดดิน สภาพดิน และการเตรียมดิน ซึ่งควรได้มี

การพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 

เครื่องปลูกมันส าปะหลังที่ภาคเอกชนในประเทศได้พัฒนาขึ้น มีลักษณะดังภาพที่ 4 และภาพท่ี 5  

 

 

 

ภาพที่ 4 เครื่องปลูกมันส าปะหลังของภาคเอกชน จ.นครสวรรค์ 

เครื่องปลูกมันระบบ ยกร่อง ตัดท่อนพันธุ์ ใส่ปุ๋ยรองพ้ืน ปักท่อนพันธุ์ ใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 47 

แรงม้าเป็นต้นก าลัง ระยะระหว่างต้นปรับได้ ท่อนพันธุ์คงที่ที่ 25 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถวแล้วแต่การ

ปรับผาลและคนขับ ความสามารถในการท างาน 6-8 ไร่ต่อวัน ทีร่ะยะปลูก 1.0x0.8 ม. พันธุ์ระยอง 5 และ

ระยอง 9 ใช้คนงาน 3 คน คือ 1) คนขับ 2) คนยัดตัน 3) คนเดินตรวจปักซ่อมท่อนพันธุ์ที่หายและปักหัวงาน  

 



 

ภาพที่ 5 เครื่องปลูกมันส าปะหลังของภาคเอกชน จ.ชัยภูมิ 

เครื่องปลูกมันส าปะหลังนี้มีความสามารถในการท างาน 12-15 ไร่ต่อวัน โดยใช้แรงงานเพียง 2 

คน (คนขับและคนปลูก) และมีต้นทุนการผลิตต่อไร่เพียง 400 บาท สามารถลดต้นทุนการปลูกลงเมื่อ

เปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน ซึ่งใช้มีค่าจ้างแรงงานอยู่ที่ 800 บาทต่อไร่ นอกจากนี้เครื่องปลูกมัน

ส าปะหลังยังท างานได้แม่นย าและมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถควบคุมระดับความลึกของท่อนพันธุ์ที่เสียบ

ลงไปแต่ละท่อนให้มีค่าใกล้เคียงกันประมาณ 7-10 เซนติเมตร ปรับระยะความถี่ห่างระหว่างต้นมันส าปะหลัง

ได้ตั้งแต่ระยะ 50-100 เซนติเมตร รวมทั้งปรับระยะการปลูกได้ตั้งแต่ระยะ 80-120 เซนติเมตร นอกจากนี้มี

การออกแบบระบบชุดล าเลียงที่ดี ไม่ท าให้ท่อนพันธุ์ช้ าต้นแตกหรือตาเสียหาย เครื่องปลูกมันส าปะหลังชุมชน

นี้ประกอบด้วย ชุดจานผาลหมุนยึดติดด้านล่างโครงผาลแต่ละชุด ขณะท าการลากเพ่ือปลูกมันส าปะหลัง เมื่อ

ผาลถูกลากท าให้หมุนเคลื่อนไปข้างหน้า จะท าหน้าที่สับก้อนดิน วัชพืช พลิกดินขึ้นพร้อมกลบปุ๋ยเคมี และยก

ร่องเป็นสันคูส าหรับต้นมันส าปะหลังที่ตัดเป็นท่อนแล้ว ขณะเดียวกันชุดล้อขับ ซ่ึงยึดติดส่วนด้านล่างชุดโครง

ผาลชักร่องอีกด้านหนึ่งหมุน ท าให้เฟืองที่ยึดติดปลายเพลาล้อหมุนตามส่งก าลังผ่านโซ่ขึ้นไปที่ชุดเฟืองรับ

ก าลังหน้าที่ติดตั้งอยู่ด้านบนชุดโครงผาลชักร่อง ชุดเฟืองหน้าหมุนถ่ายก าลังไปที่เฟืองที่ยึดติดแกนเพลาส่ง

ก าลังชุดที่ 1 ซึ่งมีเฟือง 3 ตัว เฟืองตัวที่ 1 รับก าลังจากเฟืองหน้า เฟืองตัวที่ 2 ถ่ายก าลังไปที่เพลาเกลียวโรย

ปุ๋ย เฟืองตัวที่ 3ส่งก าลังไปที่เฟืองรับก าลังชุดที่ 2 มีเฟือง 3 ตัว ท าหน้าที่รับและส่งก าลังไปที่เฟืองชุดกล่อง

ป้อนต้นมันส าปะหลัง และส่งก าลังไปที่ชุดเฟืองส่งก าลังอีกชุดหนึ่งที่ยึดติดด้านล่างชุดกล่องป้อนต้นมัน

ส าปะหลังพร้อมถ่ายก าลังไปที่ชุดเฟืองเสียบท่อนพันธุ์มันส าปะหลังโดยเฟืองแต่ละตัวจะมีโซ่เชื่อมโยงหากัน 

ขณะที่ลากเพ่ือท าการปลูกมันส าปะหลังเครื่องจะท างานไปพร้อมๆ กัน 4 ขั้นตอนในเวลาเดียวกัน 

จากการตรวจสอบเอกสารเครื่องปลูกมันส าปะหลังในต่างประเทศ พบว่า มีการศึกษาเครื่องปลูก

มันส าปะหลังในประเทศโคลัมเบีย (Bernardo Ospina   et al, 2002) โดยทดสอบเครื่องปลูก 2 แบบ คือ 



1) เครื่องปลูกมันส าปะหลัง แบบ2 แถว มีลักษณะดังภาพที่ 6 ที่สามารถปรับระยะห่างระหว่าง
แถวได้  85-95 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างต้น 40- 100 เซนติเมตร ใช้กับรถแทรกเตอร์
ขนาด 60-70 แรงม้า ควบคุมการยกด้วยระบบไฮดรอลิค มีระบบการตัดท่อนพันธุ์แบบอัตโนมัต ิ
ติดตั้งถังบรรจุปุ๋ยเคมีจ านวน 150 กิโลกรัม สามารถท างานได้วันละ 31-43 ไร่   ใช้แรงงาน 2 
คน และคนขับรถแทรกเตอร์ 1 คน  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6   เครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบ 2 แถว 

 

2) เครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบ 3 แถว มีลักษณะดังภาพที่ 7 ที่มีระยะห่างระหว่างแถว 1 เมตร 
ระยะห่างและระหว่างต้น 90 เซนติเมตร ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาด 60-70 แรงม้า ควบคุมการ
ยกด้วยระบบไฮดรอลิค มีระบบการตัดท่อนพันธุ์แบบอัตโนมัติ โดยใช้ระบบตัดด้วยแรงกดของ
ใบเลื่อย บรรจุปุ๋ยเคมีได้จ านวน 150 กิโลกรัม    สามารถท างานได้วันละ49-63 ไร่ ใช้แรงงาน 
3 คน และคนขับรถแทรกเตอร์ 1 คน  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7   เครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบ 3 แถว 



เครื่องมือทั้งสองแบบไม่สามารถปลูกให้ท่อนพันธุ์ตั้งตรงได้  จะวางท่อนพันธุ์นอนบนดินซึ่งไม่ตรง

ตามวิธีการปลูกมันส าปะหลังในประเทศไทย  ซึ่งจากการตรวจเอกสาร พบว่า  เครื่องปลูกกล้าไม้ ดังภาพที่ 8 

ที่มีใช้อยู่ในต่างประเทศ สามารถปักกล้าไม้ให้อยู่ในแนวตั้งตรงได้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 เครื่องปลูกกล้าไม้ 

การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปลูกมันส าปะหลังที่พัฒนาจากเครื่องปลูกแบบแถวเดี่ยว

กึ่งอัตโนมัติ ของ Ellisโดยใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 70 แรงม้าเป็นต้นก าลัง ที่ความเร็ว 4.39 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

มีความสามารถการท างานเชิงพ้ืนที่ 0.39 แฮคแตร์ต่อชั่วโมง และประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ 60 เปอร์เซ็นต์ 

สามารถท างานต่อเนื่องโดยใช้ผู้ปฏิบัติงาน 4 คน (M.A. Ladeinde et al, 1995) 

การศึกษากลไกลการวัดและการปลูกส าหรับเครื่องปลูกมันส าปะหลัง พบว่า ในการทดสอบขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนพันธุ์มีค่าระหว่าง 2.2-3.2 เซนติเมตร ความเสียหายเนื่องจากท่อนมันส าปะหลัง

ไม่ถูกปลูกในแปลงที่น้อยที่สุด เมื่อเปิดช่องปล่อยท่อนพันธุ์ ที่ ระยะ 3.8 เซนติเมตร และมุมของลูกกลิ้งที่ใช้

ในการหยิบท่อนพันธุ์อยู่ที่ 13 องศา (Kiyoshi et al, 1990) 

8. วิธีด าเนินการ  :  

- อุปกรณ์    

1. รถแทรกเตอร์ 

2. เครื่องปลูกมันส าปะหลังต้นแบบ 

3. นาฬิกาจับเวลา 

4. ตลับเมตรวัดระยะ 



5. อุปกรณ์วัดมุม 

6. ระดับน้ าวัดระดับ 

7. สายวัดพ้ืนที่ 

8. อุปกรณ์วัดน้ ามัน 

- วิธีการ  

1. ทดสอบการท างานของเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ของสถาบันวิจัยเกษตร
วิศวกรรมในสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกต่างๆ เก็บรวบรวมประเด็นปัญหา รวมถึงแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุง 

2. ปรับปรุงและแก้ไขเครื่องปลูกมันส าปะหลังต้นแบบตามประเด็นปัญหาที่พบ และทดสอบการท างาน
จนได้ตน้แบบที่ต้องการ โดยศึกษาปัจจัยที่ส าคัญเช่น ความเร็วรอบ รูปแบบของล้อปัก แรงที่ต้องการ
ในการปักท่อนพันธุ์ ให้เหมาะสมกับการท างานในสภาพ้ืนที่ต่างๆ และพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน  

3. ทดสอบและประเมินผลต้นแบบเครื่องปลูกมันส าปะหลังในสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกต่างๆ โดยมีค่าชี้ผล
หลัก เพื่อประเมินสมรรถนะในการท างานดังนี้  

- ความสามารถในการท างาน (ไร่/ชั่วโมง) 

- ประสิทธิภาพในการท างานเชิงพ้ืนที่ (%) 

- อัตราการงอก และอัตราการเจริญเติบโต (%) 

- อัตราท่อนพันธุ์ที่ขาดหาย  (%) 

- ประสิทธิภาพในการปักท่อนพันธุ์ตั้งตรงมากกว่า 45 องศา (%) 

- อัตราสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร/ไร่) 

4. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล เขียนรายงาน 
 

- เวลาและสถานที่     - (เริ่มต้นกันยายน 2557 – สิ้นสุดตุลาคม 2558)  

สถานที่ท าการทดลอง 

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช   สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์  02-579-2757 โทรสาร 02-579-2757 



   
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
320 ม. 12 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์  043-255-038 โทรสาร 043-255-038 
 

ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
27 ม. 1 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

โทรศัพท์  039-451-222 โทรสาร 039-451-222 

 

ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่    สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
235 ม. 3   ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   

โทรศัพท์  053-114-119 โทรสาร 053-114-119 

9. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ผลการด าเนินการทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่ต่างๆ 

ได้ด าเนินการทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ต้นแบบ ที่พัฒนาขึ้น

โดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมในแปลงปลูกมันส าปะหลังที่มีสภาพดินร่วนปนทรายในจังหวัดล าปาง 

ขอนแก่น และพิษณุโลก ดังแสดงในภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพท่ี 11 

 

  
ภาพที่ 9 ทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลัง อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

 



 
ภาพที่ 10 ทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลัง จ.พิษณุโลก 

  

ภาพที่ 11 ทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลัง จ.ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่เพาะปลูกต่างๆ 

รายการทดสอบ ล าปาง ขอนแก่น พิษณุโลก 

ระยะห่างระหว่างแถว (เซนติเมตร) 120 120 120 

ระยะห่างระหว่างต้น (เซนติเมตร) 55 54 55 

ท่อนพันธุ์ที่ปักได้ มีมุมเอียงตามการเคลื่อนที่ของรถ

แทรกเตอร์ เฉลี่ย(องศา) 

65 70 67 

ประสิทธิภาพในการปัก (เปอร์เซ็นต์) 95.4 98.5 90.1 

ความสามารถในการท างาน (ไร่ต่อชั่วโมง) 1.05 1.12 1.09 

ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ (เปอร์เซ็นต์) 85.3 87.5 83.5 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามัน (ลิตรต่อไร่) 2.10 2.05 2.21 

อัตราการงอก (เปอร์เซ็นต์) 93 95 90 

 

จากตารางผลการทดสอบพบว่าเครื่องปลูกมันส าปะหลังสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถปักท่อนพันธุ์ได้ดี โดยมีประสิทธิภาพการปักท่อนพันธุ์สูงประมาณ 90-98 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตรา

การงอกประมาณ 90-95 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์นี้มีความ

เหมาะสมกับการใช้งานในแปลงมันส าปะหลังที่มีสภาพดินเป็นชนิดดินทราย หรือดินร่วนปนทราย 

จากนั้นด าเนินการทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ในพื้นที่สภาพดิน

ร่วน ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยในเบื้องต้นได้ทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลังนี้ ในแปลงที่เตรียมดินด้วย

วิธีปฏิบัติของเกษตรกรด้วยผาล3 และผาล7 ได้ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้ 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลังในสภาพดินร่วนเบื้องต้น (เตรียมดิน: ผาล3 และผาล7) 

  รายการทดสอบ ผลการทดสอบ 

ระยะห่างระหว่างแถว (เซนติเมตร) 120 

ระยะห่างระหว่างต้น (เซนติเมตร) 55 

ท่อนพันธุ์ที่ปักได้ มีมุมเอียงตามการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ (องศา) 60 

ประสิทธิภาพในการปัก (เปอร์เซ็นต์) 52.5 

ความสามารถในการท างาน (ไร่ต่อชั่วโมง) 1.10 

ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ (เปอร์เซ็นต์) 80 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามัน (ลิตรต่อไร่) 2.55 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าในแปลงมันส าปะหลังที่มีสภาพดินเป็นดินร่วน เมื่อท าการเตรียมดินเตรียม

ปลูกมันส าปะหลังด้วยการไถบุกเบิกด้วยผาล3 และไถย่อยดินด้วยผาล7 เพียงครั้งเดียวตามวิธีปฏิบัติของ

เกษตรกรนั้น เครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์นี้ไม่สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีประสิทธิภาพการปักท่อนพันธุ์เพียงประมาณ 52.5 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสภาพดินที่

เตรียมปลูกนั้น ยังมีสภาพเป็นก้อนแข็งและมีขนาดก้อนใหญ่ เมื่อท่อนพันธุ์ที่จะปักด้วยเครื่องพุ่งลงมาถูก

ก้อนดินนั้นไม่สามารถปักลงไปในร่องปลูกได้ 

จากนั้นได้ทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลัง โดยเปรียบเทียบปัจจัยการเตรียมดินต่อประสิทธิภาพ

การปักท่อนมันส าปะหลัง ในแปลงปลูกมันส าปะหลังเดิม ดังแสดงในภาพที่ 12 และภาพที ่13 และผล

การทดสอบในตารางที่ 3 



 
 

 

ภาพที่ 12 การเตรียมดินรอบที่2 ด้วยจอบหมุน 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 13 การทดสอบเครื่องต้นแบบ 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบเบื้องต้นเครื่องปลูกมันส าปะหลังด้วยวิธีการเตรียมดินต่างๆ 

ปัจจัยทดสอบการเตรียมดิน ความเร็วการ

เคลื่อนที่

แทรกเตอร์ 

(เมตร/วินาที) 

ประสิทธิภาพการ

ปักท่อนมัน 

(%) 

อัตราการงอก 

(%) 
เตรียมดิน

รอบท่ี 1 

เตรียมดิน

รอบท่ี 2 

เตรียมดิน

รอบท่ี 3 

ผาล3 ผาล7 ผาล7 0.48 62.5 88 

ผาล3 ผาล7 จอบหมุน 0.45 75.9 91 

ผาล3 จอบหมุน จอบหมุน 0.52 80.4 92 

เฉลี่ย 0.47 72.93 90.33 

 

จากผลการทดสอบในตารางที่ 3 พบว่าเมื่อท าการย่อยดินเพ่ิมเติมจากวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกร

ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ดินละเอียดขึ้น ประสิทธิภาพในการปักท่อนมันส าปะหลังของเครื่องปลูกมีค่า

เพ่ิมข้ึนที่ 62.5%, 75.9% และ80.4% มากกว่าการใช้เครื่องปลูกมันส าปะหลังด้วยการเตรียมดินแบบ

ปกติของเกษตรกร (ไถบุกเบิกด้วยผาล3แล้วไถย่อยดินด้วยผาล7)  

 

 
ภาพที่ 14 การทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลังในดินร่วน 



 จากนั้นได้ด าเนินการทดสอบซ้ า โดยการใช้เครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์

ในแปลงที่มีการเตรียมดินด้วยการไถผาล3 และย่อยดินด้วยจอบหมุนจ านวน 2 รอบ ได้ผลการทดสอบดัง

แสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลังในสภาพดินร่วน (เตรียมดิน: ผาล 3 / จอบหมุน /จอบ

หมุน) 

  รายการทดสอบ ผลการทดสอบ 

ระยะห่างระหว่างแถว (เซนติเมตร) 120 

ระยะห่างระหว่างต้น (เซนติเมตร) 55 

ท่อนพันธุ์ที่ปักได้ มีมุมเอียงตามการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ (องศา) 65 

ประสิทธิภาพในการปัก (เปอร์เซ็นต์) 87 

ความสามารถในการท างาน (ไร่ต่อชั่วโมง) 1.05 

ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ (เปอร์เซ็นต์) 85 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามัน (ลิตรต่อไร่) 2.25 

อัตราการงอก (เปอร์เซ็นต์) 90 

จากผลการทดสอบในตารางที่ 3 พบว่าเครื่องปลูกมันส าปะหลังสามารถท างานได้ดี โดยมี

ประสิทธิภาพการปักท่อนพันธุ์ 87% ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ 85% ความสามารถในการท างาน

ประมาณ 1.05 ไร่ต่อชั่วโมง   

 

10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

โครงการการทดสอบและพัฒนาเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ในสภาพ

พ้ืนที่เพาะปลูกต่างๆ เป็นการทดสอบเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ที่ได้พัฒนาขึ้น

โดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมในสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกต่างๆกัน ซึ่งมีความหลากหลายในสภาพดินชนิด

ต่าง เพ่ือรวบรวมปัญหา รวมถึงการพัฒนาให้สามารถน ามาใช้ปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่เพาะปลูก ให้มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พบว่า เครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์นี้ ใช้รถ



แทรกเตอร์ต้นก าลังขนาด 37 แรงม้า สามารถท างานในสภาพดินทราย และดินร่วนปนทรายได้ดี  มี

ความสามารถในการท างานเฉลี่ยประมาณ 1 ไร่ต่อชั่วโมง ที่ระยะการปลูก 50x120 เซนติเมตร 

ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ 85 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 2.15 ลิตรต่อ

ไร่  โดยท่อนพันธุ์ที่ปักได้จากเครื่องต้นแบบจะเอียงตามแนวการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ประมาณ 

60-80 องศา ประสิทธิภาพการปักประมาณ 93-95 เปอร์เซ็นต ์ 

อย่างไรก็ตาม จาการทดสอบยังพบว่าในพ้ืนที่ปลูกที่เป็นสภาพดินร่วน หรือดินเหนียว เครื่อง

ปลูกมันส าปะหลังนี้ต้องการการเตรียมดินที่ประณีตมากขึ้น เพื่อย่อยให้ดินมีความละเอียด เครื่องปลูก

มันจึงสามารถท างานได้ดีขึ้น โดยการย่อยดินด้วยจอบหมุนเพ่ิมอีก 2 ครั้ง ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปักท่อนพันธุ์จาก 62.5 เปอร์เซ็นต์ เป็น 75.9 และ 80.4 เปอร์เซ็นต์ ยิ่งมีการเตรียมดินที่ดีมากข้ึน

เท่าใด ประสิทธิภาพการปลูกก็จะมากข้ึนเท่านั้น ซึ่งการเตรียมดินที่มากข้ึนนี้ ส่งผลให้ต้นทุนการเตรียม

ดินสูงขึ้น ท าให้ความคุ้มค่าในการใช้เครื่องปลูกมันส าปะหลังลดลง 

 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :   

 

12. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  
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