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5.  บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการออกแบบเพ่ือหาค่าที่เหมาะสมส าหรับการ
สร้างต้นแบบเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์ ด าเนินการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร และลักษณะทางกายภาพของท่อนพันธุ์ ออกแบบและสร้างชุดทดสอบบนรางดิน
เพ่ือศึกษาความเร็วของการเคลื่อนที่มีผลต่อลักษณะการปลูกด้วยท่อนพันธุ์มันส าปะหลังบนรางดิน  ออกแบบและ
สร้างชุดทดสอบการล าเลียงและการปักท่อนพันธุ์ ทดสอบและเก็บข้อมูล ประเมินผลสมรรถนะการท างานของชุด
ทดสอบบนรางดิน ผลการศึกษาพบว่า จากการสุ่มตัวอย่างการปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร ระยะระหว่างแถว
เฉลี่ย 96.5 ซม.  ระยะระหว่างต้นเฉลี่ย 51.6 ซม. ความลึกในการปลูกเฉลี่ย 11.5 ซม. มุมเอียงของท่อนพันธุ์ใน
ทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ เฉลี่ย 85.7 องศา และ ในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ เฉลี่ย 80.5 องศา  ผล
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบลูกกลิ้งปักท่อนพันธุ์ โดยการออกแบบและ
สร้างแบบจ าลองการเคลื่อนที่บนรางดินกว้าง 1.5 เมตร ยาว 12 เมตร สูงจากพ้ืน 0.5 เมตร และชุดทดสอบการปัก
ท่อนพันธุ์แบบลูกกลิ้งล้อยางคู่ขนาด 7 นิ้ว ความเร็วรอบ 540 รอบ/นาที หมุนขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 1/2 แรงม้า 
และชุดป้อนท่อนพันธุ์โดยใช้ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ยาว 30 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จับยึดเป็นแบบลูกโม่สมมาตรกัน 
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เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม.  รางเลื่อนขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าปรับรอบได้ความเร็วอยู่ในช่วงประมาณ 0.27 - 1.39 
เมตร/วินาที ผลการทดสอบพบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ความยาวท่อนพันธุ์ 25 เซนติเมตร ที่ความเร็วใน
การเคลื่อนที่ 0.44 เมตร/วินาที  มีลักษณะการปักของท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับการปลูก
โดยใช้แรงงานคนมากท่ีสุด 
 
6. ค าน า 
 มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย โดยประเทศไทยผลิตมันส าปะหลังได้เป็นอันดับ 3 
ของโลก รองจากประเทศไนจีเรีย บราซิล แต่เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นอันดับ 1 ของโลก ที่
ครองส่วนแบ่งทางการตลาด 70 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าส่งออกรวมมากกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปี และมีพ้ืนที่ปลูก 
8.51 ล้านไร่ เป็นอันดับ 4 รองจากข้าว ข้าวโพด และยางพารา มีผลผลิตรวมทั้งประเทศ 29.62 ล้านตันต่อปี โดย
พ้ืนที่ปลูก 53.07 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30.20 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคกลาง และ 16.73 
เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคเหนือ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2551)  
 มันส าปะหลังนอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์  เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตแอลกอฮอล์เกรดสูงส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ (ธีรภัทร, 2545) 
แล้ว ยังเป็นพืชพลังงานที่ส าคัญโดยพบว่ามันส าปะหลังจัดเป็นพืชที่เหมาะที่สุดในการท าเอทานอล (เจริญศักดิ์, 
2544) เพ่ือใช้เป็นส่วนผสมน้ ามันเบนซิน 91 ให้เป็นน้ ามันแก๊ส โซฮอล์ที่มีออกเทนเท่ากับน้ ามันเบนซิน 95 เพ่ือ
เป็นการลดการน าเข้าสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  และใช้ในการผลิต
น้ ามันไบโอดีเซล ซึ่งก าลังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐบาลให้มีการส่งเสริมการผลิตมันส าปะหลังและขยายวงกว้าง
มากขึ้น (วงศ์สุภัทร, 2549) โดยในปี 2554 คาดว่าจะมีผลิตเพ่ิมข้ึนเป็น 30.2 ล้านตัน และสามารท าการผลิตเอทา
นอลได้ประมาณ 1,600 ล้านลิตร (กล้าณรงค์, 2549)  
 การผลิตมันส าปะหลังของไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตอ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการใช้ประโยชน์ด้านอื่น 
ๆ ในส่วนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลเกษตรมี
การศึกษาค่อนข้างน้อย  

การผลิตมันส าปะหลังนั้น ขั้นตอนการเตรียมพันธุ์และการปลูกนับว่ามีความส าคัญต่อผลผลิตมัน
ส าปะหลังมากเนื่องมาจากการปลูกมันส าปะหลังในประเทศไทยนั้นเป็นการปลูกตามฤดูกาล โดยจะปลูกในช่วงต้น
ฤดูฝน และในช่วงปลายฤดูฝน หากปลูกช้าไม่ทันตามฤดูกาลอาจเกิดความเสียหายต่อท่อนพันธุ์ ท่อนพันธุ์ไม่งอก
และตาย ท าให้เกิดความสูญเสียทั้งค่าใช้จ่ายและแรงงาน และขั้นตอนในการปลูกมันส าปะหลังนั้ น ต้องการความ
ประณีตตั้งแต่การตัดท่อนพันธุ์ การปลูก ซึ่งในการปักท่อนพันธุ์นั้น ต้องปักท่อนพันธุ์ด้านโคนลงบนดิน ต้องใช้
ความช านาญในการสังเกตท่อนพันธุ์ หากปักท่อนพันธุ์ด้านยอดลง ท่อนพันธุ์จะไม่งอก วิธีการปลูกมันส าปะหลังที่
เหมาะสมให้ผลผลิตสูงคือการปลูกด้วยวิธีการปักท่อนพันธุ์มันส าปะหลังให้ตั้งตรงหรือเอียงได้ไม่เกิน 45 องศา ให้มี
ความลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร ส าหรับการปลูกต้นฤดูฝน และลึก 10-15 เซนติเมตร ส าหรับการปลูกปลายฤดู
ฝน การปักท่อนพันธุ์ตั้งตรงท าให้รากและหัวออกรอบโคนต้นอย่างสมดุลดีกว่าการปักเอียง (กรมวิชาการเกษตร, 



3 
 

2551) ซึ่งการปลูกมันส าปะหลังนั้นจะมีทั้งแบบยกร่องและแบบไม่ยกร่อง ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ และสภาพดิน หาก
ปลูกแบบยกร่องการปักท่อนพันธุ์ก็จะปักเป็นแนวบนสันร่อง แต่หากปลูกแบบไม่ยกร่อง เกษตรกรจะท าการขึง
เชือกเป็นเส้นตรงเป็นแนวอ้างอิงในการปลูกเพ่ือให้แถวปลูกตรง  ในการปลูกมันส าปะหลังต้องใช้แรงงานคนเป็น
จ านวนมากตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมท่อนพันธุ์ที่ต้องใช้แรงงานคนตัดท่อนพันธุ์ โดยการเลือกต้นมันส าปะหลังที่มี
อายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป ตัดให้เป็นท่อนๆ ยาวขนาดท่อนละ 25-30 เซนติเมตร หรือมีจ านวนตาประมาณ 10 ตา
ต่อ 1 ท่อนพันธุ์ ส าหรับพันธุ์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ระยอง 90  เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 5 ระยอง 72 ห้วยบง 
60 ระยอง 9 ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้น 2-6 เซนติเมตร  

ในปัจจุบันการปลูกมันส าปะหลังยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งต้องใช้เวลาและแรงงานจ านวนมาก โดย
ต้นทุนในการเตรียมท่อนพันธุ์และการปลูกมีสัดส่วนร้อยละ 7 ของต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังทั้งหมด (สุรพงษ์ 
และคณะ, 2550) ผลของการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งในภาคของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การก่อสร้าง และ
การบริการด้านอ่ืนๆ ท าให้เกษตรกรที่ปลูกพืชเกือบทุกชนิดประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและนับวันยิ่งทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และยังไม่มีเครื่องปลูกมันส าปะหลังที่มีประสิทธิภาพส าหรับทดแทนการปลูกด้วย
แรงงานคน จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงเห็นว่าควรมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกมันส าปะหลังให้สามารถ
ทดแทนการปลูกด้วยแรงงานคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ช่วยเพ่ิมความรวดเร็วในการปลูกให้ทันต่อ
ฤดูกาล ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกมันส าปะหลังขึ้นเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว  

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการออกแบบเพ่ือหาค่าที่เหมาะสมส าหรับ
การสร้างต้นแบบเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์ 
 
7.  วิธีด าเนินการ  

1) ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร และลักษณะทางกายภาพ
ของท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่จะน าไปปลูก 

 1.1) วิธีการปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรในปัจจุบัน  การศึกษาในขั้นตอนนี้เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการปลูก
มันส าปะหลังของเกษตรกร และน าข้อมูลเหล่านี้ไปออกแบบเครื่องปลูกมันส าปะหลังต้นแบบให้ปลูกได้ในลักษณะ
เดียวกันกับการปลูกของเกษตรกร 
 1.2) คุณสมบัติทางกายภาพ  การศึกษาในขั้นตอนนี้จะท าโดยการสุ่มวัดต้นพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ที่นิยม
ปลูกมากที่สุดในประเทศได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พันธุ์ระยอง 9 และพันธุ์ระยอง 11 พันธุ์ละ 20 ต้น ซึ่งจะ
ศึกษาหาขนาดต่างๆ ของต้นพันธุ์มันส าปะหลัง เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุดและเล็กสุด ความยาวและความโค้ง
ของต้นพันธุ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ ช่องป้อนล าเลียงท่อนพันธุ์ ชุดส่งท่อนพันธุ์ และระยะห่างของลูกยาง
ส าหรับชุดปลูก 

2) ออกแบบและสร้างรางดินทดสอบเพ่ือปฏิบัติการศึกษาความเร็วของการเคลื่อนที่รถแทรกเตอร์ขณะท า
การการปลูกที่มีผลต่อลักษณะการปลูกด้วยท่อนพันธุ์มันส าปะหลังบนรางดิน 

3) ออกแบบและสร้างชุดทดสอบการล าเลียงและการปักท่อนพันธุ์  
4) ทดสอบและเก็บข้อมูล ประเมินผลสมรรถนะการท างานของชุดทดสอบบนรางดิน 
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5) สรุปผล และเขียนรายงาน 
 

ระยะเวลา (เริ่มต้น -  สิ้นสุด) 
เดือนตุลาคม  2554   ถึง   เดือนกันยายน  2555 

สถานที่ด าเนินการ 
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  กรมวิชาการเกษตร 

 
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 

8.1 ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร 
 ก) วิธีการปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรในปัจจุบัน 
 จากการศึกษาวิธีการปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรจากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร  และการลงพ้ืนที่
ไปสัมภาษณ์เกษตรกรในจังหวัดที่มีการปลูกมันส าปะหลังมากที่สุด เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ 
พบว่า มันส าปะหลังสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ถ้าในพ้ืนที่มีระบบชลประทานเพียงพอ ซ่ึงกรมวิชาการเกษตร
แนะน าให้ปลูกช่วงต้นฤดูฝน (เมษายน-มิถุนายน) หรือปลายฤดูฝน (กันยายน-พฤศจิกายน) และจากการศึกษา
ลักษณะการปลูกของเกษตรกรโดยการสุ่มตัวอย่างจ านวน 15 ราย ได้ผลสรุปดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาลักษณะการปลูกของมันส าปะหลังของเกษตรกร 

รายการ เฉลี่ย ช่วงค่า 
ระยะระหว่างแถว (ซม.) 96.5 80-115 
ระยะระหว่างต้น (ซม.) 51.6 33-80 
ความลึกในการปลูก (ซม.) 11.5 8-15 
มุมเอียงของท่อนพันธุ์ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ (องศา) 85.7 83-90 
มุมเอียงของท่อนพันธุ์ในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ (องศา) 80.5 70-90 

 

 ข) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 
 จากการวัดต้นพันธุ์มันส าปะหลังที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 9 และระยอง 7  พันธุ์
ละ 20 ต้น ซ่ึงได้ผลของลักษณะทางกายภาพของมันส าปะหลังแสดงดังตารางที่ 2  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 .ต้นพันธุ์มันส าปะหลังที่ใช้ส าหรับปลูก 
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ตารางท่ี 2  ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ 

ลักษณะทางกายภาพ เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 9 ระยอง 7 
1.อายุต้นพนัธุ ์(เดือน) 12 12 12 
2.เวลาในการเก็บรักษา (วัน) 24 25 23 
3.เส้นผา่นศนูย์กลางใหญ่สุด (มิลลิเมตร) 
ค่าสูงสุด  
ค่าต่ าสุด  
เฉลี่ย  

 
26.0 
11.0 
17.0 

 
29.0 
10.0 
16.6 

 
29.0 
11.0 
17.9 

4. ความโค้ง มิลลิเมตร) 
ค่าสูงสุด  
ค่าต่ าสุด  
เฉลี่ย  

 
260.0 
10.0 
74.9 

 
175.0 
10.0 
64.5 

 
160.0 
0.0 
32.3 

5.ความสงู (มิลลิเมตร) 
ค่าสูงสุด  
ค่าต่ าสุด  
เฉลี่ย  

 
1360.0 
500.0 
872.8 

 
1200.0 
460.0 
867.4 

 
1500.0 
430.0 
779.2 

6.น้ าหนัก (กรัม) 
ค่าสูงสุด  
ค่าต่ าสุด  
เฉลี่ย  

 
563.6 
47.7 
165.0 

 
515.2 
30.9 
146.8 

 
532.0 
63.6 
191.1 

7.ความชืน้ (%wb) 60.0 64.4 62.1 

8.2  ผลการออกแบบและสร้างรางดินทดสอบ 
 ได้ด าเนินการออกแบบและสร้างชุดทดสอบ โดยการสร้างรางกระบะดิน ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 
12 เมตร โดยยกสูงจากพ้ืน 0.5 เมตร กรุด้วยแผ่นไม้อัดโดยรอบส าหรับบรรจุดิน จ าลองลักษณะการยกร่องดินปลูก
มันส าปะหลังในกระบะเพ่ือใช้เป็นแบบจ าลองการท างานของรถแทรกเตอร์ เคลื่อนที่ด้วยระบบรางโซ่และเฟือง 
เพ่ือป้องกันการเกิดลื่นไถล (slip) ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบปรับรอบได้ ขนาด 2 แรงม้า  
(แยกส่วนกับการหมุนของล้อยางลูกกลิ้งปักท่อนพันธุ์) สามารถเลื่อนไปกลับได้สะดวกโดยใช้ระบบไฟฟ้าควบคุม 
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ภาพที่ 2  ชุดรางดินส าหรับการทดสอบปัจจัยฯ 
 

8.3 ผลการออกแบบและสร้างชุดทดสอบการล าเลียงและปักท่อนพันธุ์ 
ออกแบบและสร้างชุดป้อนท่อนพันธุ์ โดยใช้ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ยาว 30 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน 

จัดเรียงกันเป็นแบบลูกโม่สมมาตรกัน เส้นผ่านศูนย์กลางของชุดป้อน 50 ซม.  ส่งก าลังขับโดยมอเตอร์ไฟฟ้าปรับ
รอบได้ เพ่ือทดสอบหาอัตราการป้อนที่เหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ ซึ่งจ าลอง
การขับเคลื่อนโดยชุดรางเลื่อน ความเร็วอยู่ในช่วงประมาณ 0.27 - 1.39 เมตร/วินาที 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ชุดป้อนล าเลียงท่อนพันธุ์ 
 ชุดปักท่อนพันธุ์แบบลูกกลิ้งล้อยางขนาด 7 นิ้ว พร้อมท่อส่งท่อนพันธุ์ขนาด 2 นิ้ว  ควบคุมด้วยเฟืองตรง 

พูเล่ห์ และสายพาน ต้นก าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า 1/2 แรงม้า ลูกกลิ้งหมุนด้วยความเร็วรอบ 540 รอบ/นาที  
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ภาพที่ 4  ชุดปักท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  ชุดทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบเครื่องปลูกมันส าปะหลัง 
 

8.4 ผลการศึกษาความเร็วของการเคลื่อนที่รถแทรกเตอร์ขณะท าการการปลูกที่มีผลต่อลักษณะการปลูกด้วย
ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังบนรางดิน 

การศึกษาผลของความเร็วการปลูกท่ีมีต่อลักษณะการปลูกท่อนมันส าปะหลังบนรางดิน 
 การท างานของชุดทดสอบการปลูก มีส่วนประกอบหลัก คือ ชุดป้อนล าเลียงท่อนพันธุ์และชุดปลูกแบบ
ลูกกลิ้งปัก การท างานของชุดป้อนจะท าหน้าที่น าท่อนพันธุ์มันส าปะหลังมาปล่อยที่ท่อน าส่งไปปลูกยังชุดปลูก ส่วน
ชุดปลูกจะมีลูกกลิ้งล้อยางสองลูกหมุนด้วยความเร็วรอบ 540 รอบ/นาที  เท่ากันทั้งสองลูกเพ่ือให้มีแรงส่งท่อน
พันธุ์ให้ปักลงสู่ดินในรางที่ยกร่องเตรียมไว้แล้ว 
 จากการพิจารณาก าหนดปัจจัยที่ศึกษาเพ่ือให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ท าการวิจัย ดังนี้ 
 ปัจจัยที่ท าการศึกษา ได้แก่ 
 1) ความเร็วในการปลูก แปรค่า 3 ระดับ ได้แก่ 0.44   0.67  และ 0.93  เมตร/วินาที ซึ่งเป็นช่วง
ความเร็วที่ใช้ในการยกร่องปลูกมันส าปะหลังด้วยไถยกร่องติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาด 45 แรงม้า (ได้จากการ
ทดสอบยกร่องในแปลงปลูกจริง) ซึ่งในการออกแบบเครื่องปลูกมันฯ ได้ก าหนดให้สามารถท าการยกร่องพร้อมการ
ปลูกด้วยท่อนพันธุ์ในการท างานครั้งเดียวกัน 
 
 ปัจจัยที่ควบคุม ได้แก่ 
 1) ความเร็วรอบของลูกกลิ้งปักท่อนพันธุ์ ที่ความเร็วรอบเดียวกันกับเพลาอ านวยก าลัง 540 รอบ/นาที  
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 2) ระยะการปลูกระหว่างต้น ใช้ระยะ 60 เซนติเมตร ซึ่งสามารถควบคุมได้โดยใช้ชุดป้อนล าเลียงท่อน
พันธุ์มันส าปะหลัง เก็บข้อมูลช่วงระยะระหว่างต้น จ านวน 5 ซ้ า  
 3) ระยะการตกของท่อนพันธุ์จากจุดปล่อยของลูกกลิ้งปักใช้ระยะ 20 เซนติเมตร 
 4) ทดสอบกับมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9  ที่ขนาดความยาวท่อนพันธุ์ 25 เซนติเมตร 
 5) ชนิดดินเป็นแบบดินร่วนปนทราย 
 ค่าชี้ผลการศึกษา ได้แก่ 
 มุมเอียงของท่อนพันธุ์มันส าปะหลังตามทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ และในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ 
ของชุดอุปกรณ์ทดสอบ โดยมุมเอียงของท่อนพันธุ์ควรอยู่ระหว่าง 75-105 องศา และความลึกในการปลูกควรอยู่
ระหว่าง 10-15 เซนติเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  ขณะท าการทดสอบความเร็วการปลูกที่มีต่อลักษณะการปลูกท่อนมันส าปะหลังบนรางดิน 
 
 
 ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่ใช้ทดสอบ 

 
 
 

รายการ มันส าปะหลัง 
พันธุ์ระยอง 9 

ความกว้างที่มากสุดของท่อนพันธุ์ขนาดยาว 25 ซม. (มม.)  39.7 
น้ าหนักของท่อนพันธุ์ขนาดความยาว 25 ซม. (กรัม)  72.8 
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ตารางท่ี 4  ผลของความเร็วที่มีผลต่อลักษณะการปลูกท่อนพันธุ์มันส าปะหลังบนรางดินทดสอบ 
 

ความเร็วรอบ
ลูกกลิ้งปัก 
(รอบ/นาที) 

ความเร็วในการ
เคลื่อนที่ 

(เมตร/วินาที) 

มุมเอียงของท่อน
พันธุ์ในทิศทาง
เดียวกับการ

เคลื่อนที่ 
(องศา) 

มุมเอียงของท่อน
พันธุ์ใน

แนวตั้งฉากกับ
การเคลื่อนที่ 

(องศา) 

ระยะการ
ปลูก 
(ซม.) 

ความลึก
การปลูก 

(ซม.) 

540 0.44 95.5 85.5 62.0 12.3 
0.67 106.7 83.4 63.2 11.0 
0.93 114.5 85.0 63.8 8.7 

 
 จากตารางผลการศึกษาและทดสอบโดยใช้ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังระยอง 9  ความยาวท่อนพันธุ์ 25 
เซนติเมตร ขนาดความกว้างเฉลี่ย 39.7 มิลลิเมตร มีน้ าหนักเฉลี่ย 72.8 กรัม พบว่า มุมเอียงของท่อนพันธุ์ใน
ทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ ที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ 0.44  0.67  และ 0.93 เมตร/วินาที มีค่าเป็น 95.5  
106.7 และ 114.5 องศา ตามล าดับ ซึ่งที่ความเร็ว 0.44 เมตร/วินาที มีลักษณะที่ตั้งตรงกว่าระดับความเร็วอ่ืนๆ   
มุมเอียงของท่อนพันธุ์ในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ ที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ 0.44  0.67  และ 0.93 เมตร/
วินาที มีค่าเป็น  85.5  83.4  และ 85.0  องศา ตามล าดับ  มีระยะระหว่างต้นที่ไม่แตกต่างกัน คือ 62.0  63.2  
และ 63.8 เซนติเมตร ทั้งนี้ที่ความเร็วการเคลื่อนที่ 0.44 เมตร/วินาที สามารถที่จะปักท่อนพันธุ์ได้ลึก 12.3 
เซนติเมตร ซึ่งลึกกว่าการใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ตั้งแต่ 0.67 เมตร/วินาที ขึ้นไป และอยู่ในช่วงความลึกที่
เหมาะสม  

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยส่วนใหญ่มีระยะระหว่างแถว
เฉลี่ย 96.5 เซนติเมตร  ระยะระหว่างต้นเฉลี่ย 51.6 เซนติเมตร  ความลึกในการปลูกเฉลี่ย 11.5 เซนติเมตร  มี
ความเอียงของท่อนพันธุ์ในทิศทางการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย 85.7 องศา และในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย 
80.5 องศา  นิยมปลูกมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50  ระยอง 9 และระยอง 7  
 การทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบลูกกลิ้งปักท่อนพันธุ์ โดยการ
ออกแบบและสร้างแบบจ าลองการเคลื่อนที่บนรางดินและชุดทดสอบการป้อนและการปักท่อนพันธุ์ เพ่ือศึกษา
ปัจจัยหลักคือ ความเร็วที่เหมาะสมในการเคลื่อนที่ของตัวรถแทรกเตอร์ต้นก าลัง ซึ่งมีการควบคุมปัจจัยอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องดังรายละเอียดการทดสอบ สามารถสรุปได้ว่า การใช้ความเร็วในการขับเคลื่อนที่อยู่ในช่วง 0.44 เมตร/
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วินาที  มีลักษณะการปักของท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับการปลูกโดยใช้แรงงานคนมาก
ที่สุด 
 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการปักของท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง เช่น คุณสมบัติ
ของดิน  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์อื่นๆ  
 2) ควรมีการศึกษาและประเมินผลการงอกของมันส าปะหลังที่ปลูกโดยใช้เครื่องด้วย 
 3) รูปแบบของลูกกลิ้งปักควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้เครื่องปลูกต้นแบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
11. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการท างานวิจัย 
และขอบคุณศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ที่ให้การ
สนับสนุนทุนวิจัย อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการด าเนินงานวิจัยจนแล้วเสร็จ 
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