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บทคัดย่อ 
สืบเน่ืองจากปัญหาการระบาดในมนัส าปะหลงัอยา่งรุนแรงระหวา่งปี 2551-2552 ท าใหผ้ลผลิตลดลง 

10-50 เปอร์เซ็นต ์สร้างความเสียหายต่อเกษตรกร เป็นอยา่งมาก   “กรมวชิาการเกษตร” จึงหาวธีิป้องกนัโดยใช ้

สารเคมีชุบท่อนพนัธ์ุมนัก่อนปลูก แต่การปลูกมนัตอ้งใชท้่อนพนัธ์ุจ านวนมาก การใชแ้รงงานคนท าใหเ้หน่ือย

ลา้ท าใหเ้วลาชุบไม่ไดต้ามท่ีก าหนดและตอ้งสัมผสักบัสารเคมี ท าใหก้ารปฏิบติังานมีความยุง่ยาก สถาบนัวจิยั

เกษตรวศิวกรรม จึงพฒันาเคร่ืองชุบท่อนพนัธ์ุมนั ฯ ข้ึนมาใชท้ดแทนแรงงานคน โดยเร่ิมจากการส ารวจวธีิท่ี

เกษตรกรปฏิบติัในปัจจุบนั แลว้น าขอ้มูลมาออกแบบเคร่ืองชุบโดยตวัเคร่ืองมีลกัษณะเป็นถงัส่ีเหล่ียมพื้นผา้มี

ขนาดโดยรวม  (กวา้งxยาวxสูง) 1.9x2.7x1.5 เมตร หลกัการท างานของเคร่ืองจะน าท่อนพนัธ์ุมนัท่ีตดัแลว้ น าใส่

ภาชนะมาเทท่ีดา้นทา้ยของเคร่ือง ซ่ึงภายในจะมีสายพานคลา้ยบนัไดเล่ือนหมุนอยู ่ ท่อนพนัธ์ุมนัจะจมลงไปใน

น ้าผสมสารเคมี แลว้ค่อย ๆ เล่ือนออกไปทางดา้นหวัของเคร่ือง รอใหแ้หง้จึงน าไปปลูก  ความสามารถในการ

ชุบ 10-25 ไร่/วนั เปอร์เซ็นตค์วามงอกท่อนพนัธ์ุ 92.3 ใชเ้คร่ืองยนตเ์บนซีนขนาด 3.5 แรงมา้   ความส้ินเปลือง

เช้ือเพลิง 5 ลิตร/วนั  ใชผู้ป้ฏิบติังาน 1-2 คน ขอ้ดีของเคร่ืองตน้แบบท่ีพฒันาข้ึนคือ (1) ก าหนดเวลาชุบสารเคมี

ใหเ้ท่ากนัทุกท่อน  (2) ปรับเวลาชุบใหช้า้หรือเร็วตามชนิดของสารเคมีท่ีใช ้   (3) ลากจูงเขา้ท างานในไร่ได ้และ 

(4) ค่าใชจ่้ายการชุบสารเคมีไม่แตกต่างจากการชุบดว้ยแรงงานคน (อายใุชง้าน 10 ปี) 

ค าส าคัญ   มนัส าปะหลงั, เพล้ียแป้งสีชมพู, เคร่ืองชุบท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงั 
 

บทน า 
การเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัสามารถท าได้หลายวิธี  เช่น การเลือกแหล่งพื้นท่ีเหมาะสม การจดัการ

ระบบการให้น ้ า การให้ปุ๋ยท่ีเหมาะสม วิธีการปลูก และการเลือกใชท้่อนพนัธ์ุท่ีสมบูรณ์และปลอดโรค วิธีการ
ต่างๆ เป็นวิธีการท่ีเพิ่มผลผลิตแบบแม่นย  า (precision framing) ซ่ึงปัจจุบนัมีการส่งเสริมให้มีการท าการเกษตร
แบบแม่นย  ามากข้ึน  ในการท าเกษตรแบบแม่นย  าจ าเป็นอยา่งยิง่  ตอ้งใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในการจดัการระบบ
ท าการเกษตร และอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมต่อการผลิต และสืบเน่ืองปัญหาการระบาดของเพล้ีย
แป้งในมนัส าปะหลงัเม่ือปี  พ.ศ. 2551 พบว่า มีการระบาดของเพล้ียแป้งสีชมพูอย่างรุนแรงในพื้นท่ีปลูกมนั
ส าปะหลังของประเทศไทย โดย มีการระบาดอย่างรุนแรงทั้ งในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนซ่ึงไม่
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สามารถควบคุมดว้ยศตัรูตามธรรมชาติจากตวัห ้ าและตวัเบียนได ้ตอ้งตดัท าลายตน้มนัส าปะหลงัอายุนอ้ย ส่วน
มนัท่ีลงหัวแล้วจะแคระแกร็น และเช้ือแป้งน้อย  ท าให้ผลผลิตมันส าปะหลังลดลงซ่ึงไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นปัญหาในระดบัมหภาค  จ  าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขอยา่งมีระบบ  การควบคุม
การผลิตท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถเพิ่มผลผลิตและลดความเส่ียงจากแมลงท าลาย  
โดยเฉพาะการป้องกนัเพล้ียแป้งสีชมพูจากท่อนมนัส าปะหลงัจะท าให้การแกไ้ขหรือการจ ากดัวงของพื้นท่ีการ
ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอาศยัเคร่ืองจกัรกลเกษตรท่ีผ่านการวิจยัอย่างเหมาะสม  ซ่ึงเคร่ืองชุบ
ท่อนพนัธ์ุแบบสายพานเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถควบคุมการผลิตท่อนพนัธ์ุ และเพิ่มสมรรถนะในการ
ควบคุมแมลงท่ีอยูบ่ริเวณท่อนพนัธ์ุ  ท่ีส่งผลกระทบต่อการผลิตมนัส าปะหลงัของไทยได ้

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

พฒันาเคร่ืองชุบท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัแบบสายพาน          ท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยเขา้ท างานในสภาพไร่ 

ส าหรับผลิตท่อนพนัธ์ุคุณภาพสูงแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อป้องกนัการระบาดของเพล้ียแป้งสีชมพู 

การทบทวนวรรณกรรม 
ศูนยว์จิยัมนัส าปะหลงัและผลิตภณัฑ์ (2551) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ไดแ้นะน าวธีิปลูกมนั

ส าปะหลงั 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การเตรียมดิน หากดินท่ีท าการเพาะปลูกมนัติดต่อกนัหลายปี ควรปรับปรุงดิน เพื่อรักษาระดบั

ผลผลิตในระยะยาว ดว้ยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกัเปลือกมนัชนิดเก่าคา้งปี (จากโรงแป้งทัว่ไป) ท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน 
หรือ ปลูกพืชตระกูลถัว่ต่าง ๆ หมุนเวยีนบ ารุงดิน ในกรณีท่ีพื้นท่ีประเภทหญา้คา ควรใชย้าราวด์อพัหรือเครือเถา
ต่าง ๆ ควรใชย้าสตาร์เรน ฉีดพน่ยาจ ากดัเสียก่อนการไถ จากนั้นไถคร้ังแรกโดยไถกลบวชัพืชก่อนปลูกดว้ยผาน 
3 (อยา่เผาท าลายวชัพืช) ใหลึ้กประมาณ 20-30 ซม. แลว้ทิ้งระยะไวป้ระมาณ 20-30 วนั เพื่อหมกัวชัพืชเป็นปุ๋ยใน
ดินต่อไป ไถพรวนดว้ยผาน 7 อีก 1-2 คร้ัง ตามความเหมาะสม และรีบปลูกโดยเร็ว ในขณะท่ีดินยงัมีความช้ืนอยู ่ 

2. การเตรียมท่อนพนัธ์ุใชท้่อนพนัธ์ุมนัท่ีสด อาย ุ10-12 เดือน ตดัทิ้งไวไ้ม่เกินประมาณ 15 วนั โดยตดั
ความยาวประมาณ 20 ซม. มีตาไม่นอ้ยกวา่ 5 ตา เพื่อป้องกนัเช้ือราและแมลง ควรจุ่มท่อนพนัธ์ุในยาแคปแทน 
1.6 ขีด (160 กรัม) ผสมร่วมกบัมาลาไธออน 20 ซีซี ในน ้า 20 ลิตร ประมาณ 5 นาที ก่อนปลูก 

3. การปลูกปลูกเป็นแถวแนวตรง เพื่อสะดวกในการบ ารุงรักษาและก าจดัวชัพืช โดยใชร้ะยะระหวา่ง
แถว 1.20 เมตร ระยะระหวา่งตน้ 80 ซม. และปักท่อนพนัธ์ุใหต้ั้งตรงลึกในดินประมาณ 10 ซม. 

4. การฉีดยาคุมเมล็ดวชัพืชส าหรับการปลูกในฤดูฝนสภาพดินช้ืน ควรฉีดยาคุมวชัพืชดว้ยยาไดยรูอน 
(คาแมก็ซ์) หลงัจากการปลูกทนัที ไม่ควรเกิน 3 วนั หรือก่อนตน้มนังอก หากฉีดหลงัตน้มนังอก อาจท าใหต้น้
มนัเสียหายได ้ใชย้าในอตัรา 6 ขีด (600 กรัม) ผสมน ้า 200 ลิตร ฉีดพน่ไดป้ระมาณ 1 ไร่คร่ึง 

5. การก าจดัวชัพืชและการใส่ปุ๋ยก าจดัวชัพืช คร้ังท่ี 1 ประมาณ 30-45 วนั หลงัการปลูก โดยใชร้ถไถเดิน
ตาม หรือ จานพรวนก าจดัวชัพืช ติดทา้ยรถแทรกเตอร์ พร้อมทั้งใส่ปุ๋ย 15-15-15 อตัรา 25-50 กก./ไร่ ห่างจากตน้
มนั 20 ซม. (1 คืบ) จากนั้นใชจ้อบก าจดัวชัพืชส่วนท่ีเหลือ พร้อมกบักลบปุ๋ยไปดว้ย หรือใส่ปุ๋ยโดยการขดุหลุม 
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ห่างจากโคนตน้ 1 คืบ แลว้กลบดินตามก็ได ้ ขอ้ส าคญัควรใส่ปุ๋ยขณะท่ีดินมีความช้ืนอยู ่ ก  าจดัวชัพืช คร้ังท่ี 2 
ประมาณ 60-70 วนั หลงัการปลูก โดยปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัคร้ังแรก ก าจดัวชัพืช คร้ังท่ี 3 ตามความจ าเป็น โดย
ใชจ้อบถาก หรือฉีดพน่ดว้ยยากรัมมอ๊กโซน (ควรใชฝ้ากครอบหวัฉีด เพื่อป้องกนัไม่ใหย้าโดนตาและล าตน้มนั) 

6. การเก็บเก่ียวท าการเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงัในช่วงอายท่ีุเหมาะสม คือ ประมาณ 10-12 เดือน พร้อมทั้ง 
วางแผนการเตรียมท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงั เพื่อการปลูกในคราวต่อไปส่วนของตน้มนัส าปะหลงัท่ีไม่ใช ้เช่น ใบ 
ก่ิง กา้น หรือ ล าตน้ ควรสับทิ้งไวใ้นแปลง เพื่อใหเ้ป็นปุ๋ยพืชสดในดินต่อไป 

บญัญติั แหวนแกว้,2552 รายงานสถานการณ์การระบาดของเพล้ียแป้งในช่วง กรกฎาคม-สิงหาคม ปี 
2552 พบวา่ การระบาด เกิดข้ึนในจงัหวดั นครราชสีมา จงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดัก าแพงเพชรในระดบัรุนแรง  
ซ่ึงจะเกิดข้ึนกบัมนัอาย ุ3-4 เดือน แต่ในภาคตะวนัออกยงัพบการระบาดของเพล้ียแป้งในมนัส าปะหลงัท่ีอาย ุ8-9 
เดือน และเสนอขอ้แนะน าในการป้องกนั  ถา้ระบาดไม่รุนแรงมากนกัสามารถใชต้วัห ้ าตวัเบียน เช่นแมลงชา้ง
ปีกใส หรือใชเ้ช้ือราบิวเวอเรียผสมสารจบัใบฉีดพน่ใหโ้ดนเพล้ียแป้ง 3 คร้ัง แต่ละคร้ังห่างกนั 7 วนั 

กรมวชิาการเกษตร, 2552    ไดก้  าหนดขั้นตอนการปฏิบติัในการปลูก   โดยไดส่้งเสริมใหเ้กษตรกรใช้
สารเคมี ดงัน้ี (1)Thaimethoxam  25 % WG  อตัรา 4 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร,  (2)Imidacloprid  70 % WG  อตัรา 4 
กรัมต่อน ้า 20 ลิตร (3) Dinotefuran  10% WG  อตัรา 4 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร  แช่นาน 5-10 นาที หลงัจากแช่แลว้
น าไปปลูก ผลการทดสอบจากกรมวชิาการเกษตรสามารถป้องกนัเพล้ียแป้งไดอ้ยา่งนอ้ยประมาณ 1 เดือน  

มูลนิธิมนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย, 2552 รายงานวา่ไดท้  าการทดลองแช่ท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัดว้ย
สารไทอะมีโทแซม 4 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร โดยผสมอยูใ่นอตัรา 200 ลิตร สามารถแช่ท่อนพนัธ์ุปลูกไดถึ้ง 40 ไร่ 
ตน้ทุนอยูท่ี่ไร่ละ 5 บาท มูลนิธิไดร้ายงานดว้ยวา่ จากการทดลองปลูกไปแลว้ 6 เดือน ยงัไม่พบการระบาดของ
เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัท่ีแช่ท่อนพนัธ์ุดว้ยสารเคมีเลย แต่ในแปลงท่ีไม่ไดแ้ช่ท่อนพนัธ์ุไดมี้การพน่สารเคมีไป
แลว้ 3 คร้ัง 

โอภาษ บุญเส็ง, 2554 กล่าววา่แนวทางการในการป้องกนัและก าจดัเพล้ียแป้ง  ตอ้งเร่ิมตน้จากการ
จดัการดา้นวธีิเขตกรรมก่อนแลว้ตามดว้ยการจดัการดา้นท่ีอยูอ่าศยั  การควบคุมโดยชีววธีิ  การควบคุมโดยสาร
สกดัชีวภาพและวธีิกล และการควบคุมโดยสารเคมีซ่ึงควรจะเป็นวธีิการสุดทา้ยท่ีจะน ามาใชเ้พื่อก าจดัเพล้ียแป้ง 
โดยแนวทางในการควบคุมและก าจดัเพล้ียแป้งท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดก็คือ การสร้างพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีทนทาน
ต่อเพล้ียแป้ง และการใชแ้มลงศตัรูธรรมชาติอยา่งตวัห ้ าและตวัเบียน เพื่อใชก้ าจดัเพล้ียแป้งท่ีใชไ้ดผ้ลส าเร็จ
มาแลว้ในประเทศท่ีอยูใ่นตอนกลางของทวปีอฟัริกา  

ระเบียบวธีิการวจัิย 
1. จดัท าแบบส ารวจเพื่อใช้รวบรวมขอ้มูลต่างๆ และทดสอบ รวมทั้งแกไ้ข แบบส ารวจให้สามารถใช้

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
2. ส ารวจ รวบรวมขอ้มูลการปลูกมนัส าปะหลงั ในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  
3. น าขอ้มูลมาออกแบบ สร้าง และทดสอบ เคร่ืองตน้แบบใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของเกษตรกร 
4. วเิคราะห์ขอ้มูลและรายงานผล 
5.เผยแพร่ใหก้บักลุ่มเกษตร หรือหน่วยงานท่ีสนใจ 
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ผลการวจัิยและอภิปลายผล 
แนวคิดในการออกแบบ จะออกแบบให้เหมาะสมกบัขนาดของพื้นท่ีถือครองเฉล่ียของเกษตรกร และ

พนัธ์ุท่ีใชป้ลูก ผลการส ารวจของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2553 มีจ  านวนครัวเรือนเกษตรกรปลูกมนั
ส าปะหลงัทัว่ประเทศ 440,959 ครัวเรือน มีเน้ือท่ีเพาะปลูกเฉล่ีย 17.15 ไร่ต่อครัวเรือน พนัธ์ุท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่
นิยมปลูกมากท่ีสุดคือ พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ร้อยละ 53.16 พนัธ์ุระยอง 5 ร้อยละ 22.92 พนัธ์ุระยอง 90 ร้อยละ 
9.31 และพนัธ์ุท่ีปลูกนอ้ยสุดคือ พนัธ์ุระยอง 7 ร้อยละ 0.56  

ผลการออกแบบ สร้าง และทดสอบ 
น าท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัเกษตรศาสตร์ 50 ท่ีเกษตรกรปลูกในอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา มาวดั

มิติโดยทัว่ไป อาทิ ความยาวท่อนพนัธ์ุท่ีใช ้20-25 ซม. น ้ าหนกัเฉล่ีย 122 กรัม/ท่อน แลว้น าขอ้มูลมาค านวณหา
น ้าหนกัของท่อนพนัธ์ุเพื่อน าไปก าหนดขนาดของตน้ก าลงัท่ีตอ้งใช ้ วธีิการชุบเกษตรกรจะปฏิบติังานในบริเวณ
แปลงท่ีจะปลูกโดยตดัใหเ้ป็นท่อนดว้ยมีดหรือเคร่ืองตดั และชุบสารเคมี 1-3 นาที ก่อนปลูก โดยเกษตรกรจะยก
ร่องดว้ยรถแทรกเตอร์ ระยะห่างระหวา่งร่องประมาณ 1 เมตร และปลูกท่อนพนัธ์ุทนัทีเพื่อใชค้วามช้ืนในดินให้
เป็นประโยชน์ส าหรับการงอกของท่อนพนัธ์ุ  โดยเกษตรกรจะเตรียมตน้พนัธ์ุมนัไวใ้นแปลง หรือขา้งแปลง แลว้
ใชแ้รงงานคนหรือเคร่ืองตดัหญา้ติดใบเล่ือยตดัท่อนพนัธ์ุความยาวประมาณ 20-25 ซม.  และใชแ้รงงานชุบ
สารเคมีป้องกนัเพล้ียแป้ง รวมไวเ้ป็นกองใหญ่ แลว้ค่อย ๆ ใชเ้ข่งหรือถงัล าเลียงไปวางบนร่องเป็นระยะ  เพื่อ
สะดวกต่อการหยบิจบัท่อนพนัธ์ุปักลงดิน ส่วนสารเคมีท่ีเหมาะสมจะใชต้ามท่ี กรมวิชาการเกษตรแนะน า 3 
ชนิด   ไดแ้ก่ (1)ไทอะมีโทแซม 25% WG อตัรา 4 กรัม/น ้า 20 ลิตร  (2) อิมิดาโคลพริด 70 %WG อตัรา 4 กรัม/
น ้า 20  ลิตร  (3) ไดไนทีฟูแรน 10 %WP อตัรา 40 กรัม/น ้า 20 ลิตร ใชเ้วลา ชุบ 5-10 นาที แสดงในภาพท่ี 1-3 
 

      
 

ภาพที ่1 สภาพการปฏิบติังานของเกษตรกร 

                 
 

ภาพที ่2 การวดัน ้าหนกั และขนาดของท่อนพนัธ์ุ            
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ภาพที ่3 จากภาพซา้ยบน กองท่อนพนัธ์ุมนั  การชุบสารเคมี และล าเลียงไวต้ามจุดท่ีปลูก 
น าขอ้มูลมาออกแบบเคร่ืองชุบในลกัษณะแนวคิดการออกแบบ ดงัแสดงในภาพท่ี 4 แลว้ใชค้อมพิวเตอร์

ออกแบบในลกัษณะภาพ 3 มิติ ดงัแสดงในภาพท่ี 5  โดยคณะผูว้จิยัมีแนวคิดใหมี้ความสามารถในการท างาน  20 
ไร่/ชัว่โมง เพื่อให้เหมาะสมกบัขนาดเน้ือท่ีเพาะปลูกเฉล่ียของเกษตรกร 17 ไร่/ครัวเรือน  ตวัเคร่ืองมีลกัษณะเป็น
ถงัส่ีเหล่ียมพื้นผา้  ดา้นล่างมีลอ้ส าหรับลากจูงไปใชง้านในสภาพพื้นท่ีปลูก ภายในถงัชุบมีถาดรับท่อนพนัธ์ุติด
ตั้งอยูบ่นสายพานโซ่ และถูกขบัเคล่ือนดว้ยชุดเกียร์ทดโดยใชเ้คร่ืองยนตเ์บนซีนขนาด 3.5 แรงมา้ เป็นตน้ก าลงั 
เม่ือสายพานหมุนไปรับท่อนพนัธ์ุแลว้จะเคล่ือนท่ีลงจุ่มในน ้าผสมสารเคมีป้องกนัเพล้ียแป้ง ใชเ้วลา 5 นาที แลว้
เคล่ือนท่ีข้ึนออกจากถงัชุบ   ใชผู้ค้วบคุมการท างานของเคร่ือง 1-2 คน แลว้ด าเนินการสร้างในโรงปฏิบติัการของ
สถาบนัวจิยัเกษตรวศิวกรรม  ดงัแสดงในภาพท่ี 6 และ 7 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4   เคร่ืองชุบท่อนพนัธ์ุแบบสายพาน 

ถงับรรจุ
สารเคมี 

สายพาน ตน้ก าลงั 
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ภาพที ่5 แสดงภาพ 3 มิติ 
 

 
 

ภาพที ่6 แบบทางวศิวกรรมเคร่ืองชุบท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงั 
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ภาพที ่7 ด าเนินการสร้างในโรงปฏิบติัการ 
หลงัจากสร้างเสร็จแลว้ไดท้ดสอบสมรถนะเบ้ืองตน้ในโรงปฏิบติัการของสถาบนัฯ โดยใชน้ ้าประปาใส่

ในถงัชุบจ านวน 1,800 ลิตร แลว้เร่งเคร่ืองยนตต์น้ก าลงัท่ีความเร็วรอบ 1,800 รอบ/นาที น าตน้มนัส าปะหลงัท่ี
ตดัดว้ยมีดความยาว 25 ซม. จ านวน 400 ท่อนมาใส่ท่ีถาดป้อน ท่อนมนัส าปะหลงัจะค่อยไหลลงถงัชุบ และจม
ลงน ้า ส่วนสายพานจะค่อยๆ เคล่ือนท่ีพาท่อนมนัออกไปท่ีดา้นหนา้ของเคร่ืองและตกลงในถาด เม่ือวดั
ความสามารถในการท างานมีดงัน้ี (1) ความสามารถในการชุบประมาณ 15-20 ไร่/วนั (8 ชัว่โมง) ข้ึนอยูก่บัความ
ยาวและชนิดของท่อนพนัธ์ุ (2) ความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเบนซินประมาณ 5 ลิตร/วนั (3) ตวัเคร่ืองมีมิติโดยรวม
คือ (กวา้งxยาวxสูง) 1.8x2.7x1.5 เมตร (4)ใชผู้ป้ฏิบติังาน 1-2 คน และ (5) สามารถเคล่ือนยา้ยไดร้ถบรรทุก 6 ลอ้ 
จึงน าไปทดสอบการใชภ้าคสนามท่ี ท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตร จงัหวดันครราชสีมา  โดยด าเนินการ
ทั้งหมด 6 ไร่ แบ่งเป็นการชุบสารเคมีดว้ยแรงงานคน 5 ไร่ การชุบดว้ยเคร่ืองชุบประมาณ 1 ไร่ ใชม้นัส าปะหลงั
พนัธ์ุระยอง 9  การเตรียมท่อนพนัธ์ุน ามาตดัดว้ยแรงงานคน ความยาว 20-22 ซม. ดงัแสดงในภาพท่ี 8-9 แลว้
แบ่งท่อนพนัธ์ุไปชุบดว้ยเคร่ืองชุบประมาณ 2,200 ท่อน โดยใชส้ารเคมีไทอะมีโทแซม 25% WG อตัรา 4 กรัม/
น ้า 20 ลิตร รอใหแ้หง้ 12 ชัว่โมง จึงน าไปปลูกดว้ยแรงงานคน แลว้ประเมินผลการงอกของท่อนพนัธ์ุท่ีอาย ุ 1  
และ 2.5 เดือน ดงัแสดงในภาพท่ี 10 ร่วมกบันกัวชิาการเกษตร ระหวา่งท่อนพนัธ์ุท่ีชุบดว้ยเคร่ืองและแรงงานคน
พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั โดยท่อนพนัธ์ุท่ีชุบดว้ยเคร่ืองมีเปอร์เซ็นตค์วามงอก 92.3 %   ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

    
 

ภาพที ่8 การทดสอบสมรรถนะในภาคสนาม 
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ภาพที ่9 การวางแผนงาน  การตดัท่อนพนัธ์ุ  ชุบสารเคมีดว้ยเคร่ืองและแรงงานคน 
 

   
 

   
    

ภาพที ่10 แปลงมนัส าปะหลงั อาย ุ1 เดือน และ 2.5 เดือน 
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ตารางที ่1 เปอร์เซ็นตค์วามงอก  
ปลูกวนัท่ี 29 มีนาคม 2556  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรนครราชสีมา อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 

ตน้พนัธ์ุมนัส าปะหลงัระยอง 9 จากพื้นท่ี  1,200 ตารางเมตร  ระยะห่างระหวา่งแถวประมาณ 1.2 เมตร ระยะห่าง
ระหวา่งตน้ 50-60 ซม. โดยวดั 2 สัปดาห์หลงัปลูก 

แถวท่ี นบัไดท้ั้งหมด (ตน้) ปลูกซ่อม(ตน้) % ความงอก 
1 139  11  92 
2 150  7  95 
3 162  15  90 
4 165  11  93 
5 150  9  94 
6 159  10  93 
7 150  7  95 
8 155  10  93 
9 160  17  89 

10 147  15  89 
ค่าเฉล่ีย 92.3 

 
การประเมินค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายในการใชง้านเคร่ืองชุบท่อนพนัธ์ุนั้น  แยกเป็นตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนแปรผนั     
(1)  ตน้ทุนคงท่ี ไดแ้ก่ ค่าเคร่ืองชุบท่อนพนัธ์ุราคาประมาณ 100,000 บาท ท าจากเหล็กเหนียวทาสี และ

ประเมินอายกุารใชง้าน 10 ปี เม่ือคิดค่าเส่ือมราคาแบบเส้นตรง มีตน้ทุน (100,000 /10) เท่ากบั 10,000  บาทต่อปี 
ในแต่ละปีจะสามารถใชชุ้บท่อนพนัธ์ุ 3 เดือน (ปลูกตน้ฤดูฝน ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เมษายน)  
หากประเมินให้เคร่ืองชุบมีเวลาท างาน 3 เดือน ท างานวนัละ 7 ชัว่โมง ใน 1 ปี จะใช ้ (3เดือนx26วนัx7ชัว่โมง) 
เท่ากบั 546 ชัว่โมง หรือชุบท่อนพนัธ์ุได ้(20ไร่ต่อชัว่โมงx546ชัว่โมง) เท่ากบั 10,929 ไร่ สามารถคิดตน้ทุนคงท่ี
ได ้(10,000  บาทต่อปี/10,929  ไร่ต่อปี) เท่ากบั 9.2 บาทต่อไร่  

(2) ตน้ทุนแปรผนั อา้งอิงจากมูลนิธิมนัส าประหลงั ใชส้ารสารอะมีโทแซม 4 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร  เป็น
เงิน 5 บาทต่อไร่ ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองยนต ์ 30 บาทต่อไร่ รวม 35 บาทต่อไร่ ดงันั้นตน้ทุนโดยรวมจะอยูท่ี่  
(9.2 บาทต่อไร่+ 35 บาทต่อไร่) เท่ากบั 44.2 บาทต่อไร่ 

(3) การเปรียบเทียบตน้ทุนการชุบดว้ยแรงงานคนกบัเคร่ืองจกัร ประเมินจากรูปแบบการรับจา้งปลูกของ
เกษตรกรรายหน่ึง ในจงัหวดัสระแกว้พื้นท่ี 10 ไร่ จะคิดค่าปลูก 300 บาท/ไร่ จากเดิม 260 บาท/ไร่   โดยรวมค่า
ตดัใหเ้ป็นท่อนและค่าชุบแลว้ ใชท้่อนพนัธ์ุ 1,600 ท่อน/ไร่ ใชแ้รงงานปฏิบติังาน 7 คน มีค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้  40 
บาท/ไร่ เม่ือเทียบกบัการชุบด้วยเคร่ืองจักร 44.2  บาท/ไร่ แตกต่างกนั 4.2 บาท/ไร่  
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สรุปผล 
 เคร่ืองตน้แบบท่ีพฒันาข้ึน เหมาะส าหรับน าไปใชชุ้บท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัเพื่อป้องกนัเพล้ียแป้งสี
ชมพู ในลกัษณะเชิงป้องกนั ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายโดยรวมในการดูแลรักษานอ้ยกวา่การฉีดสารเคมีภายหลงัเกิดการ
ระบาด เม่ือเทียบค่าใชจ่้ายระหวา่งการชุบสารเคมีดว้ยแรงงานคน 40 บาท/ไร่ เทียบกบัเคร่ืองชุบ 44.2 บาท/ไร่ 
(อายใุชง้าน 10 ปี) พบว่าไม่แตกต่างกนัทั้งในประเด็นของค่าใช้จ่ายและเปอร์เซนต์ความงอกของท่อนพนัธ์ุ แต่
คณะผู้วจัิยคาดว่าผลลพัธ์ของคุณภาพของการชุบด้วยเคร่ืองจักรมีความเช่ือถือได้มากกว่า  โดยท่อนพนัธ์ุจะวาง
เป็นแถวในแนวนอนอย่างมีระเบียบและก าหนดเวลาการแช่สารเคมีของท่อนพนัธ์ุได้เท่ากนัทุกท่อน เป็นข้อดีกว่า
การชุบด้วยแรงงานคน ท่ีวางท่อนพนัธ์ุในอ่างและท่อนพนัธ์ุวางไม่เป็นแถว รวมทั้งการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง
จะท าใหเ้กิดความเหน่ือยลา้ จะเร่งชุบท่อนพนัธ์ุใหเ้สร็จเร็ว ๆ เน่ืองจากรูปแบบการจา้งเป็นแบบเหมาจ่ายต่อ
พื้นท่ีปลูกทั้งหมด นอกจากน้ียงัสามารถดดัแปลงเคร่ืองชุบไปใชง้านดา้นอ่ืนไดอี้ก เช่น การชุบสารป้องกนัเช้ือรา 
สารเร่งราก เป็นตน้ 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั โดยในปี 2556 ไดเ้ผยแพร่แก่เกษตรกรในจงัหวดั

นครราชสีมา 3 คร้ัง จงัหวดัชยัภูมิ 1 คร้ัง  ส่วนในปี 2557 จะน าไปเผยแพร่แก่เกษตรกรในจงัหวดันครราชสีมา 
ในบริเวณพื้นท่ีมีประวติัการระบาดของเพล้ียแป้งสีชมพู  
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มนัสะอาด.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  
5.สถาบนัพฒันามนัส าปะหลงั. 2552.สรุปสถานการณ์การระบาดของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัในประเทศไทย.
บญัญติั แหวนแกว้. มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย 
http://home.kku.ac.th/nbcrc/nbcrckku/cassava/bunyag.files/frame.htm สืบคน้ เมษายน 2554 
6.สถาบนัพฒันามนัส าปะหลงั:2552. ขอ้มูลเผยแพร่ การป้องกนั และก าจดัเพล้ียแป้ง ท่ีระบาดในแปลงปลูกมนั
ส าปะหลงั. มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย  
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http://home.kku.ac.th/nbcrc/nbcrckku/cassava/bunyag.files/frame.htm%20สืบค้น
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ภาคผนวก (แผน่พบัเผยแพร่) 

 
 

 


	บทนำ
	ระเบียบวิธีการวิจัย

