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7. บทคัดย่อ   :   

บทคัดย่อ 

 ต้นแบบเครื่องบ ำรุงตออ้อยแบบอัตโนมัตินี้  ได้ออกแบบสร้ำงเพ่ือใช้ทดสอบกับแทรคเตอร์ขนำดกลำง 

36-50 แรงม้ำโดยมีขนำดเครื่องประมำณ 1 x 1เมตร รับก ำลังขับจำกเพลำอ ำนวยก ำลังของรถแทรคเตอร์  

เครื่องต้นแบบที่สร้ำงขึ้นส ำหรับกำรตัดอ้อยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท ำให้ได้หน่ออ้อยใหม่ที่มีควำมแข็งแรง  กำร



ทดสอบพบว่ำ กำรเลือกใช้ใบมีดตัดที่มีลักษณะวงเดือนให้ผลกำรตัดที่ดีกว่ำใบมีมีดตัดแบบเหล็กแบน ควำมเร็ว

รอบกำรตัดที่ใช้ทดสอบไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติ  ส่วนระบบส่งก ำลังที่ใช้โซ่ กับชุดเกียร์อัตฺโนมัติ  CVT 

ไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติ ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05  ด้วยเช่นกัน 

ค ำส ำคัญ  :  อ้อย , ตออ้อย 

    Abstract  

 . This model of automatic sugar cane Designed to be used with 36-50 horsepower 

medium-sized tractors, the machine measures 1 x 1m. It is driven from the tractor's power 

shaft. The prototype built for sugarcane cutting is another way to make new sugar cane 

shoots. The test found. The choice of a cutting knife with a circular shape gives better 

cutting results. The blade has a flat steel cutter. The cut-off speed was not statistically 

different. Chain transmission system CVT gearboxes are not statistically different. At the 0.05 

significant  

  Keyword : sugarcane ,  Ratoons 

8. ค าน า 

  อ้อยเป็นพืชที่มีกำรปลูกเป็นแถว มีระยะห่ำงระหว่ำงแถวตั้งแต่ 80-180 เซนติเมตร ปลูกได้

ทั้งแบบร่องคู่ และร่องเดี่ยว ขึ้นอยู่กับลักษณะกำรเจริญเติบโตของแต่ละพันธุ์อ้อย และควำมอุดมสมบูรณ์ของ

ดินและน้ ำอีกทั้งเมื่อปลูกแล้วอ้อยยังสำมำรถเก็บเกี่ยวได้หลำยครั้ง หรือเรียกว่ำกำรไว้ตอ เพรำะหลังจำกกำร

เก็บเกี่ยวผลผลิตหรือกำรตัดต้นอ้อยออกไปแล้วตออ้อยที่อยู่ใต้ผิวดินสำมำรถแตกหนอขึ้นมำใหม่ได้ซึ่งเป็นส่วน

ส ำคัญที่ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตอ้อยลดลงและเก็บเกี่ยวก ำไรได้มำกขึ้น  เนื่องจำกไม่ต้องลงทุนเรื่องกำรเตรียม

แปลง พันธุ์อ้อย และต้นทุนกำรปลูก ตั้งแต่ปีที่ 2 จนถึงอำยุตอสุดท้ำย ซึ่งปกติจะสำมำรถไว้ได้ 2-3 ตอ แต่มี

เกษตรกรบำงรำยที่สำมำรถได้มำกกว่ำนี้แต่ต้องอำศัยกำรบ ำรุงตออ้อยให้สมบูรณ์ในทุกปีซึ่งถือเป็นส่วนส ำคัญที่

ช่วยให้อ้อยสำมำรถแตกหนอได้มำก ระบบรำกแข็งแรง ได้ผลผลิตดีทั้งคุณภำพ และปริมำณกำรดูแลรักษำ

แปลงนั้นหมำยถึง กำรปลูกซ่อม กำรป้องกันก ำจัดวัชพืช กำรพรวนดิน กำรใส่ปุ๋ย กำรให้น้ ำ และกำรป้องกัน

ก ำจัดโรค แมลงและศัตรูอ่ืนๆแต่ปัจจุบันนี้จำกปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนและค่ำจ้ำงที่แพงขึ้นเป็นปัจจัย

ส ำคัญที่ท ำให้ชำวไร่ไม่สำมำรถดูแลแปลงได้เต็มที่ จนท ำให้อ้อยตอไม่สมบูรณ์ ศัตรูพืชท ำลำยได้ง่ำย ได้ผลผลิต

น้อยกว่ำ 10 ตันต่อไร่ ซึ่งถือว่ำได้ผลก ำไรน้อยลงมำกจึงต้องท ำกำรรื้อตอปลูกใหม่ปัจจุบันชำวไร่เริ่มมีกำรใช้

เครื่องจักรกลกำรเกษตรมำทดแทนแรงงำนในขั้นตอนกำรดูแลแปลงมำกขึ้น เช่นขั้นตอนกำรฉีดพ่นสำรป้องกัน



ก ำจัดวัชพืช กำรพรวนดิน และกำรใส่ปุ๋ย โดยใช้แทรกเตอร์เข้ำท ำงำนในแปลง เป็นกำรลดกำรใช้แรงงำน ทั้งยัง

ลดต้นทุนกำรผลิตและมีควำมสะดวกในกำรท ำงำน  

จำกแนวโน้มต้นทุนกำรผลิตอ้อยที่นับวันจะสูงขึ้น โดยเฉพำะต้นทุนของกำรปลูกอ้อย ดังนั้น ผลก ำไรที่

แท้จริงของกำรท ำไร่อ้อยจึงอยู่ที่ “อ้อยตอ” เนื่องจำกกำรต้นทุนของอ้อยตอต่ ำกว่ำอ้อยปลูกมำก เนื่องจำกไม่

ต้องเสียค่ำเตรียมดิน ค่ำปลูก และค่ำท่อนพันธุ์ โดยทั่วไป อ้อยตอสำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่ำ และมี

คุณภำพควำมหวำนมำกกว่ำอ้อยปลูก เนื่องจำกมีอำยุกำรเจริญเติบโตมำกกว่ำ หำกสำมำรถไว้ตอได้นำน โดยที่

ผลผลิตไม่ต่ ำกว่ำ 10 ตัน/ไร่ ย่อมท ำให้เกษตรกรชำวไร่อ้อยมีรำยได้สุทธิสูงสุด แต่เป็นเรื่องที่น่ำเสียดำย  ที่

เกษตรกรส่วนมำกจะไม่เห็นควำมส ำคัญของอ้อยตอ ไม่ดูแลเอำใจใส่เท่ำที่ควร ท ำให้อ้อยตอไม่ค่อยได้ผล ไว้ตอ

ได้เพียง 1-2 ปี ทั้งๆ ที่อ้อยเป็นพืชที่สำมำรถไว้ตอได้มำกกว่ำ 3 ปี 

กำรลดต้นทุนกำรปลูกอ้อยเป็นสิ่งส ำคัญ เนื่องจำกต้นทุนในกำรปลูกอ้อยครั้งแรกจ ำเป็นต้องลงทุนสูงถึง

ประมำณ 5,000-7,000 บำทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรบำงรำยถึงกับไม่มีผลก ำไรในกำรปลูกอ้อยส ำหรับปีแรก 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่สำมำรถบ ำรุงรักษำตออ้อยหรือปลูกอ้อยไว้ตอได้หลำยรุ่น จะเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิต

และมีผลก ำไรสิทธิเพ่ิมมำกขึ้น แต่ทั้งนี้กำรบ ำรุงอ้อยตอ จ ำเป็นต้องอำศัยเครื่องจักรกลเพ่ือทุ่นแรงเนื่องจำก

ปัจจุบัน ภำคเกษตรกรรมขำดแคลนแรงงำน ประกอบกับเทคนิคกำรบ ำรุงตออ้อย เพื่อให้อ้อยมีผลผลิตต่อไร่สูง

และมีปริมำณน้ ำตำลที่มำก จะท ำให้ได้ผลก ำไรสิทธิมำกข้ึนตำมไปด้วย 

9. วิธีด าเนินการ                         :  

 โครงกำรพัฒนำเครื่องบ ำรุงอ้อยตออัตโนมัติ เป็นโครงกำรวิจัยที่มีลักษณะนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ซึ่ง

เพ่ือให้เกิดควำมสมบูรณ์ในเชิงวิจัยได้ก ำหนดวิธีวิจัยดังนี้ 

 กำรศึกษำในโครงกำรนี้  เน้นกำรทดสอบต้นแบบกับอ้อยตอ โดยใช้เครื่องต้นแบบ ท ำกำรทดสอบกับ

อ้อยที่ผ่ำนกำรตัด ไม่เกิน 15 วัน โดยได้ก ำหนดปัจจัยที่ท ำกำรศึกษำคือ 

 1. ชนิดของใบมีดที่ใช้ตัดตออ้อย 

 2. ควำมเร็วเชิงเส้นใบมีดตัด 

  1. เครื่องมือและอุปกรณ์  

 -  ต้นแบบเครื่องบ ำรุงอ้อยตออัตโนมัติ 

 -  เครือ่งวัดควำมเร็วรอบ 

 -  สำยวัดควำมยำว 



 -  นำฬิกำจับเวลำ 

 -  เวอร์เนียคำลิปเปอร์ 

 -  แบบชุดเก็บข้อมูล 

           - อุปกรณ์ส ำหรับกำรภ่ำยภำพ 

           - กรอบเหล็กส ำหรับกำรก ำหนดพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

           - ชุดเกียร์ CVT ส ำหรับเครื่องยนต์เอนกประสงค์ รับแรงบิดมำกมำก 6  hp 

           - ชุดเฟืองและโซ่ขับ ขนำดเบอร์ 60 

 

 

  2. กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน 

 โครงกำรวิจัยนี้ มีควำมจ ำเป็นต้องศึกษำ ข้อมูลพ้ืนฐำนก่อนท ำกำรออกแบบสร้ำงต้นแบบ ซึ่งข้อมูลที่

จ ำเป็นประกอบไปด้วย วิธีกำรบ ำรุงตออ้อยของเกษตรกร  เครื่องมือที่เกษตรกรชำวไร่อ้อยใช้ส ำหรับกำรบ ำรุง

ตออ้อย  

  3. แผนกำรทดลอง 

 เนื่องจำกเป็นกำรเปรียบเทียบถึงผลที่เกิดขึ้นกับกำรปรับปรุงต้นแบบ จึงใช้วิธีเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย

ส ำหรับกำรทดลองควำมเร็วรอบในกำรตัด 3 ระดับด้วยวิธี One way anova  ส่วนกำรทดลองกำร

เปรียบเทียบระหว่ำงรูปแบบกำรส่งก ำลังระหว่ำงโซ่กับชุดเกียร์ CVT ใช้วิธีเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยด้วยวิธี T-test 

  4. ค่ำชี้ผลกำรศึกษำ 

 กำรศึกษำนี้ได้ก ำหนดค่ำชี้ผล ส ำหรับใช้ในกำรทดสอบคือจ ำนวนปริมำณตออ้อยที่ถูกตัดด้วย

เครื่องต้นแบบ ในระยะที่เก็บข้อมูล 1 เมตรและค ำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยแยกลักษณะของตออ้อยเป็น 2 

แบบคือ 

    4.1. ตออ้อยดี คือตออ้อยที่สำมำรถแตกหน่อได้หลังกำรตัด 



    4.2. ตออ้อยไม่ดี คือตออ้อยที่ถูกตัดแล้ว ไม่สำมำรถแตกหน่อได้อีก เช่นตอ

ที่โค่น ออกจำกดินเป็นต้น 

  5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำรวิจัย 

 ด ำเนินงำนภำยใต้งบประมำณประจ ำปี 2559 และ 2560 ( 2 ปี )  โดยด ำเนินสร้ำงต้นแบบและ

ห้องปฏิบัติกำรของศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น  และทดสอบต้นแบบภำคสนำมในพื้นที่แปลงเกษตรกร 

ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ 

 

10. ผลการทดลองและวิจารณ์   

 จำกกำรศึกษำวิธีกำรบ ำรุงอ้อยตอของเกษตรกรพบว่ำเมื่อเกษตรกรท ำกำรตัดอ้อยและปล่อยตอไว้

อ้อยมำกกว่ำ 1 ครั้งหรือ 1 รุ่นเกษตรบำงรำยจะท ำกำรแต่งตออ้อยด้วยกำรตัดหรือสับให้ตอชิดดิน ก่อนจะท ำ

กำรให้ปุ๋ยโดยใช้จอบหรือ เครื่องตัดหญ้ำพ่วงแทรคเตอร์ในกำรตัดแต่ง กำรตัดแต่งด้วยแรงงำนจะใช้เวลำนำน

และไม่สะดวก ส่วนกำรใส่ให้ได้ระดับควำมลึกท่ีเหมำะสมนั้น เกษตรกรจะใช้วิธีกำรหว่ำนแล้วไถกลบเมื่ออ้อยมี

อำยุ 3-4 เดือน เกษตรกรที่มีเครื่องฝังปุ๋ยจะท ำได้โดยง่ำยและควบคุมควำมลึกได้สะดวกยิ่งกว่ำ   เกษตรกรบำง

รำยมีแนวคิด เพ่ือลดต้นทุนค่ำปุ๋ยซึ่งใช้ วิธีใช้ริปเปอร์แหวกกลำงกอแล้วใส่ปุ๋ย   จะลดต้นทุนเรื่องค่ำปุ๋ยลงถึง

เกือบ 50 เปอร์เซ็นตโ์ดยทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับควำมชื้นของดินด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 รูปแบบกำรบ ำรุงตออ้อย แบบเกษตรกร 

(http://modernfarmers.blogspot.com,16/06/2557) 

     การออกแบบและการสร้างต้นแบบ 



 ต้นแบบเครื่องบ ำรุงตออ้อยแบบอัตโนมัตินี้  ได้ออกแบบสร้ำงเพ่ือใช้ทดสอบกับแทรคเตอร์ขนำดกลำง 

36-50 แรงม้ำโดยมีมิติขนำดเครื่องเครื่องประมำณ 1 X 1 เมตร รับก ำลังขับจำกเพลำอ ำนวยก ำลังของรถ

แทรคเตอร์ แล้วผ่ำนชุดเกียร์กลับทำง 90 องศำเพ่ือใช้ขับใบมีดตัดตอ โดยผ่ำนชุดเฟืองโซ่ส ำหรับทดรอบ และ

ปรับเปลี่ยนรอบได้ ส ำหรับใช้ในกำรทดสอบปัจจัยที่เกี่ยวกับควำมเร็วเชิงเส้นของใบมีดที่ใช้ส ำหรับกำรตัดตอ  

ส ำหรับใบมีดที่ใช้ในกำรกดตัดรำกจะประกอบอยู่ด้ำนข้ำงของตัวเครื่องที่ใช้สปริงแบบเกลียวขด ส ำหรับกำรยก

ตัวขึ้นลงตำมลักษณะพ้ืนที่ โดยมีระยะห่ำงปรับได้ช่วงกว้ำงสุดประมำณ 1 เมตร  ใบที่ใช้ส ำหรับประกอบกับชุด

ตัดตอจะประกอบไปด้วยชุดขับที่ใช้เพลำหมุนขับใบที่บรรจุในเหล็กท่อกลมที่ป้องกันกำรม้วนพันของใบอ้อย  

ใบตัดตอจะประกอบอยู่ด้ำนล่ำงโดยตัวเครื่องจะประกอบใบตัดส ำหรับกำรทดสอบได้ 2 แบบคือ ใบตัดแบบวง

เดือนและใบตัดแบบใบมีดแบน และครอบด้วยชุดเหล็กแผ่นเพ่ือป้องกันอันตรำย จำกกรณีใบตัดหลุดจำก

ตัวเครื่องเนื่องจำกกำรทดสอบหรือกำรใช้งำน 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 3 ต้นแบบส ำหรับใช้ทดสอบ 

การเก็บข้อมูลและผลการทดลอง 

 เพ่ือทดสอบควำมเหมำะสมของลักษณะใบมีดที่ใช้ส ำหรับกำรตัดตออ้อย โดยใช้ใบมีด 2 ลักษณะตำม

รูป  

 

 

 

 
A B 



รูปที่ 4 ลักษณะใบมดีที่ใช้ส ำหรับกำรทดสอบตัดตออ้อย    (A) ใบมีดแบบแบน (B) ใบมีดแบบวงเดือน 

 

ท ำกำรทดสอบควำมเร็วใบมีดส ำหรับกำรตัดตออ้อย 3 ระดับได้แก่ 2,000  3,000 และ 4,000 รอบ

ต่อนำที  โดยเปรียบเทียบลักษณะใบมีด 2 แบบคือ A และ B ตำมรูปโดยก ำหนดระยะกำรเก็บข้อมูล

พ้ืนที่ควำมยำว 1 เมตร และนับผลกำรตัดตอในพ้ืนที่ โดยแต่ละควำมเร็วรอบทดสอบ 3 ซ้ ำ  

 จำกกำรทดสอบต้นแบบเบื้องต้นพบว่ำใบมีดลักษณะรูป 4A เมื่อควำมเร็วรอบต่ ำจะท ำให้เกิดกำรตัดที่

ไม่ขำดและเกิดกำรงัดตออ้อยขึ้นจำกดิน ท ำให้เกิดควำมเสียหำยซึ่งไม่สำมรถเก็บข้อมูลเชิงสถิติได้  จึงได้

ปรับเปลี่ยนเป็นใบมีดลักษณะวงเดือนรูป 4B กำรทดสอบเบื้องต้นพบว่ำ ใบมีดลักษณะวงเดือน ท ำงำนได้ดี

ถึงแม้ว่ำควำมเร็วรอบจะต่ ำ แต่พบปัญหำคือ พ้ืนที่หน้ำตัดกำรท ำงำนแคบ ตัดแต่งตออ้อยไม่หมดแถว จึง

จ ำเป็นต้องปรับปรุงเครื่องต้นแบบโดยได้เพ่ิมจ ำนวนใบตัดแบบวงเดือนให้มีจ ำนวนสองใบเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในกำร

ตัดตอให้ครอบคลุม กอ่นกำรเก็บข้อมูลและกำรทดสอบครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ต ำแหน่งกำรติดตั้งใบมีด 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

รูปที่ 6 กำรทดสอบหำลักษณะใบมีดที่เหมำะสม 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 ลักษณะของตออ้อย ท่ีถูกตัดด้วยใบมดี 

 เมื่อท ำกำรแก้ไขต้นแบบ ได้ด ำเนินกำรทดสอบเครื่องต้นแบบ เพ่ือตัดตออ้อย โดยใช้ใบแบบวงเดือน

เป็นใบส ำหรับตัดและเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพ้ืนที่ในกำรตัด จึงได้แก้ไขต้นแบบให้เป็นแบบสองใบวำงแนวระดับ

เดียวกัน โดยทดลองใช้ควำมเร็วเครื่องยนต์ส ำหรับกำรทดสอบ 3 ระดับ และได้เก็บข้อมูลลักษณะตอที่ถูกตัด 

ในกรอบจำกกำรสุ่ม จำกบล็อกขนำด 1 ตำรำงเมตร จำกนั้นประเมินคุณภำพของตออ้อย ซึ่งผลจำกกำรทดลอง

เบื้องต้นนี้ท ำให้ได้ ผลกำรทดสอบ ตำมตำรำง 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ผลกำรทดสอบกำรตัดตออ้อย จำกเครื่องต้นแบบ ใบมีดตัดแบบวงเดือน 



ความเร็วรอบเครื่องยนต์  (rpm) ซ้ า จ านวนตออ้อยดี 

1,500 1 85.71 

 

2 93.33 

 

3 100.00 

ค่าเฉลี่ย   93.02 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   5.84 

2,000 1 93.75 

 

2 100.00 

 

3 86.67 

ค่าเฉลี่ย   93.47 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   5.45 

2,500 1 87.50 

 

2 100.00 

 

3 89.47 

ค่าเฉลี่ย   92.32 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   5.49 

 ผลกำรวิเครำะห์ผลของควำมเร็วรอบเครื่องต้นก ำลังที่ขับชุดใบมีดตัดตออ้อย กับปริมำณตออ้อยดีที่

เกิดจำกกำรตัดด้วยวิธีเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของควำมเร็วรอบ 3 ระดับด้วยวิธี one way anova    ที่ระดับ

นัยส ำคัญที่ก ำหนดคือ 0.05 พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติจึงสรุปว่ำใช้ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ใน 3 ระดับ

นี้ปริมำณจ ำนวนตออ้อยดีไม่มีควำมแตกต่ำงกัน ทั้งนี้อำจเนื่องจำกอัตรำทดของรอบใบมีด ที่มีค่ำสูง จึงท ำให้

ใช้ได้ทุกระดับควำมเร็ว แต่ควรค ำนึงถึงอัตรำกำรสิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิงด้วยเช่นกัน 

 



 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 ลักษณะสภำพก่อนและหลงักำรตัดตอ 

 กำรปรับและแก้ไขต้นแบบ จำกผลของกำรทดสอบ ท ำให้ทรำบว่ำในระดับควำมเร็วรอบกำรตัดที่รอบ

ต่ ำจะท ำให้ใบมีดตัดมักจะหยุดติด อำจเกิดจำกแรงบิดของกำรตัดไม่เพียงพอ ซึ่งท ำให้ต้องคอยเร่งเครื่อง

ประคองกำรท ำงำนอยู่ตลอดเวลำ จึงมีแนวคิดส ำหรับกำรปรับปรุงต้นแบบโดยใช้อัตรำทดแบบ CVT 

(continuously variable transmission) เพ่ือใช้เป็นอัตรำทดอัตโนมัติส ำหรับกำรปรับรอบจำกกำรขับใบ

ตัดเปรียบเทียบกับกำรเปลี่ยนจำกระบบขับด้วยสำยพำนเป็นโซ่ขับ เพ่ือลดกำรติดขัดของใบตัดและรักษำ

แรงบิดของกำรตัดให้คงที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

A 

B 

รูปที่ 9 ต ำแหน่งกำรปรับเปลี่ยนระบบส่งก ำลัง ทดสอบเปรยีบเทียบ 

 



 

 

 

 

รูปที่ 10 กำรทดสอบต้นแบบ หลังกำรปรับปรุง 

ตารางท่ี 2 ผลกำรทดสอบกำรตัดตออ้อย ที่ปรับเปลี่ยนระบบส่งก ำลัง 

แบบการส่งก าลัง ซ้ า จ านวนตออ้อยดี (%) 

CVT (A) 1 70.30 

 

2 85.60 

 

3 92.50 

 

4 87.20 

 

5 89.30 

เฉลี่ย   83.90 

ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน   8.60 

โซ่ขับ (B) 1 72.70 

 

2 65.50 

 

3 78.10 

 

4 80.80 

 

5 92.30 

เฉลี่ย 
  

77.88 

ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน   9.96 

 



 จำกผลผลกำรทดสอบเมื่อปรับเปลี่ยนระบบกำรส่งก ำลัง ให้เป็นแบบ CVT (A) เปรียบเทียบกับ กำรใช้

โซ่ขับ (B) เก็บข้อมูลเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยด้วยวิธี T-test ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 เมื่อใช้ควำมเร็วรอบขับ

เครื่องยนต์คงที่ 2,000 รอบต่อนำที พบว่ำลักษณะของตออ้อยที่ถูกตัด จ ำนวนตออ้อยดี ไม่มีควำม

แตกต่ำงทำงสถิติ สรุปผลคือกำรใช้โซ่ขับกับกำรใช้ชุดเกียร์ CVT ปริมำณจ ำนวนตออ้อยดีไม่มีควำม

แตกต่ำงกันในทำงสถิติ  

 

 

 

 

11. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

  กำรทดสอบด้วยกำรตัดตออ้อยให้ชิดดินด้วยเครื่องต้นแบบ ที่สร้ำงขึ้นนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จ ำท ำ

ให้ได้หน่ออ้อยใหม่มีควำมแข็งแรง  ซึ่งต้นแบบที่สร้ำงขึ้นเพ่ือใช้ในกำรศึกษำนี้เหมำะส ำหรับรถแทรคเตอร์

ขนำดกลำง 36- 50 แรงม้ำ ซึ่งผลกำรทดสอบพบว่ำ กำรเลือกใช้ใบมีดตัดที่มีลักษณะวงเดือนให้ผลกำรตัดที่

ดีกว่ำ ใบมีมีดตัดแบบเหล็กแบน ควำมเร็วรอบในกำรใช้ทดสอบกำรตัดไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติกับ

ปริมำณจ ำนวนตออ้อยดี  ส ำหรับหรับระบบส่งก ำลังที่ใช้โซ่ กับชุดเกียร์อัตฺโนมัติ  CVT ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน

ในทำงสถิติ ด้วยเช่นกัน 

12. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

 โครงกำรพัฒนำเครื่องบ ำรุงอ้อยตออัตโนมัตินี้ เป็นหนึ่งในชุดโครงกำรเครื่องจักรกลอัตโนมัติส ำหรับ

อ้อย โดยด ำเนินกำรเป็นระยะเวลำ 2 ปีคือ ปี 2559-2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือกำรลดกำรใช้แรงงำน

เกษตรกร ในกำรบ ำรุงตออ้อยที่ตัดแล้วให้มีควำมสมบูรณ์ ด้วยวิธีกำรตัดตอให้สั้นชิดดินซึ่งจะท ำให้เกิดหน่อ

ใหม่ที่มีควำมแข็งแรง แต่เกษตรกรยังขำดเครื่องมือที่เหมำะสมส ำหรับวิธีกำรนี้และหวังว่ำจะเป็นประโยชน์

ส ำหรับ เกษตรกรชำวไร่อ้อยที่จะใช้วิธีดังกล่ำวนี้เพื่อทดแทนแรงงำน 

13. เอกสารอ้างอิง 

กอบเกียรติ ไพศำลเจริญและคณะ,2549  .ผลของกำรไถตัดรำกอ้อยและปุ๋ยไนโตรเจนอัตรำ         
             ต่ำง ๆ ที่มีต่ออ้อยตอที่ปลูกในดินทรำย .กำรประชุมวิชำกำรอ้อยและน้ ำตำล  
             แห่งชำติครั้งท่ี 6 จงัหวัดนครสวรรค์. 
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