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TAM-23 

วิจัยลละพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันส้าปะมลัง 

*คุรุวรรณ๑ ภามาตย๑1ประสาท  แสงพันธุ๑ตา2พุทธธินันทร๑ จารุวัฒน๑1 
สากล วีรยิานันท๑1 นิวัต อาระวิล1ณฐัสิทธิ์  อยูํเย็น1 และ เทียนชัย เหลาลา1 

1 ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตรอ.เมือง จ. จันทบุรี 22000 
2 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืชสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ10900 

ผู้เขียนติดต่อ: คุรุวรรณ์ ภามาตย์  E-mail: com kuruwan@yahoo.com 

บทคัดย่อ 

เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง สําหรับทดแทนการใช๎แรงงานคน แก๎ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลด
ความเหนื่อยล๎า ลดต๎นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกมันสําปะหลัง  ได๎เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังต๎นแบบที่มี
ชุดปูอนทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังลักษณะเป็นทรงกระบอกติดจานหมุนเพื่อบรรจุลําต๎นมันสําปะหลัง ใบมีดตัดแบบเลื่อยวงเดือน
ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 12 นิ้ว 120 ฟัน ใช๎ต๎นกําลังเป็นมอเตอร๑ไฟฟูาขนาด 1 แรงม๎าสํงกําลังด๎วยสายพาน ความยาวในการตัด
ทํอนพันธุ๑สามารถปรับตั้งได๎ ยาว 25-30 เซนติเมตร เป็นแบบตัดขวางตรง เพื่อใช๎ในการปลูกทั้งแบบใช๎แรงงานคนและการปลูกด๎วย
เครื่องปลูก เครื่องตัดฯมีอุปกรณ๑ทําเครื่องหมายที่ทํอนพันธุ๑เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต๎องในการพิจารณาทิศทางสํวนปลาย
ของทํอนพันธุ๑ ในการปลูกด๎วยแรงงานคน ทดสอบตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังเส๎นผําศูนย๑กลางลําต๎นขนาด 10-45 มิลลิเมตร มี
ความสามารถในการตัดทํอนพันธุ๑ 3,339 ทํอน/ช่ัวโมง ทํอนพันธุ๑ที่ได๎มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือน๎อยกวํา 3% รอยตัด
เรียบ และมีความยาวทํอนพันธุ๑สม่ําเสมอ การทํางานใช๎คนควบคุมเครื่องมือและการปูอนทํอนพันธุ๑ฯ 1 คน เครื่องมือสามารถ
ทดแทนการตัดเตรียมทํอนพันธุ๑ด๎วยแรงงานคน 2-3 คน ลดความเหนื่อยล๎าของการใช๎แรงงานคนตัด และความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
จากการใช๎เครื่องมือในการตัดทํอนพันธุ๑ ทํอนพันธุ๑แตกเสียหายต่ํากวํา และมีแนวโน๎มมีเปอร๑เซ็นต๑การงอกสูงกวํารูปแบบปฏิบัติเดิม
ของเกษตรกรเมื่อนําไปปลูก สํงผลให๎มีผลผลิตตํอไรํสูงขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมันสําปะหลัง   

ค้าส้าคัญ: เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันส้าปะมลัง; การตัดท่อนพันธุ์มันส้าปะมลัง 

1. บทน้า 

ประเทศไทยนับเป็นผู๎ผลิตมันสําปะหลังอันดับต๎นๆ
ของ และประเทศไทยยังเป็นผู๎สํงออกผลิตภัณฑ๑มันสําปะหลัง
รายใหญํที่ สุดของโลก โดยมีสัดสํ วนการตลาดถึ ง 90 
เปอร๑เซ็นต๑ ภาพรวมการผลิตมันสําปะหลังในปีการผลิต 
2555/2556 มีการปรับเปลี่ยนพืชเพาะปลูกในหลายจังหวัด 
แตํในภาพรวมพื้นที่ เพาะปลูกมันสําปะหลังทั้งประเทศ
ใกล๎เคียงกับฤดูกาลที่ผํานมา โดยพื้นท่ีที่ลดลงได๎แกํพื้นท่ีใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เกษตรกรหันไปปลูกอ๎อย
และยางพารา นอกจากนั้นพื้นท่ีบางสํวนของจังหวัดจันทบุรี 
ปรับเปลี่ยนไปปลูกลําไย สํวนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ได๎แกํหลาย

จังหวัดทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 
ซึ่งปลูกมันสําปะหลังทดแทนในพื้นที่ข๎าวโพด มีพื้นที่เก็บ
เกี่ยวมันสําปะหลังปี 2554/55 (ต.ค.-ก.ย.) 7,911,323 ไรํและ 
พื้นท่ีเก็บเกี่ยวปี 2555/56 (ต.ค.-ก.ย.) 7,905,056ไรํลดลง 
0.08 %(สมาคมการค๎ามันสําปะหลังไทย,2555) 

ในปัจจุบันการปลูกมันสําปะหลังยังใช๎แรงงานคนเป็น
หลัก ซึ่งต๎องใช๎เวลาและแรงงานจํานวนมาก โดยต๎นทุนในการ
เตรียมทํอนพันธุ๑และการปลูกมีสัดสํวนร๎อยละ 7 ของต๎นทุน
การผลิตมันสําปะหลังทั้งหมด (สุรพงษ๑ และคณะ, 2550) เมื่อ
มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังมากขึ้น ก็จําเป็นต๎องใช๎แรงงาน
จํานวนมาก เพื่อเตรียมทํอนพันธุ๑ อีกทั้ง การตัดทํอนพันธุ๑ด๎วย
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มีดจะทําให๎ทํอนพันธุ๑แตกเสียหายบางสํวน เมื่อนําไปปลูก 
เปอร๑เซ็นต๑การงอกจะต่ํา ทําให๎ผลผลิตตํอไรํต่ําไปด๎วย   

การผลิตมันสําปะหลังนั้น ขั้นตอนการเตรียมพันธุ๑
และการปลูกนับวํามีความสําคัญตํอผลผลิตมันสําปะหลังมาก
เนื่องมาจากการปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยนั้นเป็นการ
ปลูกตามฤดูกาล โดยจะปลูกในชํวงต๎นฤดูฝน และในชํวง
ปลายฤดูฝน หากปลูกช๎าไมํทันตามฤดูกาลอาจเกิดความ
เสียหายตํอทํอนพันธุ๑ ทํอนพันธุ๑ไมํงอกและตาย ทําให๎เกิด
ความสูญเสียทั้งคําใช๎จํายและแรงงาน และขั้นตอนในการ
ปลูกมันสําปะหลังนั้น ต๎องการความประณีตตั้งแตํการตัด
ทํอนพันธุ๑ การปลูก ซึ่งในการปักทํอนพันธุ๑นั้น ต๎องปักทํอน
พันธุ๑ด๎านโคนลงบนดิน ต๎องใช๎ความชํานาญในการสังเกตทํอน
พันธุ๑  หากปักทํอนพันธุ๑ด๎านยอดลง ทํอนพันธุ๑จะไมํงอก 
วิธีการปลูกมันสําปะหลังที่เหมาะสมให๎ผลผลิตสูงคือการปลูก
ด๎วยวิธีการปักทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังให๎ตั้งตรงหรือเอียงได๎ไมํ
เกิน 45 องศา ให๎มีความลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร 
สําหรับการปลูกต๎นฤดูฝน และลึก 10-15 เซนติเมตร สําหรับ
การปลูกปลายฤดูฝน การปักทํอนพันธุ๑ตั้งตรงทําให๎รากและ
หัวออกรอบโคนต๎นอยํางสมดุลดีกวําการปักเอียง (กรม
วิชาการเกษตร, 2551) ซึ่งการปลูกมันสําปะหลังนั้นจะมีทั้ง
แบบยกรํองและแบบไมํยกรํอง ขึ้นอยูํกับสภาพพื้นที่ และ
สภาพดิน หากปลูกแบบยกรํองการปักทํอนพันธุ๑ก็จะปักเป็น
แนวบนสันรํอง แตํหากปลูกแบบไมํยกรํอง เกษตรกรจะทํา
การขึงเชือกเป็นเส๎นตรงเป็นแนวอ๎างอิงในการปลูกเพื่อให๎แถว
ปลูกตรง 

ในการปลูกมันสําปะหลังต๎องใช๎แรงงานคนเป็น
จํานวนมากตั้งแตํขั้นตอนการเตรียมทํอนพันธุ๑ที่ต๎องใช๎
แรงงานคนตัดทํอนพันธุ๑ โดยการเลือกต๎นมันสําปะหลังที่มี
อายุตั้งแตํ 8 เดือนขึ้นไป ตัดให๎เป็นทํอนๆ ยาวขนาดทํอนละ 
25-30 เซนติเมตร หรือมีจํานวนตาประมาณ 10 ตาตํอ 1 
ทํอนพันธุ๑ สําหรับพันธุ๑ที่ได๎รับความนิยม ได๎แกํ ระยอง 90  
เกษตรศาสตร๑ 50 ระยอง 5 ระยอง 72 ห๎วยบง 60 ระยอง 9 
ที่มีขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางของลําต๎น 2-6 เซนติเมตร ซึ่งใน
ขั้นตอนการตัดทํอนพันธุ๑ต๎องใช๎แรงงานคนจํานวนหนึ่งหรือ
แรงงานจ๎างซึ่งเป็นการเพิ่มต๎นทุนการผลิต ทํางานได๎ช๎า และ
เกษตรกรบางสํวนมีการพัฒนาเครื่องมือแบบงํายๆ หรือ
ประยุกต๑ใช๎เครื่องจักรเครื่องมือที่มีอยูํมาทําการตัดทํอนพันธุ๑ 

โดยพบวําสํวนใหญํไมํปลอดภัยในการใช๎งาน และทํอนพันธุ๑ที่
ตัดได๎มีการวางไมํเป็นระเบียบทําให๎สํวนปลายยอดกับสํวน
โคนสลับทิศทางกัน มีความยุํงยากในการคัดแยกให๎ทํอนพันธุ๑
อยูํในทิศทางเดียวกันกํอนนําไปปลูกในแปลง หรือไมํมีการคัด
แยกกํอนแตํใช๎ประสบการณ๑และความชํานาญของแรงงาน
ปลูกพิจารณาเอาสํวนโคนปักลงในดิน ซึ่งวิธีการนี้อาจเกิด
ความผิดพลาดเอาสํวนปลายปักลงในดินได๎โดยเฉพาะแรงงาน
ที่ขาดประสบการณ๑และขาดความรับผิดชอบ ตลอดจน
เสียเวลาในการปลูก และอาจไมํสามารถทําการปลูกได๎
ทันเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้การปลูกที่ผิดพลาดโดยการ
เอาสํวนปลายปักลงในดินนั้นทําให๎พันธุ๑ทํอนมันสําปะหลังไมํ
สามารถเจริญเติบโตได๎ดี หรือไมํงอก ซึ่งทําให๎เกิดความ
สูญเสียผลผลิตที่ควรจะได๎รับ เสียเวลา โอกาส และสูญเสีย
รายได๎ของครอบครัว โดยเฉพาะหากต๎องมีการเตรียมทํอน
พันธุ๑ในปริมาณมากสําหรับการปลูกในแตํละครั้ง ซึ่งต๎องใช๎
แรงงานและเวลามาก  ดังนั้นหากมีการพัฒนาเครื่องมือ
สําหรับตัดทํอนพันธุ๑ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยกับการ
ใช๎งาน จะทําให๎สามารถลดการใช๎แรงงาน ลดคําใช๎จําย ลด
ความสูญเสียผลผลิตที่ควรจะได๎รับ สามารถทํางานได๎สะดวก
และตํอเนื่องมากขึ้น  

ในปัจุบัน เกษตรกรมีการจัดเตรียมทํอนพันธุ๑มัน
สําปะหลังสําหรับการปลูกด๎วยแรงงานคนแบํงออกเป็น 2 
รูปแบบคือ 

1. ใช๎แรงงานคนในการตัดเตรียมทํอนพันธุ๑ โดยการ
ใช๎อุปกรณ๑ในการตัด เชํน การใช๎มีด ขวาน การใช๎เลื่อย เป็น
ต๎น 

2. การใช๎เครื่องมือในการตัดเตรียมทํอนพันธุ๑ โดย
เครื่องมือที่ใช๎ในการตัดเตรียมทํอนพันธุ๑ แบํงออกเป็น 

2.1) เครื่องมือที่ไมํใชํสําหรับการตัดทํอนพันธุ๑มัน
สําปะหลังโดยตรง แตํเกษตรกรนําเครื่องมือที่มีใช๎อยูํแล๎วมา
ดัดแปลงหรือปรับปรุงให๎สามารถตัดทํอนพันธุ๑ฯ เชํน การใช๎
โต๏ะตัดเลื่อยวงเดือน การใช๎เลื่อยยนต๑ การใช๎เครื่องตัดหญ๎า
แบบสะพายหลัง เป็นต๎น ดังรูปภาพที่ 1 
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รูปที่ 1  การตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังโดยการใช๎แรงงานคนในการตัด 

,การใช๎เครื่องมือรูปแบบตํางๆ 

2.2) เครื่องมือที่สร๎างและออกแบบมาสําหรับการตัด
ทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังโดยเฉพาะ ในประเทศไทย มีการใช๎
งานอยูํบ๎างในเกษตรกรบางพื้นท่ี เชํนการใช๎เครื่องตัดติดตั้ง
บนรถไถเดินตามในเกษตรกรพื้นที่ อ.ตากฟูา อ.ทําตะโก จ.
นครสวรรค๑ ผลิตโดยโรงงานในท๎องถิ่น  ต.หนองหลวง อ.ทํา
ตะโก จ.นครสวรรค๑ ดังรูปภาพที่ 2 

 

รูปที่ 2  ตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังโดยผลิตในโรงงานท๎องถิ่น  ต.หนอง
หลวง อ.ทําตะโก จ.นครสวรรค๑ 

เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังที่วิจัยและสร๎างโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ความสามารถในการทํางาน ตัดทํอนพันธุ๑ตรงได๎ 
5,200 ทํอนตํอช่ัวโมงและสามารถตัดเฉียงได๎เทํากับ 4798 
ทํอน/ช่ัวโมง ใช๎เช้ือเพลิง 0.6 ลิตรต๎อช่ัวโมง ดังรูปภาพที่ 3 

    
รูปที่ 3 เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังโดยคณะวิศวกรรมศาสตร๑ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2.อุปกรณ์ลละวิธีการ 

ในการออกแบบและสร๎างเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มัน
สําปะหลัง แบงํการดําเนนิงานเปน็ 3 ขัน้ตอน คือ  

• ศึกษาปัจจัยตํางๆ ที่มีผลกระทบตํอทํอนพันธุ๑มัน
สําปะหลัง  

• ออกแบบและสร๎าง 

• ประเมินผลเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง 

3.ผลลละวิจารณ์ 

3.1) ผลศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อท่อนพันธุ์มัน
ส้าปะมลัง 

ศึกษาลักษณะการปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกร 
คุณลักษณะของต๎นพันธุ๑มันสําปะหลังเพื่อเป็นข๎อมูลในการ
ออกแบบเครื่องมือเชํน ความยาวทํอนพันธุ๑ที่เหมาะสม 20-30 
เซนติเมตร ลักษณะของทํอนพันธุ๑ตรงไมํคดงอ มีเส๎นผําศูนย๑-
กลางลําต๎นพันธุ๑มันสําปะหลังขนาด 10-45 มิลลิเมตร มีตาที่
สมบูรณ๑ 10-20 ตา 

2.2)ผลออกลบบลละสร้าง 
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ในขั้นตอนการออกแบบและสร๎างต๎นแบบผู๎วิจัยได๎
ดําเนินการสร๎างเครื่องต๎นแบบ 2 เครื่องโดยมีหลักการทํางาน
ที่แตกตํางกันคือ 

1.รูปแบบทํอนพันธุ๑ฯเคลื่อนที่เข๎าหาใบมีดตัด 
2.รูปแบบใบมีดตัดเคลื่อนที่ เข๎าหาทํอนพันธุ๑มัน

สําปะหลัง 
โดยจากผลการทดสอบพบวําชุดทดสอบรูปแบบทํอน

พันธุ๑ฯเคลื่อนที่เข๎าหาใบมีดตัด มีความยุํงยากในการออกแบบ
และสร๎างน๎อยกวํารูปแบบใบมีดตัดเคลื่อนที่เข๎าหาทํอนพันธุ๑
มันสําปะหลัง รูปแบบทํอนพันธุ๑ฯเคลื่อนที่เข๎าหาใบมีดตัดมี
กลไกการทํางานไมํซับซ๎อนงํายตํอการสร๎างและซํอมแซม
บํารุงรักษา 

หลักการทํางานของเครื่องมือประกอบด๎วยสํวน
สําคัญ 2 สํวนคือ สํวนใบมีดตัดและชุดอุปกรณ๑ปูอนทํอนพันธุ๑ 
การทํางานของเครื่องมือ เมื่อต๎นพันธุ๑มันสําปะหลังถูกปูอนใน
กระบอกบรรจุต๎นพันธุ๑จะถูกกําหนดความยาวทํอนพันธุ๑ฯโดย
ระยะหํางของเลื่อยวงเดือนกับแผํนพื้นฯ และจะเคลื่อนที่เข๎า
หาใบเลื่อยวงเดือนและถูกตัดให๎ขาด ทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง
ที่ขาดจะรํวงหลํนลงในชํองเปิดของแผํนพื้นเครื่องมือ สํวนลํา
ต๎นพันธุ๑ที่เหลือจะถูกแผํนใบเลื่อยวงเดือนกั้นไว๎ไมํให๎รํวงบน
ชํองเปิด เมื่อชุดกระบอกบรรจุต๎นพันธุ๑เคลื่อนที่ผํานพ๎นใบมีด 
ต๎นพันธุ๑ที่เหลืออยูํจะรํวงหลํนลงยังแผํนพ้ืนเครื่องมือโดยไมํ
รํวงหลํนบนชํองเปิด และจะเคลื่อนที่หมุนวน เพื่อเข๎าสูํ
ขบวนการตัดใหมํอีกจนหมดทํอนพันธุ๑ 

ในขั้นตอนการออกแบบเบื้ องต๎นแยกเครื่องมือ
ออกเป็นสองสํวน โดยชุดกระบอกปูอนทํอนพันธุ๑มีอุปกรณ๑
ควบคุมความเร็วของกระบอกเพื่อหาความเร็วของกระบอก
ปูอนทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังที่เหมาะสม สํวนความเร็วรอบ
ของใบเลื่อยวงเดือนได๎จากผลการศึกษา (จาตุรงค๑ และคณะ, 
2550) พบวําความเร็วของการตัดที่เหมาะสมของการตัดต๎น
มันสําปะหลังด๎วยใบเลื่อยวงเดือน จํานวนฟันเลื่อยมากกวํา 
60 ฟันเลื่อย/เส๎นผําศูนย๑กลางใบเลื่อย 25.5 เซนติเมตร และ
ความเร็วรอบของใบเลื่อยมากกวํา 1200 รอบ/นาท ี

  

รูปที่ 4  เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มัน(ซ๎าย)รูปแบบใบมีดตัดเคลื่อนที่เข๎าหา
ทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง(ขวา)รูปแบบทํอนพันธุ๑ฯเคลื่อนที่เข๎า
หาใบมีดตัด 

จากเครื่องมือต๎นแบบดังกลําวผู๎วิจัยได๎ดําเนินการ
สร๎างต๎นแบบเพื่อใช๎ศึกษาตัวแปรและคําช้ีผลโดยผลการ
ทดสอบเครื่องต๎นแบบเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังแสดง
ดังตารางที่ 1 และรูปภาพที่ 5 

 
รูปที่ 5  เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังต๎นแบบที่สร๎างขึ้นและผลการ

ดําเนินการทดสอบเครื่องมือ 

จากผลการทดสอบเครื่ อ งมื อและศึ กษาหา
จุดบกพรํองในการทํางานของเครื่องมือ และจากข๎อมูลการ
ทดสอบนํามาปรับปรุงจนได๎เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง
ต๎นแบบที่มีความสามารถทํางานได๎ดี โดยมีการปรับปรุงขนาด
ของเครื่องมือให๎เล็กลงเปลี่ยนชุดลําเลียงจากใช๎โซํเป็นแบบ
จานหมุน และใช๎อุปกรณ๑ควบคุมความเร็วโดยใช๎เกียร๑ทด 
เครื่องต๎นแบบเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังแสดงดังรูปท่ี 
6,รูปที่ 7 

 
รูปที่ 6  แสดงชิ้นสํวนอุปกรณ๑ของเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันต๎นแบบ 
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รูปที่ 7  แบบแสดงชิ้นสํวนอุปกรณ๑ของเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันต๎นแบบ 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง 

 
 

3.3) ประเมินผลเคร่ืองตัดท่อนพันธุ์มันส้าปะมลัง 

ประเมินสมรรถนะของเครื่องโดยใชคําช้ีผลจาก
ความสามารถและประสทิธภิาพการทํางาน  

จากตารางที่ 2เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง
ต๎นแบบที่ได๎ มีความสามารถในการตัดทํอนพันธุ๑ (3339  
ทํอน/ช่ัวโมง) มากกวํากรรมวิธีเกษตรกร(1334ทํอน/ช่ัวโมง)   
ความสุญเสียเนื่องจากเครื่องมือ(%)เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มัน
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276 11.50 0.136 0:06:00 324 91.83 17.42 6 163.50 0 163.50 100 

 
12.00 0.137 0:05:40 310 105.34 17.75 4 155.00 0 155.00 100 

 
12.70 0.136 0:06:15 340 89.43 16.54 3 169.80 0 169.80 100 

คําเฉลี่ย: 12.07 0.136 05:58 324.67 95.53 17.24 4.33 162.79 0.00 162.79 100.00 

    

3264 
ท่อน/
ช่ัวโมง 

       

552 25.50 0.265 0:05:00 378 91.83 17.42 1 265.30 15 250.30 94.35 

 
26.20 0.270 0:04:35 389 105.34 17.75 3 247.10 12 235.10 95.14 

 
25.00 0.286 0:04:45 380 89.43 16.54 2 271.40 18 253.40 93.37 

คําเฉลี่ย: 25.57 0.274 04:47 382.33 95.53 17.24 2.00 261.25 15.00 246.25 94.29 

    

4799 
ท่อน/
ช่ัวโมง 

       

828 39.00 0.439 0:03:30 315 91.83 17.42 0 307.00 63 244.00 79.48 

 
40.00 0.435 0:03:35 304 105.34 17.75 0 492.80 55 437.80 88.84 

 
43.00 0.424 0:03:22 310 89.43 16.54 0 529.70 68 461.70 87.16 

คําเฉลี่ย: 40.67 0.432 03:29 309.67 95.53 17.24 0.00 443.14 62.00 381.14 85.16 

    

5333 
ท่อน/
ช่ัวโมง 

  

**ระยะหํางชํวง
กระบอกโซํ 
0.30 meter 

ทํอนพันธุ๑มันที่
ใช๎ ทดสอบ :

ระยอง 9 
   



 

[308] 

สําปะหลังต๎นแบบ(2.67%) น๎อยกวํากรรมวิธีของเกษตรกร
(8.59%) 

ตารางที่2 แสดงประเมนิสมรรถนะการตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง 

กรรมวิธี 

จ้านวน
ท่อน

พันธุ์ที่
สมบูรณ์
ที่ตัดได้
(ท่อน) 

จ้านวน
ท่อน

พันธุ์ที่
เสียมาย
(ท่อน) 

เวลา 
(วินาที) 

ความสามารถ
ในการตัด

(ท่อน/ชั่วโมง) 

ความสุญ
เสีย

เน่ืองจาก
เครื่องมือ

(%) 

ตัดทํอนพันธุ๑
โดยการใช๎
แรงงานคน
ด๎วยมีดสับ 

198 17 580 1334 8.59 

การตัดทํอน
พันธุ๑โดยใช๎
เครื่องตัด
ทํอนพันธุ๑มัน
สําปะหลัง
ต๎นแบบ 

524 14 580 3339 2.67 

ตารางที่ 3 แสดงเปอร๑เซนต๑การงอกของมันสําปะหลังในแปลง
ทดสอบ เมื่ออายุปลูก 15 วัน 

กรรมวิธี  
ร่องที่ 

จ้านวนต้น
มันส้าปะมลัง

ที่ปลูก 
(ต้น) 

จ้านวนต้นมัน
ส้าปะมลังที่

งอก 
(ต้น) 

เปอร์เซนต์
การงอก(%) 

ตัดทํอนพันธุ๑
โดยการใช๎
แรงงานคนด๎วย
มีดสับ 

1 50 48 96.00 
2 49 48 97.96 

3 47 45 95.74 

คําเฉลี่ย 96.57 
การตัดทํอน
พันธุ๑โดยใช๎
เครื่องตัดทํอน
พันธุ๑มัน
สําปะหลัง
ต๎นแบบ 

1 51 49 96.08 

2 52 50 96.15 

3 49 48 97.96 

คําเฉลี่ย 96.73 

 
(8-1) การตัดด๎วยเครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลัง 

 
(8-2) การตัดด๎วยแรงงานคน 

รูปที่ 8  การดําเนินการทดสอบประเมินสมรรถนะการตัดทํอนพันธุ๑มัน
สําปะหลัง 

   
รูปที่ 9  การงอกของตันมันสําปะหลังในแปลงทดสอบ อายุ 15 วัน 

4. สรุป 

เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังต๎นแบบที่มีชุดปูอน
ทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังลักษณะเป็นทรงกระบอกติดจาน
หมุนเพื่อบรรจุลําต๎นมันสําปะหลัง ใบมีดตัดแบบเลื่อยวง
เดือนขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 12 นิ้ว 120 ฟัน ใช๎ต๎นกําลัง
เป็นมอเตอร๑ไฟฟูาขนาด 1 แรงม๎าสํงกําลังด๎วยสายพาน 
ความยาวในการตัดทํอนพันธุ๑สามารถปรับตั้งได๎ ยาว 25-30 
เซนติเมตร ตัดทํอนพันธุ๑แบบตรง เพื่อใช๎ในการปลูกทั้งแบบ
ใช๎แรงงานคนและการปลูกด๎วยเครื่องปลูก เครื่องมือมี
อุปกรณ๑ทําเครื่องหมายที่ทํอนพันธุ๑เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และถูกต๎องในการพิจารณาทิศทางสํวนปลายของทํอนพันธุ๑ 
ในการปลูกด๎วยแรงงานคน ทํอนพันธุ๑เส๎นผําศูนย๑กลางลําต๎น
ขนาด 10-45 มิลลิเมตร มีความสามารถในการตัดทํอนพันธุ๑ 
3339  ทํอน/ช่ัวโมง ทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังที่ได๎มีความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือน๎อยกวํา 3 % รอยตัดที่
เกิดขึ้นเรียบและความมียาวทํอนพันธุ๑สม่ําเสมอ การทํางาน
ใช๎คนควบคุมเครื่องมือและการปูอนทํอนพันธุ๑ฯ 1คน  
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เครื่องมือสามารถทดแทนการตัดเตรียมทํอนพันธุ๑ด๎วย
แรงงานคน 2-3 คน 

เครื่องตัดทํอนพันธุ๑มันสําปะหลังที่สร๎างขึ้นเป็น
เครื่องมือท่ีสามารถสร๎างได๎งําย ใช๎อุปกรณ๑ที่มีในท๎องตลาด 
กลไก,ช้ินสํวนอุปกรณ๑ไมํซับซ๎อน เกษตรกรสามารถสร๎าง
เครื่องมือ,ซํอมแซมบํารุงรักษา ได๎เอง และเครื่องมือมีความ
ปลอดภัยในการทํางานที่สูงกวําการใช๎เครื่องมือรูปแบบ
เกษตร 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทีมงานวิ จั ยของศูนย๑ วิ จั ย เกษตร
วิศวกรรมจันทบุรี สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการ
เกษตร และเกษตรกรผู๎ปลูกมันสําปะหลังในเขตภาค
ตะวันออกทุกทําน ที่ชํวยให๎คําช้ีแนะแนวทางในการทํางาน
วิจัย 

7. เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการเกษตร . 2547.  เอกสารวิชาการมัน
สําปะหลัง.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 

จารุวัฒน๑  มงคลธนทรรศ,  อนุชิต  ฉํ่าสิงห๑. 2550.  เครื่อง
ขุดมันสําปะหลัง.  นสพ.  กสิกร,  ก.ย.-ต.ค. 
2550, 80(5) หน๎า 89-102. 

อนุชิต  ฉ่ําสิงห๑ และคณะ. 2551. ผลงานวิจัยผลงานวิจัย 
ปี 2549-2553 เครื่องจักรกลเกษตร,  วิจัยพัฒนา
เครื่องขุดมันสําปะหลังแบบไถหัวหมู ,หน๎า 837-
863. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑. 2551 

J. Lungkapin, V. M. Salokhe, R. Kalsirisilp and H. 
Nakashima.“Laboratory Studies of the  

Stem Cutting Unit of a Cassava Planter”. 
Agricultural Engineering International: the 
CIGR  

E-journal. Manuscript PM 07 008. Vol. IX. July, 
2007. 

สมาคมการค๎ามันสําปะหลังไทย. 2555. ผลการสํารวจ
ภาวะการผลิตและการค๎ามันสําปะหลัง ฤดูการ
ผลิต ปี 2555/56. แหลํงข๎อมูล: http://www.-
thai -tapiocastarch.org/crop.asp (เข๎าถึงเมื่อ 
14 ตุลาคม 2555). 

 




