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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาชุดกลไกปลูกออยแบบใชขอตาเพื่อการผลิตพันธออยสะอาด งานวิจัยนี้แบงเปน 2 สวน
ไดแก สวนที่ 1 การศึกษาการเพาะตนกลาออยโดยใชขอตาเนื่องดวยขนาดขอตาออยและขนาดของตนกลาออยเปนขอมูลสําคัญที่ใชใน
การออกแบบขนาดของกลไกการปอนตนกลาออย และสวนที่ 2 การพัฒนากลไกปลูกออยแบบใชขอตา งานวิจัยสวนที่ 1 ขอตาออย
จากสวนโคนตน สวนกลางตน และสวนปลาย สวนละ 35 ขอตา ขอตายาว 3 cm ขนาดเสนผานศูนยกลางโดยเฉลี่ย 3.2 cm, 3.7 cm
และ 3.3 cm ตามลําดับ ขอตาออยถูกนํามาเพาะในถาด ผลการปลูกออย 24 วัน แสดงใหเห็นวาอัตราการงอกของตนออยโดยใชขอตา
ออยสวนโคนตน สวนกลางตน และสวยปลาย คิดเปนรอยละ 45.71 91.43 และ 88.57 ตามลําดับ งานวิจัยสวนที่ 2 การพัฒนา
ตนแบบเครื่องปลูกออยแบบใชขอตาซึ่งประกอบดวย ถาดบรรทุกตนกลาออย ถาดปอนตนกลา กลไกการปลูก ชุดอุปกรณเปดรองและ
อุปกรณกลบดิน และอุปกรณควบคุมความลึก โดยที่กลไกปอนตนกลาออยถูกออกแบบใหมี 9 ชอง มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 7.5 cm
และสูง 12 cm โดยปลูกออยทุก ๆ ระยะ 50 cm ความลึกการปลูก 10 cm การทดสอบขั้นตนที่ความเร็วการเดินทาง 2.21 kmhr-1
และ 3.23 kmhr-1 พบวาระยะการปลูกออยเฉลี่ยเทากับ 72.5 cm และ 73.3 cm ตามลําดับ เปอรเซ็นความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ย
เทากับ 25 % และ 26.4 % ตามลําดับ สมรรถนะเชิงไร 2.27 และ 3.32 raihr-1 ตามลําดับ
คําสําคัญ: เครื่องปลูกออย, ขอตาออย, ตนกลา
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Abstract
This research aims to develop a transplanter by using sugarcane-young plant to produce the clean
sugarcane plant and is devied into 2 parts. In the frist was to establish the nursery for seedling production and
designing the metering mechanism. And the second was the development and preliminary test of the sugarcand
bud transplanting mechanism. The frist, the sugarcane-bud sets with 2 inch length from each portion of sugarcane
(lower, middle, and upper) were planted in the nursery tray for 24 days. The average diameter of sugarcane bud
sets from the lower, the middle and the upper parts were 3.2 cm, 3.7 cm and 3.3 cm, respectively. The results
show that the sugarcane bud from different portion affects significantly on the seeling germinations. The seedling
germinations from the lower, the middle and the upper portion were 45.71% 91.43% and 88.57%, respectively.
The second, the mechanical transplanting of sugarcane seedling was developed and preliminary tested in field. It
was composed with seedling holder, metering device, furrow opener and soil closer wheel. The 9-hole size at
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metering mechanism was 7.5 cm diameter and 12 cm height. The transplanting mechnisum should operate at 58
cm planting pitch. The results of preliminary test showed that the average planting spacing was 72.5 and 73.3 cm
at travel speed of 2.21 kmhr-1 and 3.23 kmhr-1, the percecntage of error was 25% and 26.4%, and the effective
field capacity was 2.27 and 3.32 raihr-1, respectively.
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ป ญ หาวั ช พื ช เนื่ อ งจากหน อ อ อ ยข อ ตาจะโตเร็ ว จึ ง คลุ ม พื้ น ที่
ระหวางรองออยไดเร็ว เพิ่มความสามารถในการไวตอและผลผลิต
ออย
Naik et.al. (2013) ศึกษาการปลูกออยดวยชิ้นขอตาและได
พัฒนาเครื่องปลูกแบบสองแถวสําหรับการปกชําขอตาออย ที่
สามารถตอพวงกับรถแทรกเตอรขนาด 35 แรงมา ผลที่ได คือ
ความเร็วที่เหมาะสมในการทํางาน 1.4 km.hr-1 โดยมีเปอรเซ็นต
ความเสียหายอยู ที่ 2.33 % สมรรถนะการทํางานของอุปกรณ
เทากับ 0.15 ha.hr-1 และพบวาตนทุนของการปลูกดวยเครื่อง
ปลูกเชิงกลสามารถประหยัดคาใชจายและแรงงาน 40 – 85 %
จากการศึกษาพบวา เครื่องปลูกแบบใชขอตาออยนั้นไดถูก
พัฒนาขึ้นมาแลวทางแถบประเทศบราซิล ออสเตเรีย และอินเดีย
แตในประเทศไทยยังไมพบงานวิจัยที่ศึกษาและพัฒนาเครื่องปลูก
แบบใชขอตาออยอยางเปนทางการ และเนื่องดวยเครื่องปลูก
แบบใชขอตาออยจากตางประเทศนั้นมีร าคาที่คอนขางสูง การ
นําเขามาเพื่อใชกับเกษตรกรผูปลูกออยของไทยจึงยังไมคอยเปน
ที่ ต อ งการ รวมทั้ ง ป จ จั ย อื่ น ๆ เช น ขนาดร อ งอ อ ย ขนาดรถ
แทรกเตอร หรื อ รวมไปถึ ง รู ป แบบอุ ป กรณ ก ารเกษตรของ
ตางประเทศนั้น มีค วามแตกตางกับ ของไทยอย างมาก ดัง นั้ น
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางเครื่อง
ปลูกแบบใชขอตาออยที่จะสามารถลดปจจัยเรื่องตนทุนลงและให
มีความเหมาะสมตอการปลูกออยในประแทศไทยได และรวมถึง
การศึกษาการเจริญเติบโตของตนกลาที่ไดจากสวนขอตาอ อ ย
เพื่อใหสอดคลองกับการออกแบบกลไกการปลูกของเครื่องปลูก
แบบใชขอตาออยที่พัฒนาดวย
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1 บทนํา
ออยเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่มีการ
ปลูกมากที่สุดเปนอันดับที่ 3 รองมาจากขาว และยางพารา โดย
ในปการผลิต 2559/60 มีพื้นที่เพาะปลูกออยทั่วประเทศในเขต
พื้นที่สํารวจรวม 47 จังหวัด จํานวน 10,988,489 ไร แบงเปน
พื้นที่ปลูกออยสงโรงงาน 9,864,668 ไร และพื้นที่ปลูกออยทํา
พันธุ 1,123,821 ไร (Office of the cane and sugar board.,
2017)
ป ญ หาที่ เ กษตรกรผู ป ลู ก อ อ ยในป จ จุ บั น ที่ พ บอยู นั้ น คื อ
ปญหาการเกิดโรคออย การเกิดลักษณะยอดข ม อัตราการงอก
และการเจริญเติบโตของตนออยที่ต่ํา ซึ่งเปนผลทําใหไดผลผลิตไม
ตามที่ตองการ ซึ่งสาเหตุทั้งหมดเริ่มตั้งแตขั้นตอนการปลูก การ
เตรี ย มต น พั น ธุ อ อ ยที่ อ าจมี โ รคติ ด อยู ร ว มไปถึ ง วิ ธี ก ารปลู ก
เกษตรกรสว นใหญ นิ ย มปลูก แบบฝง กลบท อนพั น ธุ โดยไม ไ ด
คํานึงถึงตําแหนงของตาออยวาอยูในทิศทางใดซึ่งเปนผลตอการ
งอกของหนอออย ระยะหางของการปลูกที่ไมเหมาะสมตอ การ
เจริญเติบโตของหนอออย ปริมาณการใชตนพันธุตอไรที่อาจมาก
เกินไป ซึ่งทั่วไปจะใชปริมาณตนพันธุอยูที่ 1.76 ถึง 1.89 ตันตอ
ไร (Thianyam et al., 2013) เปนตน
การใชขอตาออยในการปลูกจึง เปนวิธีการหนึ่ง ที่จ ะชวยลด
ป ญ หาเหล า นี้ โดยการงอกของอ อ ยนั้ น ต อ งการเพี ย งเนื้อ เยื่อ
ปริมาณเล็กนอย และปุมรากที่ติดกับตาเพียงอันเดียวก็เพี ยงพอ
ตอการงอก (Kapetch et al., 2013) การใชขอตาออยปลูกยัง ทํา
ใหสามารถตรวจสอบความผิดปกติ ความสมบูรณ หรือโรคที่อาจ
ติดมากับตนพันธุได ทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแตกกอ
โดยหนอออยจากขอตาจะแตกกอเร็วกวาหนอออยที่งอกจากทอน
พันธุ ประมาณ 2 ถึง 3 ตา และชวยประหยัดปริมาณการใชทอ
พันธุไดถึง 80 % โดยน้ําหนัก (Radha et al., 2011) โดยใน 1 ไร
จะใชขอตาออยประมาณ 2000 ขอตา หรือใชออยประมาณ 140
ลํา ซึ่ง เมื่อเทียบกับการปลูกออยแบบใชทอนพันธุจ ะเห็นความ
แตกตางของปริมาณการใชทอนพันธุเปนอยางมาก ทั้งยังชวยลด
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Keywords: Sugarcane transplanter, Sugarcane bud, Seedlings

2 อุปกรณและวิธีการ
2.1 การศึกษาการเจริญเติบโตตนกลาจากสวนขอตาออย
สายพันธุออยที่ใชทดลองคือ พันธุ ขอนแกน 3 อายุประมาณ
8 เดือน โดยใชสวนบริเวณขอตาที่ความหางดานละ 1.5 cm ใน
การปลูก โดยจะแบงตนออยออกเปน 3 สวน เทากัน คือ สวนโคน
ตน กลางตน และสวนปลายตน ทําการปลูกในถาดหลุมอยางละ
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การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562
1 ถาด ถาดละ 35 ตน ขนาดเสนผานศูนยกลางและความสูงหลุม
ปลู ก 5 cm และ 5 cm ตามลํ า ดั บ แล ว เปรี ย บเที ย บการ
เจริญเติบโตทุกทุก 4 วัน จํานวน 6 ครั้ง
middle

upper

2.2.2 กลไกการปลูก
กลไกการปลูกประกอบดวยแผนจานวงกลม 2 แผน ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 50 cm ดังแสดงใน Figure 3 หมายเลข 8 โดย
ออกแบบใหแผนจานยึดติดกับเพลาขนาด 1 นิ้ว ตอจากกลอ ง
เกียรทด (gear box) และมีชองใสตนกลารูปทรกระบอกเสนผาน
ศูนยกลาง 7.5 cm สูง 12 cm จํานวน 9 ชอง จานแผนลางถูก
ออกแบบใหมีชองปลอยตนกลารูปวงกลมขนาดเสนผานศูยกลาง
7.5 cm และถูกยึดกับโครงสรางไมสามารถหมุนได ลักษณะการ
ทํางานของชุดกลไกการปลูกเมื่อในขณะที่จานแผนบนหมุนและ
ชองใสตนกลาอยูในตําแหนงเดียวกับชองปลอยตนกลาของจาน
แผนลางตนกลาออยจะตกลงในแนวดิ่งไปยังรองปลูกดวยแรงโนม
ถวง การหมุนของจารยแผนบนจะทํางานสัมพันธกับกลไกส อม
ปลูก โดยเมื่อลอสงกําลัง (Ground wheel) หมุนครบ 1 รอบ จะ
มีระยะ 157 cm และทําใหเฟองโซขนาด 33 ฟน หมุน 1 รอบ
ดวย ซึ่ง เปนการขับให เกี ยร ท ดขาเขาหมุ นที่ 3 รอบ จะทําให
สามารถปลอยตนกลาได 2.7 ตน โดยจะไดระยะหางระหวางตน
เทากับ 58 cm

ce

lower

(5) ขนาด 10 ฟน เพื่อขับใหสอมปลูกทํางานสัมพันธกับกลไกการ
ปลอยตนกลา
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(a)

(b)
Figure 1 Cutting parts (a) and Sugarcane bud (b)
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2.2 หลักการออกแบบและสรางเครื่องปลูกแบบใชขอตาออย
การออกแบบเครื่องปลูก แบบใชขอตาออยมีจุดประสงค คือ
การปลูกตนออยพันธสะอาดโดยใชขอตาออยที่ถูกคัดเลือกอยางดี
มาเพาะกลาและทําการปลูกแบบวิธีปกชํา แนวคิดคือเครื่องปลูก
ออยที่ใชตนกลาออยจากการเพาะดวยขอตา เครื่องปลูกมีชองรับ
ตนกลาออย และการลําเลียงออยสูแนวปลูกดวยแรงโนมถวง ตน
กลาออยที่ใชจะมีอายุประมาณ 1 เดือน ขนาดลําตนกลาออย 0.5
– 1 cm ความสูงไมเกิน 25 cm (รวมดินหุมราก) เปนกลไกการ
ปลูกแบบแถวเดียวมีขนาดโครงสราง ความกวาง 1 m และยาว
1.5 m ประกอบดวยสวนประกอบหลักไดแก ระบบสงกําลัง กลไก
การปลูก ตัวเปดรองและลอกลบดิน และลอปรับระดับความลึก
ซึ่งเปนจะสามารถตอพวงใชง านกับรถแทรกเตอรขนาด 28 hp
ขึ้นไป

2.2.3 อุปกรณตัวเปดรองและลอกลบดิน
อุปกรณสําหรับเปดรองดินขนาด กวาง 10 cm ยาว 43 และ
สูง 30 cm มุมการเปดดิน 30 º และลอกลบดินแบบยางตันขนาด
เสนผาศูนยกลาง 30 cm และหนา 8 cm ติดตั้งใหสามารถปรับ
ระดับความสูงและความหางจากตัวเปดรองได โดยมีระดับความ
เอียงทํามุม 10 º กับแนวดิ่ง
4

1

3

1
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2.2.1 ระบบสงกําลัง
ระบบสงกําลัง Figure 2 ประกอบดวยลอสงกําลัง (Ground
wheel) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 cm จํานวน 1 ลอ เปนตัวสง
กําลังไปยังเฟองโซขนาดเบอร 60 จํานวนฟน 18 ฟน (1) ที่ยึดติด
กับเพลาขนาด 1 in ซึ่ง เชื่อมกับ เฟองโซขนาดเดีย วกั นและส ง
กําลังตอไปยังเฟองโซ (2) ขนาด 33 ฟน ซึ่งขับเฟองโซ (3) ขนาด
11 ฟน (อัตราทด 3:1) ทีย่ ึดติดกับเกียรทดขนาด 1:10 (ชุดกลไก
การปลูกแบบวงกลม) และเฟองโซ (4) ขนาด 9 ฟน ขับเฟองโซ
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Figure 2 Power transmission mechanism
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ทําการปลูกในถาดหลุมสวนละ 1 ถาด ถาดละ 35 ตัวอยาง และ
ใชเวลาในการเก็บผลการเจริญเติบโตของตนกลาทั้งหมด 6 ครั้ง
เปนเวลา 24 วัน ซึ่งจะไดผลดังแสดงใน Figure 4, Table 1 และ
Table 2

6

4
1

lower

3

en

5

middle

upper

Figure 4 The growth of sugarcane bud
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Figure 3 Isometric of Transplanter by Using Sugarcane
Bud. (1) Main frame, (2) depth control wheel, (3) power
transmission mechanism, (4) furrow opener, (5) planting
fork, (6) soil closure wheel, (7) sieve for placing
sugarcane seedlings, (8) circular metering mechanism,
(9) ground wheel, (10) operator’s Seat
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2.3 หลักการทดสอบเบื้องตน
ทดสอบกับรถแทรกเตอรขนาด 85 hp ความเร็วการเดินทาง
2 ความเร็ว คือ (2.21 km/hr) และ (3.23 km/hr) ระดับความ
ลึกการปลูก 10 cm ระยะระหวางแถว 1.65 m จํานวนตัวอยาง
ทดสอบ 20 ตนตอ 1 ความเร็วการเดินทาง ทําการเปรียบเทียบ
ระยะการปลูกจริง กับระยะที่ ไ ดจ ากการคํ า นวณกลไกและหา
ประสิทธิภาพการทํางานเชิงไรของอุปกรณจากสมการที่ (1)

S
A
TP
TL

=
=
=
=

TS

เมื่อ

ประสิทธิภาพการทํางานเชิงไร (rai hr-1)
พื้นที่ทดสอบ (rai)
เวลาที่อุปกรณทํางาน (hr)
เวลาที่รถแทรกเตอรยกอุปกรณขณะเลี้ยว (hr)

Table 1 Germination rate of sugarcane bud
Number of bud
Date
Base
Center
Crest
4
0
0
6
8
2
19
27
12
8
28
30
16
12
31
30
20
14
31
31
24
16
32
31
%
45.71
91.43
88.57
Table 2 Comparison of statistical seedling growth
Seedling growth (mm)
Position
Size
Height
Base
5.18±1.18 a
50.38±20.52a
Center
6.35±0.69 b
79.72±15.92b
Crest
6.50±0.65 b
84.26±13.83b

Difference superscripts in the same column indicate
that the values are significantly difference (p<0.05) by
Tukey’s multiple range test.

3 ผลและวิจารณ
3.1 ผลของการเจริญเติบโตของตนกลาจากสวนขอตาออย
จากการทดลองปลูกออยโดยใชสวนขอตาในการปลูก ซึ่งออย 1
ลํา จะแบงเปน 3 สวน คือ สวนโคน สวนกลาง และสวนปลาย
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อยางชัดเจนโดยสวนโคนตน สวนกลาง และสวนปลาย มีอัตรา
การงอก 45.71 %, 91.43 % และ 88.57 % ตามลําดับ
การทํางานของเครื่องปลูก แบบใชขอตาออยสามารถ
ทํางานได จ ริง ที่ค วามเร็วการเดินทาง 2.21 km hr-1 และ 3.23
km hr-1 ซึ่ง ได ร ะยะการปลูก เฉลี่ ย 72.5 cm และ 73.25 cm
ความลึกเฉลี่ยในการปลูก 10 cm สมรรถนะการทํางานเชิงไรอยู
ที่ 2.27 rai hr-1 และ 3.32 rai hr-1
Figure 5 Field operation of sugarcane bud planting

Figure 6 View of field after planting
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5 กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักกองทุนสนับสนุนการ
วิ จั ย (ส ก ว.) แล ะค ณะวิ ศ วกร ร มศาสตร กํ า แพง แสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอขอบคุณภาควิช าวิศ วกรรม
เ ก ษ ต ร ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร กํ า แ พ ง แ ส น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใหความอนุเคราะหอุปกรณวัดและ
สถานที่ทําวิจัย
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Table 3 Planting distance compared to traveling speed
Travel speed
Low 1
Low 2
Planting spacing (cm)
72.50
73.25
Time (s)
23.62
16.23
Field efficiency (rai hr-1)
2.27
3.32

TS

AE

ซึ่งระยะการปลูกเฉลี่ยมีความคลาดเคลื่อนจากระยะที่ทําการ
ออกแบบกลไกไวที่ 58 cm คิดเปน 25 % และ 26.4% เปนผล
มาจากลอสง กําลัง (Ground wheel) เกิดการลื่นไถลได เนื่อง
ดวยสภาพพื้นที่ทดสอบไมสม่ําเสมอ และแรงกดของสปริงที ไม
เพียงพอจึงทําใหบริเวณของผิวแถบนอกของลอสงกําลังกับพื้นดิน
ไมสัมผัสกันเต็มที่

4 สรุป
การทดลองแสดงใหเห็นวาการเลือกสวนของทอนพัน ธุอ อย
เพื่อนํามาปลูกควรเลือกที่บริเวณสวนกลางตนไปจนถึงสวนปลาย
เพราะมีอัตราการงอกและการเจริญเติบโตที่สูงกวาสวนโคนตน
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