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บทคัดยอ 

 

เพื่อทดสอบและพัฒนาเครื่องขุดมันสําปะหลังแบบไถหัวหมูตนแบบของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

ใหเหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดระยอง สระแกว 

และปราจีนบุรี ในสภาพดินเหนียวปนทราย ดินทราย ดินทรายปนลูกรัง พบวาเครื่องตนแบบขุดมันสําปะหลัง

ตนแบบมีความสามารถทํางานไดดี มีความสามารถในการทํางานเฉลี่ย 2.17 ไร/ชั่วโมง ความสูญเสียเนื่องจาก

เครื่องขุดมันเฉลี่ย 7.65 % อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 1.42 ลิตร/ไร จากการทดสอบในพื้นที่

พบวาพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังในลักษณะพืชเดี่ยวมีแนวโนมลดลง มีการปลูกเปนพืชแซมระหวางยางพารา

และไมผลมากขึ้น ทําใหมีการใชรถแทรกเตอรขนาดเล็ก (24-47 แรงมา) และขนาดกลาง(50-70แรงมา) เพิ่ม

มากขึ้น การใชเครื่องขุดมันตนแบบตอพวงกับรถแทรกเตอรขนาดเล็กและขนาดกลางดังกลาว โดยเฉพาะตั้งแต 

34 แรงมา สามารถทํางานไดในระดับหนึ่ง แตชุดโครงมีความสูงที่ไมเหมาะสมกับขนาดของรถแทรกเตอร ทํา

ใหไมสามารถปรับความลึกไดดีและยกผาลขุดไดไมสูง มีปญหาในการทํางานสําหรับแปลงที่มีการปลูกแบบยก

รองสูง จึงไดทําการออกแบบชุดโครงไถใหม และลดความสูงของขาไถลง ผลพบวาเครื่องตนแบบขุดมัน

สําปะหลังที่พัฒนาสําหรับรถแทรกเตอรขนาดเล็กสามารถทํางานไดดี มีความสามารถในการทํางานเฉลี่ย 1.63 

ไร/ชั่วโมง ความสูญเสียเนื่องจากเครื่องขุดมันเฉลี่ย 8.34 % และอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 1.29 

ลิตร/ไร เกษตรกรที่มาชมการทดสอบและนําไปใชงานในระยะยาวมีความพึงพอใจในการทํางาน และสนใจ

สรางเพื่อใชทดแทนของเดิม นอกจากนี้ยังไดมีการเผยแพรตนแบบใหกับโรงงานในทองถิ่นทําการผลิตและ

จําหนายตอไป เปนการสงเสริมใหมีการใชเครื่องขุดมันฯมากขึ้น 
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ABSTRACT 

 

The prototype of cassava digger ploughed type (attached to 50 hp power tractor) was 

tested and developed in the eastern planted area; Rayong, Sakaew and Prachinburi province. 

The testing was conducted in 3 soil type; Sandy-clay, sandy and laterite. The prototype 

working capability was optimized; the average working capacity, work ability and fuel 

consumption were 2.17 rai/hr 7.65 % and 1.42 liter/rai respectively. The major crop cassava 

planted area in the eastern part of Thailand was declined while it was re-presented as the 

minor crop of para-rubber or horticulture. The 24-47 hp power tractors were regularly used 

around this area. The pre-testing was conducted by using 34 hp power tractors it presented 

working capability. The prototype was designed for 50 hp power tractor the structure frame 

was problem on adjusted digging depth. The new prototype was designed for 34 hp power 

tractor. The testing result showed that the average working capacity, work ability and fuel 

consumption were 1.63 rai/hr 8.34 % and 1.29 liter/rai respectively. The prototype is high 

benefit in this area, it is possible to further promote to the local factory and farmers for 

extending cassava production mechanization.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 

 

มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เปนวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

อาหารสัตว อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ และเปนพืชพลังงานที่สําคัญ แตผลจากภาวะขาดแคลนแรงงานในภาค

เกษตรสงผลใหคาจางแรงงานสูง เปนการเพิ่มตนทุนการผลิต โดยเฉพาะขั้นตอนการเก็บเกี่ยวซึ่งมีสัดสวนใน

การลงทุนสูงสุดของตนทุนการผลิต (27%) เนื่องจากจําเปนตองใชแรงงานคนเปนจํานวนมาก เพื่อการตัดตน 

การขุดหรือถอน การตัดหัวออกจากเหงา และขั้นตอนอื่นจนกระทั่งขนขึ้นรถบรรทุกเพื่อนําไปจําหนาย เพื่อ

แกปญหาดังกลาวไดมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องเครื่องขุดมันสําปะหลังจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาอยาง

ตอเนื่องจนมีเครื่องขุดมันสําปะหลังหลายแบบ มีการผลิตจําหนาย และเกษตรกรยอมรับนําไปใชงานอยาง

แพรหลายระดับหนึ่ง แตจากศึกษาพบวาเกษตกรจํานวนมากยังคงเก็บเกี่ยวโดยใชแรงงานคนดวยเครื่องมือที่

เรียกวา “แบคโฮ” ซึ่งตองใชแรงงานคนจํานวนมากและประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน นอกจากนี้พบวา

เครื่องขุดมันสําปะหลังที่มีการผลิตจําหนาย และใชงานอยูในปจจุบันมีการดัดแปลงเพิ่มเติมภายหลังจากซื้อไป

ใชงาน อีกทั้งพบวามีการพัฒนาแบบใหมขึ้นมาอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงปญหา ขอจํากัดที่เกี่ยวกับ

ตัวเครื่องฯ  และจากการวิเคราะหโครงสรางและการทํางาน พบวาเครื่องฯหลายแบบมีขนาดใหญและตองการ

แรงฉุดลากสูง ยากตอการควบคุมขณะทํางาน และสงผลตอความสึกหรอของระบบไฮดรอลิกของรถแทรกเตอร 

ทั้งนี้เนื่องจากมีลักษณะการทํางานแบบ Retained link ซึ่งตองควบคุมระดับความลึกดวยคันโยกไฮดรอลิกต

ลอดเวลา มีการพลิกของหัวมันสําปะหลังมากเกินไป ยากตอการเก็บรวมกอง ตลอดจนบางแบบทําใหเกิดการ

กลบของหัวมันสําปะหลังที่ไดจากการขุดแลวคอนขางมากเปนการสูญเสียผลผลิต ทั้งปญหาการทํางานไดไม

ตอเนื่องกรณีของเครื่องขุดมันสําปะหลังพวงติดทายรถแทรกเตอรขนาดใหญ (> 50 แรงมา) ตองใชคนจํานวน

มากเดินตามเก็บหัวมันสําปะหลังภายหลังการขุดในแตละแถวเพื่อใหสามารถทําการขุดไดอยางตอเนื่อง 

จากปญหาดังกลาวสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได

วิจัยและพัฒนาเครื่องขุดมันสําปะหลังแบบไถหัวหมูพวงทายรถแทรกเตอรขนาดมากกวา 50 แรงมา (รูปที่ 1)



ใหสามารถทํางานไดตอเนื่อง ไมตองใชแรงงานจํานวนมากตามเก็บหัวมันขณะทํางาน มีลักษณะการทํางาน

แบบ Free link ทําใหงายตอการควบคุมของผูควบคุมรถแทรกเตอร และลดความเสียหายที่จะเกิดกับรถ

แทรกเตอรตนกําลัง โดยเครื่องตนแบบมีผาลขุดแบบจานโคง สามารถปรับมุมและความยาวปกไถตามชนิด

และความชื้นดินซึ่งแกปญหาขอจํากัดเรื่องพื้นที่ไดมากขึ้น ปรับเลื่อนตามระยะระหวางแถวไดสะดวก  

ตองการแรงลากจูงต่ํา มีความสามารถในการทํางาน 1.4 ไร/ชั่วโมง มีความสูญเสียหัวมันสําปะหลัง 1.0-

4.0% และความเสียหาย 10-40% ซึ่งนอยกวาผลการทดสอบเครื่องขุดที่มีใชงานอยู ในปจจุบัน  ทั้ ง

ผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผลงานวิจัยเดน 36 ป กรมวิชาการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เครื่องขุดมันสําปะหลังแบบของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และผลการทดสอบขุดมัน

สําปะหลัง 

 

อยางไรก็ตามเนื่องจากเครื่องขุดมันสําปะหลังมีคุณสมบัติคลายกับเครื่องมือเตรียมดินทั่วไป ที่มีความ

เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ หรือเรียกวา “เครื่องมือประจําถิ่น” ดังนั้นเพื่อใหเครื่องขุดมันสําปะหลังแบบไถหัวหมูที่

พัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมสามารถใชงานไดในหลายพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง และเพื่อเปน

การสงเสริมใหเกษตรกรยอมรับนําไปใชงานอยางแพรหลายมากขึ้น ซึ่งจะเปนการแกปญหาการเก็บเกี่ยวมัน

สําปะหลังโดยอยางนอยเปนการลดตนตนทุนการผลิตลงรอยละ 10 และบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงาน

ลงอยางนอยรอยละ 30 ดังนั้นการวิจัยและพัฒนานี้จึงนําขอมูลจากการสํารวจในพื้นที่ภาคตะวันออกและ

ขอมูลการทดสอบเบื้องตน การตรวจเอกสาร มาเพื่อทดสอบและพัฒนาเครื่องขุดมันสําปะหลังแบบไถหัวหมูให

เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออก ทดสอบการใชงานระยะยาว และ



การยอมรับของเกษตรกรนําไปใชงานเพื่อแกปญหาการขาดแคลนแรงงานและเพื่อลดตนทุนในการเก็บเกี่ยวมัน

สําปะหลังในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออก 

 

วิธีดําเนินการ 

 

ปจจัยหลักท่ีพิจารณา ถึงความเหมาะสมสําหรับการเก็บเก่ียวมันสําปะหลังในพื้นที่เขตภาคตะวันออก

ซึ่ง ประกอบดวย 

1.สภาพดิน:  เลือกแปลงปลูกมันสําปะหลังที่เปนตัวแทนของพื้นที่อยางนอย 2 สภาพ โดยการเลือก

แปลงปลูกท่ีมีสภาพชุดดินที่แตกตางกัน 

2.พันธุมันสําปะหลัง: ใชในการเก็บเก่ียวมันสําปะหลังที่แตกตางกันอยางนอย 2 พันธุ 

โดยปจจัยเกี่ยวกับตัวเครื่องขุดมันสําปะหลังที่พิจารณาปรับปรุงแกไข และทดสอบพัฒนาใหเหมาะสม

กับพ้ืนที่นั้นๆ หากมีความจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไข ไดแก 

- มุมของใบผาลขุด 

- ชนิดของใบขุด 

- แบบซี่ของผาลขุด 

- รูปแบบโครงของผาลไถ 

ดําเนินการทดสอบใชงานระยะยาว และความพึงพอใจของทั้งผูปฏิบัติงาน และเกษตรกรเจาของแปลงมัน

สําปะหลัง ดําเนินการโดยการติดตามการใชงานเปนระยะ การใชแบบฟอรมบันทึกขอมูล และแบบสอบถาม

เพื่อการสัมภาษณ 

วิธกีาร 

กรรมวิธี และแผนการทดสอบ กําหนดจากปจจัยหลักที่พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใชงานเครื่อง

ขุดมันสําปะหลังแบบไถหัวหมูตนแบบ ในพื้นท่ี ซึ่งมีความแตกตางกันของปจจัยสภาพดิน พันธุมันสําปะหลัง 

และวีธีการปลูก กรรมวิธีในการเก็บเกี่ยว เปรียบเทียบกับการใชงานเครื่องขุดมันสําปะหลังที่นิยมใชงานใน

พื้นที่นั้น และดําเนินการทดสอบในพืน้ที่เปาหมายที่เลือกกรรมวิธีละ 3 ซ้ํา 

วิธีปฏิบัติการทดลอง   

มีวิธีดําเนินการ ดังนี้  

1.ทํางานสํารวจพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออก รวบรวมขอมูลในพื้นที่ปลูกมัน ดังนี้ สภาพ

ดิน,ชุดดิน สภาพการทําเกษตรกรรม กรรมวิธีในการเกี่ยวมันสําปะหลัง อุปกรณเครื่องมือในการปลูก,เก็บเกี่ยว

มันสําปะหลัง 

2.เลือกแปลงปลูกมันสําปะหลังที่เปนตัวแทนของพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อใชทดสอบและพัฒนาเครื่องขุด

มันสําปะหลังแบบไถหัวหมู 



3.ทดสอบการทํางานเครื่องขุดมันสําปะหลังแบบไถหัวหมู เพื่อศึกษาความเปนไปได และรวบรวมขอมูล

ปญหาอุปสรรค ความตองการ และเงื่อนไขความตองการ 

4.วิเคราะหผลการทดสอบ สรุป และพัฒนาแกไขปรับปรุงเครื่องขุดมันสําปะหลังใหเหมาะสมกับการขุดมัน

สําปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก 

5.เวียนทดสอบและพัฒนาแกไขปรับปรุงเครื่องขุดมันสําปะหลังจนสามารถใชงานไดเหมาะสมกับพื้นที่ภาค

ตะวันออก 

6.สาธิตเครื่องมือใหกับกลุมเกษตรกรที่สนใจ และใหยืมเครื่องมือเพื่อทดสอบการใชงานระยะยาว พรอมมี

การติดตามผลการใชงาน ตลอดจนปรับปรุงแกไขจนมีความเหมาะสมกับพ้ืนที ่

7.วิเคราะหขอมูล ทั้งทางเทคนิค เศรษฐศาสตร และความพึงพอใจ สรุปและเขียนรายงาน 

 

การบันทึกขอมูล   

1.สมรรถนะการทํางาน 

  1.1 ความสามารถในการทํางาน (ไร/ชั่วโมง) 

  1.2 ประสิทธิภาพการทํางานเชิงพื้นที่(%) 

  1.3 เปอรเซ็นตความเสียหายของหัวมันสําปะหลัง (%) 

  1.4 อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร/ไร) 

1.5 ขอมูลประกอบอ่ืนๆ ที่จําเปนตามหลักการทดสอบทางวิศวกรรมเกษตร โดยเฉพาะขอมูล

เกี่ยวกับดิน สภาพแปลงปลูก และมันสําปะหลังฯลฯ 

2.ขอมูลปญหา อุปสรรค เงื่อนไขความตองการ และความพึงพอใจทั้งในสวนของผูปฏิบัติงาน และเกษตรกร

เจาของแปลงมันสําปะหลัง 

      

เวลาและสถานที่ 

 เริ่มตน   ตุลาคม 2553  สิ้นสดุ  กนัยายน  2554  ณ ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี สถาบันวิจัย

เกษตรวิศวกรรม แปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

จากขอมูลการสํารวจสภาพพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกพบวาพื้นที่ปลูกมัน

สําปะหลังมีอยูทั่วไปในพื้นทีท่ี่เปนพื้นที่ราบ และพ้ืนที่ดอน ไดแก จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.สระแกว จ.ปราจีนบุรี จ.

จันทบุรีบางสวนของพื้นที่  นิยมปลูกมากในพื้นที่โดยรอบโรงงานมันสําปะหลัง พื้นที่ดินเสื่อมโทรม สภาพดินที่

ปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออก เปนดินทราย ทรายปนเหนียว และดินทรายปนลูกรัง การเก็บเกี่ยวผลผลิต

นิยมเก็บในชวงเดือน ธันวาคม-มีนาคม    ดินมีความชื้นต่ํา ความแข็งมาก พันธุมันสําปะหลังที่เกษตรกรใชปลูก

มีความหลากหลายและจากสถานะการณราคามันสําปะหลังมีราคาสูงและปญหาการระบาดของเพลี้ยแปงสี



ชมพูในปการผลิตที่ผานมาทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนพันธุมันสําปะหลัง เกษตรกรที่ตองการปลูกมัน

สําปะหลังจึงไมใหความสําคัญกับพันธุมันสําปะหลังมากนัก พันธุมันสําปะหลังที่พบในแปลงเกษตรกรสวนใหญ 

ไดแกพันธุ เกษตรศาสตร50 ระยอง5 ระยอง9 เปนตน 

เกษตรกรในเขตภาคตะวันออกสวนใหญนิยมใชแรงงานคนในการขุดโดยใชแรงงานตางดาวซึ่งมี

คาแรงงานที่ถูกกวาแรงงานในทองถิ่นในการขุดเก็บมันสําปะหลัง(รูปที่ 2) และนิยมการจางเหมาแรงงานขุด

เก็บโดยใชเครื่องขุดมันสําปะหลังและแทรคเตอรตนกําลังขนาดใหญของผูรับเหมาขุดเก็บมันสําปะหลัง(รูปที่ 3)  

เกษตรกรที่ทําการเกษตรขนาดเล็กและกลาง(พ้ืนที่การทําเกษตรกรรมนอยกวา 50 ไร)สวนใหญไมมีแทรคเตอร

ตนกําลังเปนของตัวเอง นิยมใชรูปแบบการจางเหมา ขุด ไถจากเกษตรกรที่มีแทรคเตอรตนกําลังขนาดใหญเปน

ผูรับจางในพื้นที่ โดยพื้นที่การรับจางขุดไถในรัศมี 10-20 กิโลเมตร    

 

 

 

 Figure 2 Cassava digger use by manpower 

 

รูปที่ 2 รูปแบบการขุดมันสําปะหลังโดยใชแรงงาน 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 เครื่องขุดมันสําปะหลังรูปแบบตางๆที่ใชในการขุดมันสําปะหลังในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

จากการทดสอบเครื่องขุดมันสําปะหลังตนแบบพบวาสามารถใชงานไดดีในพื้นที่ดินทราย ดินทรายปน

ลูกรัง หรือดินเหนียวปนทรายที่มีความชื้นในดินอยูบาง เครื่องขุดมันสําปะหลังที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมใช

งานกับแปลงปลูกมันสําปะหลังที่มีการปลูกในระบบการปลูกที่มีระยะหางระหวางแถวมากกวา1.20 เมตร การ

เก็บเก่ียวตองมีการตัดตนมันสําปะหลัง และมีการทําความสะอาดกําจัดวัชพืชทีเ่ปนไมเถาในแปลงมันสําปะหลัง

กอน หากไมปฎิบัติในขั้นตอนดังกลาวจะทําใหเกิดความสูญเสียที่สูงขึ้นได เครื่องตนแบบขุดมันสําปะหลัง

ตนแบบ มีความสามารถในการทํางานเฉลี่ย 2.17 ไร/ชั่วโมง ความสูญเสียเนื่องจากเครื่องขุดมันเฉลี่ย 7.65 % 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 1.42 ลิตร/ไร(รูปที่ 4)   

 



 

 

 

 

 

รูปที่ 4 (ซาย) เครื่องขุดมันสําปะหลังตนแบบที่สรางขึ้น (ขวา) ผลการทดสอบเครื่องขุดมันสําปะหลังในแปลง

ปลูกมันสําปะหลังในพื้นท่ีภาคตะวันออก  

 

 แตในสภาพดินเหนียวปนทรายที่ดินมีความชื้นต่ํา ดินมีความแข็งมาก พบมากในพื้นที่ จ.ระยอง จ.

ชลบุรี จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแกว ทําใหเกิดความเสียหาย, ความสูญเสียจากการทํางานของเครื่องมือขุดมัน

สําปะหลังที่สูง สาเหตุจากความลึกในการขุดของผาลขุดต่ําเนื่องจากเครื่องขุดไมสามารถควบคุมความลึกดินได 

โดยเครื่องขุดมันสําปะหลังตนแบบมีขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบาความแข็งแรงของโครงสรางต่ํา จึงมีแนวโนมสึก

หรอหรือเสียหายจากการใชงานที่มากกวาเครื่องมือแบบของเกษตรกร 

จากขอมูลการสํารวจพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออกมีแนวโนมลดลง เกษตรกรที่ทําพืช

ไรเปลี่ยนมาปลูกไมผลและยางพารา การปลูกมันสําปะหลังจะปลูกลักษณะเปนพืชแซมยางพาราและไมผลมาก

ขึ้น ทําใหมีการใชรถแทรกเตอรขนาดเล็ก (24-47 แรงมา) และขนาดกลาง (มากกวา 50-70 แรงมา)ของ

เกษตรกร เพิ่มมากขึ้น การใชเครื่องขุดมันตนแบบตอพวงกับรถแทรกเตอรขนาดเล็กและขนาดกลางดังกลาว 

โดยเฉพาะตั้งแต 34 แรงมา สามารถทํางานได แตไมเหมาะสมเนื่องจากไมสามารถปรับความลึกไดดี ยกผาล

ขุดไดไมสูง มีปญหาในการวิ่งในแปลงโดยเฉพาะที่มีการปลูกแบบยกรองสูง  ผูวิจัยจึงไดทําการออกแบบชุด

โครงของเครื่องขุดมันสําปะหลังใหม โดยการลดความสูงของขาไถลง เพื่อใหรถแทรคเตอรขนาดเล็กสามารถยก

เครื่องขุดมันสําปะหลังแบบไถหัวหมูใหสามารถยกผาลขุดได(รูปที่ 5)   

 

 

 

 

  

รูปที่ 5 การปรับปรุงความยาวขาไถของชุดเครื่องขุดมันสําปะหลังตนแบบ  และติดตั้งเครื่องมือบนแทรคเตอร

ขนาด 36 แรงมา  

  



 ไดทําการทดสอบเครื่องขุดมันสําปะหลังที่ปรับปรุงชุดโครงเครื่องขุดมันสําปะหลังใหม โดยการ

ทดสอบโดยใชรถแทรคเตอรขนาด 34 แรงมาเปนตนกําลัง ในการขุดมันสําปะหลังในแปลงเกษตรกร โดย

สภาพแปลงทดสอบมีสภาพดินเหนียวปนทราย ความชื้นในดิน 5.43 %(Wb.) มันสําปะหลังพันธุหวยบง60 

แปลงมีการควบคุมวัชพืชในแปลงที่ดี(รูปที่6)พบวา เครื่องขุดมันสําปะหลังที่ปรับปรุงขึ้นทํางานไดดีกวาเครื่อง

 ขุดมันสําปะหลังที่เกษตรกรมีใชอยูเดิม โดยเครื่องขุดมันสําปะหลังตนแบบที่พัฒนาขึ้นดังกลาวมี

ความสามารถในการทํางานเฉลี่ย 1.63 ไร/ชั่วโมง ความสูญเสียเนื่องจากเครื่องขุดมันเฉลี่ย 8.34 % และอัตรา

การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 1.29 ลิตร/ไร(การทดสอบเปรียบเทียบที่  ตนกําลังเกียร4-LOW)มี

ผลทดสอบดังแสดงไวในตารางที่ 1 และรูปที่ 7 

 

ตารางที ่1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบระหวางเครื่องขุดมันสําปะหลังแบบของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

และแบบของเกษตรกร ,ในพื้นที่แปลงเกษตรกร อ.สอยดาว จ.จันทบุร ี 

 

ปจจัยท่ีศึกษา 

แบบของสถาบันวิจัยเกษตร

วิศวกรรม(ปรับปรุง) แบบของเกษตรกร 

เกียร4-

LOW เกียร1-HIGH 

เกียร4-

LOW เกียร1-HIGH 

ความสามารถในการทํางานเชิงพ้ืนที่(ไร/

ชั่วโมง) 1.63 1.82 1.55 1.73 

ความสามารถในการทํางานทางทฤษฎี

(ไร/ชั่วโมง) 2.17 2.77 2.09 2.38 

ประสิทธิภาพการทํางาน(%) 76.97 65.60 74.20 72.75 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ( 

ลิตร/ ไร) 1.29 1.44 1.86 2.14 

ความเร็วแทรคเตอร(กิโลเมตร/ชม.) 3.34 3.97 2.87 3.46 

ความสูญเสียเนื่องจากเครื่องขุดมันเฉลี่ย

(%) 8.34 10.43 13.21 16.42 

 

 

 

 

 



 

รูปที่ 6 การดําเนินการทดสอบเครื่องขุดมันสําปะหลังตนแบบในพื้นที่แปลงเกษตรกรพื้นที่ภาคตะวันออก  

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 7 การดําเนินการทดสอบเปรียบเทียบระหวางเครื่องขุดมันสําปะหลังแบบของสถาบันวิจัยเกษตร

วิศวกรรม(ซาย)และแบบของเกษตรกร(ขวา) ,ในพื้นท่ีแปลงเกษตรกร อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  

 

จากการใชงานระยะยาวของเกษตรกร เกษตรกรพึงพอใจกับ  เครื่องมือขุดเก็บมันสําปะหลังแบบของ

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม เพราะสามารถทํางานไดดีมีความเสียหายกับมันสําปะหลังต่ํา ประหยัดน้ํามัน 

และลดความยุงยากในการควบคุมเครื่องมือฯ แตในบางพื้นที่ๆ ดินมีความแข็งมาก การเตรียมแปลงปลูกที่มี

กอนหิน ตอใมอยูมาก เกษตรกรยังคงมีความจําเปนตองใชเครื่องมือที่มีโครงสรางแข็งแรง ทนทาน สูงกวา 

เครื่องมือแบบของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมที่วิจัยและพัฒนาขึ้น 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

 1.ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีรูปแบบการขุดมันสําปะหลัง 2 รูปแบบคือการใชแรงงานคนในการขุดและ

การใชเครื่องขุดมันสําปะหลัง 

 2.เครื่องขุดมันสําปะหลังตนแบบสามารถใชงานไดดีกับชุดดินทราย ดินทรายปนลูกรัง หรือดินเหนียว

ปนทรายที่มีความชื้นในดินอยูบาง แตยังคงมีขอจํากัดของเครื่องขุดมันสําปะหลังตนแบบไมสามารถใชงานใน

สภาพ ดินมีความแข็ง จะทําใหเกิดความเสียหาย,ความสูญเสียจากการทํางานของเครื่องมือขุดมันสําปะหลังที่

สูง สาเหตุจากความลึกในการขุดของผาลขุดต่ําเนื่องจากเครื่องขุดไมสามารถควบคุมความลึกดินได โดยเครื่อง

ขุดมันสําปะหลังตนแบบมีขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบาความแข็งแรงของโครงสรางต่ํา จึงมีแนวโนมสึกหรอหรือ

เสียหายจากการใชงาน 



 3.ไดทําการพัฒนาเครื่องขุดมันสําปะหลังตนแบบใหมีความเหมาะสมกับรถแทรคเตอรขนาดเล็ก(24-

47 แรงมา)ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกมีแนวโนมการใชงานมากขึ้น พบวา เครื่องขุดมันสําปะหลัง

ตนแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถทํางานไดดี มีความเสียหายกับมันสําปะหลังต่ํา ประหยัดน้ํามัน และลด

ความยุงยากในการควบคุมเครื่องมือ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องขุดมันสําปะหลังที่เกษตรกรมีใชอยู ในสภาพ

การทดสอบเดียวกัน แตเครื่องขุดมันสําปะหลังตนแบบที่พัฒนาขึ้นยังคงมีขอจํากัดของเครื่องที่ไมสามารถใช

งานในสภาพ ดินมีความแข็งมากได 

 

 

 

การนําไปใชประโยชน 

เพื่อใชทดแทนของเดิมของเกษตรกร และมีการเผยแพรตนแบบใหกับโรงงานในทองถิ่นทําการผลิต

และจําหนาย เปนการสงเสริมใหมีการใชเครื่องขุดมันฯมากขึ้นในภาคตะวันออก ทําใหเกษตรที่ปลูกมัน

สําปะหลังในภาคตะวันออกมีตนทุนจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลง ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 
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