
 

 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 
โครงการวิจัย  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 

กิจกรรม ทดสอบและพัฒนาเครื่องขุดมันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค    
กิจกรรมย่อย ทดสอบและพัฒนาเครื่องขุดมันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ในเขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การทดลอง   การทดสอบเทคโนโลยีเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูม ิ
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บทคัดย่อ 

การทดสอบเทคโนโลยีเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบและ
พัฒนาเครื่องขุดมันส าปะหลังให้เหมาะสมและใช้งานได้ดีในสภาพพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังจังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ
ทดสอบระหว่างปี 2557 - 2558 มีเกษตรกรร่วมทดสอบจ านวน 3 ราย  แบ่งการทดลองเป็น 2 กรรมวิธี ได้แก่ 
กรรมวิธีทดสอบใช้ผาลขุดมันต้นแบบของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร และกรรมวิธีเกษตรกร
ใช้ผาลขุดของเกษตรกร โดยใช้ติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาด 36 แรงม้าซึ่งปัจจุบันมีใช้มากในพ้ืนที่ มีการใช้งานได้ดี 
ให้ผลใกล้เคียงกัน  ผาลขุดหัวมันส าปะหลังของกรมวิชาการเกษตรช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ ประสิทธิภาพ
เชิงพ้ืนที่ของวิธีเกษตรกรและวิธีทดสอบเฉลี่ย 78.4 % และ 80.2 % โดยเกิดความสูญเสียและเสียหายน้อยกว่า
ผาลของเกษตรกรที่มีใช้อยู่ในท้องถิ่น พบความสูญเสียของหัวมันที่หลงเหลือตกค้างในแปลงทั้งบนดินและใต้ดินใน 
วิธีเกษตรกรและวิธีทดสอบเฉลี่ย 3.55 % และ 1.24 % นอกจากนั้นยังเกิดความเสียหายของมันส าปะหลังในวิธี
เกษตรกรและวิธีทดสอบเฉลี่ย 13.8 % และ 7.44 % ตามล าดับ ผลผลิตกรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 5,728 กิโลกรัม
ต่อไร่ วิธีทดสอบ 6,355 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตของวิธีเกษตรกรและวิธีทดสอบเฉลี่ย 5,508 และ 5,639 
บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนของวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่าเฉลี่ย 2.93 และ 2.70  ตามล าดับ 
เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการท างานของเครื่องขุดของกรมวิชาการเกษตรโดยภาพรวม เมื่อเทียบกับเครื่องขุดที่
มีการใช้งานในท้องถิ่น   

 
ค าน า 

จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังมากติดอันดับ 1 ใน 5 ของจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังมาก
ที่สุดในประเทศไทย มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปส าปะหลังและแหล่งรับซื้อกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุก
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แห่ง ประกอบกับเป็นพืชที ่ทนแล้ง เหมาะกับสภาพพื้นที่ปลูกที ่ต้องอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติ พื้นที่ปลูกมัน
ส าปะหลังปี 2557-2558 เฉลี่ย 490,141 ไร่ ผลผลิตรวม 1,705,668  ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,580 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)  อ าเภอที่มีการปลูกมันส าปะหลังมาก  ได้แก่  อ าเภอเทพสถิต  ซับใหญ่ 
หนองบัวระเหว จัตุรัส บ าเหน็จณรงค์ เนินสง่า และ เมือง  เป็นต้น   

ปัจจุบันการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรและค่าจ้างรายวันที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลกระทบต่อการผลิต
มันส าปะหลัง โดยเฉพาะขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการขุด การรวมกอง การตัดเหง้า และ 
การขนส่งขึ้นไปบนรถก่อนขนย้ายไปส่งแหล่งรับซื้อ (กรมวิชาการเกษตร, 2537) ส าหรับขั ้นตอนการขุดมี 2 
รูปแบบ คือการใช้แรงงานขุดและการใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังฉุดลากด้วยรถแทรกเตอร์ล้อยาง 4 ล้อ  (กรม
วิชาการเกษตร, 2558) โดยเฉพาะเครื่องขุดที่มีจ าหน่ายและใช้มากในท้องถิ่นสามารถพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
ขนาดเล็กที่มีกันอยู่แทบทุกหลังคาเรือนที่ปลูกมันส าปะหลังเป็นอาชีพหลักซึ่งเป็นที่นิยมมากในเขตนี้ 

ดังนั ้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังในพื้นที ่จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์วิจัยเกษตร
วิศวกรรมขอนแก่นร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ จึงน าเครื่องขุดที่สามารถใช้ได้กับรถไถขนาดเล็ก 
มาทดสอบการท างานในไร่เกษตรกรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีการใช้งานได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ที่มีการปลูกมัน
ส าปะหลังอย่างกว้างขวางต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต้นก าลัง 36 แรงม้า  
2. เครื่องขุดมันส าปะหลังต้นแบบและเครือ่งขุดมันส าปะหลังที่เกษตรกรใช้ในพ้ืนที่ 
3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน เครื่องชั่งน้ าหนัก 
4. อุปกรณ์อ่ืนในการเก็บข้อมูลสมรรถนะในการท างาน เช่น เทปวัดระยะทาง ตลับเมตร นาฬิกาจับเวลา  
แบบและวิธีการทดลอง 
1.การทดสอบเทคโนโลยีเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังในพื้นที่ปัจจัยหลักที่พิจารณาคือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพ

แปลงมันส าปะหลังและปัจจัยเกี่ยวกับตัวเครื่องขุดมันส าปะหลัง โดยมีรายละเอียดของปัจจัยที่ศึกษา ดังนี้ 
1) ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแปลงมันส าปะหลัง ประกอบด้วย  
 - สภาพดิน อย่างน้อย 2 สภาพ  
 - พันธุ์มันส าปะหลัง : ใช้ในการเก็บเก่ียวมันส าปะหลังที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 พันธุ์ 
 - วิธีการปลูกแบบยกร่องและไม่ยกร่องซึ่งข้ึนอยู่กับระบบปฏิบัติในการปลูกของแต่ละพ้ืนที่ 

      2) ปัจจัยเกี่ยวกับตัวเครื่องขุดมันส าปะหลังที่พิจารณาปรับปรุงแก้ไขและทดสอบพัฒนาให้เหมาะสม
กับพ้ืนที่นั้นๆ หากมีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 
  - มุมของใบผาลขุด 
  - ชนิดของใบผาลขุด 
  - แบบซี่ของผาลขุด 
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 2.การทดสอบใช้งานระยะยาวและความพึงพอใจของทั้งผู้ ปฏิบัติงานและเกษตรกรเจ้าของแปลงมัน
ส าปะหลัง ด าเนินการโดยติดตามการใช้งานเป็นระยะ การใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและแบบสอบถามเพ่ือการ
สัมภาษณ์ 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
กรรมวิธีเกษตรกร ใช้พันธุ์มันส าปะหลัง พันธุ์ระยอง 9 และพันธุ์แขกด า (พันธุ์ที่นิยมปลูกในท้องถิ่น)   

ไถเตรียมดินด้วยผาล 4 จ านวน 2 ครั้งและยกร่อง 1 ครั้ง  ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังด้วย สารไทอะมีโท
แซม 25% WG เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง ใช้อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 5-10 นาที ผึ่งให้แห้งแล้วจึงน าไป
ปลูก  ใส่ปุ๋ยเคมีตามวิธีของเกษตรกร และ ดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  การเก็บเกี่ยวหัวมัน
ส าปะหลังโดยใช้เครื่องขุดหัวมันส าปะหลังของเกษตรกร 

กรรมวิธีทดสอบ ใช้พันธุ์มันส าปะหลัง พันธุ์ระยอง 9 และ และพันธุ์แขกด า (พันธุ์ที่นิยมปลูกในท้องถิ่น)  
ไถเตรียมดินด้วยผาล 4 จ านวน 2 ครั้งและยกร่อง 1 ครั้ง ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังด้วย สารไทอะมีโท
แซม 25% WG เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง ใช้อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 5-10 นาที ผึ่งให้แห้งแล้วจึงน าไป
ปลูก  ใส่ปุ๋ยเคมีตามวิธีของเกษตรกร และ ดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร   การเก็บเกี่ยวหัวมัน
ส าปะหลังโดยใช้เครื่องขุดหัวมันส าปะหลังของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 

การเก็บและบันทึกข้อมูล 
1. ข้อมูลด้านกายภาพ  ได้แก่  ข้อมูลสภาพพ้ืนที่  ข้อมูลดิน และอุตุนิยมวิทยา 
2. ข้อมูลด้านเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต  
3. ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ ผลตอบแทน  
4. ข้อมูลด้านสมรรถนะการท างานของรถแทรกเตอร์เมื่อต่อพ่วงกับเครื่องขุด เช่น ความสามารถในการ

ท างาน(ไร่/ชั่วโมง)   เปอร์เซ็นต์ความสูญเสียหัวมันส าปะหลัง(%)  เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย(%) และ
ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่จ าเป็นตามหลักการทดสอบทางวิศวกรรมเกษตร 

5. ข้อมูลปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขความต้องการและความพึงพอใจต่อการใช้งานของเครื่องขุด 
เวลาและสถานที่    

ระยะเวลาเริ่มต้น  ตุลาคม 2556  สิ้นสุด  กันยายน 2558  รวม  2  ป ี 
สถานที่ด าเนินการ  ไร่เกษตรกร อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ       

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. สภาพพ้ืนที่ ลักษณะแปลงปลูกและการแผ่ของหัวมันส าปะหลัง 
สภาพแปลงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเรียบมีวัชพืชน้อย ลักษณะดินเป็นทรายปนร่วนและทรายปนเหนียว 

เป็นก้อนแข็งขนาดใหญ่ ความชื้นดิน อยู่ระหว่าง 5.8 – 6.8 % wb พันธุ์ที่เกษตรกรใช้ ได้แก่ พันธุ์ระยอง 9 และ
พันธุ์แขกด า (เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกในเขตนี้) เก็บเกี่ยวอายุ 10 ถึง 12 เดือน ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้เครื่องขุดมัน
ส าปะหลังทดแทนแรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ (ตารางที่ 1) ขนาดร่องปลูกมีความสูงร่องเฉลี่ย 18 เซนติเมตร ความ
กว้างร่องเฉลี่ย 70.5 เซนติเมตร ระยะปลูกระหว่างแถวเฉลี่ย 117.8 เซนติเมตร ระหว่างต้นเฉลี่ย 69 เซนติเมตร 
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(ตารางที่ 2 )  ระยะแผ่หัวมันขวางแนวร่อง ตามแนวร่อง และในแนวดิ่งของแปลงที่ 1 ซึ่งเป็นพันธุ์ระยอง 9 เฉลี่ย 
40  46.3 และ 22.9 เซนติเมตร ในขณะที่แปลง 2 และ 3 เป็นพันธุ์แขกด ามีการแผ่ขวางแนวร่องเฉลี่ย 47.9-50.6 
เซนติเมตร ตามแนวร่องเฉลี่ย 46.1- 49.3 เซนติเมตร และในแนวดิ่ง เฉลี่ย 21.2-21.3 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลเกษตรกรและสภาพแปลงปลูกการทดสอบเทคโนโลยีเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังในพ้ืนที่ 
จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี 2557-2558    

รายชื่อเกษตรกร ที่อยู่ พันธุ ์ อายุเก็บ
เกี่ยว

(เดือน) 

ชนิดดิน ความช้ืน
ดิน 

(% wb) 

สภาพ
แปลง 

1.นายเฉลียว  พงษ์ปลัด 
(แปลง 1) 

9 ม.7 ต.ตะโกทอง  
อ.ซับใหญ ่
จ.ชัยภูม ิ

ระยอง 9 10 ทรายปนร่วน เป็น
ก้อนแข็งขนาด

ใหญ่ 

5.8 พื้นที่
ราบเรียบ/
วัชพืชน้อย 

2.นายเฉลียว  พงษ์ปลัด 
(แปลง 2) 

9 ม.7 ต.ตะโกทอง  
อ.ซับใหญ่  
จ.ชัยภูม ิ

แขกด า 10 ทรายปนร่วน เป็น
ก้อนแข็งขนาด

ใหญ่ 

5.8 พื้นที่
ราบเรียบ/
วัชพืชน้อย 

3.นายบ าเหน็จณรงค์  
สิทธิผล 

69/2 ม.5 ต.บ้าน
ขาม อ.จัตุรสั 
 จ.ชัยภูม ิ
 

แขกด า 12 ทรายปนเหนียว
เป็นก้อนแข็งขนาด

ใหญ่ 

6.8 พื้นที่
ราบเรียบ/
วัชพืชน้อย 

 
ตารางที่ 2  ขนาดร่องปลูก ระยะห่างระหว่างแถว และระยะห่างระหว่างต้น ของแปลงเกษตรกร  การทดสอบ
เทคโนโลยีเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างปี 2557 - 2558 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ขนาดร่องปลูก (เซนตเิมตร) ระยะปลูก (เซนตเิมตร) 

  
ความสูง ความกว้าง ระยะแถว ระยะต้น 

1 นายเฉลียว  พงษ์ปลัด (แปลง1) 19.5 69.7 113.2 69.0 
2 นายเฉลียว พงษ์ปลดั (แปลง 2) 16.9 69.0 119.1 70.4 
3 นายบ าเหน็จณรงค์  สิทธิผล 17.6 72.7 121.1 67.7 

 
เฉลี่ย 18.0 70.5 117.8 69.0 

 
ตารางที่ 3  ระยะแผ่หัวมันขวางแนวร่อง ตามแนวร่อง และในแนวดิ่ง ของแปลงเกษตรกรของ  การทดสอบ
เทคโนโลยีเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี 2557-2558 
ล าดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล ระยะแผ่หัวมันส าปะหลัง (เซนตเิมตร) 

ขวางแนวร่อง ตามแนวร่อง ในแนวดิ่ง 
1 นายเฉลียว  พงษ์ปลัด (แปลง1) 40.0 46.3 22.9 
2 นายเฉลียว พงษ์ปลดั (แปลง 2) 47.9 49.3 21.3 
3 นายบ าเหน็จณรงค์  สิทธิผล 50.6 46.1 21.2 

 
เฉลี่ย 46.2 47.2 21.8 
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2. ลักษณะการท างานของแทรกเตอร์ที่ใช้งานกับเครื่องขุด 
กรรมวิธีเกษตรกรใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังโดยเป็นผาลของเกษตรกร ส่วนกรรมวิธีทดสอบใช้เครื่องขุด      

มันส าปะหลังของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ผาล สวศ. ส าหรับแทรกเตอร์เล็ก)  ติดตั้งผาลทั้ง 2 กรรมวิธี    กับ                    
รถแทรกเตอร์ขนาด 36 แรงม้า ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น L3608  พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรใช้เกียร์และความเร็วรอบ         
L4 -1,400 rpm.  ความเร็วของแทรกเตอร์อยู่ระหว่าง 2.93-3.16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรรมวิธีทดสอบใช้เกียร์และ
ความเร็วรอบ H1- 1,600 rpm. ความเร็วของแทรกเตอร์อยู่ระหว่าง  2.77-2.93 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ตารางที่ 4) 

3.  ความสามารถในการท างานและประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ของเครื่องขุดมันส าปะหลัง 
 ความสามารถในการท างานของเครื่องขุดมันส าปะหลังในกรรมวิธีเกษตรกรและวิธีทดสอบเฉลี่ย  1.76 

และ 1.70 ไร่ต่อชั่วโมง  แต่ประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ของวิธีเกษตรกรมีค่าต่ ากว่าวิธีทดสอบกล่าวคือวิธีเกษตรกรมี
ประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่เฉลี่ย 78.4 %  ในขณะที่วิธีทดสอบเฉลี่ย 80.2 % (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4   ความเร็วของแทรกเตอร์  ความสามารถในการท างาน และ ประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ ของการทดสอบ
เทคโนโลยีเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับที่ รายชื่อเกษตรกร 

ความเร็วของแทรกเตอร ์
(กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

 ความสามารถในการท างาน  
(ไรต่่อชั่วโมง) 

 ประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ 
(%) 

วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ  วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ  วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 

1 นายเฉลียว  พงษ์ปลัด(แปลง1) 3.06 2.88  1.58 1.57  72.9 75.9 

2 นายเฉลียว พงษ์ปลัด(แปลง 2) 3.16 2.77  1.87 1.62  79.5 78.6 

3 นายบ าเหนจ็ณรงค์  สิทธิผล 2.93 2.93  1.84 1.91  82.8 86.1 

 
เฉลี่ย 3.05 2.86  1.76 1.70  78.4 80.2 

 

4. ลักษณะของเหง้ามันส าปะหลัง เปอร์เซ็นต์ความสูญเสียและความเสียหายหลังใช้เครื่องขุด 
หลังจากใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังขึ้นมาจากดินพบว่ากรรมวิธีทดสอบมีแนวโน้มที่ลักษณะเหง้าและหัวของ

มันส าปะหลังตั้งตรงในแนวดิ่งมากกว่าโดยเหง้าของมันเอียงจากแนวระดับอยู่ระหว่าง 70.7 - 79.3 องศา ในขณะที่
กรรมวิธีของเกษตรกรมีระดับการเอียงอยู่ในแนวดิ่งและตั้งตรงน้อยกว่าโดยอยู่ในช่วง -8.6 – 30.6 องศา ความ
สูญเสียของหัวมันที่หลงเหลือตกค้างในแปลงทั้งบนดินและใต้ดินใน วิธีเกษตรกรและวิธีทดสอบเฉลี่ย 3.55% และ
1.24% นอกจากนั้นยังเกิดความเสียหายของมันส าปะหลังในวิธีเกษตรกรและวิธีทดสอบเฉลี่ย 13.8% และ 7.44% 
ตามล าดับ (ตารางที่ 5)  ซึ่งความเสียหายนี้อาจท าให้สูญเสียผลผลิตเนื่องจากไม่ถูกเก็บรวมกอง ทั้งสองกรรมวิธีมี
ค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไม่แตกต่างกันนอกจากนั้น 
ตารางท่ี 5   ความสูญเสียของหัวมัน  ความเสียหายของหัวมัน และ ความเอียงของเหง้ามันจากแนว ระดับหลังขุด
(องศา) ของการทดสอบเทคโนโลยีเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับที่ รายชื่อเกษตรกร 
ความสูญเสียของหวัมัน  

(%) 
 ความเสียหายของหวัมัน 

(%) 
 เหง้ามันเอียงจากแนวระดับ

หลังขุด(องศา) 



6 

 

 

วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ  วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ  วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 

1 นายเฉลียว  พงษ์ปลัด(แปลง1) 2.21 1.08  15.3 6.49  -8.6 70.7 

2 นายเฉลียว พงษ์ปลัด(แปลง 2) 3.98 1.28  9.94 6.21  -2.2 78.3 

3 นายบ าเหนจ็ณรงค์  สิทธิผล 4.46 1.36  16.2 9.63  30.6 79.3 

 
เฉลี่ย 3.55 1.24  13.8 7.44  - 76.1 

 

5. ผลผลิตและมูลค่าความเสียหาย 
ผลผลิตหัวมันส าปะหลังต่อเหง้าเฉลี่ยกรรมวิธีทดสอบมีค่าสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร โดยกรรมวิธีทดสอบมี

น้ าหนักหัวมันเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.99-3.63 กิโลกรัมต่อเหง้า ในขณะที่กรรมวิธีเกษตรกรอยู่ระหว่าง 2.71-3.22 
กิโลกรัมต่อเหง้า ส่งผลให้ผลผลิตกรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 5,728 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีทดสอบ 6,355 กิโลกรัมต่อไร่ 
ผลผลิตที่เสียหายในกรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 213 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่า 555 บาทต่อไร่ วิธีทดสอบ 80 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่า 208 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 6) 
ตารางที่ 6  น้ าหนักหัวมันเฉลี่ยต่อเหง้า ผลผลิตทั้งหมด  ผลผลิตที่สูญเสีย และ มูลค่าที่สูญเสีย ของการทดสอบ
เทคโนโลยีเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
 

ล าดับ
ที่ 

รายชื่อเกษตรกร 

น้ าหนักหวัมันเฉลี่ยต่อ
เหง้า (กิโลกรัม) 

 ผลผลิตทั้งหมด  
(กิโลกรัมต่อไร่) 

 ผลผลิตที่สูญเสีย                  
(กิโลกรัมต่อไร่) 

 มูลค่าที่สูญเสีย                      
(บาทต่อไร่) 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

 วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

 วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

 วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

1 นายเฉลียว 
พงษ์ปลัด(แปลง1) 

2.71 3.06  5,545 6,274  125 68  326 178 

2 นายเฉลียว 
พงษ์ปลัด(แปลง 2) 

2.81 2.99  5,362 5,712  222 74  578 193 

3 นายบ าเหน็จณรงค์   
สิทธิผล 

3.22 3.63  6,278 7,080  293 98  762 254 

 เฉลี่ย 2.91 3.23  5,728 6,355  213 80  555 208 
 

6.ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิต รายได้ ผลตอบแทน และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน 
ต้นทุนการผลิตของวิธีเกษตรกรและวิธีทดสอบเฉลี่ย 5,508 และ 5,639 บาทต่อไร่ ถึงแม้ต้นทุนการผลิต

ของวิธีเกษตรกรจะต่ ากว่าวิธีทดสอบ 131 บาทต่อไร่ เนื่องจากความสามารถในการท างานของแทรกเตอร์ในแปลง
ที่  1 และ 2 เร็วกว่าวิธีทดสอบ(ตารางที่ 4) แต่เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายและความสูญเสียที่ได้รับของวิธี
เกษตรกรมีมากกว่าวิธีทดสอบ จึงท าให้ผลผลิตสูงกว่า ส่งผลให้  รายได้และผลตอบแทน ของวิธีทดสอบ มีค่าเฉลี่ย  
16,524 และ 10,885 บาทต่อไร่ ในขณะที่วิธีการเกษตรกรมีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ย 14,894 และ 9,385  
บาทต่อไร่ ดังนั้นอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนของวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย 2.93 ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงกว่า
วิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ย 2.70 (ตารางท่ี 7) 
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ตารางที่ 7  ต้นทุนการผลิต รายได้ ผลตอบแทน และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 
การทดสอบเทคโนโลยีเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับที่ รายชื่อเกษตรกร 

ต้นทุนการผลิต 
(บาท/ไร่) 

 รายได้  
(บาท/ไร่) 

 ผลตอบแทน                  
(บาท/ไร่) 

 BCR 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

 วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

 วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

 วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

1 นายเฉลียว 
พงษ์ปลัด(แปลง1) 

5,487 5,634  14,417 16,313  8,930 10,679  2.63 2.90 

2 นายเฉลียว 
พงษ์ปลัด(แปลง 2) 

5,426 5,516  13,941 14,851  8,515 9,335  2.57 2.69 

3 นายบ าเหนจ็ณรงค์  
สิทธิผล 

5,612 5,767  16,323 18,408  10,711 12,641  2.91 3.19 

 
เฉลี่ย 5,508 5,639  14,894 16,524  9,385 10,885  2.70 2.93 

 

7.ความพึงพอใจการใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
เกษตรกรมีความพึงพอใจในลักษณะของตัวเครื่องด้านการใช้งาน ที่มีความแข็งแรง และสามารถในการจิก

กินดินได้เร็วในระดับมากที่สุดร้อยละ 40 ความสะดวกในการควบคุมความลึกในการขุดในระดับมากร้อยละ 20 
ส่วนความยุ่งยากในการปรับตั้งเพ่ือใช้งานและความสะดวกสบายในการควบคุมแทรกเตอร์พบว่าพึงพอใจในระดับ
ปานกลางร้อยละ 40 ด้านผลการขุดและความสูญเสียพบว่าการลอยตัวและการตั้งของเหง้าพึงพอใจในระดับปาน
กลางร้อยละ 50 และระดับน้อยที่สุดร้อยละ 50 ในเรื่องการแตกของหัวและการเหลือตกค้างในดิน เกษตรกรมี
ความพึงพอใจต่อเครื่องขุดของกรมวิชาการเกษตรและพอใจการท างานโดยภาพรวมในระดับมากที่สุดร้อยละ 100 
เมื่อเทียบกับเครื่องขุดท่ีมกีารใช้งานในท้องถิ่น   (ตารางท่ี 8) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางที่  8 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ เครื่องขุดมันส าปะหลั งของสถาบันวิจัย เกษตรวิศวกรรม                         
กรมวิชาการเกษตร 

รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ด้านการใช้งาน 

     1.ความแข็งแรง / - - - - 
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2.ความยุ่งยากในการปรบัตั้งเพื่อใช้งาน - - / - - 
3.ความสะดวกสบายในการควบคมุแทรกเตอร ์ - - / - - 
4.ความสามารถในการจิกกินดินไดเ้ร็ว / - - - - 
5.ความสะดวกในการควบคุมความลึกในการขุด - / - - - 

ร้อยละ 40 20 40 - - 
ด้านผลการขุดและความสูญเสีย      
1.การลอยตัวของเหง้ามันส าปะหลัง - - / - - 
2.การตั้งของเหง้ามันส าปะหลัง - - / - - 
3.การแตกของหัว - - - - / 
4.การเหลือตกค้างในดิน - - - - / 

ร้อยละ - - 50 - 50 
ความพึงพอใจในภาพรวม      
1.ความพึงพอใจเมื่อเทียบกับเครื่องขุดที่มีใช้ในท้องถิ่น / - - - - 
2.ความพึงพอใจโดยรวมของเครื่องขุดมันส าปะหลัง / - - - - 

ร้อยละ 100 - - - - 
 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การทดสอบเทคโนโลยีเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังจังหวัดชัยภูมิ  พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการ
ท างานของเครื่องขุดของกรมวิชาการเกษตรโดยภาพรวม เมื่อเทียบกับเครื่องขุดที่มีการใช้งานในท้องถิ่น  ซึ่งผาล
ขุดของกรมวิชาการเกษตรได้มีการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่มีลักษณะดินทั้งที่ ดินทรายปนร่วน
และทรายปนเหนียว เป็นก้อนแข็งขนาดใหญ่ ในช่วงเก็บเกี่ยวที่มีความชื้นต่ า ถึงแม้ความสามารถในการท างานของ
กรรมวิธีเกษตรกรจะท างานได้เร็วกว่าวิธีทดสอบแต่ประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ของวิธีเกษตรกรมีค่าต่ ากว่าวิธีทดสอบ 
พบว่าวิธีเกษตรกรและวิธีทดสอบมีประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่เฉลี่ย 78.4 % และ 80.2% เนื่องจากหลังการขุดกรรมวิธี
ทดสอบมีแนวโน้มที่ลักษณะเหง้าและหัวของมันส าปะหลังตั้งตรงในแนวดิ่งมากกว่าโดยเหง้าของมันเอียงจากแนว
ระดับอยู่ระหว่าง 70.7-79.3 องศา ในขณะที่กรรมวิธีของเกษตรกรมีระดับการเอียงอยู่ในแนวดิ่งและตั้งตรงน้อย
กว่าโดยอยู่ในช่วง -8.6 – 30.6 องศา พบความสูญเสียของหัวมันที่หลงเหลือตกค้างในแปลงทั้งบนดินและใต้ดินใน
ของวิธีเกษตรกรและความเสียหายของมันส าปะหลังจากการใช้ผาลขุดในวิธีเกษตรกรสูงกว่าวิธีทดสอบซึ่งความ
เสียหายนี้อาจท าให้สูญเสียผลผลิตเนื่องจากไม่ถูกเก็บรวมกอง ผลผลิตกรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 5,728 กิโลกรัมต่อไร่ 
วิธีทดสอบ 6,355 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตที่เสียหายในกรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 213 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่า 555 
บาทต่อไร่ วิธีทดสอบ 80 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่า 208 บาทต่อไร่ ส่งผลให้  รายได้และผลตอบแทน ของวิธี
ทดสอบ มีค่าเฉลี่ย  16,524 และ 10,885 บาทต่อไร่ ในขณะที่วิธีการเกษตรกรมีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ย 
14,894 และ 9,385  บาทต่อไร่ ดังนั้นอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนของวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย 2.93 ซึ่งมีความ
คุ้มค่าต่อการลงทุนสูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ย 2.70  จะเห็นได้ว่าการใช้ผาลขุดหัวมันส าปะหลังของกรม
วิชาการเกษตรช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ โดยเกิดความสูญเสียและเสียหายน้อยกว่าผาลของเกษตรกรที่มีใช้
อยู่ในท้องถิ่น ท าให้สามารถเก็บรวมกองได้ง่ายและผลผลิตไม่ตกค้างอยู่ในดิน จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงได้เต็มที่ 



9 

 

 

แต่ทั้งนี้การใช้เครื่องขุดเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการเก็บเกี่ยวซึ่งต้องสอดคล้องกับแรงงานที่ใช้ในการเก็บรวมกอง 
ตัดเหง้า และขนย้ายขึ้นไปบนรถเพ่ือส่งโรงงานด้วย ดังนั้นเกษตรกรควรปรับใช้เครื่องขุดให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
และจ านวนแรงงานเพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตของตนเองต่อไป 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 เกษตรกรสามารถน าต้นแบบเครื่องขุดมันส าปะหลังไปปรับใช้ในสภาพพ้ืนที่การผลิตมันส าปะหลังของ
ตนเอง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย และสามารถปรับการท างานให้เข้ากับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กรวมทั้ง
สภาพพ้ืนที่ได้อย่างกว้างขวางทั้งในสภาพการผลิตที่เป็นดินทรายและดินเหนียว นอกจากนั้นเกษตรกรสามารถ
น าไปรับจ้างขุดเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังในท้องถิ่นของตนเองต่อไป  
 
ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วมทดสอบทุกท่านที่ให้ข้อมูลต่างๆ ของพ้ืนที่ตนเอง และช่วยถ่ายทอดเทคโนโยลี
การเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ของตนเองและพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่สนใจ  และขอขอบคุณ ดร.อนุชิต  
ฉ่ าสิงห์  คุณโสภิตา  สมคิดและคุณศักดิ์ชัย  อาษาวัง ที่ให้ค าปรึกษา  ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังและ
การบันทึกข้อมูลต่างๆ 
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