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บทคัดย่อ  

 การทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบและพัฒนาเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังแบบ
ไถหัวหมตู้นแบบ ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดเลยก่อนน าไปเผยแพร่สู่
เกษตรกรใช้ในการเก็บเก่ียว เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และแกป้ัญหาการขาดแคลนแรงงานในท้องถิ่น ด าเนินการ
เป็นเวลา 2 ปี โดยปี 2557 ท าการทดสอบเครื่องขุดแบบไถหัวหมูต้นแบบเปรียบเทียบกับการเก็บเกี่ยวของ
เกษตรกร คือการใช้แรงงานคนงัด พบว่าเครื่องขุดต้นแบบที่ปรับแต่งแล้วมีประสิทธิภาพการท างานสูงกว่า โดยขุด
พันธุ์ระยอง 5 ได้ชั่วโมงละ 1 ไร่ เทียบกับแรงงาน 2 คนที่ขุดได้ชั่วโมงละ 0.54 ไร่ ผลผลิตจากแปลงไร่ละ 3.56 
ตัน อย่างไรก็ตามมีปัญหาในการใช้งานทั้งขนาดของแรงลากจูงทีไ่ม่สมดุลกับโครงของผาลขุด และการปฏิบัติของ
ผู้ทดลองที่จะต้องมีการเสริมคานและปรับมุมผาลตามสภาพดิน การเตรียมแปลง และวัชพืช ส่วนปี 2558 
เจ้าหน้าทีจ่ากศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ท าการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องขุดต้นแบบทาง
วิศวกรรมกับแทรกเตอร์คูโบต้าขนาด 36 แรงม้า พบว่าแทรกเตอร์เดินเครื่องด้วยเกียร์โลว์ 3 ที่รอบเครื่อง 1,500 
รอบต่อนาที  (L3-1,500 rpm) ด้วยความเร็ว 2.59 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถท างานขุดหัวมันส าปะหลังขึ้นวาง
บนพื้นผิวดินไดช้ั่วโมงละ 0.81 ไร่ มีประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ 94.4 เปอร์เซ็นต์ จากผลผลิตมันส าปะหลังของแปลง
ทดสอบไร่ละ 6.98 ตัน หัวมันฯมีความสูญเสียร้อยละ 0.98 และเกิดความเสียหายแก่หัวมันฯรอ้ยละ 4.10 การ
ด าเนินการทดสอบแปลงนี้เครื่องขุดสามารถท างานได้ดี เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ การจัดการแปลงปลูกค่อนข้างดี แต่
โดยทั่วไปการใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูชุดนี้ จะต้องมจีัดการพ้ืนที่ การปลูกและมีการปรับแต่งผาล
อย่างเหมาะสมจึงจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



ค าน า 
มันส าปะหลังนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดเลย มีพ้ืนที่ปลูกมากเป็นอันดับสามรอง

จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยาพารา โดยมีพ้ืนที่ปลูก 381,571 367,238 และ 331,477ไร่ ในปี 2555 2556 และ 
2557 มีเกษตรกรท าอาชีพปลูกมันส าปะหลังกว่า 21,1900 ครัวเรือน ในปี 2557 มีผลผลิตหัวสดรวม 
1,108,434.3 ตันมูลค่า 2,388.88 ล้านบาท ที่ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.2 บาท พ้ืนที่ปลูกกระจายอยู่ใน
อ าเภอ เมือง ท่าลี่ เชียงคาน ปากชม และภูเรือ ฯลฯ มีพ้ืนที่ 57,730 53,060 37,999 34,394 และ 28,673 ไร่ 
ตามล าดับ ผลผลิตมันส าปะหลังของจังหวัดเลยเท่ากับค่าเฉลี่ยของภาค คือไร่ละ 3.35 ตัน (ส านักงานเกษตร
จังหวัดเลย, 2557) ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตจากแปลงทดสอบมันส าปะหลังในแปลงเกษตรปี 2554-2556 
(ปรีชา และคณะ, 2557) มีค่าเฉลี่ยไร่ละ 3,696 บาท เป็นค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,866 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของ
ต้นทุนทั้งหมด แยกเป็นค่าจ้างแรงงานขุดร้อยละ 26 มีต้นทุนต่อหน่วยการผลิตกิโลกรัมละ 0.94 บาท ซ่ึง
เกษตรกรพอมีก าไรบ้างเนื่องจากราคาหัวสดมันส าปะหลังในช่วง 3 ปีนี้มีราคามากกว่ากิโลกรัมละ 2 บาท 
อย่างไรก็ตามหากสามารถลดต้นทุนลงได้อีกก็จะท าให้เกษตรกรมีก าไรเพ่ิมข้ึน รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในพื้นที่ทีย่ิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (สวศ.) ไดท้ าการวิจัยและพัฒนาเครื่องขุดหัวมันส าปะหลังแบบไถหัวหมู
พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดมากกว่า 50 แรงม้า ให้สามารถท างานได้ต่อเนื่องไม่ต้องใช้คนจ านวนมากตามเก็บ
หัวมันขณะท างานมีลักษณะการท างานแบบ Free link โดยเครื่องต้นแบบมีผาลขุดแบบจานโค้ง สามารถปรับมุม
และความยาวปีกไถตามชนิดและความชื้นดินซึ่งแก้ปัญหาข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ได้มากข้ึน ปรับเลื่อนตามระยะ
ระหว่างแถวได้สะดวก  ต้องการแรงลากจูงต่ า มีความสามารถในการท างาน 1.4 ไร่ต่อชั่วโมง มีความสูญเสีย
หัวมันส าปะหลัง 1.0-4.0 เปอร์เซ็นต์และความเสียหาย 10-40 เปอร์เซ็นต ์ซึ่งน้อยกว่าผลการทดสอบเครื่องขุดท่ี
มีใช้งานอยูแ่ล้ว ตลอดจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่น 36 ปี กรมวิชาการเกษตร 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากเครื่องขุดมันส าปะหลังที่ก าลังพัฒนาอยู่นี้ มีคุณสมบัติคล้ายกับเครื่องมือเตรียมดิน
ทั่วไปที่มีความเหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่ หรือเรียกว่า “เครื่องมือประจ าถิ่น” ดังนั้นเพื่อให้เครื่องขุดมันส าปะหลัง
แบบไถหัวหมูที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้งานได้ในหลายพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาการเก็บเก่ียวมันส าปะหลงั
โดยการลดต้นทุนการผลิต และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงเห็นควรไดด้ าเนินการทดสอบและพัฒนา
ให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของจังหวัดเลยต่อไป 

วิธีด าเนินการ: 
      อุปกรณ์ 

 1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต้นก าลัง อย่างน้อย 34 แรงม้า 

2. เครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูต้นแบบ  
3. เครื่องจักร เครื่องมือโรงงานส าหรับการปรับปรุงแก้ไขต้นแบบเครื่องขุดมันส าปะหลัง 

4. อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่างๆ ตามแผนการทดสอบ และหลักการทางวิศวกรรมเกษตร 

5. แปลงปลูกมันส าปะหลังที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่จังหวัดเลย 
 



      แบบและวิธีการทดลอง 
 การทดสอบและพัฒนาเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูต้นแบบให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ปัจจัยหลักที่
พิจารณาคือ ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแปลงปลูกมันส าปะหลัง ประกอบด้วย สภาพดิน พันธุ์มันส าปะหลัง และวิธีการ
ปลูก และปัจจัยเกี่ยวกับตัวเครื่องขุดมันส าปะหลัง ที่พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ ได้แก่ มุม
ของใบผาลขุด ชนิดของใบขุด ละซี่ของผาลขุด 
        กรรมวิธี ก าหนดจากปัจจัยหลักท่ีต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้งานเครื่องขุดมันส าปะหลัง
ต้นแบบในพ้ืนที่ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันของสภาพดิน พันธุ์ปลูก วิธีการปลูก เปรียบเทียบกับวิธีการเก็บเกี่ยวของ
เกษตรกรที่นิยมใช้งานในพ้ืนที่ ด าเนินการทดสอบจับเวลาการท างานที่ความยาวแถวปลูก 4 เมตร วัดผลผลิตและ
ความสูญเสียจาก 2 แถว (พ้ืนที่ 8 ตารางเมตร) และท า 3 ซ้ า ซึ่งกรรมวิธีจะประกอบ 2 วิธีการคือ 
 1 วิธีทดสอบ ขุดโดยเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูต้นแบบ 
 2 วิธีเกษตรกร วิธีการขุดของเกษตรกร 
       วิธีปฏิบัติงานทดลอง 

1. ทดสอบการท างานเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมู เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ และรวบรวม
ข้อมูลปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และเงื่อนไขความต้องการ 

2. วิเคราะห์ผลการทดสอบ สรุป และแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับการขุดมันส าปะหลัง 

3. เวียนทดสอบและพัฒนาแก้ไขปรับปรุงจนสามารถใช้งานได้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
4. สาธิตให้กับกลุ่มเกษตรกร และให้ยืมทดสอบการใช้งานระยะยาว พร้อมมีการติดตามผลการใช้งาน 

ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจนมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
5. วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และความพึงพอใจ สรุปและเขียนรายงาน 

  การบันทึกข้อมูล 
1. สมรรถนะการท างาน 

ก) ความสามารถในการท างาน (ไร่/ชั่วโมง) 
ข) เปอร์เซ็นต์ความสูญเสียหัวมันส าปะหลัง (%) 

ค) อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร/ไร่) 
ง) แรงลากดึง (kN/m2) 

จ) ข้อมูลประกอบอ่ืนๆ ที่จ าเป็นตามหลักการทดสอบทางวิศวกรรมเกษตร โดยเฉพาะข้อมูล
เกี่ยวกับดิน สภาพแปลงปลูก และมันส าปะหลังฯลฯ 

2. ข้อมูลค่าใช้จ่าย และการใช้แรงงาน 

3. ข้อมูลปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขความต้องการ และความพึงพอใจทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน และ
เกษตรกรเจ้าของแปลงมันส าปะหลัง 

  เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลา   เริ่มต้น ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 

 สถานทีด่ าเนินการ    ไร่เกษตรกร อ.เมือง จ.เลย 

 



 ผลการทดลองและวิจารณ์ 
       ผลการด าเนินงาน ปี 2557 การเปรียบเทียบวิธีการขุดมันส าปะหลังในพื้นที่จังหวัดเลย 

เลือกพ้ืนที่ เตรียมช่าง/เครื่องมือ และด าเนินการทดสอบวิธีการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องขุดมันส าปะหลัง
แบบไถหัวหมูต้นแบบ ของ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม บริเวณใกล้เคียงกับศนูยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 
คือ ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมือง เนื่องจากต้องใช้แทรกเตอร์ขนาด 80 แรงม้าของศูนย์ฯ เป็นตัวฉุดลาก เปรียบเทียบ
กับวิธีการขุดของเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนขุดโดยพัฒนาอุปกรณ์เหล็กกล้าคีบโคนต้นติดคานงัดหัวมันฯ
ขึ้นวาง การทดสอบใช้แรงงานชาย 2 คน ลักษณะของพ้ืนที่ทดสอบมีสภาพลาดเอียง-เป็นลูกคลื่น ลักษณะดินเป็น
ดินร่วน-เหนียว บางแปลงมีลูกรังปน แปลงปลูกมีขนาด 5-10 ไร่ ท าการเปรียบเทียบเวลาในการปฏิบัติงานและ
วัดเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของผลผลิต มีแปลงทดสอบจ านวน 6 แปลง  

  ผลการการทดสอบวิธีการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ปรากฏว่าการขุดโดยใช้
เครื่องขุดแบบไถหัวหมูต้นแบบพ่วงท้ายแทรกเตอร์ ต้องมีการปรับแต่งโดยช่างของศูนย์ฯ บ่อยครั้ง โดยต้องปรับ
ทั้งท่ีแขนปรับระดับของรถและมุมของผาล เนื่องจากรถฉุดลากเป็นแทรกเตอร์ตัวใหญ่มีความสูงมากกว่าไม่สมดุล
กับโครงผาล อีกท้ังผู้ทดลองไม่มีประสบการณ์ ท าให้การทดสอบพบปัญหางานไม่เรียบร้อย เช่น ทางวิ่งไม่ตรงแถว 
กินดินไม่สม่ าเสมอ ไม่สามารถวางเหง้ามันฯขึ้นบนผิวดินได้ จนถึงแขนชุดผาลหัก เนื่องจากไม่สามารถรับแรงฉุด
ลากได้ รวมทั้งปัญหาสภาพพ้ืนที่ลุ่มๆ-ดอนๆ บางแปลงการเตรียมดินที่ไม่มีการยกร่อง ระยะปลูกที่แคบ  แปลง
เล็กต้องหยุด-เลี้ยวบ่อย ปัญหาวัชพืชพวกเครือเถาท่ีมักติด-พันผาลขุด เป็นต้น แต่อย่างไรตามไดผ้ลการทดสอบ
เครื่องขุดแบบไถหัวหมูที่เสริมคานส าหรับติดท้ายแทรกเตอร์ 80 แรงม้า และปรับแต่งมุมผาลให้กว้างขึ้น ในแปลง
ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ ระยอง 5 ของเกษตรกรอ าเภอเมืองจ านวน 6 แปลง โดยเฉลี่ยพบว่า ที่ความยาวของแถว 
4 เมตร เครื่องขุดแบบไถหัวหมูใช้เวลาขุด 8.97 วินาที หรือ 1 ไร่ ใช้เวลา 59 นาที มีการสูญเสีย 2.0 เปอร์เซ็นต์ 
เปรียบเทียบกับการขุดโดยใช้แรงงานคนต้องใช้เวลา 16.6 วินาที (110 นาที/ไร่) มีความสูญเสีย 1.2 เปอร์เซ็นต์ 
โดยมันส าปะหลังให้ผลผลิตไร่ละ 3.56 ตัน (ตารางที่ 1) ซ่ึงรายละเอียดแต่ละแปลงเป็นดังนี้ 

1. นายสมาน สมาน  จันทราช  หมู่ 8 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย สภาพพ้ืนที่ลาดเทเล็กน้อย ดินค่อนข้างเหนียว 
ผลการทดสอบวิธีการขุดที่ความยาวของแถว 4 เมตร พบว่า เครื่องขุดใช้เวลา 10.0 วินาที มีการสูญเสีย 1.2 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนแรงงานคนงัดใช้เวลา 16.0 วินาที ไม่มีความสูญเสีย ผลผลิตหัวมันฯสด 3.80 ตันต่อไร่ 

2. นายสริชัย ภักมี  หมู่ 4 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย สภาพพ้ืนที่ราบ-ลาดเอียงเล็กน้อย ดินร่วนเหนียว ผลการ
ทดสอบวิธีการขุดที่ความยาวของแถว 4 เมตร พบว่า เครื่องขุดใช้เวลา 12.0 วินาที สูญเสีย 2.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
แรงงานใช้เวลา 17.0 วินาที ไม่มีความสูญเสีย ผลผลิตหัวมันฯ สด 3.22 ตันต่อไร่ 

3. นายวินสัน ภักดีมีหมู่ 16 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย สภาพพ้ืนที่ราบ ดินร่วน-เหนียว ผลการทดสอบวิธีการขุด
ที่ความยาวของแถว 4 เมตร พบว่า เครื่องขุดใช้เวลา 7.0 วินาที สูญเสีย 1.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแรงงานใช้เวลา 
17.8 วินาที สูญเสีย 2.0 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตหัวมันฯ สด 3.72 ตันต่อไร่ 

4. นายสมศรี มงคล หมู่ 2 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย สภาพพ้ืนที่แปลงปลูกลาดเอียงเล็กน้อย ดินเป็นดินร่วน-
เหนียว ผลการทดสอบวิธีการขุดที่ความยาวของแถว 4 เมตร พบว่า เครื่องขุดใช้เวลา 7.8 วินาที ส่วนแรงงานใช้
เวลา 15.6 วินาที  



5. นายชายแดน อุตสาหะ ต.กุดป่อง อ.เมือง สภาพพ้ืนที่แปลงปลูกลาดเทเล็กน้อย ดินร่วน เหนียว ผลการ
ทดสอบวิธีการขุดที่ความยาวของแถว 4 เมตร พบว่า เครื่องขุดใช้เวลา 10.0 วินาที แรงงานใช้เวลา 16.0 วินาที  

6. แปลงปลูกมันส าปะหลังภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย สภาพพ้ืนที่ของแปลงปลูกเป็นพื้นที่
ราบ ดินร่วนเหนียว อินทรียวัตถุต่ ากว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ทดสอบกับพันธุ์ระยอง 5 เช่นกัน ผลการทดสอบวิธีการขุด
ที่ความยาวของแถว 4 เมตร พบว่า เครื่องขุดใช้เวลา 7.0 วินาที สูญเสีย 3.0 เปอร์เซ็นต์ แรงงานใช้เวลา 17.0 
วินาที สูญเสีย 3.0 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตหัวมันฯ สด 3.50 ตันต่อไร่ 

ตารางท่ี 1  แสดงช่วงเวลาในการขุดมันส าปะหลังเปรียบเทียบกันระหว่างเครื่องขุด ของ สว.ศ. กับการขุดของ 
              แรงานเกษตรกรชาย 2 คน จังหวัดเลย (เก็บข้อมูล ความยาวแถว 4 เมตร 5 แถว ท า 3 ซ้ า) 

เกษตรกร/ 
ที่อยู่ 

ผลผลิตหัวสด 
(ตัน/ ไร่) 

ความเร็วในการขุด  
(วินาที/4เมตร) 

การสูญเสีย 
(%) 

สวศ. คานงัด สวศ. คานงัด 

1 นายสมาน  จันทราช 3.80 10.0 16.0 1.2 0 
2 นายสริชัย  ภักมี 3.22 12.0 17.0 2.0 0 
3 นายวันสัน  ภักดีมี 3.72 7.0 17.8 1.8 2.0 
4 นายสมศรี  มงคล - 7.8 15.6 - - 
5 นายชาดแดน  อุตสาหะ - 10.0 16.0 - - 
6 ศวพ.เลย ต.นาโป่ง อ.เมือง เลย 3.50 7.0 17.0 3.0 3.0 

       เฉลี่ย จากข้อมูล 4 และ 6 แปลง 3.56 8.97 16.57 2.0 1.2 

     การด าเนินงานในป ี2558 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องขุดแบบไถหัวหมูต้นแบบ 
 เจ้าหน้าที่ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ร่วมเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูต้นแบบส าหรับแทรกเตอร์ขนาดเล็ก โดยใช้
แทรกเตอร์คูโบต้าขนาด 36 แรงม้า ฉุดลากเครื่องขุดมันฯ ต้นแบบชุดใหมข่อง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ท า
การทดสอบในแปลงของเกษตรกรบ้านหนองบอน ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สภาพพ้ืนที่
ของแปลงเป็นที่ราบและลาดเทเล็กน้อย เป็นดินร่วนเหนียวปนลูกรัง ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 แปลงปลูกมี
การจัดการปลูกและดูแลที่ดี โดยยกร่องปลูกเป็นแถวด้วยระยะ 105x64 เซนติเมตร ร่องปลูกมีความสูง 19.3 
เซนติเมตร ขุดเมื่อมันส าปะหลังอายุ 9 เดือน ดินมีความชื้น 21.4 เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลของ ศวศ.ขอนแก่น รายงาน
ว่า แทรกเตอร์เล็กฉุดลากเดินเครื่องด้วยเกียร์โลว์ 3 ที่รอบเครื่อง 1,500 รอบต่อนาที  (L3-1,500 rpm) วิ่งด้วย
ความเร็ว 2.59 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถท างานขุดหัวมันส าปะหลังขึ้นวางบนพ้ืนผิวดินได้ 0.81 ไร่ต่อชั่วโมง มี
ประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ 94.4 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตหัวมันฯ สด ของแปลง 6.98 ตันต่อไร่ หัวมันฯมีความสูญเสีย 
0.98 เปอร์เซ็นต์ และเกิดความเสียหายแก่หัวมันฯ 4.10 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) โดยหากเปรียบเทียบกับ
แรงงานคนใช้แรงงานงัด 2 คนขุดโดยใช้คานงัด จะสามารถท างานได้เฉลี่ย 0.55 ไร่/ชั่วโมง มีความสูญเสีย 1.2 
เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่มีความเสียหาย  



ตารางท่ี 2 ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพการท างานของเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมู พัฒนาโดย สถาบันวิจัย 
    เกษตรวิศวกรรม ใช้กับแทรกเตอร์ขนาดเล็ก คูโบต้า 36 แรงม้า ในแปลงปลูกมันส าปะหลัง พันธุ์ 
     ระยอง 5 อายุ 9 เดือน ไร่เกษตรกร ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย (ข้อมูลโดย ศวศ.ขอนแก่น)  

เกียร์/ความเร็วรอบ (รอบ/วินาที) L3 1,500 rpm 

ความเร็วแทรกเตอร์ (กม./ชม.) 2.59 
ความสามารถในการท างาน (ไร่/ชม.) 0.81 
ประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ (%) 94.4 
ผลผลิตหัวสด (ตัน/ไร่) 6.98 
น้ าหนักต่อเหง้า (กก./ไร่เหง้า) 2.90 
หัวมันฯเกิดการสูญเสีย (%) 0.98 
หัวมันฯเสียหาย (%) 4.10 

 

 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
 การทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูที่พัฒนาโดยสถาบันเกษตรวิศวกรรม ในแปลงปลูกมัน
ส าปะหลังพันธุ์ ระยอง 5 พ้ืนที่จังหวัดเลย พบว่า เครื่องขุดต้นแบบที่ปรับแต่งโดยช่างของศูนย์ฯ แล้ว สามารถ
ท างานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีขุดด้วยแรงงาน โดยใช้เวลาขุดหัวขึ้นวางได้ชั่วโมงละ 1 ไร่ เทียบกับแรงงาน
เกษตรกร 2 คนที่ขุดได้ชั่วโมงละ 0.54 ไร่ (ผลผลิตไร่ละ 3.56 ตัน) เกษตรกรให้ความเห็นว่าสามารถใช้งานได้ แต่
มีข้อต้องพิจารณาคือ ต้องมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ แปลงต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรเพราะไม่
ต้องกลับรถบ่อย มีการจัดการแปลงปลูกท่ีดี คือ พ้ืนที่ควรราบ-เรียบ ระยะแถวต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไม่มีวัชพืช 
สิ่งเหล่านี้จะท าให้ไมต่้องมีการใช้แรงงานเข้าไปจัดการมาก ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพทางวิศวกรรมของเครื่อง
ขุดต้นแบบ โดยใช้แทรกเตอร์คูโบต้า 35 แรงม้าสามารถท างานได้ดีเป็นปกต ิรถเดินเครื่องด้วยเกียร์ เกียร์โลว์ 3 ที่
รอบเครื่อง 1,500 รอบต่อนาที  วิ่งด้วยความเร็ว 2.59 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท างานได้ ชั่วโมงละ 0.81 ไร่ น้อยกว่า
ปี 2557 เล็กน้อย เนื่องจากผลผลิตสูงกว่า มีประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ 94.4 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตหวัมันฯมีความ
สูญเสียเล็กน้อยเพียง 0.98 เปอร์เซ็นต์ และมีความเสียหายแก่หัวมันฯ 4.10 เปอร์เซ็นต์ จากผลผลิตมันส าปะหลัง
ไร่ละ 6.98 ตัน โดยสรุปการใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมู เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและทดแทนแรงงานใน
พ้ืนที่จังหวัดเลยครั้งนี้ สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพสูง เกษตรกรให้การยอมรับ แต่มีเง่ือนไขคือปัจจัย
เกี่ยวกับสภาพแปลงปลูกต้องเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันได้พบเห็นเครื่องมือดังกล่าวถูกน ามาปรับแต่งและใช้กับ
แทรกเตอร์คูโบต้าขนาด 36-45 แรงม้า ในพ้ืนที่จังหวัดเลยมากข้ึน 
 
การน าไปใช้ประโยชน์  
 เป็นต้นแบบให้เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดเลย เพ่ือพิจารณาหาทางออกในการเก็บเก่ียว เพ่ือ
เร่งระยะเวลาการท างาน และเพ่ิมรายได้ โดยการลดต้นทุนการผลิต ในสถานการณ์ต้นทุนการผลิตสูง ราคา
ผลผลิตตกต่ า และแรงงานหายากในปัจจุบัน     
 



 

ค าขอบคุณ  

 ขอขอบคุณเกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกมันส าปะหลังทุกท่าน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรเลย เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น และสถาบันวิจัยเกษตร
วิศวกรรม ที่ร่วมด าเนินการ ให้ค าแนะน า/ให้ชุดเครื่องขุดแบบไถหัวหมูต้นแบบ 
 

เอกสารอ้างอิง  

ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย. 2557. สถิติพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ รายงานประจ าปี 2557. กรมส่งเสริม
การเกษตร. 

      ส านักเศรษฐกิจการเกษตร. 2557. ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตร 
 และสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร. 
 
 

***------*** 

 

  
    เครื่องขุดแบบไถหัวหมูต้นแบบ กับแทรกเตอร์ 80 
แรงม้า เก็บเกี่ยวในดินร่วน-เหนียว 

   การใช้เครื่องขุดในดินค่อนข้างเหนียว จะมีปัญหา
การกินดินได้ไม่ลึก ซึ่งมักเกิดการสูญเสียสูง 

 
 
 


