
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   การวิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 

2. โครงการวิจัย   การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 

กิจกรรม   การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนา 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  การทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Cassava Digger Testing in Nakhonratchasima Province. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง    

อภิชาติ เมืองซอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 

ผู้ร่วมงาน                             

  เสาวรี บ ารุง     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 

  สุรสิทธิ์ วารีย์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 

5. บทคัดย่อ การทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการในไร่

เกษตรกร อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องขุดแบบไถหัว

หมูต้นแบบ เครื่องขุดแบบไถหัวหมูของเกษตรกร และการใช้แรงงานคน ในการเกี่ยวผลผลิตมัน

ส าปะหลัง พบว่า การใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมูติดท้ายแทรคเตอร์ ทั้งสองแบบ มีประสิทธิภาพในการ

ขุดมากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน ถึงแม้จะมีความสูญเสีย และความเสียหายของผลผลิตสูง

กว่าก็ตาม แต่ถ้าพิจารณาถึงเวลาที่ใช้ในการขุดแล้วจะแสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมูติด

ท้ายแทรคเตอร์จะใช้เวลาน้อยกว่าถึง 6 เท่า ท าให้เกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตมันส าปะหลังได้

ทันเวลา ไม่สิ้นเปลืองแรงงาน 

6. ค าน า                                  

จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังประมาณ 1.78 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่

ประมาณ 3.7 ตัน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูกมันส าปะหลังมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ 

ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร ตั้งแต่ขบวนการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวมีปัญหา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเก็บเกี่ยวเหตุผลเพราะเกษตรกรจะมีช่วงการเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกันคือช่วงเดือน พฤศจิกายน 

ถึงเดือน พฤษภาคม ท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเก่ียวอย่างมากรวมทั้งอัตราค่าจ้างรายวันก็

เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 300 บาทต่อวันมีผลท าให้ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังเพ่ิมตามไปด้วย แนวทางท่ีจะแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวโดยการใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ทดแทนแรงงาน เครื่องขุดแบบไถหัวหมูติดท้าย



แทรคเตอร์เป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสถาบันวิจัยเกษตร

วิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้พัฒนาเครื่องขุดแบบไถหัวหมูต้นแบบส าหรับติดท้ายรถแทรคเตอร์ เพ่ือ

แก้ไขปัญหาและเป็นทางเลือกให้เกษตรได้เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆของกรมวิชาการเกษตร จึงได้มีการ

ทดสอบเทคโนโลยีเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูส าหรับติดท้ายแทรคเตอร์ เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกร

ได้ใช้ต่อไปในอนาค 

7. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์      

 1. รถแทรตเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต้นก าลังอย่างน้อย 34 แรงม้า 

 2. เครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูต้นแบบ 

 3. เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงและปรับแต่งแก้ไขเครื่องขุดมันส าปะหลังต้นแบบ 

 4. เครือ่งมือและอุปกรณ์ส ำหรับทดสอบตำมหลักทำงวิศวกรรมเกษตร 

- วิธีการ  1. การทดสอบและพัฒนาเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูต้นแบบให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  

ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแปลงมันส าปะหลัง และปัจจัยเกี่ยวกับเครื่องขุดมันส าปะหลัง โดยมีรายละเอียด 

ของแต่ละปัจจัยที่ศึกษาดังนี้ 

1) ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแปลงมันส าปะหลัง 

- สภาพดิน อย่างน้อย 2 สภำพดิน โดยเฉพำะชุดดินที่แตกต่ำงกัน 

- พันธุ์มันส าปะหลัง อย่างน้อย 2 พันธุ์ 

- วิธีและสภาพการปลูก และแปลงปลูก 

2) ปัจจัยเกี่ยวกับเครื่องขุดมันส าปะหลัง และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ หากมีความ

จ าเป็นต้องแก้ไขได้แก่ 

- มุมหรือองศาของใบผาลขุด 

- ชนิดและขนาดของใบขุด 

- แบบชี่ของผาลขุด 

2. การทดสอบใช้งานระยะยาว และความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน และเกษตรกรร่วมท าการทดสอบ 

ด าเนินการโดยการติดตามเป็นระยะ การใช้แบบสัมภาษณ์ 

 กรรมวิธีในการทดลอง ขึ้นอยู่กับระบบการปลูกมันส าปะหลังของพ้ืนที่นั้นๆและด าเนินการ

ทดสอบกรรมวิธีละ 3  ซ้ า 

 ก าหนดปัจจัยหลักท่ีพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้งานเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถ

หัวหมู ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมีความแตกต่างตาวสภาพดิน พันธุ์มันส าปะหลัง และวิธีการปลูกเปรียบเทียบ

กับเครื่องขุดมันส าปะหลังของเกษตรกร 



วิธีปฏิบตัิการทดลอง 

 ในการทดสอบด าเนินการทดสอบโดยสังเขป ดังนี้ 

1. ทดสอบกำรท ำงำนของเครื่องขุดมันส ำปะหลังแบบไถหัวหมู เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ และ

รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรค และเงื่อนไขตามความต้องการ 

2. วิเคราะห์ผลการทดสอบ สรุป และพัฒนาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

3. ทดสอบ แก้ไขปรับปรุง จนสามารถปรับใช้ได้กับสภาพพ้ืนที่เป้าหมาย 

4. สาธิตแก่เกษตรกร และให้เกษตรทดลองใช้ระยะยาว ติดตามผล  

5. วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเทคนิค และความพึงพอใจ 

- เวลาและสถานที่  ตุลาคม 2556 กันยายน 2558 ไร่เกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

เปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องขุดแบบไถหัวหมู ไร่เกษตรกร ปี 2557 

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องขุด ปี 2557 พบว่า เครื่องขุดไถหัวหมูต้นแบบ มึ

ความเร็วในการขุด 1 ชั่วโมง 3 นาทีต่อไร่ ไม่แตกต่างกับ เครื่องขุดแบบไถหัวหมูของเกษตรกร มี

ความเร็วในการขุด 1 ชั่วโมง 4 นาทีต่อไร่ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน พบว่า การใช้

แรงงานคนในการขุด ใช้เวลา 7 ชั่วโมง 49 นาทีต่อไร่ ใช้เวลามากกว่าการใช้เครื่องขุดทั้งสองแบบ 

(ตารางที่ 1) 

 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย และเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย ที่เกิดจากเครื่องขุด

แบบไถหัวหมตู้นแบบ เครื่องขุดแบบไถหัวหมูของเกษตรกร และการใช้แรงงานคน พบว่า การใช้

เครื่องขุดแบบไถหัวหมูต้นแบบ มีเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 24.3 เปอร์เซ ็นต์ การใช้เครื่องขุดไถหัวหมู

ของเกษตรกร มีเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 24.7 เปอร์เซ ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน 

พบว่า เครื่องขุดทั้งสองแบบมีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายสูงกว่า โดยการใช้แรงงานคนมีเปอร์เซ็นต์ความ

เสียหายเพียง 2.4 เปอร์เซ็นต์ และเม่ือพิจารณา เปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย พบว่าเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับ เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย กล่าวคือ  การใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมูต้นแบบ มีเปอร์เซ็นต์

ความสูญเสีย 3.0 เปอร์เซ ็นต์ การใช้เครื่องขุดไถหัวหมูของเกษตรกร มีเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย 3.6 

เปอร์เซ ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน พบว่า เครื่องขุดทั้งสองแบบมีเปอร์เซ็นต์ความ

เสียหายสูงกว่า โดยการใช้แรงงานคนไม่มีเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย (ตารางที่ 2) 

 การเปรียบเทียบมูลค่าความเสียหาย และต้นทุนค่าจ้างในการขุด พบว่า  การใช้เครื่องขุด

แบบไถหัวหมูต้นแบบ มีมูลค่าความเสียหาย 367 บาทต่อไร่ และต้นทุนค่าจ้างขุด 1,100 บาทต่อไร่ 

รวมต้นทุนสุทธิ 1,467 บาทต่อไร่ และการใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมูของเกษตรกร มีมูลค่าความ



เสียหาย 441 บาทต่อไร่ และต้นทุนค่าจ้างขุด 1,100 บาทต่อไร่ รวมต้นทุนสุทธิ 1,541 บาทต่อไร่ 

ส่วนการใช้แรงงานคน พบว่า มีไม่มูลค่าความเสียหายหรือ 0 บาทต่อไร่ แต่มีต้นทุนค่าจ้างขุด 1,500 

บาทต่อไร่ รวมต้นทุนสุทธิ 1,500 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 3) 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องขุดแบบไถหัวหมู ไร่เกษตรกร ปี 2558 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องขุด ปี 2558 พบว่า เครื่องขุดไถหัวหมูต้นแบบ มี

ความเร็วในการขุด 2 ชั่วโมง 19 นาทีต่อไร่ ไม่แตกต่างกับ เครื่องขุดแบบไถหัวหมูของเกษตรกร มี

ความเร็วในการขุด 2 ชั่วโมง 14 นาทตี่อไร่ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน พบว่า การใช้

แรงงานคนในการขุด ใช้เวลา 7 ชั่วโมง 49 นาทีต่อไร่ ใช้เวลามากกว่าการใช้เครื่องขุดทั้งสองแบบ 

(ข้อมูลปี 2557) (ตารางที่ 1) 

 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย และเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย ที่เกิดจากเครื่องขุด

แบบไถหัวหมูต้นแบบ เครื่องขุดแบบไถหัวหมูของเกษตรกร และการใช้แรงงานคน พบว่า การใช้

เครื่องขุดแบบไถหัวหมูต้นแบบ มีเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 4.1 เปอร์เซ ็นต์ การใช้เครื่องขุดไถหัวหมู

ของเกษตรกร มีเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 10.1 เปอร์เซ ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน 

พบว่า เครื่องขุดทั้งสองแบบมีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายสูงกว่า โดยการใช้แรงงานคนมีเปอร์เซ็นต์ความ

เสียหายเพียง 2.4 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลปี 2557) และเม่ือพิจารณา เปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย พบว่า

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย กล่าวคือ  การใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมู

ต้นแบบ มีเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย 0.88 เปอร์เซ ็นต์ การใช้เครื่องขุดไถหัวหมูของเกษตรกร มี

เปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย 2.7 เปอร์เซ ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน พบว่า เครื่องขุดทั้งสอง

แบบมีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายสูงกว่า โดยการใช้แรงงานคนไม่มีเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย  (ตารางที่ 2) 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  การใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมูติดท้ายแทรคเตอร์ ทั้ง

สองแบบ มีประสิทธิภาพในการขุดมากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน ถึงแม้จะมีความสูญเสีย 

และความเสียหายของผลผลิตสูงกว่าก็ตาม แต่ถ้าพิจารณาถึงเวลาที่ใช้ในการขุดแล้วจะแสดงให้เห็นว่า

การใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมูติดท้ายแทรคเตอร์จะใช้เวลาน้อยกว่าถึง 6 เท่า ท าให้เกษตรกรสามารถ

เก็บเก่ียวผลผลิตมันส าปะหลังได้ทันเวลา ไม่สิ้นเปลืองแรงงาน แต่การเครื่องขุดยังมีจุดอ่อนบาง

ประการที่จะท าให้ประสิทธิภาพของเครื่องขุดด้อยประสิทธิภาพลง เช่น การปรับผาลขุด ขนาดแทรค

เตอร์ที่ใช้ ความเร็วที่ใช้ในการขุด ต้องเหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ของผู้ใช้ มีผลต่อการใช้ผาลขุด

แบบไถหัวหมูดังกล่าว 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากการน าเครื่องขุดไปให้เกษตรกรใช้ในระยะยาวในเขตอ าเภอ

เสิงสางเกษตรได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีแต่ต้องมีจุดที่ต้อง

แก้ไขในส่วนของผาลขุดแบบไถหัวหมูต้นแบบ (ภาคผนวก)  



10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

- 

11. เอกสารอ้างอิง - 

 

12. ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ เคร่ืองขดุแบบไถหวัหมูตน้แบบ เคร่ืองขดุแบบไถหวัหมูเกษตรกร และการใช้

แรงงานคน ไร่เกษตรกร อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 

ปี พ.ศ.  เครื่องขุด สวศ. เครื่องขุดเกษตรกร แรงงานคน 

 ความเร็วในการขุด 

(ชั่วโมงต่อไร่) 

ความเร็วในการขุด 

(ชั่วโมงต่อไร่) 

ความเร็วในการขุด 

(ชั่วโมงต่อไร่) 

2557  1.03 1.04 7.49 

2558  2.19 2.14 - 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นตค์วามเสียหาย และเปอร์เซ็นตค์วามสูญเสีย ของ เคร่ืองขดุแบบไถหวัหมูตน้แบบ เคร่ืองขดุ

ไถหวัหมูเกษตรกร และการใชแ้รงงานคน ไร่เกษตรกร อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 

ปี พ.ศ.            เครื่องขุด ศวส.   เครื่องขุดเกษตรกร แรงงานคน 

 เปอรเ์ซ็นต์ความ

เสียหาย 

เปอร์เซ็นต์

ความสูญเสีย 

เปอร์เซ็นต์ความ 

เสียหาย 

เปอร์เซ็นต์

ความสูญเสีย 

เปอร์เซ็นต์

ความเสียหาย 

เปอร์เซ็นต์

ความสูญเสีย 

2557 24.3 3.0 24.7 3.6 2.4 0 

2558 0.88 4.1 10.1 2.7 - - 

 



ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบมูลค่าความสูญเสีย และตน้ทุนค่าจา้ง ของเคร่ืองขดุแบบไถหวัหมตูน้แบบ เคร่ืองขดุแบบไถหวัหมู

เกษตรกร และการใชแ้รงงานคน ไร่เกษตรกร อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 

ปี พ.ศ. เครื่องขุด ศวส. 
 

เครื่องขุดเกษตรกร 
 

แรงงานคน 
 

มูลค่าความ
สูญเสีย 
(บาท) 

ต้นทุน
ค่าจ้างขุด 

(บาท) 

มูลค่าความ
สูญเสีย 
(บาท) 

ต้นทุน
ค่าจ้างขุด 

(บาท) 

มูลค่าความ
สูญเสีย 
(บาท) 

ต้นทุน
ค่าจ้างขุด 

(บาท) 

2557 367 1,100 441 1,100 0 1,500 

2558 - - - - -  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบข้อคิดเห็นของเกษตรกร                                                                     

                    
 



                                        
 

                                 
 

                         
 

 

                       


