
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย     การวิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 

2. โครงการวิจัย     การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 

กิจกรรม     การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนา 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)    การทดสอบเคร่ืองขุดมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)   Cassavas Digger Testing  in Ubonratchathani Province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง    

โสภิตา สมคิด1/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 

ผู้ร่วมงาน                           

วิภา ศรีทาบุตร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 

ถนอม สระบัวค า ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 

บทคัดย่อ การทดสอบและพัฒนาเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี

ด าเนินการในดินร่วนปนทราย ทั้งในพ้ืนที่เกษตรกรและในส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 รถแทรกเตอร์

ขนาดเครื่องยนต์ต้นก าลัง อย่างน้อย 34 แรงม้า เครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูต้นแบบ การใช้เครื่องจักรใน

การเก็บเกี่ยวสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าการใช้แรงงาน และสามารถจัดการในระยะเวลาที่เร็วกว่า

แรงงานคนถึง 5 เท่า และความสูญเสียจากการขุดน้อยกว่า การใช้แรงงานถึง 2 เท่า % ความสูญเสีย และความ

เสียหายมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามความเร็วในการขุดที่เพิ่มขึ้น 

Testing and development the prototype of moldboard plow type of cassava digger in 

Ubon Ratchathani  were performed in sandy loam in  farmers   field and in the Office of 

Agricultural Department Research and Development Region 4 by using both tractor that have 

main engine at least 34 Hp and moldboard plow type of cassava digger’s prototype. Using 

machine in harvesting could make the production costs lower than harvesting by workers, could 

be handled in a shorter time than manual labor to 5 times and losses from digging less than 



manual labor to 2 times. % Loss and damage is likely to increase by increasing of the speed of 

digging. 

 

 

5. ค าน า                                 : 

ผลจากภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานสูง เป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิต 

โดยเฉพาะขั้นตอนการเก็บเกี่ยวมีสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 27 ซึ่งเป็นต้นทุนสูงสุดของต้นทุนการผลิต  เนื่องจาก

จ าเป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นจ านวนมาก เพ่ือการขุดหรือถอน และขั้นตอนอ่ืนจนกระทั่งขนขึ้นรถบรรทุกเพ่ือน าไป

จ าหน่าย โดยเครื่องขุดมันส าปะหลังได้รับการวิจัยและพัฒนามาเป็นเวลานานเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว มีผลิต

จ าหน่าย และได้รับการยอมรับน าไปใช้งานอย่างแพร่หลายระดับหนึ่ง พบว่ายังมีการดัดแปลงภายหลังจากซื้ อไป 

และมีการพัฒนาแบบใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหา ข้อจ ากัดที่เกี่ยวกับตัวเครื่องฯ  และจาก

การวิเคราะห์โครงสร้างและการท างาน พบว่าเครื่องฯหลายแบบมีแนวโน้มต้องการแรงฉุดลากสูง ยากต่อการ

ควบคุมขณะท างาน และส่งผลต่อความสึกหรอของระบบไฮดรอลิกของรถแทรกเตอร์ ทั้งนี้เนื่องจากมีลักษณะะ

การท างานแบบ Retrained link ซึ่งต้องควบคุมระดับความลึกด้วยคันโยกไฮดรอลิกตลอดเวลา การพลิกของ

หัวมันส าปะหลังมากเกินไป ยากต่อการเก็บรวมกอง ตลอดจนบางแบบมีการกลบของหัวมันส าปะหลังที่ได้จากการ

ขุดแล้วค่อนข้างมากเป็นการสูญเสียผลผลิต ทั้งปัญหาการท างานได้ไม่ต่อเนื่องกรณีของเครื่องขุดมันส าปะหลังพ่วง

ติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ (>50 แรงม้า) ต้องใช้คนจ านวนมากเดินตามเก็บขณะท างาน (จารุวัฒน์ และ

อนุชิต, 2550) 

6. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์       

1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต้นก าลัง อย่างน้อย 34 แรงม้า 

2. เครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูต้นแบบ อย่างน้อยการทดลองละ 1 เครื่อง  

3. เครื่องจักร เครื่องมือโรงงานส าหรับการปรับปรุงแก้ไขต้นแบบเครื่องขุดมันส าปะหลัง 

4. อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่างๆ ส าหรับการทดสอบตามแผนการทดสอบ และหลักการทางวิศวกรรม

เกษตร 



- วิธีการ  1. การทดสอบและพัฒนาเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูต้นแบบให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ปัจจัยหลักที่

พิจารณาคือ ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแปลงมันส าปะหลัง และปัจจัยเกี่ยวกับตัวเครื่องขุดมันส าปะหลัง โดยมี

รายละเอียดของแต่ละปัจจัยที่ศึกษาดังนี้ 

1) ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแปลงมันส าปะหลัง ประกอบด้วย 

- สภาพดิน:  อย่างน้อย 2 สภาพ โดยเฉพาะชุดดินที่แตกต่างกัน 

- พันธุ์มันส าปะหลัง: ใช้ในการเก็บเก่ียวมันส าปะหลังที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 พันธุ์ 

- วิธีการปลูกแบบยกร่อง และไม่ยกร่อง: ซึ่งข้ึนอยู่กับระบบปฏิบัติในการปลูกของแต่ละพ้ืนที่นั้น ๆ 
2) ปัจจัยเกี่ยวกับตัวเครื่องขุดมันส าปะหลังที่พิจารณาปรับปรุงแก้ไข และทดสอบพัฒนาให้เหมาะสมกับ

พ้ืนที่นั้นๆ หากมีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 

- มุมของใบผาลขุด 

- ชนิดของใบขุด 

- แบบซี่ของผาลขุด 
2. การทดสอบใช้งานระยะยาว และความพึงพอใจของทั้งผู้ปฏิบัติงาน และเกษตรกรเจ้าของ

แปลงมันส าปะหลัง ด าเนินการโดยการติดตามการใช้งานเป็นระยะ การใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และแบบสอบถาม

เพ่ือการสัมภาษณ์ 

 กรรมวิธี   กรรมวิธีในแต่การทดลอง ขึ้นอยู่กับระบบการปลูกมันส าปะหลังของพ้ืนที่นั้นๆ และ

ด าเนินการทดสอบกรรมวิธีละ 3 ซ้ า 

ก าหนดจากปัจจัยหลักที่พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้งานเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถ

หัวหมูต้นแบบ ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมีความแตกต่างกันของปัจจัยสภาพดิน พันธุ์มันส าปะหลัง และวีธีการปลูก 

เปรียบเทียบกับการใช้งานเครื่องขุดมันส าปะหลังที่นิยมใช้งานในพื้นท่ีนั้น  

วิธีปฏิบัติงานทดลอง 

ในแต่ละการทดลองมีวิธีด าเนินการสังเขป ดังนี้  

1. ทดสอบการท างานเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมู เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ และรวบรวม
ข้อมูลปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และเงื่อนไขความต้องการ 

2. วิเคราะห์ผลการทดสอบ สรุป และพัฒนาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับการขุดมันส าปะหลังในแต่
พ้ืนที ่

3. เวียนทดสอบและพัฒนาแก้ไขปรับปรุงจนสามารถใช้งานได้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
4. สาธิตให้กับกลุ่มเกษตรกร และให้ยืมทดสอบการใช้งานระยะยาว พร้อมมีการติดตามผลการใช้งาน 

ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจนมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
5. วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และความพึงพอใจ สรุปและเขียนรายงาน 



- เวลาและสถานที่     - ระบุเวลา (เริ่มต้น-สิ้นสุด) และสถานที่ท าการทดลอง 

 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์  

น าเครื่องขุดไปทดสอบในแปลงเกษตรกรพื้นที่ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีค่าวิเคราะห์

เนื้อดิน sand 84% silt 12 % clay 4% ชนิดดินทรายปนร่วน ค่าวิเคราะห์ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่ 5.1 

อินทรียวัตถุ 0.99% ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 12.7 มก./กก.โพแตสเซี่ยมที่แลกเปลี่ยนได้ 8.5 มก./กก. ปลูกมัน

ส าปะหลังพ้ืนที่ 14 ไร่ ใช้พันธุ์ระยอง 72 เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เก็บเกี่ยววันที่ 20 มกราคม 2557  อายุเก็บ

เกี่ยว 11 เดือน โดยการทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูกับรถแทรกเตอร์ฟอร์ด รุ่น6610 ขนาด

เครื่องยนต์ 47 แรงม้าเกษตรกรปลูกมันส าปะหลังระยะระหว่างแถว 150 ซม. ระยะระหว่างแถว 100 ซม. ยกร่อง

สูง 18 ซม. ความกว้างร่องปลูก 100 ซม. ความเร็วในการขุด 8.05 ม./วินาที พ้ืนที่การเก็บเกี่ยว 4 ตร.ม. ได้

ผลผลิต 26 กก. (10,400 กก./ไร่) น้ าหนักสูญเสีย 5.7 กก. (2,280 กก./ไร่) น้ าหนักเสียหาย 3.3 กก. (1,320 กก./

ไร่) เปอร์เซ็นต์แป้ง 26.6% (ตารางที่ 1) เกษตรกรเก็บผลผลิตรวมในพ้ืนที่ 14 ไร่ ได้  95,000 กก. คิดเป็น 6.7 

กก./ไร ่

น าเครื่องขุดไปทดสอบในแปลงเกษตรกรพ้ืนที่สวพ 4 ชนิดดินร่วนปนทราย ขณะเก็บเก่ียวดินมีความชื้น 

2.88 %(ตารางที่ 1) ปลูกมันส าปะหลังพ้ืนที่ 5 ไร่ ใช้พันธุ์ระยอง 9 และ 11 เมื่อ 3 เมษายน 2557 เก็บเกี่ยววันที ่

28 เมษายน 2558  อายุเก็บเก่ียว 12 เดือน โดยการทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูกับรถแทรกเตอร์

ฟอร์ด รุ่น6610 ขนาดเครื่องยนต์ 47 แรงม้า ปลูกมันส าปะหลังระยะระหว่างแถว 100 ซม. ระยะระหว่างต้น 80 

ซม. ยกร่องสูง 18 ซม. ความกว้างร่องปลูก 50 ซม. ความเร็วในการขุดโดยเครื่องขุดเฉลี่ย 1 เมตรใช้เวลา 1.525 

วินาที ใช้เวลาขุด 41 นาที/ไร่ พ้ืนที่การเก็บเกี่ยว 6 ตร.ม. ได้ผลผลิต 26.0 กก. (5,944 กก./ไร่) น้ าหนักสูญเสีย 

0.997 กก. (26.5 กก./ไร่) ความเสียหาย 1.6 จุดต่อต้น วิธ ี เกษตรกร ความเร็วในการขุดโดยเครื่องขุดเฉลี่ย 1 

เมตรใช้เวลา 7.305 วินาที ใช้เวลาขุด 3 ชั่วโมง 24 นาที/ไร่ การใช้เครื่องขุดท่ีความเร็ว ลดลงที่ระดับเกียร์  2 

Low จะลดความเสียหายและความสูญเสียจนใกล้เคียงกับคนขุดได้ 

8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ การใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า

การใช้แรงงาน และสามารถจัดการในระยะเวลาที่เร็วกว่าแรงงานคนถึง 5 เท่า และความสูญเสียจากการขุดน้อย

กว่า การใช้แรงงานถึง 2 เท่า % ความสูญเสีย และความเสียหายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความเร็วในการขุดที่

เพิ่มข้ึน 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการรวมพลชาวไร่ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิต

มันส าปะหลัง เกษตรกร 500 ราย วันที่ 15 พค. 2558 



ณ บริษัทอุบลไบโอเอทานอล โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้การใช้

เครื่องจักรในการขุดมันส าปะหลัง 

10. เอกสารอ้างอิง 

จารุวฒัน์ มงคลธนทรรศ, อนุชิต ฉ ่าสิงห์. 2550. เคร่ืองขุดมนัส าปะหลงั. นสพ. กสิกร, ก.ย.-ต.ค. 2550, 
80(5) หนา้ 89-102. 

ตารางที่ 1 การจัดการแปลงปลูกมันส าปะหลัง ปี 2558  

ผลผลิต  การยกร่อง ระยะปลูก สภาพดิน 

(กก./ ความ ความ ระยะ ระยะ ชนิดดิน ความชื้น Bulk  

ความยาว กว้าง  สูง ระหว่าง ระหว่าง   (%) Density  

ร่อง 4 เมตร) (ซม.) (ซม.) 
แถว 

(ซม.) 
ต้น (ซม.)     

(กรัม/ลบ.

ซม.) 

29.3 50 20 100 100 
ร่วนปน

ทราย 
2.885 1.475 

 

 

 



 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพผานขุดมันส าปะหลังในพ้ืนที่ดินร่วนปนทราย จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2557-2558 

ปี 
 

พันธุ์ 

ใช้
เกียร์ 

ผลผลิต ยกร่อง ระยะปลูก สภาพดิน ผาลขุด กวก. แรงงานคน 

(กก/4 ม.) กว้าง(ซม.) สูง(ซม.) แถว(ซม.) ต้น(ซม.) ชนิด 
ความเร็ว เสียหาย สูญเสีย ความเร็ว เสียหาย สูญเสีย 

ม./วินาท ี % % ม./วินาท ี % % 

2557 ระยอง 72 3 H 26 100 18 120-150 100 
ร่วนปน
ทราย 

8.05 12.6 21.9 1.30 0 0.22 

2558 ระยอง 9 3L 23.9 50 18 100 100 
ร่วนปน
ทราย 

6.88 1.7 0.32 1.75 0.9 0 

2558 ระยอง 11 3L 13.3 50 18 100 100 
ร่วนปน
ทราย 

7.73 1.5 0.66 1.53 1 0 

เฉลี่ย         7.55 5.27 7.62 1.53 0.63 0.07 



 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การท างานของผานขดุในดินร่วนปนทราย ใชร้ถ

แทรกเตอร์ 47 แรงมา้ 



 

 

ภาพท่ี 2 การท างานของผานขดุในดินร่วนปนทราย ใชร้ถ

แทรกเตอร์ 47 แรงมา้   


