
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 
2. โครงการวิจัย   :  วิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 

กิจกรรม   :  ทดสอบและพัฒนาเครื่องขุดมันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นท่ี  
                                              ในแต่ละภูมิภาค 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  ทดสอบและพัฒนาเครื่องขุดมันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นท่ี  
                                              ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม    
         ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)     :   

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง   :  นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 
ผู้ร่วมงาน                            :  อนุชา เหลาเคน  มะลิวรรณ์ ทบภักดิ์ บุญชู สมสา 
                                            ปรีดา นาคปรีชา จีระ อะสุรินทร์ 

5. บทคัดย่อ    
 การทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม  มีวัตถุประสงค์   เพ่ือให้ได้

เทคโนโลยีการใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ด าเนินการส ารวจ
พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังหลังนาในจังหวัดมหาสารคาม  ศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่ ก าหนดพ้ืนที่ท าการ
ทดสอบ จัดเวทีเสวนาเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรผู้ร่วมท าแปลงทดสอบ โดยด าเนินการในแปลงเกษตรกร
พ้ืนที่อ าเภอเมือง นาเชือก บรบือ และอ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – 
กันยายน 2558   เกษตรกรร่วมทดสอบ จ านวน 7 ราย 7 ไร่ ด าเนินการทดสอบแปลงใหญ่ไม่มีซ้ า  2 
กรรมวิธี 1) เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังส าหรับแทรคเตอร์ขนาดใหญ่  2) เก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง
โดยใช้แรงงานคน ผลการด าเนินงาน พบว่า การเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องขุดมันส าปะหลัง สามารถเก็บเกี่ยว
ได้เร็วกว่าการใช้แรงงานคน 2.7 เท่า แต่พบว่าการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังท าให้เกิดการ
สูญเสียผลผลิตมากกว่าร้อยละ 36.4   ในด้านการประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยีจากเวทีเสวนา
เกษตรกรผู้ร่วมทดสอบ พบว่า เกษตรกรพึงพอใจเครื่องขุดมันส าปะหลังที่ระดับพึงพอใจมาก ร้อยละ71.4  
และพึงพอใจเครื่องขุดมันส าปะหลังที่ระดับพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ28.6 
6. ค าน า                                  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นแหล่งปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญของประเทศไทย  มีพ้ืนที่ปลูก 
4.9 ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ 52.9 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ   ส าหรับมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจ
กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเป็นพืชพลังงาน
ทดแทน ก าหนดให้จังหวัดมหาสารคามเป็นพ้ืนที่เร่งรัดพิเศษในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง 
และก าหนดให้ผลผลิตเฉลี่ยมันส าปะหลังของเกษตรกรต้นแบบ เท่ากับ 5.0 ตัน/ไร่ ในขณะที่จังหวัด



มหาสารคามมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง ปี2557 เท่ากับ 91,566 ไร่ ได้ผลผลิต 287,962 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 
3,145 กิโลกรัม/ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังกระจายอยู่เกือบทุกอ าเภอ แต่ที่เป็นแหล่งปลูกขนาดใหญ่
ของจังหวัด  พ้ืนที่ปลูกมากกว่า 10,000 ไร่  ได้แก่ บรบือ กุดรัง  โกสุมพิสัย  และนาเชือก โดยมีพ้ืนที่
ปลูก เท่ากับ 44,616 , 32,871 , 21,596และ 16,757 ไร่ตามล าดับ    ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนื้อดินทราย
ปนร่วน ชุดดินที่พบชุดดินบ้านไผ่  มหาสารคาม น้ าพอง วาริน และอ่ืนๆ    สุทัศน์ และคณะ(2556) 
จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่เหมาะสมต่อการปลูกมันส าปะหลัง(C1)รวมทั้งสิ้น 766,192 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่
กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ อ าเภอนาเชือก วาปีประทุม นาดูน ชื่นชม และกันทรวิชัย คาดว่ามีศักยภาพใน
การให้ผลผลิตเฉลี่ย 5 ตัน/ไร่   

      7 วิธีด าเนินการ     

   วิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ยึดตามขั้นตอนการวิจัยระบบการท าฟาร์ม ( farming 
systems research หรือ FSR) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (participatory technology 
development หรือ PTD) ซึ่งเป็นการ ศึกษาวิจัยในสภาพพ้ืนที่เกษตรกรโดยเกษตรกรร่วมด าเนินการ มี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้                     :  

  7.1 การเลือกพ้ืนที่  ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยหวังว่า เกษตรกรในบริเวณที่ท าแปลงต้นแบบ
ทางวิชาการจะได้ประโยชน์จากผลงานวิจัยอย่างเต็มที่ คัดเลือกแหล่งปลูกมันส าปะหลัง ที่เป็นแหล่งผลิต
ใหญ่ของแต่ละอ าเภอ มีพ้ืนที่ปลูกมาก ประสบปัญหาการผลิต และสามารถขยายผลใช้ในพ้ืนที่เป้าหมาย
ได้  

  7.2 ศึกษาวิเคราะห์ พ้ืนที่   โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร (Agro-ecosystem 
Analysis) วิธีการประเมินสภาวะชนบทเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) และการจัดเวที เสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมจากเอกสารของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลภูมิศาสตร์ท้องถิ่นจากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับ
เกษตรกร และจากเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจร่วมกัน ในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการปลูกมันส าปะหลัง  

  7.3  การวางแผนทดสอบ  เป็นการวางแผนตามปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ในขั้นตอนที่ 
2 ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างผลงานวิจัยกับวิธีปฏิบัติของเกษตรกร เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของ
เกษตรกร     

      1). จัดเวทีประชุมเสวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลจากการวิเคราะห์พ้ืนที่ มาจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา คัดเลือกปัญหาเร่งด่วน วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข และโอกาสในการ
พัฒนาจากสิ่งที่เป็นจุดแข็ง 

       2). คัดเลือกเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาโอกาสให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  



       3). คัดเลือกเกษตรกรเป็นคณะผู้วิจัยจากเวทีประชุมเสวนา ซึ่งประสบปัญหาการผลิตมัน
ส าปะหลังและต้องการทดลองปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ร่วมกันคัดเลือกไว้ 
เปรียบเทียบกับระบบเดิมที่ปฏิบัติอยู่   

                    แผนการทดลอง        ทดสอบเป็นแปลงใหญ่ไม่มีซ้ า มีเกษตรกรร่วมทดสอบ 7 ราย 7 ไร่  
                               กรรมวิธี          2  กรรมวิธี  
                                                   1) กรรมวิธีทดสอบ 
                                           2) กรรมวิธีเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 ตารางท่ี1  เทคโนโลยีเดิมของเกษตรกรและเทคโนโลยีการจัดการตามค าแนะน าที่เกษตรกรเลือก 

ปีที ่
ด าเนินการ 

กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
จ านวน

เกษตรกร 
(ราย) 

จ านวนแปลง 
(ไร่) 

2557 
เก็บเก่ียวโดยใช้เครื่องขุด
มันส าปะหลัง 

เก็บเก่ียวโดยใช้
แรงงานคน 

3 3 

2558 
เก็บเก่ียวโดยใช้เครื่องขุด
มันส าปะหลัง 

เก็บเก่ียวโดยใช้
แรงงานคน 

4 4 

         หมายเหตุ เกษตรกรแต่ละรายทดสอบเทคโนโลยีตามประเด็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ และตามความสมัคร 
ใจของเกษตรกร  

  7.4  การทดสอบเทคโนโลยี ด าเนินการตามแผนการทดสอบ การด าเนินงานสามารถปรับ
แผนการทดสอบได้เมื่อสภาพปัญหาและเงื่อนไขที่ได้วิเคราะห์ไว้ตอนแรกเปลี่ยนแปลงไป  ด าเนินการ
ทดสอบ ติดตามและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบความสามารถในการผลิต ผลตอบแทน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพของชุมชนในการด าเนินงาน ในระหว่างการด าเนินงานจะมีการ
รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล  

 
          อุปกรณ์ 
 1)  แปลงปลูกมันส าปะหลัง 
           2) รถแทรคเตอร์ ขนาด 80 และ47 แรงม้า 
           3) อุปกรณ์ต่อพวง เครื่องขุดส าหรับแทรคใหญ่(สีฟ้า) 
 4)  เครื่องจับพิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS) 



  
         วิธีปฏิบัติงานทดสอบ 
 คัดเลือกเกษตรกร 7 รายๆ 7 ไร่ แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ด าเนินการตามเทคโนโลยีที่

ก าหนดไว้ในแต่ละแปลง 
 
          การบันทึกข้อมูล 

                     -ผลผลิตหัวสด(กก./ความยาวร่อง 4 เมตร)  
  -แทรคเตอร์  ยี่ห้อ รุ่น ขนาดเครื่องยนต์ ความเร็วที่ใช้ขุด(ม./วินาที) 
  -สภาพดิน ชนิดดิน ความชื้นดิน และความหนาแน่นของดิน 
  -สภาพการปลูก วันที่ปลูก ระยะปลูก พันธุ์ 
  -%ความเสียหายจากการขุด และ%ความสูญเสียผลผลิต 

      7.5 การประเมินผลการด าเนินงาน  เมื่อสิ้นสุดการทดสอบได้จัดประชุมเสวนาเพื่อสรุปเป็น
บทเรียนและประสบการณ์ตลอดจนการปรับแผนงาน  และประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยีการผลิต 

     7.6 เวลาและสถานที่   
ปี 2557-2558 พ้ืนที่ด าเนินงาน อ าเภอเมือง นาเชือก บรบือ และอ าเภอเชียงยืนจังหวัด

มหาสารคาม 
 
 

8 ผลการทดลองและวิจารณ์  
8.1 ผลการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย  
    อ าเภอเมือง อ าเภอนาเชือก อ าเภอบรบือ และอ าเภอเชียงยืน ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมันส าปะหลัง

ที่ส าคัญของจังหวัดมหาสารคาม จากการศึกษาพ้ืนที่ ประชุมเสวนาเกษตรกร สัมภาษณ์เกษตรกร พบว่า 
มีปัญหาในเก็บเก่ียวมันส าปะหลัง และต้องการทดสอบเครื่องขุด 
    8.2  ผลการทดสอบ 
   1) สภาพดิน 

   สภาพดินแปลงเกษตรกรที่ร่วมทดสอบส่วนใหญ่เป็นเนื้อดินร่วนปนทราย มีค่าความ

หนาแน่นระหว่าง   1.12-1.18 กรัม/ลบ.ซม. เฉลี่ย 1.15 กรัม/ลบ.ซม. 

   2)  สภาพการปลูก 

     สภาพการปลูก พบว่า เกษตรกรที่ร่วมทดสอบส่วนใหญ่ปลูกมันส าปะหลังช่วงต้นฤดูฝน 
และเก็บเกี่ยวประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยใช้ระยะต้น 70-80 เซนติเมตร และระยะ
แถว 90-100 เซนติเมตร  พันธุ์ที่ใช้ในการทดสอบการเก็บเกี่ยว คือเกษตรศาสตร์50 ระยอง72 สายพันธุ์
CMR33-38-48 และระยอง7 

             3) รถแทรคเตอร์ 



              รถแทรคเตอร์ที่ใช้ขุดมันส าปะหลัง คือ Massey Ferguson 390 ขนาด 80 แรงม้า, 
Kubota m5000su ขนาด 50 แรง และFord 6600 ขนาด 66 แรงม้า 

             4) ความสูญเสียผลผลิต และความสามารถในการขุด 

      ความสูญเสียผลผลิต พบว่าการเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนมีความสูญผลผลิต ระหว่าง
0.46-0.66 กก./ความยาวร่อง 4เมตร เฉลี่ย 0.56 กก./ความยาวร่อง 4เมตร ส าหรับการเก็บเก่ียวโดยใช้
เครื่องขุดมีความสูญผลผลิต ระหว่าง0.52-1.24 กก./ความยาวร่อง 4เมตร เฉลี่ย 0.88 กก./ความยาวร่อง 
4เมตร ในด้านความสามารถในการขุด พบว่า การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนมีความสามารถในการขุด 
ระหว่าง2.2-2.4 ชั่วโมง/ไร่ เฉลี่ย 2.3 ชั่วโมง/ไร่ ส าหรับการเก็บเก่ียวโดยใช้เครื่องขุดมีความสามารถใน
การขุดระหว่าง0.8-0.9 ชั่วโมง/ไร่ เฉลี่ย 0.88 ชั่วโมง/ไร่ 

             5) การยอมรับเทคโนโลยี   จากการประชุมเสวนาและประเมินความพึงพอใจ พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ 71.4 เปอร์เซ็นต์ มีความพึงพอใจเครื่องขุดมันส าปะหลังที่ระดับมาก และพึงพอใจ
ระดับปานกลาง ร้อยละ28.6 

 
ตาราง2  ผลการทดสอบการใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 

 

 
  
 
ตารางท่ี 3  สรุปความพึงพอใจในการใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังของเกษตรกรที่เข้าร่วมทดสอบ 

วิธีการจัดการ 
ระดับความพึงพอใจ(%) 

มาก ปานกลาง น้อย เกษตรกร 
(ราย) 

เครื่องขุดมันส าปะหลัง 71.4 28.6 - 7 
 

 9  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ปีท ี
 

เนื้อดิน 

ความหนา 
แน่นดิน 
(ก./ลบ.
ซม.) 

ผลผลิตสด
(กก./ความ
ยาวร่อง 4

เมตร 

เครื่องขุด แรงงานคน 
ความ
สูญเสีย

(กก/ความ
ยาวร่อง 4

เมตร 

ความสามา
รถในการ

ขุด(ชม./ไร่) 

ความ
สูญเสีย

(กก/ความ
ยาวร่อง 4

เมตร 

ความสามา
รถในการ

ขุด(ชม./ไร่) 

2557 ร่วนทราย 1.12 7.51 1.24 0.9 0.66 2.2 
2558 ร่วนทราย 1.18 7.06 0.52 0.8 0.46 2.4 
เฉลี่ย ร่วนทราย 1.15 7.28 0.88 0.85 0.56 2.3 



         การทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม สู่พื้นที่ปลูกมันส าปะหลังของ
จังหวัดมหาสารคาม ในปี 2557-58 สรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 

        1 การเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องขุดมีความสามารถในการขุด เร็วกว่าการเก็บเกี่ยวโดยใช้
แรงงานคน 2.7 เท่า แต่มีการสูญเสียผลผลิตมากกว่าร้อยละ 36.4 

        2 การประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยีจากเวทีเสวนาเกษตรกรผู้ร่วมทดสอบ พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่ 71.4 เปอร์เซ็นต์ มีความพึงพอใจเครื่องขุดมันส าปะหลังที่ระดับมาก และพึงพอใจระดับปาน
กลาง ร้อยละ28.6 

 
 

10 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
  ผลการทดสอบในครั้งนี้ ท าให้ได้เทคโนโลยีการเก็บเก่ียวมันส าปะหลังโดยใช้เครื่องขุด น าไป

พัฒนาต่อยอดเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และน าไปสู่การทดสอบในชุมชนหรือพ้ืนที่
ใกล้เคียงที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน และทดสอบต่างพ้ืนที่ (multi location testing)  ซึ่ง    จังหวัด
มหาสารคาม  
11 ค าขอบคุณ      

  การทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ปี2557-58  ในนามของ
คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณเกษตรกรและผู้น าชุมชนทุกท่านที่ให้สนับสนุนข้อมูลทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการให้ความอนุเคราะห์ในการใช้อาคาร สถานที่ ศาลาประชาคมหมู่บ้านใน
การประชุมปรึกษาหารือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสรุปบทเรียน    
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