
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 
 

2. โครงการวิจัย  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 
กิจกรรม  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่ปลูกใหม่ 
   เขตภาคเหนือตอนบน 
 

3. ชื่อการทดลอง   การทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง ประนอม  ใจอ้าย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่1/ 

ผู้ร่วมงาน  พรรณพิมล   สุริยะพรหมชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่1/ 

                รณรงค์  คนชม 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่1/ 
                 ฉัตรสุดา  เชิงอักษร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 12/ 

  

5. บทคัดย่อ 
การทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดแพร่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือทดสอบและ

พัฒนาเครื่องจักรกลให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ส าหรับการแก้ปัญหาการเก็บเกี่ยวโดยการลดต้นทุนการผลิต 
ลดการสูญเสีย และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
- 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
- 2 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
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6. ค าน า    
มันส าปะหลัง  เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับสูง  รองจากข้าว  

ยางพารา และอ้อย  มีประวัตการส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลกมาเป็นเวลาหลายสิบปี    โดยส่งออกในรูป
ของแป้งมัน  มันเส้น  และมันอัดเม็ด  มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 7.6 ล้านไร ่ ท ารายได้ให้ประเทศไทยปีละกว่า 4 
หมื่นล้านบาท ผลผลิตทั้งประเทศ 21.9 ล้านตัน มีมูลค่า 38,836ล้านบาท  และผลผลิต เฉลี่ย 3 ตันต่อไร่ 
โดยพื้นที่ปลูกอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุดคือ 4,039,751 ไร่ รองลง คือ ภาคกลาง 2,155,604 ไร่ 
และภาคเหนือ 1,364,318 ไร่ จังหวัดที่ปลูกมากท่ีสุด คือนครราชสีมา รองลงมาได้แก่ ก าแพงเพชร สระแก้ว 
และชัยภูมิ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) เนื่องจากปริมาณความต้องการด้านพืชพลังงานและ
ปัญหาราคาน้ ามันที่เพ่ิมขึ้น มีการน าหัวสดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล เพ่ือน ามาทดแทนพลังงาน
จากน้ ามัน ท าให้ความต้องการมันส าปะหลังเพ่ือเป็นวัตถุดิบมากขึ้น การเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการโดยการขยายพ้ืนที่ปลูกยังท าได้จ ากัด เนื่องจากต้องแข่งขันกับพืชเศรษฐกิจอีกหลายชนิด ขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิอากาศ  ดิน  พันธุ์พืช  และการจัดการมีผลต่อศักยภาพการให้ผลผลิตของมันส าปะหลัง (กรม
วิชาการเกษตร, 2553)  ถึงแม้ประเทศไทยจะมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมาก แต่ผลผลิตต่อไร่และ
ประสิทธิภาพการผลิตยังต่ าเพราะมีการปลูกในหลากหลายสภาพแวดล้อม ทั้งพ้ืนที่ที่เหมาะสม เหมาะสม
ปานกลาง และไม่เหมาะสม แต่ปี 2551-25533 ได้เกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งอย่างรุนแรงท าให้เกิดความ
เสียหายต่อผลผลิตมันส าปะหลัง  ท าให้เกษตรกรได้ขยายพื้นที่ปลูกในภาคเหนือตอนบนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  
เกษตรกรยังความรู้ประสบการณ์ในการผลิตมันส าปะหลังทุกด้าน  ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ท าการ
พัฒนาการผลิตมันส าปะหลัง โดยการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีผลงานวิจัยทั้งด้านพันธุ์ 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านการจัดการ (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2546)  พร้อมที่จะเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังตามศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่  

จังหวัดแพร่  มีการขยายพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในปี 2551-2554  โดยมีพ้ืนที่ปลูก1,288, 1,413 
1,640 และเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วปี 2554 เป็น 13,078 ไร่ โดยปลูกในอ าเภอลอง วังชิ้น  เด่นชัย ร้องกวาง 
และสอง มีพ้ืนที่ปลูก 8,689,  2,363,  1,664,  350 และ 12 ไร่ ตามล าดับ  โดยเกษตรกรได้น าท่อนพันธุ์มา
จากแหล่งปลูกต่าง ๆ  จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ผลผลผลิตประมาณ 4-5 ตันต่อไร่  (ส านักงาน
เกษตรจังหวัดแพร่, 2554)  การจ าหน่ายผลผลิตเกษตรกรน าผลผลิตสดไปจ าหน่ายที่จุดรับซื้อ 4 แห่ง ตั้งอยู่
ที่อ าเภอเด่นชัยและอ าเภอลอง ราคาผลผลิตสดกิโลกรัมละ 2-3 บาท  และแปรรูปเป็นมันเส้นและส่งโรงงาน
แปรรูป (ข้อมูลจากเกษตรกรอ าเภอเด่นชัย, 2554)  พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ซึ่งเคยเป็นพ้ืนที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก่อน  ปัญหาในการผลิตมันส าปะหลัง  ได้แก่  มีการน าท่อนพันธุ์มาจากจังหวัด
อุบลราชธานี  นครราชสีมา  และอีกหลาย ๆ แห่งซึ่งมีการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูมาก่อน  
เกษตรกรไม่ได้แช่ท่อนพันธุ์ก่อนน าเข้ามาในจังหวัด  ท าให้มีการระบาดของเพลี้ยแป้งในบางแปลง  การขาด
แคลนท่อนพันธุ์ท าให้ราคาท่อนพันธุ์สูง 3-7 บาทต่อท่อน  มีการปลูกในระยะปลูกถ่ีเกินไปตั้งแต่ 50x50, 
60x60 70x70, 80x80 เซนติเมตร ท าให้ได้ผลผลิตต่ า  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว  ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี  มีการใช้สาร
ก าจัดวัชพืชไม่ถูกต้องท าให้ต้นมันส าปะหลังตายเป็นย่อม ๆ นอกจากนี้ยังขาดเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ด้วย 
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การศึกษาเทคโนโลยีด้านพันธุ์ควรด าเนินการแม้ว่าการทดสอบพันธุ์ได้มีการศึกษามาแล้วในหลาย
พ้ืนที่ แต่ผลการทดสอบที่ได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพแวดล้อม ดั งนั้นจึงควรท าการวิจัยการ
ทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ เพ่ือให้ได้พันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และมีการ
ขยายผลสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปใช้ได้จริงต่อไป   

 
7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์    ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังได้แก่ พันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11 ระยอง 72  
CMR46-39-42 และพันธุ์เกษตรศาสตร์50   รถแทรกเตอร์ และ เครื่องขุด 
วิธีการ 

1. เตรียมแปลงทดลอง  โดยไถเตรียมแปลงและยกร่อง ความกว้างของร่อง 1 เมตร ความกว้าง
ของแปลง 1 เมตร ความยาวแปลงตามพ้ืนที่  เตรียมท่อนมันส าปะหลัง ยาว 20-25 เซนติเมตร 

2. เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ธาตุอาหาร  และลักษณะดิน  ดูแลรักษาเตรียมก าจัดวัชพืช และให้
ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

3. เตรียมเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมู และศึกษาวิธีการใช้เครื่องขุด   
4. ทดสอบเครื่องขุด  เมื่อมันส าปะหลังเมื่ออายุ 12  เดือน  

       การบันทึกข้อมูล 
ก) บันทึกความสามารถในการท างาน (ไร่/ชั่วโมง) เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของหัวมันส าปะหลัง 

(%) และข้อมูลอื่นๆ ตามแบบฟอร์ม ข้อมูลเกี่ยวกับดิน สภาพแปลงปลูก ค่าใช้จ่าย และการ
ใช้แรงงาน ข้อมูลปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขความต้องการ และความพึงพอใจทั้งในส่วนของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

   เวลาและสถานที่  ด าเนินการในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่   ต าบลวังหงส์  อ าเภอ
เมือง   จังหวัดแพร่   ตั้งแต่ปี 2557-2558 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ได้ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส าปะหลัง 8 พันธุ์  ได้แก่ พันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 

ระยอง 11 ระยอง 72 ระยอง 90 CMR46-39-42 และพันธุ์เกษตรศาสตร์50 เมื่อเดือนมีนาคม 2558 และ
ทดสอบการใช้ผานขุดมันส าปะหลัง  พบว่า ผลผลิตที่ขุดได้จากการใช้ผานในระยะ 4 เมตร เฉลี่ยตั้งแต่ 12.7-
18.87 กิโลกรัม  และผลผลิตที่เสียหาย (ขุดไม่ได้) เฉลี่ย 0.68-6.11 กิโลกรัม  โดยใช้ความเร็วในการขุด 
0.45-1.97 เมตร/วินาที (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ผลผลิตมันส าปะหลังที่ได้จากการใช้เครื่องขุด  และความเร็วที่ใช้ในการขุดมันส าปะหลัง 
เมื่อเดือนมีนาคม 2558  

 
 

การยกร่อง ระยะปลูก ผานขุดฯ สว.ศ  
พันธุ ์ ผลผลติ (กก./

ความยาวร่อง 4 
เมตร) 

ความ
กว้าง 
(ซม.) 

ความสูง 
(ซม.) 

ระยะ
แถว
(ซม.) 

ระยะต้น
(ซม.) 

ความเร็วท่ีใช้ขุด    
(ม./วินาที) 

ความสญูเสยีจาร
การขุด (กก./

ความยาวร่อง 4 
เมตร) 

1.ระยอง5  12.7  100 50   100 80  0.78 2.62 
2. ระยอง7  15.42  100 50   100 80   0.79 6.11  
3. ระยอง9 17.19   100 50   100 80   0.93 3.66  
4. ระยอง11  18.87  100 50   100 80   1.39 5.45  
5.ระยอง72 14.38   100 50   100 80   1.23 6.47  
6ระยอง90  18.52  100 50   100 80   1.97 0.68  
7.CMR46-39-42 16.36   100 50   100 80   0.45  1.63 
8.เกษตรศาสตร์50 17.89   100 50   100 80   0.66 2.22  

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ผลผลิตที่ขุดได้จากการใช้ผานในระยะ 4 เมตร เฉลี่ยตั้งแต่ 12.7-18.87 กิโลกรัม  และผลผลิตที่
เสียหาย (ขุดไม่ได้) เฉลี่ย 0.68-6.11 กิโลกรัม  โดยใช้ความเร็วในการขุด 0.45-1.97 เมตร/วินาที 
 

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
สารถมาน าไปปรับปรุงเครื่องขุดมันส าปะหลังให้มีประสิทธิภาพ 
 
11. เอกสารอ้างอิง 
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