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5. บทคัดย่อ    

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพ่ือวิจัยและพัฒนาเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยต้นแบบ ส าหรับใช้ใน

แปลงมันส าปะหลัง ทดแทนแรงงานคน และลดการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ซึ่งเครื่องต้นแบบ มี

ส่วนประกอบทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนโครงสร้างหลัก 2) ส่วนก าจัดวัชพืชระหว่างต้น 3) ส่วนก าจัด

วัชพืชระหว่างร่อง และ 4) ส่วนโรยปุ๋ย โดยเครื่องต้นแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก (30-45 

แรงม้า) เมื่อเริ่มการท างานแทรกเตอร์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ผู้ปฏิบัติงานจะโยกบังคับใบพรวนดิน เพ่ือ

ก าจัดวัชพืชที่อยู่ระหว่างต้นบนร่องปลูกมันส าปะหลัง จากนั้นเครื่องจะโรยปุ๋ยบนร่องมันในอัตรา 20-60 

กิโลกรัมต่อไร่ (สามารถปรับอัตราได้) แล้วจากนั้นปุ๋ยจะถูกกลบด้วยส่วนก าจัดพืชระหว่างร่อง หลังจาก

ปรับปรุงแก้ไขเครื่องต้นแบบเรียบร้อยแล้วและด าเนินการทดสอบ พบว่าผลการทดสอบเครื่องต้นแบบ

สามารถท างานได้ในแปลงมันส าปะหลังอายุ 1-2 เดือน มีประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืชประมาณ 90-97 

เปอร์เซ็นต์ มีความสามารถในการท างานประมาณ 1 ไร่ต่อชั่วโมง มีอัตราสิ้นเปลืองน้ ามันประมาณ 1.5-

1.7 ลิตรต่อไร่ และมีประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ 83 เปอร์เซ็นต ์

ค าหลัก: มันส าปะหลัง, เครื่องก าจัดวัชพืชมันส าปะหลัง, เครื่องใส่ปุ๋ยมันส าปะหลัง 

ABSTRACT 

 Objective of this research was research and develop on a prototype of 

weeder and fertilizer for cassava production. This prototype was able to reduce labors 

that work for weeding and also contributed to herbicide reducing. A weeder and 

fertilizer prototype, mounted to and power by a 30-45 hp tractor, was designed. 

Accordingly, the machine comprises of four major units, namely a frame unit, a row 

weeder unit, a furrow weeder unit, and fertilizer unit, respectively. The designed cassava 

weeder was being able to weeding on furrow and row cassava planting. As the tractor 

moved forward for pulling the machine along the planting furrow, an operator would 

control two rotary blades for weeding on row of cassava planting, then the fertilizer unit 

would drop the fertilizer on the row (rate by 20-60 kg/rai, adjustable), after that  a 

furrow weeder unit would plough and the fertilizer were covered by soil.  

After testing and modification, a prototype of weeder and fertilizer cassava 

machine was developed. Based on the test results, weeding efficiency, field capacity 



fuel consumption and capacity efficiency were found to be 90-97 %, 1 rai/hr, 1.5-1.7 

liter/rai and 83% respectively. 

Keywords: cassava, cassava weeder, cassava fertilizing machine 

6. ค าน า                                 

มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย โดยประเทศไทยผลิตมันส าปะหลังได้เป็น

อันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศไนจีเรีย บราซิล แต่เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็น

อันดับ 1 ของโลก ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาด 70 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี 2553 มีมูลค่าส่งออกรวม

มากกว่า 68,000 ล้านบาทต่อปี และมีพ้ืนที่ปลูก 7.40 ล้านไร่ เป็นอันดับ 4 รองจากข้าว ข้าวโพด และ

ยางพารา มีผลผลิตรวมทั้งประเทศ 21.91 ล้านตันต่อปี โดยพื้นที่ปลูก 53.11 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 27.71 เปอรเ์ซ็นต์อยู่ในภาคกลาง และ 19.17 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคเหนือ 

(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) 

มันส าปะหลังนอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์  เป็น

วัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์เกรดสูงส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

อ่ืนๆ (ธีรภัทร, 2545) แล้ว ยังเป็นพืชพลังงานที่ส าคัญโดยพบว่ามันส าปะหลังจัดเป็นพืชที่เหมาะที่สุดใน

การท าเอทานอล (เจริญศักดิ์, 2544) เพ่ือใช้เป็นส่วนผสมน้ ามันเบนซิน 91 ให้เป็นน้ ามันแก๊ส โซฮอล์ที่มี

ออกเทนเท่ากับน้ ามันเบนซิน 95 เพ่ือเป็นการลดการน าเข้าสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) 

ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าลังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐบาลให้มีการส่งเสริมการผลิตมัน

ส าปะหลังและขยายวงกว้างมากขึ้น (วงศ์สุภัทร, 2549) จากความต้องการการบริโภคทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศที่เพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก ท าให้ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย การ

เพ่ิมผลผลิตโดยการเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกก็อาจจะกระทบกับพ้ืนที่เพาะปลูกพืชอาหารชนิดอ่ืน ซึ่งอาจเกิด

ปัญหาอื่นตามมา ดังนั้นการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่จึงเป็นแนวทางในการช่วยเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังโดยรวมที่

เหมาะสม  

การผลิตมันส าปะหลังของไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตอ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการใช้

ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ แต่ในส่วนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้เครื่องจักรกลเกษตรยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อย มันส าปะหลังส่วนใหญ่นิยมปลูกด้วยท่อนพันธุ์ 

และมีระยะปลูกค่อนข้างห่างใช้ระยะระหว่างแถว 1 เมตร และระยะระหว่างต้น 1 เมตร เก็บเกี่ยวที่อายุ 



8-12 เดือน การเจริญเติบโตของมันส าปะหลังในช่วงแรกช้ามาก ใบแรกเริ่มคลี่ให้เห็นหลังจากการปลูก

ประมาณ 3 สัปดาห์ และสร้างพุ่มใบให้ชนกันจนคลุมพ้ืนที่ ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนหลังจากปลูก มัน

ส าปะหลังเริ่มเอาอาหารไปเก็บที่ราก ที่เรียกว่า  “การลงหัว” ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนหลังจาก

ปลูก และหลังจาก 4 เดือนไปแล้วไม่มีการลงหัวเพ่ิม แต่จะขยายขนาดหัวให้ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเก็บเกี่ยว 

ฉะนั้นถ้ามีวัชพืชรบกวนในระยะ 3-4 เดือนแรก จะท าให้การลงหัวไม่ดีท าให้จ านวนหัวต่อต้นลดลง 

น้ าหนักหัวไม่ดีตามไปด้วย นอกจากนี้การปล่อยให้มีวัชพืชในแปลงยังมีผลเสีย เนื่องจากวัชพืชเหล่านี้บาง

ชนิดเป็นที่อาศัยหลบซ่อนของแมลงศัตรูพืชเช่น เพลี้ยแป้ง เป็นต้น 

ในปัจจุบันการผลิตมันส าปะหลังยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งต้องใช้เวลาและแรงงานจ านวนมาก 

โดยต้นทุนการก าจัดวัชพืชมีสัดส่วนร้อยละ 16 ของต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังทั้งหมด (สุรพงษ์ และ

คณะ, 2550) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนการจ้างแรงงาน การก าจัดวัชพืชโดยวิธีทางกลนับว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดี

อย่างยิ่ง สามารถเพ่ิมธาตุอาหารแก่พืช ท าให้อากาศสามารถผ่านลงในดินช่วยให้ดินร่วนซุยและเป็นการ

ช่วยลดการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและเกิดมลพิษต่อดินและน้ า การพรวน

ดินก าจัดวัชพืชที่ได้ผลควรจะต้องท าลายและพรวนกลบวัชพืช ซึ่งควรท าขณะดินแห้งวัชพืชจะตายดี จาก

ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงเห็นว่าควรมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยในไร่มันส าปะหลัง

แบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ และเครื่องมือพรวนดินก าจัดวัชพืชพร้อมยกร่องกลบปุ๋ยแบบเดินตามในร่อง

ปลูกมันส าปะหลัง ให้สามารถทดแทนการพรวนดินก าจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยด้วยแรงงานคนอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ิมความรวดเร็วในการพรวนดินก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยมันส าปะหลัง ลดต้นทุนการผลิต 

และลดการใช้แรงงานคนได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือแก้ปัญหาในการพรวนดินก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยในไร่มันส าปะหลัง โดยการน าเครื่องจักรกล

เกษตรมาใช้ทดแทนแรงงาน แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพ

พรวนดินก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยมันส าปะหลัง โดยวิจัยและพัฒนาเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยในไร่มัน

ส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์  

การตรวจเอกสาร 

 มันส าปะหลังเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปในภาษาอังกฤษว่า แคสซาวา  (Cassava) 

หรือ ทาปิโอก้า (Tapioca) ประเทศแถบแอฟริกา เรียกชื่อ ภาษาฝรั่งเศส ว่า  แมนิออค (Manioc) 

ประเทศไทยมีการปลูกมันส าปะหลังเชิงการค้ามาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี มันส าปะหลังได้น าเข้ามาปลูก



ครั้งแรกที่ภาคใต้เพ่ือใช้ท าแป้งและสาคู ต่อมาได้ขยายพ้ืนที่ปลูกมายังภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 

ระยองและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากมีสภาพดิน ฟ้า อากาศ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูก / 

การแปรรูปมันส าปะหลัง (มันส าปะหลังสามารถปลูกได้ทั่วไป ยกเว้นในแถบที่ชุ่ม ฝนตก หรือดินเกลือ

เค็ม) ดังนั้นจึงมีการขยายพ้ืนที่ปลูกอย่างรวดเร็วไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็น

แหล่งปลูกท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  

พันธุ์มันส าปะหลัง 

เนื่องจากมันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย กรมวิชาการเกษตรและ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีการวิจัยพัฒนามันส าปะหลังสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้น เพ่ือเพ่ิมผลผลิตที่ป้อนสู่

ตลาด ทั้งการเพิ่มปริมาณผลผลิตหัวสดและการเพ่ิมปริมาณ (เปอร์เซ็นต์) แป้งในหัวมันส าปะหลัง โดยการ

พัฒนาพันธุ์ด้วยการใช้วิธีธรรมชาติ และไม่มีการใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมปัจจุบันประเทศไทยมีพันธุ์

ที่พัฒนาและได้รับการรับรอง/แนะน าพันธุ์แล้วจ านวน  13 พันธุ์ด้วยกัน คือ ระยอง1 ระยอง2 ระยอง3 

ระยอง5 ระยอง60 ระยอง90 เกษตรศาสตร์50 ศรีราชา1 ห้านาที ระยอง72 ห้วยบง60 ระยอง9 และ

ระยอง7 พันธุ์มันส าปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นการค้ามีอยู่ด้วยกัน 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์

50 พันธุ์ระยอง5 พันธุ์ระยอง90 และพันธุ์ระยอง60 โดยพันธุ์เกษตรศาสตร์50 เป็นพันธุ์มันส าปะหลังที่

เกษตรกรนิยมปลูกมากท่ีสุด 

มันส าปะหลังสามารถปลูกได้ทุกเดือน โดยทั่วไปมักเริ่มในช่วงต้นฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่กล่าวคือ

ระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ส่วนการปลูกในช่วงปลายฤดูฝน สามารถเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 

ฤดูกาลเพาะปลูกนั้นถูกก าหนดโดยช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวและความชื้นที่มีอยู่ในดินการปลูกในช่วงต้นฤดู

ฝน มันส าปะหลังให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่าการปลูกในฤดูแล้ง ไม่ว่าจะเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังอายุเท่าใด 

ระหว่าง 8-18 เดือนการปลูกกลางฤดูฝนจะให้ผลผลิตต่ ากว่า ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากในช่วงเดือนดังกล่าว 

เป็นช่วงที่มีฝนตกชุก เปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของต้นมันส าปะหลังมีน้อย นอกจากนี้ในช่วงกลางฝนอาจมี

ปัญหาในการเตรียมดินด้วย ส่วนการปลูกในช่วงต้นฝนประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ในทางปฏิบัติ

นั้นเมื่อเริ่มมีฝน เกษตรกรจะท าการเตรียมดินครั้งแรก และรอฝนเพ่ือท าการพรวน และปลูกได้ในช่วง

เมษายน-พฤษภาคมการปลูกมันส าปะหลังในช่วงปลายฝนประมาณเดือนพฤศจิกายน  และช่วงฤดูแล้ง

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสเป็นไปได้ในดินชุดมาบบอน ซึ่งเป็นดินที่มีเปอร์เซ็นต์ของทรายค่อนข้าง

สูง การเตรียมดินในช่วงแล้งท าให้ได้ดินที่ละเอียดสัมผัสกับท่อนพันธุ์ได้ดีกว่าดินที่มีดินเหนียวเป็น

องค์ประกอบสูง นอกจากนี้การปลูกในช่วงปลายฝนหรือช่วงแล้ง สามารถท าให้ลดปัญหาวัชพืช มีผลดีต่อ

การอนุรักษ์ดิน เนื่องจากช่วงแรกที่ปลูกแม้มันส าปะหลังเจริญเติบโตช้า แต่ไม่มีฝนตกที่จะท าให้เกิดการ



ชะล้างหน้าดิน เมื่อถึงฤดูฝน มันส าปะหลังจะเจริญเติบโตแผ่พุ่มใบท าให้ลดแรงปะทะจากฝน (มูลนิธิ

พัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย,2557) 

มันส าปะหลังเป็นพืชที่ได้เปรียบพืชไร่อ่ืนๆ เพราะเป็นพืชที่ปลูกง่าย ต้องการการดูแลรักษาใจใส่

น้อย สามารถขึ้นได้ในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ทนแล้ง ที่ส าคัญมีโรคและแมลงรบกวนน้อย 

อย่างไรก็ตาม การปลูกมันส าปะหลังให้ได้น้ าหนักหัวดีนั้นต้องดูเรื่อง การเลือกพ้ืนที่ปลูก ต้องเป็นที่ดอน 

น้ าไม่ท่วมขังเพราะจะท าให้หัวมันเสียหาย ควรใช้มันส าปะหลังพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพดิน ต้องมีการ

บ ารุงรักษาดี โดยการใส่ปุ๋ย พรวนดินและก าจัดวัชพืชที่ดี และประการสุดท้ายต้องเก็บเกี่ยวที่อายุ

เหมาะสม(เจริญศักดิ์,2532) 

มันส าปะหลังเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตในระยะแรกช้ามาก และการปลูกใช้ระยะระหว่างต้น 1 

เมตร และระยะระหว่างแถว 1 เมตร ก่อนที่มันส าปะหลังจะสร้างพุ่มใบให้ชนกันจนคลุมพื้นที่ได้ จะต้องใช้

เวลา 3-4 เดือน ดังนั้นในระยะ 1-3 เดือนแรกของการเจริญเติบโตจะมีวัชพืชหลายอย่างขึ้นหนาแน่นแข่ง

กับมันส าปะหลัง ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่จะชี้ให้รู้ว่าผลผลิตจะดีหรือไม่ดีเม่ือครบอายุเก็บเก่ียว(จ าลอง,2531) 

วัชพืชที่พบในแปลงมันส าปะหลัง  

1. แบ่งตามอายุ 
วัชพืชล้มลุก หมายถึง วัชพืชอายุปีเดียว โดยทั่วไปจะมีวงจรชีวิตตั้งแต่ออกจากเมล็ดเจริญเติบโต

ออกดอกให้ผลและตายจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ฤดู หรือ 1 ปี เท่านั้นวัชพืชพวกนี้จะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เช่น 

หญ้าปากควาย หญ้าตีนนก หญ้าขจรจบ หญ้าดอกแดง ผักโขม ผักเบี้ย เป็นต้น 

วัชพืชยืนต้น หรือวัชพืชข้ามปี เป็นวัชพืชที่อยู่ได้หลายปี วัชพืชพวกนี้นอกจากจะขยายพันธุ์ด้วย

เมล็ดแล้ว ยังมีส่วนอ่ืนๆที่ใช้ขยายพันธุ์ได้อีกเช่นหัว ล าต้นใต้ดิน ราก เหง้า และไหล เป็นต้น ตัวอย่าง

วัชพืชพวกนี้ ได้แก่ หญ้าขน หญ้าคา แห้วหมู หญ้าแพรก สาบเสือ เป็นต้น 

2.  แบ่งตามลักษณะใบ 
2.1 วัชพืชใบแคบ โดยทั่วไปใบจะมีลักษณะเรียวยาว เส้นใบขนานกับตัวใบ ล าต้นกลมมีข้อ ปล้อง 

เห็นได้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น หญ้าปากควาย หญ้าข้าวนก หญ้าคา หญ้าตีนนก หญ้าขจรจบ เป็นต้น 

2.2 วัชพืชใบกว้าง ใบจะมีลักษณะกว้างมากกว่าแคบ ตัวใบอาจมีรูปร่างหลายแบบ เช่นรูปไข่ รูป

กลม รูปแฉก เส้นใบจะสานกันเป็นร่างแห ตัวอย่างเช่น ผักเบี้ย ผักโขม สาบเสือ เป็นต้น 



ผลการศึกษาการแข่งขันระหว่างวัชพืชกับมันส าปะหลัง (จ าลองและคณะ,2537)  โดยหา

ระยะเวลาที่มันส าปะหลังยอมให้มีวัชพืชขึ้นแข่ง และหาระยะเวลาที่มันส าปะหลังต้องไม่มีวัชพืชขึ้นแข่ง 

โดยไม่ท าให้น้ าหนักหัวลดลง ผลการทดลองพบว่า  

1. ถ้าไม่มีการพรวนดินก าจัดวัชพืชเลยน้ าหนักจะลดลงมากกว่าร้อยละ 80 
2. ถ้าปล่อยให้มีวัชพืชขึ้นแข่งกับมันส าปะหลังระหว่าง 60 วันแรกหลังจากปลูก จะท าให้

ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 50  
3. พรวนดินก าจัดวัชพืช 2 ครั้ง ที่ระยะเวลาพอเหมาะคือที่ 30 วัน และ 60 วันหลังปลูก 

จะได้ผลผลิตร้อยละ 75 
4. การพรวนดินก าจัดวัชพืชหลังจากปลูกไปแล้ว 120 วัน จะไม่ท าให้ผลผลิตเพ่ิม 
5. ระยะเวลาที่ไม่ควรมีวัชพืชขึ้นแข่งกับมันส าปะหลังเลยจะอยู่ระหว่าง 30 -120 วัน

หลังจากปลูก 
ฉะนั้นการพรวนดินก าจัดวัชพืชในไร่มันส าปะหลัง ควรจะเริ่มครั้งแรกให้เร็วที่สุด ถ้าปล่อยให้

วัชพืชขึ้นแข่งนานขึ้น ก็จะยิ่งท าให้ผลผลิตมันส าปะหลังลดลง ในฤดูฝนควรเริ่มก าจัดวัชพืชที่ 15 วันหลัง

ปลูก และจะท าไปจนถึง 120 วัน หลังจากนั้นพุ่มใบจะชนกันจนคลุมพ้ืนที่ได้หมด แต่ถ้าเป็นการปลูกใน

ฤดูแล้งอาจจะยืดเวลาการพรวนดินก าจัดวัชพืชครั้งแรกออกไปได้อีก เนื่องจากมีวัชพืชน้อย 

วิธีการพรวนดินและควบคุมวัชพืชในแปลงมันส าปะหลัง 

1. การใช้แรงงานคน โดยการใช้จอบถากร่องเพ่ือก าจัดวัชพืช ดังภาพที่ 1 เรียกว่า “การท า
รุ่น” เหมาะส าหรับพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังไม่มากนักใช้แรงงานในครัวเรือน ควรเริ่มท าครั้งแรกภายใน 1 
เดือน ท ารุ่นเสร็จจึงใส่ปุ๋ยและท ารุ่นอีก 2 ครั้ง คือที่ 60 วัน และ 90 วัน หลังจากนั้นพุ่มใบมันส าปะหลัง
จะชนกันคลุมพ้ืนที่ได้หมด วัชพืชจะข้ึนรบกวนได้ยาก 

 
 
 
 



 

ภาพที่ 1 การพรวนดินก าจัดวัชพืชโดยแรงานคน 

ที่มา : http://.www.uppices.comimages/73426606406443717495.jpg.jpg 

2. การใช้เครื่องจักรพรวนดิน โดยการพรวนระหว่างร่อง จะกระท าได้ขณะมันส าปะหลังยังเล็ก 
(1-2 เดือนหลังปลูก) เป็นเครื่องพรวนดินติดรถไถเดินตามหรือรถแทรกเตอร์ ดังภาพที่ 2 พรวนดิน
ระหว่างแถวมัน และใช้จอบถากบริเวณแถวต้นมัน การพรวนดินระหว่างแถว การปลูกควรจะขยายแถว
มันส าปะหลังให้กว้างขึ้นเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 

 

  

 

ภาพที่ 2 เครื่องพรวนดินและใส่ปุ๋ยติดรถไถเดินตามหรือรถแทรกเตอร์ 

ที่มา : http://.iblog.farmkaset.netwpcontentuploads20110606062010_012.jpg++.jpg 

 

http://.www.uppices.comimages/73426606406443717495.jpg.jpg
http://.iblog.farmkaset.netwpcontentuploads20110606062010_012.jpg++.jpg/


เครื่องก าจัดวัชพืชในปัจจุบัน 

จากการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ก าจัดวัชพืช พบว่าในปัจจุบันมีการน าเครื่องจักรกล

การเกษตรมาใช้ทดแทนแรงงานคน ซึ่งในขั้นตอนการก าจัดวัชพืชดั้งเดิมนั้น เกษตรกรใช้วิธีการใช้จอบถาก 

หรือใช้แรงงานคนถอนวัชพืช ต่อมามีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช แต่การใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืชนั้น ก็

ยังมีปัญหาเรื่องวัชพืชดื้อยา ท าให้เกษตรกรต้องเพ่ิมปริมาณการใช้สารเคมี และใช้สารเคมีที่มีความรุนแรง

มากขึ้นเพ่ือให้สามารถท าลายวัชพืชได้ ท าให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง ดิน น้ า อากาศ และเป็น

ปัญหาต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง รวมถึงต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังที่สูงขึ้นอีกด้วย ท าให้มีการพัฒนา

อุปกรณ์ส าหรับก าจัดวัชพืชขึ้นหลากหลายแบบ โดยมีการพัฒนาทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ 

โดยในต่างประเทศนั้น มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการก าจัดวัชพืชมากกว่าประเทศไทยมาก ซึ่งจากการ

ตรวจสอบข้อมูล สามารถแบ่งอุปกรณ์ก าจัดวัชพืชเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์ก าจัดวัชพืชระหว่างแถว 

และอุปกรณ์ก าจัดวัชพืชระหว่างต้น ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังได้มีการน าระบบ

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจจับหาวัชพืช และควบคุมการท างาน เพ่ือการท างานที่แม่นย าในการก าจัด

วัชพืช ดังแสดงในภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 3 อุปกรณ์ก าจัดวัชพืชแบบระหว่างแถว 

ที่มา : http://.www.tinedweeder.com/wp-contentuploads200909p1661.jpg.jpg 

 

http://.www.tinedweeder.com/wp-contentuploads200909p1661.jpg.jpg


    

ภาพที่ 4 อุปกรณ์ก าจัดวัชพืชแบบระหว่างต้น 

ที่มา : http://.www.gardenorganic.org.uk/assetsorganicweedsfinger-weeder.jpg.jpg 

 

 

   

ภาพที่ 5 เครื่องก าจัดวัชพืชควบคุมการท างานด้วยคอมพิวเตอร์ 

ที่มา : In%20row%20weeder%20in%20lettuce.jpg 

ส าหรับในประเทศ  เครื่องก าจัดวัชพืชที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเครื่องก าจัดวัชพืชแบบ

ระหว่างแถว ซึ่งมีใช้หลายแบบ โดยจากการวิจัยและพัฒนาคราดสปริงติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

ส าหรับก าจัดวัชพืชในไร่อ้อย (พักตร์วิภาและคณะ,2553) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือก าจั ด

วัชพืชในไร่อ้อยแบบต่าง(ภาพท่ี 6) ที่ใช้ในปัจจุบันได้ผลดังตารางที่ 2 ดังนี้  

http://.www.gardenorganic.org.uk/assetsorganicweedsfinger-weeder.jpg.jpg


ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบของแต่ละอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก าจัดวัชพืช 

 คราด
สปริง 

คราด
แข็ง 

จอบหมุน ผาล
จาน 

ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืชเฉลี่ย, % 83.80 73.32 97.27 74.20 

ความสามารถการท างาน, ไร่ต่อชม. 3.09 3.16 3.24 3.18 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง, 
ลิตรต่อไร่ 

0.72 0.67 1.03 0.86 

ผลผลิตอ้อย ,ตันต่อไร่ 14.02 12.41 12.65 14.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 อุปกรณ์ก าจัดวัชพืชที่เกษตรใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 
 
 
 

แบบคราดสปริง แบบคราดแข็ง 

แบบจอบหมุน แบบผาลจาน 



7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์      

1) รถแทรกเตอร์ต้นก าลัง     

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเขียนแบบ 

3) อุปกรณ์และเหล็กขนาดต่างๆที่ใช้ในการสร้างต้นแบบ 

4) อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่นนาฬิกาจับเวลา ตาชั่งละเอียด ตู้อบ บิกเกอร์วัดน้ ามัน และตลับเมตร ปุ๋ยเคมี 

ฯลฯ 

- วิธีการ  

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการออกแบบเครื่องมือ โดยท าการศึกษาข้อมูล

พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการออกแบบได้แก่ 

1) ข้อมูลทางกายภาพของต้นมันส าปะหลัง ที่อายุปลูก 1-2 เดือน รวมถึงสภาพแปลงปลูก ขนาดร่อง

ปลูก และความกว้างของร่องปลูก 

2) ข้อมูลแทรกเตอร์ต้นก าลัง เช่น ความกว้างล้อ ความสูงท้องรถ ขนาดหน้ากว้างยาง 

2. การออกแบบเครื่องพรวนดินก าจัดวัชพืชนั้น ได้ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบเบื้องต้นไว้ดังนี้ 

1) ใช้ต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ขนาดเล็กเป็นต้นก าลังในการท างาน 

2) เครื่องต้นแบบสามารถก าจัดวัชพืชบนสันร่อง ท้องร่อง และใส่ปุ๋ยต้นมันส าปะหลัง 

3) สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแปลงมันส าปะหลังอายุ 45-60 วัน 

4) มีผู้ปฏิบัติงาน 1 คน 

3. จากนั้นจึงได้ออกแบบเครื่องต้นแบบด้วยโปรแกรมเขียนแบบ 3D โดยได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ 

ส่วนพรวนดินก าจัดวัชพืชบนสันร่อง ส่วนก าจัดวัชพืชท้องร่อง ส่วนโรยปุ๋ย และส่วนโครงสร้างหลักเพ่ือ

ประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน 

4. ด าเนินการสร้างเครื่องต้นแบบ และทดสอบการท างานเบื้องต้น โดยแยกการสร้างและทดสอบในแต่

ละส่วนประกอบหลัก จากนั้นน ามาประกอบจนเป็นเครื่องต้นแบบที่มีส่วนประกอบครบตามท่ีได้ออกแบบ

ไว้ 

5. ด าเนินการศึกษาใบพรวน 2 แบบ โดยทดสอบเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ 

 



6. ค่าชี้ผลในการทดสอบ 

6.1 ค่าชี้ผลหลัก  

-ประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืช = น้ าหนักแห้งวัชพืชก่อนทดสอบใน 1 ตารางเมตร−น้ าหนักแหง้วัชพืชหลงัทดสอบใน 1 ตารางเมตร

น้ าหนักแห้งวัชพืชก่อนทดสอบใน 1 ตารางเมตร
 × 100 

6.2 ค่าชี้ผลอื่นๆ 

 - ความสามารถในการท างาน (ไร่ต่อชั่วโมง) 

 - อัตราสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตรต่อไร่) 

 - ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ (%) 

7. วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม สรุปผลและจัดท ารายงาน 

 

- เวลาและสถานที่     - เริ่มต้นตุลาคม 2557 – สิ้นสุด กันยายน 2558 

  สถานที่ท าการทดลอง 

- กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช   
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์ 
02-579-2757   
โทรสาร 02-579-2757 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 

จากการศึกษาค าแนะน าการใส่ปุ๋ยของกรมวิชาการเกษตรพบว่า การใส่ปุ๋ยแนะน าให้ใช้ปุ๋ยเคมีที่มี

อัตราส่วนN:P:K เท่ากับ 2:1:2 ในทางปฏิบัติ แนะน าให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 

ผสมกับปุ๋ยยูเรียและโพแทสเซียมคลอไรด์อย่างละ 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรืออาจใช้ปุ๋ยเคมีที่มีอัตราส่วนปุ๋ย

ใกล้เคียง เช่น สูตร 15-7-18 ใส่อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่เพียงครั้งเดียวเมื่อมันส าปะหลังอายุ 1-2 เดือน

ในขณะที่ดินมีความชื้น เพียงพอ โดยขุดหลุมใส่ 2 ข้างต้นระยะพุ่มใบแล้วกลบดิน 

แต่จากการส ารวจการก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยในไร่มันส าปะหลังของเกษตรกรพบว่า  เกษตรกรจะ

ท าการก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยไปพร้อมกัน กล่าวคือเกษตรกรจะท าการโรยปุ๋ยบริเวณร่องมันส าปะหลัง 

แล้วใช้รถไถเดินตามติดพ่วงผาลจาน วิ่งเข้าบริเวณระหว่างร่อง ท าการไถพลิกดินบริเวณท้องร่องขึ้นมา

กลบปุ๋ยดังภาพที่ 7 

 



   
 

   

ภาพที่ 7 วิธีก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยของเกษตรกร 

จากการส ารวจและเก็บข้อมูลการทางากายภาพของต้นมันส าปะหลัง และรูปแบบการปลูกในช่วง

ระยะเวลาหลังปลูก 1-2 เดือน พบว่า การปลูกเป็นการปลูกแบบยกร่องปลูก มีระยะห่างระหว่างแถวหรือ

ร่องปลูกมันส าปะหลัง อยู่ในช่วงประมาณ 70-120 เซนติเมตร โดยข้อมูลทางกายภาพของต้นมัน

ส าปะหลังได้แสดงในภาพที่ 8 และแสดงข้อมูลดังตารางที่ 1 ตารางที่ 2 (ต้นไม่ซ้ ากัน)  

    

ภาพที่ 8 การศึกษาข้อมูลทางกายภาพต้นมันส าปะหลัง 

 

 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลทางกายภาพของต้นมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 อายุ 1 เดือน  

 

No. ความสูงต้น

ทั้งหมด(TH) 

ลักษณะทรงพุ่ม ความสูง

ร่องปลูก หน้า(F) หลัง(B) ซ้าย(L) ขวา(R) สูง(H) 

1 36 9 12 9 10 19 25 

2 34 15 17 11 16 20 25 

3 33 17 19 12 20 13 23 

4 36 14 10 13 14 14 30 

5 40 19 15 14 20 22 25 

6 35 13 19 13 21 15 30 

7 29 18 21 22 13 17 25 

8 32 18 18 12 19 13 30 

9 39 10 18 11 15 16 25 

10 31 13 16 14 17 12 25 

Avg. 34.5 14.6 16.5 13.1 16.5 16.1 26.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 ข้อมูลทางกายภาพของต้นมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 อายุ 2 เดือน  

 

No. ความสูงต้น

ทั้งหมด(TH) 

ลักษณะทรงพุ่ม ความสูงร่อง

ปลูก หน้า(F) หลัง(B) ซ้าย(L) ขวา(R) สูง(H) 

1 46 24 26 34 33 12 25 

2 55 28 25 24 28 27 25 

3 62 24 29 30 30 23 28 

4 43 19 24 21 18 13 18 

5 60 32 29 35 29 19 23 

6 49 20 24 20 23 19 21 

7 42 17 19 16 18 11 23 

8 49 24 31 31 35 9 22 

9 52 19 26 18 21 19 25 

10 63 26 26 25 34 17 27 

Avg. 52.1 23.3 25.9 25.4 26.9 16.9 23.7 

 

ในการศึกษาข้อมูลของรถแทรกเตอร์ที่จะน ามาใช้เป็นต้นก าลัง ซึ่งเป็นการวัดขนาดต่างๆที่จะ

น ามาเป็นข้อมูลในการออกแบบ ดังแสดงในภาพที่ 9 

 

ภาพที่ 9 การวัดขนาดต่างๆของรถแทรกเตอร์ 



จากภาพที่ 9 การวัดขนาดที่ส าคัญของแทรกเตอร์พบว่า จุดที่ต่ าที่สุดของรถแทรกเตอร์คือ จุด

พ่วงลากจูงด้านท้ายของแทรกเตอร์ (O) ซึ่งในแทรกเตอร์ Kubota L3408 ที่น ามาใช้เป็นต้นก าลังมีความ

สูงเพียง 36 เซนติเมตร ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมความสูงของรถแทรกเตอร์จึงน ายางดอกสูงมาเปลี่ยนแทนยางเดิม 

ท าให้ได้ความสูงเพ่ิมขึ้นเป็น 46 เซนติเมตร ซึ่งเพียงพอส าหรับมันส าปะหลังอายุ 1-2 เดือน และในส่วน

ของระยะห่างระหว่างล้อซ้าย-ขวา (G) ในแทรกเตอร์ Kubota L3408 นี้มีขนาด 120 เซนติเมตร ซึ่ง

ระยะห่างระหว่างล้อนี้จะเป็นข้อจ ากัดในการใช้เครื่องส าหรับเฉพาะแปลงมันส าปะหลังที่มีระยะร่องปลูก 

120 เซนติเมตร หรือกว้างกว่า 

จากนั้นได้ด าเนินการออกแบบเครื่องก าจัดวัชพืชแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ดังแสดงในภาพที่ 10 โดยเครื่องต้นแบบมีขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร 

และสูง 120 เซนติเมตร ตัวเครื่องประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่  

1) ส่วนโครงสร้างหลัก เป็นส่วนที่ใช้ประกอบส่วนย่อยอ่ืนเข้าด้วยกัน และยังเป็นส่วนส าหรับต่อ

พ่วงกับแทรกเตอร์ต้นก าลัง ดังนั้นต้องมีความแข็งแรงเพียงพอในการท างาน 

2) ส่วนก าจัดวัชพืชระหว่างต้นมันส าปะหลัง การก าจัดวัชพืชในบริเวณสันร่องนี้ ใช้เป็นแบบใบ

พรวนแนวดิ่ง โดยใบพรวนนี้ขับหมุนด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 2 ตัว ติดตั้งอยู่บนแขนโยก แยกเป็นด้านซ้าย

และขวา ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถโยกใบพรวนหลบต้นมันส าปะหลังได้  

3) ส่วนก าจัดวัชพืชระหว่างร่อง การก าจัดวัชพืชในบริเวณท้องร่องนี้ ใช้ใบผาลจานจ านวน 2 ใน 

แยกเป็นด้านซ้ายและขวาของร่องมัน ไถวัชพืชที่ท้องร่อง และพูนดินขึ้นมากลบปุ๋ย 

4) ส่วนโรยปุ๋ย ใช้ถังปุ๋ยที่มีขนาด 50 กิโลกรัม จ่ายปุ๋ยด้วยเกลียวล าเลียง ซึ่งสามารถจ่ายปุ๋ยได้

สม่ าเสมอ และใช้มอเตอร์เกียร์ทดขนาด 12 โวลต์เป็นต้นก าลังในการขับเกลียวล าเลียงปุ๋ย โดยร่วมกับชุด

ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ เพ่ือควบคุมอัตราการใส่ปุ๋ย 

 

เครื่องต้นแบบมีหลักการท างาน โดยต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ การท างานเรียงล าดับจากการก าจัด

วัชพืชบริเวณระหว่างต้นมันโดยวิธีการพรวนด้วยใบพรวนแนวตั้งของส่วนก าจัดวัชพืชระหว่างต้น จากนั้น

จะโรยปุ๋ยลงบริเวณสันร่องที่ถูกพรวน ล าดับสุดท้ายส่วนก าจัดวัชพืชระหว่างร่อง ซึ่งออกแบบใช้เป็นผาล

เพ่ือไถดินบริเวณท้องร่องขึ้นมาพลิกกลบปุ๋ยที่โรยไว้  

 

 

 



 
 

ภาพที่ 10 ออกแบบเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยในไร่มันส าปะหลังต้นแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากนั้นด าเนินการสร้างเครื่องต้นแบบ ตามแบบ ดังภาพที ่11 

 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงการสร้างเครื่องต้นแบบ 
  
หลังจากด าเนินการสร้างเครื่องต้นแบบในส่วนของอุปกรณ์ก าจัดวัชพืชระหว่างต้นแล้วเสร็จ จึงได้

ด าเนินการทดสอบการท างานเบื้องต้น ดังภาพที่ 12  

 

 
 

ภาพที่ 12 ทดสอบการท างานเบื้องต้นของส่วนก าจัดวัชพืชระหว่างต้น 

 

จากการทดสอบพบปัญหาในการท างานจึงด าเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการเพ่ิมล้อพยุงให้

เครื่องต้นแบบสามารถรักษาระดับการท างานได้ เพ่ิมความยาวของใบมีดพรวนให้มากขึ้น และเพ่ิมเติมใน

ส่วนของส่วนก าจัดวัชพืชระหว่างร่อง ซึ่งเป็นผาลยกกลบดินร่องปลูก ด าเนินการเวียนทดสอบการท างาน

เบื้องต้น ดังภาพที่ 13 และภาพท่ี 14 



 

 
 

ภาพที่ 13 ปรับปรุงและแก้ไขเครื่องต้นแบบ 

 

     
 

ภาพที่  14 เครื่องก าจัดวัชพืชต้นแบบและการทดสอบเบื้องต้น 

 จากการทดสอบการท างานเบื้องต้น ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องต้นแบบรวมถึงการเพ่ิม

อุปกรณ์ใส่ปุ๋ย ที่สามารถปรับอัตราการหยอดได้ จากนั้นได้ด าเนินการทดสอบซ้ า ในส่วนของการก าจัด

วัชพืชระหว่างร่อง และการหยอดปุ๋ย ดังในภาพที่ 15 และผลการทดสอบดังภาพที่ 16 และตารางท่ี 3 

 



   

ภาพที่ 15 การทดสอบเครื่องต้นแบบ 

    

ภาพที่ 16 สภาพแปลงก่อน – หลังการท างาน 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบเบื้องต้นเครื่องก าจัดวัชพืชมันส าปะหลัง (ก าจัดวัชพืชระหว่างร่องและการ   

หยอดปุ๋ย) 

ขนาดพืน้ท่ี 

(ตรม.) 

เวลาท างาน 

(วินาที) 

ความเร็วรอบรถ

แทรกเตอร ์

(รอบ/นาที) 

ความเร็วการเคลื่อนที่

แทรกเตอร ์

(เมตร/วินาที) 

ความสามารถในการ

ท างาน 

(ไร่/ช่ัวโมง) 

ประสิทธิภาพการ

ก าจัดวัชพืช 

(%) 

840 278.60 1200 0.54 1.34 62.5 

840 330.38 1200 0.48 1.13 80.4 

840 296.23 1200 0.52 1.26 75.9 

เฉลี่ย 301.76 1200 0.51 1.24 72.93 

 

 จากนั้นได้ด าเนินการทดสอบ เครื่องก าจัดวัชพืชต้นแบบ โดยท าการทดสอบทั้งการก าจัดวัชพืช

ระหว่างต้น และการก าจัดวัชพืชระหว่างร่อง เปรียบเทียบการท างานของใบพรวน 2 แบบ ณ ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตร จ.กาฬสินธุ์ โดยลักษณะใบทั้งสองแบบดังแสดงในภาพที่ 17 ดังนี้ 



 

   
แบบกลม                                        แบบสามเหลี่ยม 

ภาพที่ 17 ลักษณะใบพรวนที่ใช้ในการทดสอบ 

 

แปลงทดสอบเป็นสภาพดินทราย มีความชื้นประมาณ 15 % (wb) มีระยะห่างร่องปลูกประมาณ 

120 เซนติเมตร ระยะต้นประมาณ 70 เซนติเมตร มันส าปะหลังพันธุ์ ระยอง 11 อายุ 47 วัน ใบพรวนแต่

ละแบบมี 4 ใบต่อข้าง หมุนด้วยความเร็วรอบประมาณ 300 รอบต่อนาที ผลการทดสอบเปรียบเทียบ

แสดงดังตารางที่ 4 และตารางท่ี 5 ดังนี้  

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบเครื่องก าจัดวัชพืชแบบใบกลม 

ขนาดพืน้ท่ี

ทดสอบ 

(ตรม.) 

เวลาท างาน

ทั้งหมด 

(วินาที) 

ประสิทธิภาพเชิง

พื้นที่ (%) 

ความเร็วแทรกเตอร ์

 (เมตร/วินาที) 

ความสามารถในการ

ท างาน 

(ไร่/ช่ัวโมง) 

ประสิทธิภาพการก าจดั

วัชพืช 

(%) 

60 115 80 0.54 1.16 91.55 

60 138 75 0.48 0.97 97.10 

60 120 80 0.52 1.12 90.75 

Avg. 124 78.33 0.51 1.08 93.13 

 

 

 

 



ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบเครื่องก าจัดวัชพืชแบบใบสามเหลี่ยม 

ขนาดพืน้ท่ี

ทดสอบ 

(ตรม.) 

เวลาท างาน

ทั้งหมด 

(วินาที) 

ประสิทธิภาพเชิง

พื้นที่ (%) 

ความเร็วแทรกเตอร ์

 (เมตร/วินาที) 

ความสามารถในการ

ท างาน 

(ไร่/ช่ัวโมง) 

ประสิทธิภาพการก าจดั

วัชพืช 

(%) 

60 133 80 0.47 1.01 90.45 

60 121 75 0.55 1.11 87.30 

60 156 80 0.40 0.86 91.55 

Avg. 126 80 0.47 1.00 89.76 

 

 

 

     

     

ภาพที่ 18 การทดสอบเก็บข้อมูลการท างาน 

จากผลการทดสอบเปรียบเทียบรูปแบบใบพรวนทั้งสองแบบพบว่า การใช้ใบพรวนแบบกลมให้

ค่าประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืชสูงกว่าใบพรวนแบบสามเหลี่ยมที่ความเร็วรอบการหมุน 300 รอบต่อนาที 

เนื่องจากการใช้ใบพรวนแบบกลม ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมการท างานของชุดใบพรวนได้ง่ายกว่า และ



ใช้แรงในการท างานน้อยกว่าการใช้ใบพรวนแบบสามเหลี่ยม โดยวัชพืชที่หลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่จะอยู่

บริเวณโคนต้น เนื่องจากไม่ถูกใบพรวน พรวนก าจัด ดังแสดงในภาพที่ 18 

ค านวณหาจุดคุ้มทุนโดยเปรียบเทียบการก าจัดวัชพืชในแปลงมันส าปะหลังด้วยเครื่องก าจัดวัชพืช

และใส่ปุ๋ยแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์กับการใช้แรงงานคน โดยค านวณในกรณีท่ีเกษตรกรผู้รับจ้าง

ต้องการซื้อรถแทรกเตอร์และเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยมันส าปะหลังมาใช้งานหรือรับจ้าง ก าหนดให้

ราคาของรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเท่ากับ 450,000 บาท ราคารถแทรกเตอร์ขนาดกลางเท่ากับ 650,000 

บาท โดยก าหนดให้การใช้งานรถแทรกเตอร์เพ่ือก าจัดวัชพืชมันส าปะหลังประมาณ 30% ของการใช้งาน

ทั้งหมด และราคาเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยมันส าปะหลังเท่ากับ 50,000 บาท  

จากการค านวณ (ภาคผนวก-ก) สามารถเขียนเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายใน

การก าจัดวัชพืชมันส าปะหลังของเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยมันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ 

และการก าจัดวัชพืชมันส าปะหลังโดยใช้แรงงานคนได้ดังภาพที่ 19 

 

 
 

ภาพที่ 19 กราฟแสดงจุดคุ้มทุนการใช้งานเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบแถวเดียว 

 

จากเส้นกราฟในภาพที่ 19 จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการก าจัดวัชพืชมันส าปะหลังโดยเครื่องก าจัด

วัชพืชและใส่ปุ๋ยจะมีค่าลดลงเมื่อพ้ืนที่การท างานเพ่ิมขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยมัน

ส าปะหลังโดยแรงงานคนนั้น มีค่าคงที่ที่ 350 บาทต่อไร่ ซึ่งราคานี้คิดจากความสามรถในการท างานของ

แรงงานคนในการก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยในแปลงมันส าปะหลังโดยคิดค่าแรงในอัตรา 300 บาทต่อวัน 
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การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เคร่ืองก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยมันส าปะหลัง

ค่าใช้จ่ายในการก าจัดวัชพืช

และใส่ปุ๋ยมันส าปะหลังโดยใช้

แรงงานคน(350บาท/ไร่) 

 



จากภาพที่ 19 เส้นกราฟค่าใช้จ่ายในการก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยมันส าปะหลังด้วยแรงงานคนตัด

กับเส้นกราฟค่าใช้จ่ายในการก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยด้วยเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยที่พ้ืนที่การท างาน 

150 ไร่ต่อปี นั้นหมายความว่าหากเกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังหรือพ้ืนที่รับจ้างก าจัดวัชพืช

และใส่ปุ๋ยมันส าหลังมากกว่า 150 ไร่ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ก็สามารถที่จะพิจารณาซื้อรถแทรกเตอร์

พร้อมเครื่องปลูกมันส าปะหลังแบบแถวเดียวมาใช้งานหรือรับจ้าง เพราะค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่าการปลูก

ด้วยแรงงานคน คุ้มค่าแก่การใช้งาน 

   

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

เครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ สามารถท าการพรวนดิน

ก าจัดวัชพืชในแปลงมันส าปะหลังที่อายุประมาณ 1-2 เดือน โดยก าจัดวัชพืชทั้งบริเวณระหว่างต้น และ

ระหว่างร่องปลูก ท าให้มีความสามารถในการก าจัดวัชพืชดีกว่าเครื่องที่มีใช้งานในปัจจุบัน นอกจากนี้ยัง

สามารถก าหนดอัตราใส่ปุ๋ยได้ตามต้องการ (20-60 กิโลกรัมต่อไร่)  ซึ่งการพัฒนาเครื่องนี้ เพ่ือทดแทน

แรงงานคน และลดการใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืช ซึ่งเครื่องต้นแบบ มีส่วนประกอบทั้งหมด 4 ส่วน 

ได้แก่ 1) ส่วนโครงสร้างหลัก 2) ส่วนก าจัดวัชพืชระหว่างต้น 3) ส่วนก าจัดวัชพืชระหว่างร่อง และ 4) ส่วน

โรยปุ๋ย โดยในการท างานเครื่องต้นแบบจะต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก (30-45 แรงม้า) เมื่อเริ่มการ

ท างานแทรกเตอร์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ผู้ปฏิบัติงานจะโยกบังคับใบพรวนดิน เพื่อก าจัดวัชพืชที่อยู่ระหว่าง

ต้นบนร่องปลูกมันส าปะหลัง จากนั้นเครื่องจะโรยปุ๋ยบนร่องมันในอัตรา 20-60 กิโลกรัมต่อไร่ (สามารถ

ก าหนดอัตราได้) แล้วจากนั้นปุ๋ยจะถูกกลบด้วยส่วนก าจัดพืชระหว่างร่อง หลังจากปรับปรุงแก้ไข

เครื่องต้นแบบเรียบร้อยแล้วและด าเนินการทดสอบ พบว่าผลการทดสอบเครื่องต้นแบบสามารถท างานได้

ในแปลงมันส าปะหลังอายุ 1-2 เดือน มีประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืชประมาณ 90-97 เปอร์เซ็นต์ มี

ความสามารถในการท างานประมาณ 1 ไร่ต่อชั่วโมง และมีอัตราสิ้นเปลืองน้ ามันประมาณ 1.5-1.7 ลิตร

ต่อไร่  เมื่อวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่า เครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยในไร่มันส าปะหลัง มี

จุดคุ้มทุนการท างานที่ 150 ไร่ต่อปี ที่อายุการใช้งานเครื่อง 5 ปี โดยเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนใน

การก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยมันส าปะหลัง 

แต่อย่างไรก็ตามในการใช้งานในแปลงเกษตรกร ยังมีข้อจ ากัดในส่วนของระยะร่องปลูก เนื่องจาก

การใช้แทรกเตอร์ขนาดเล็กเป็นต้นก าลังจะสามารถเข้าท างานได้ในแปลงปลูกที่มีระยะร่องปลูก 120 

เซนติเมตรขึ้นไปเท่านั้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหานี้ จึงควรด าเนินการวิจัยรถก าจัดวัชพืชแบบ



ขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่สามารถปรับระยะห่างระหว่างล้อได้ในอนาคต รวมถึงการน าระบบท างานแบบ

อัตโนมัติท างานแทนผู้ปฏิบัติงานบนเครื่องต้นแบบนี้ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

- เผยแพร่ผลงานโดยเข้าร่วมน าเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 12 

“อารักขาพืชเพ่ืออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2558 
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ภาคผนวก  

 

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

 

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยในไร่มันส าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์

ก าหนดให้ราคารถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเท่ากับ 450,000 บาท เครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยราคา 50,000 

บาท อายุการใช้งานรถแทรกเตอร์ 10 ปี และอายุการใช้งานเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยเท่ากับ 5 ปี 

1. ต้นทุนคงท่ี  (Fixed cost)  

1.1 ค่าเสื่อมราคา (Depreciation, DP) คิดค่าเสื่อมราคาแบบ Straight-line method DP = 

(P-S)/L โดยที่ P คือราคาซื้อเครื่องจักร (บาท) S คือราคาขายหรือคงเหลือเมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งาน

แล้ว (บาท) และ L คืออายุการใช้งานของเครื่องจักร (ปี) 

  1.1.1) จากราคาเครื่องต้นแบบที่ได้ประเมินไว้เท่ากับ 50,000 บาท มูลค่าของเครื่องเมื่อ

ครบอายุการใช้งาน 5 ปีมีค่าเหลือ 20 % ของราคาซื้อเครื่อง ดังนั้น 

   ราคาคงเหลือเครื่อง = (50,000x20)/100 

      = 10,000 บาท 

   ค่าเสื่อมราคา (DP) = (50,000-10,000)/5 

      = 8,000 บาทต่อปี 

  1.1.2) ในการค านวณ ก าหนดราคารถแทรกเตอร์เท่ากับ 450,000 บาท มูลค่าของรถ

แทรกเตอร์เมื่อครบอายุการใช้งาน 10 ปีมีค่าเหลือ 20% ของราคาซื้อ ดังนั้น 

   ราคาคงเหลือเครื่อง = (450,000x20)/100 

      = 90,000 บาท 

   ค่าเสื่อมราคา (DP) = (450,000-90,000)/10 

      = 36,000 บาทต่อปี 



 อย่างไรก็ตามเนื่องจากรถแทรกเตอร์มีการใช้งานหลายกิจกรรมในการผลิตมันส าปะหลัง ในที่นี้

ประมาณว่ามีการน ารถแทรกเตอร์มาใช้ในกิจกรรมการปลูกประมาณ 30% ของการใช้รถแทรกเตอร์ทั้งปี 

จึงคิดต้นทุนคงท่ีของรถแทรกเตอร์ในการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังเท่ากับ 30% ของต้นทุนของรถ

แทรกเตอร์ทั้งปี ดังนั้น 

   ค่าเสื่อมราคา (DP) = (36,000x30)/100 

      = 10,800 บาทต่อปี 

 ดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาส (Interest  on  Investment)  คิดค่าเสียโอกาสจากสมการ  (I) 
= (P+S)/2 x i/100  โดยที่ i คืออัตราดอกเบี้ยต่อปี (เปอร์เซ็นต์)  ก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยต่อปี  เท่ากับ 
10%  ดังนั้น 

  1.2.1) ค่าเสียโอกาสส าหรับการซื้อเครื่องปลูกมันส าปะหลัง  

   ค่าเสียโอกาสต่อปี = (50,000+10,000)/2 x10/100 

      = 3,000 บาทต่อปี 

  1.2.2) ค่าเสียโอกาสส าหรับการซื้อรถแทรกเตอร์เพ่ือใช้งานกับเครื่องปลูกมันส าปะหลัง 

   ค่าเสียโอกาสต่อปี = (450,000+90,000)/2 x10/100x30/100 

      = 8,100 บาทต่อปี 

ดังนั้นรวมต้นทุนคงที่ทั้งหมด (Fixed cost)  = 8,000+10,800 +3,000+8,100 

      = 29,900 บาทต่อปี 

2.   ต้นทุนแปรผัน (Variable cost) 

2.1 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ( Repair  and  maintenance)  ของรถแทรกเตอร์คิดเฉลี่ย
โดยเท่ากับ 0.1%  ของราคาเครื่อง/100 ชั่วโมงการท างาน(Hunt,1983) ดังนั้นค่าซ่อมและบ ารุงรักษามี
ค่าเท่ากับ (0.001x450,000)/100 = 4.5 บาท/ชั่วโมง ส่วนเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยมันส าปะหลังคิด
เฉลี่ย เท่ากับ 5% ของราคาเครื่อง/100ชั่วโมงการท างาน ดังนั้นมีค่าเท่ากับ (0.05x50,000)/100 = 25 
บาท/ชั่วโมง  รวมค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท้ังหมดเท่ากับ 4.5+25 = 29.5 บาท/ชั่วโมง 



2.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  จาการทดสอบการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 1.7 ลิตร/ไร่ เครื่อง
ท างานได้ 1 ไร่/ชั่วโมง และราคาน้ ามันประมาณ 25 บาท/ลิตร  ดังนั้นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงจะมีค่าเท่ากับ  
1.7 x 1 x 25 = 42.5 บาท/ชั่วโมง 

2.3 ค่าน้ ามันหล่อลื่น  คิดโดยประมาณ 10% ของค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 4.25 บาท/ชั่วโมง 
2.4 ค่าแรงงานคนขับ  จ านวน 1 คนวันละประมาณ 300 บาท  ท างานวันละ 8ชั่วโมงดังนั้นคิด

เป็น  300/8 = 37.5 บาท/ชั่วโมง 
2.5 ค่าแรงคนงาน  ต้องใช้คนงานประมาณ 1 คน/วัน ในการควบคุมใบพรวน โดยคิดค่าแรงงาน

วันละ 300 บาท  ท างานวันละ 8 ชั่วโมงดังนั้นค่าแรงคนงานจะเท่ากับ (1 x 300)/8 = 37.5 บาท/ชั่วโมง 
 ในการค านวณหาจุดคุ้มทุนการใช้เครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยใช้สมการการค านวณดังต่อไปนี้ 
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cF  =  ต้นทุนคงที่  (บาท/ปี) 

  cA  =  ต้นทุนการใช้เครื่อง  (บาท/ไร่) 

  A  =  พ้ืนที่ท างานใน 1 ปี (ไร่) 

  MR& =  ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  (บาท/ชั่วโมง) 
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  O  =  ค่าน้ ามันหล่อลื่น  (บาท/ชั่วโมง) 
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ค่าใช้จ่ายในการก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยด้วยแรงงานคน คิดโดยแรงงาน 1 คน สามารถท างานได้

ประมาณ 1 ไร่ต่อวัน และคิดค่าแรงวันละ 300 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าจ้างในการใส่ปุ๋ยอีก 50 บาทต่อไร่ 

ดังนั้นคิดเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับ 300+50=350 บาทต่อไร่ 

จุดคุ้มทุนของการใช้งานเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย สามารถค านวณได้เมื่อค่าใช้จ่ายในการใช้

งานเครื่องก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยมันส าปะหลัง ดังสมการ (1) เท่ากับค่าใช้จ่ายด้วยแรงงานคนในการก าจัด

วัชพืชและใส่ปุ๋ยมันส าปะหลัง 350 บาทต่อไร่ 

ค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องปลูกมันส าปะหลัง  = ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงงาน 

        (29,900/A)+151.25  = 350 

A = 150 ไร่ต่อปี 

 

13. หมายเหตุ 

 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลท 

 


	- กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช
	สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์ 02-579-2757
	โทรสาร 02-579-2757

