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5. บทคัดย่อ 

การพัฒนาเครื่องก าจัดวัชพืชพร้อมยกร่องกลบปุ๋ยแบบเดินตามส าหรับใช้ในร่องมันส าปะหลัง เพ่ือให้
สามารถทดแทนการใช้แรงงานคนในการพรวนดินก าจัดวัชพืช และชุดใส่ปุ๋ยและผาลจานที่พลิกกลบปุ๋ย ยกร่องมัน
ส าปะหลัง โดยมีต้นก าลังเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 9 แรงม้า ทดสอบในแปลงปลูกส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 อายุ 3 
เดือน ณ แปลงเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์  สภาพแปลงความกว้างร่อง 53.20 ซม. ความลึกร่อง 26.60 ซม. ความสูงต้น 
47.20 ซม. ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 760 รอบต่อนาที ใช้ใบผาลขนาด 16 นิ้ว พบว่า ความสามารถในการท างาน 
1.70 ไร่ต่อชั่วโมง  ประสิทธิภาพก าจัดวัชพืช 93.42%  อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 0.33 ลิตรต่อไร่  

Abstract 

The development of walking type weeder and fertilization for cassava. The research 

purpose to replace the manual weeding. The prototype has 3main parts equipment. Of that is 

rotary cultivator which till  soil and bury weed, fertilizer applied part and disc plow that 

fertilized and soil buried. The prototype's main power is 9 horsepower diesel engine. The testing 

was conducted in 3 months cassava-11's field at Kalasin province. The field test condition was 

53.20 cm of row spacing, 26.60 cm of the base height and 47.20 cm of cassava height. The 
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diameter of disc plow16 inch and 760 rpm of engine revolution speed  were applied for testing. 

The results showed the working capacity of 1.70 rai/hr, weeding efficiency of 93.42% and the 

fuel consumption of 0.33 liter/rai, respectively. 

 

6. ค าน า 
มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย โดยประเทศไทยผลิตมันส าปะหลังได้เป็นอันดับ 

3 ของโลก รองจากประเทศไนจีเรีย บราซิล แต่เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นอันดับ 1 ของโลก 
ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาด 70 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี 2553 มีมูลค่าส่งออกรวมมากกว่า 68,000 ล้านบาทต่อปี 
และมีพ้ืนที่ปลูก 7.40 ล้านไร่ เป็นอันดับ 4 รองจากข้าว ข้าวโพด และยางพารา มีผลผลิตรวมทั้งประเทศ 21.91 
ล้านตันต่อปี โดยพ้ืนที่ปลูก 53.11 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27.71 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคกลาง 
และ 19.17 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคเหนือ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) 

มันส าปะหลังนอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์  เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตแอลกอฮอล์เกรดสูงส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ (ธีรภัทร, 
2545) แล้ว ยังเป็นพืชพลังงานที่ส าคัญโดยพบว่ามันส าปะหลังจัดเป็นพืชที่เหมาะที่สุดในการท าเอทานอล (เจริญ
ศักดิ์, 2544) เพ่ือใช้เป็นส่วนผสมน้ ามันเบนซิน 91 ให้เป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ที่มีออกเทนเท่ากับน้ ามันเบนซิน 95 
เพ่ือเป็นการลดการน าเข้าสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าลังได้รับ
การส่งเสริมจากภาครัฐบาลให้มีการส่งเสริมการผลิตมันส าปะหลังและขยายวงกว้างมากขึ้น  (วงศ์สุภัทร, 2549) 
จากความต้องการการบริโภคท้ังภายในและภายนอกประเทศที่เพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก ท าให้ความต้องการผลผลิตมัน
ส าปะหลังเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย การเพ่ิมผลผลิตโดยการเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกก็อาจจะกระทบกับพ้ืนที่ เพาะปลูกพืช
อาหารชนิดอ่ืน ซึ่งอาจเกิดปัญหาอ่ืนตามมา ดังนั้นการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่จึงเป็นแนวทางในการช่วยเพ่ิมผลผลิตมัน
ส าปะหลังโดยรวมที่เหมาะสม  

การผลิตมันส าปะหลังของไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้ งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตอ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการใช้ประโยชน์ด้านอื่น 
ๆ แต่ในส่วนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต ที่เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลเกษตรยัง
มีการศึกษาค่อนข้างน้อย มันส าปะหลังส่วนใหญ่นิยมปลูกด้วยท่อนพันธุ์ และมีระยะปลูกค่อนข้างห่างใช้ระยะ
ระหว่างแถว 1 เมตร และระยะระหว่างต้น 1 เมตร เก็บเกี่ยวที่อายุ 8-12 เดือน การเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง
ในช่วงแรกช้ามาก ใบแรกเริ่มคลี่ให้เห็นหลังจากการปลูกประมาณ 3 สัปดาห์ และสร้างพุ่มใบให้ชนกันจนคลุมพ้ืนที่ 
ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนหลังจากปลูก มันส าปะหลังเริ่มเอาอาหารไปเก็บที่ราก ที่เรียกว่า  “การลงหัว” 
ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนหลังจากปลูก และหลังจาก 4 เดือนไปแล้วไม่มีการลงหัวเพ่ิม แต่จะขยายขนาดหัว
ให้ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ฉะนั้นถ้ามีวัชพืชรบกวนในระยะ 3-4 เดือนแรก จะท าให้การลงหัวไม่ดีท าให้จ านวน
หัวต่อต้นลดลง น้ าหนักหัวไม่ดีตามไปด้วย นอกจากนี้การปล่อยให้มีวัชพืชในแปลงยังมีผลเสีย เนื่องจากวัชพืช
เหล่านี้บางชนิดเป็นที่อาศัยหลบซ่อนของแมลงศัตรูพืชเช่น เพลี้ยแป้ง เป็นต้น 
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วัชพืชที่พบในแปลงมันส าปะหลัง  
1. แบ่งตามอายุ 
วัชพืชล้มลุก หมายถึง วัชพืชอายุปีเดียว โดยทั่วไปจะมีวงจรชีวิตตั้งแต่ออกจากเมล็ดเจริญเติบโตออกดอก

ให้ผลและตายจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ฤดู หรือ 1 ปี เท่านั้นวชัพืชพวกนี้จะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เช่น หญ้าปากควาย 
หญ้าตีนนก หญ้าขจรจบ หญ้าดอกแดง ผักโขม ผักเบี้ย เป็นต้น 

วัชพืชยืนต้น หรือวัชพืชข้ามปี เป็นวัชพืชที่อยู่ได้หลายปี วัชพืชพวกนี้นอกจากจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้ว ยัง
มีส่วนอื่นๆท่ีใช้ขยายพันธุ์ได้อีกเช่นหัว ล าต้นใต้ดิน ราก เหง้า และไหล เป็นต้น ตัวอย่างวัชพืชพวกนี้ ได้แก่ หญ้า
ขน 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 รปู
กลม รูปแฉก เส้นใบจะสานกันเป็นร่างแห ตัวอย่างเช่น ผักเบี้ย ผักโขม สาบเสือ เป็นต้น 

ผลการศึกษาการแข่งขันระหว่างวัชพืชกับมันส าปะหลัง (จ าลองและคณะ,2537)  โดยหาระยะเวลาที่มัน
ส าปะหลังยอมให้มีวัชพืชขึ้นแข่ง และหาระยะเวลาที่มันส าปะหลังต้องไม่มีวัชพืชขึ้นแข่ง โดยไม่ท าให้น้ าหนักหัว
ลดลง ผลการทดลองพบว่า ถ้าไม่มีการพรวนดินก าจัดวัชพืชเลยน้ าหนักจะลดลงมากกว่าร้อยละ 80 ถ้าปล่อยให้มี
วัชพืชขึ้นแข่งกับมันส าปะหลังระหว่าง 60 วันแรกหลังจากปลูก จะท าให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 50 พรวนดินก าจัด
วัชพืช 2 ครั้ง ที่ระยะเวลาพอเหมาะคือที่ 30 วัน และ 60 วันหลังปลูก จะได้ผลผลิตร้อยละ 75 การพรวนดินก าจัด
วัชพืชหลังจากปลูกไปแล้ว 120 วัน จะไม่ท าให้ผลผลิตเพ่ิม ระยะเวลาที่ไม่ควรมีวัชพืชขึ้นแข่งกับมันส าปะหลังเลย
จะอยู่ระหว่าง 30-120 วันหลังจากปลูก ฉะนั้นการพรวนดินก าจัดวัชพืชในไร่มันส าปะหลัง ควรจะเริ่มครั้งแรกให้
เร็วที่สุด ถ้าปล่อยให้วัชพืชขึ้นแข่งนานขึ้น ก็จะยิ่งท าให้ผลผลิตมันส าปะหลังลดลง ในฤดูฝนควรเริ่มก าจัดวัชพืชที่ 
15 วันหลังปลูก และจะท าไปจนถึง 120 วัน หลังจากนั้นพุ่มใบจะชนกันจนคลุมพ้ืนที่ได้หมด แต่ถ้าเป็นการปลูกใน
ฤดูแล้งอาจจะยืดเวลาการพรวนดินก าจัดวัชพืชครั้งแรกออกไปได้อีก เนื่องจากมีวัชพืชน้อย 

วิธีการพรวนดินและควบคุมวัชพืชในแปลงมันส าปะหลัง 
 1. การใช้แรงงานคน โดยการใช้จอบถากร่องเพื่อก าจัดวัชพืช ดังรูปที ่3 เรียกว่า “การท ารุ่น” เหมาะ

ส าหรับพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังไม่มากนักใช้แรงงานในครัวเรือน ควรเริ่มท าครั้งแรกภายใน 1 เดือน ท ารุ่นเสร็จจึง
ใส่ปุ๋ยและท ารุ่นอีก 2 ครั้ง คือที่ 60 วัน และ 90 วัน หลังจากนั้นพุ่มใบมันส าปะหลังจะชนกันคลุมพ้ืนที่ได้หมด 
วัชพืชจะข้ึนรบกวนได้ยาก 
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รูปที่ 3 การพรวนดินก าจัดวัชพืชโดยแรงานคน 
ที่มา : http://.www.uppices.comimages/73426606406443717495.jpg.jpg 

 
 2. การใช้เครื่องจักรพรวนดิน โดยการพรวนระหว่างร่อง จะกระท าได้ขณะมันส าปะหลังยังเล็ก (1-2 
เดือนหลังปลูก) เป็นเครื่องพรวนดินติดรถไถเดินตามหรือรถแทรกเตอร์ ดังรูปที่ 4 พรวนดินระหว่างแถวมัน 
และใช้จอบถากบริเวณแถวต้นมัน การพรวนดินระหว่างแถว การปลูกควรจะขยายแถวมันส าปะหลังให้กว้าง
ขึ้นเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  เครื่องพรวนดินและใส่ปุ๋ยติดรถไถเดินตามหรือรถแทรกเตอร์ 
ที่มา : http://.iblog.farmkaset.netwp-contentuploads20110606062010_012.jpg++.jpg 
 
ในปัจจุบันการผลิตมันส าปะหลังยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งต้องใช้เวลาและแรงงานจ านวนมาก โดย

ต้นทุนการก าจัดวัชพืชมีสัดส่วนร้อยละ 16 ของต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังทั้งหมด (สุรพงษ์ และคณะ, 2550) ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนการจ้างแรงงาน การก าจัดวัชพืชโดยวิธีทางกลนับว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีอย่างยิ่ง สามารถเพ่ิมธาตุ
อาหารแก่พืช ท าให้อากาศสามารถผ่านลงในดินช่วยให้ดินร่วนซุยและเป็นการช่วยลดการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ซึ่ง
อาจเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและเกิดมลพิษต่อดินและน้ า การพรวนดินก าจัดวัชพืชที่ได้ผลควรจะต้องท าลายและ
พรวนกลบวัชพืช ซึ่งควรท าขณะดินแห้งวัชพืชจะตายดี จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงเห็นว่าควรมีการวิจัยแล ะ

http://.www.uppices.comimages/73426606406443717495.jpg.jpg
http://.iblog.farmkaset.netwp-contentuploads20110606062010_012.jpg++.jpg/
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พัฒนาเครื่องก าจัดวัชพืชพร้อมยกร่องกลบปุ๋ยแบบเดินตามในร่องปลูกมันส าปะหลัง ให้สามารถทดแทนการพรวน
ดินก าจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยด้วยแรงงานคนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็วในการพรวนดินก าจัดวัชพืชและใส่
ปุ๋ยมันส าปะหลัง ลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้แรงงานคนได้  

วัตถุประสงค์ เพ่ือวิจัยและพัฒนาเครื่องก าจัดวัชพืชพร้อมยกร่องกลบปุ๋ยแบบเดินตามในร่องปลูกมัน
ส าปะหลัง 

 
7. วิธีด าเนินการ 

 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบให้สามารถใช้ในการพรวนดินก าจัด
วัชพืชพร้อมยกร่องกลบปุ๋ยในร่องมันส าปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกแบบเครื่องมือต้นแบบ เช่น รูปแบบและ

วิธีการปลูกในแต่ละพ้ืนที่  ช่วงเวลาที่เหมาะส าหรับก าจัดวัชพืช เงื่อนไขข้อจ ากัดต่างๆ ในการก าจัดวัชพืช รวมทั้ง
เครื่องมือก าจัดวัชพืชที่มีการพัฒนาและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

2) ออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องมือพรวนดินก าจัดวัชพืชพร้อมยกร่องกลบปุ๋ยแบบเดินตาม โดยมี
แนวความคิดในการออกแบบดังนี้ 

2.1) โดยใช้ต้นก าลังจากเครื่องยนต์ขนาดดีเซลขนาด 9-11 แรงม้า หรือเครื่องยนต์เบนซิน 5 แรงม้า 
2.2) ขนาดตัวเครื่องมีความกว้างไม่เกิน 70 ซม. และสามารถท างานในร่องปลูกมันส าปะหลังได้สะดวก  
2.3) ประกอบด้วยชุดถังเก็บและหยอดปุ๋ยจ านวน 2 แถว 
2.4) มีชุดพรวนดินในร่องและหรือพลิกดินจากโคนต้นเพ่ือก าจัดวัชพืชพร้อมส าหรับการหยอดปุ๋ย 
2.5) มีอุปกรณ์พลิกกลบดินแบบผาลจาน ที่หาซื้อได้ง่ายในท้องถิ่น 

3) ทดสอบการท างานเบื้องต้นของเครื่องในแปลง ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
4) ทดสอบการท างานในสภาพการใช้งานจริงในแต่ละช่วงระยะเวลาการก าจัดวัชพืชในไร่มันส าปะหลัง

ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร โดยมีค่าชี้ผลสมรรถนะการท างานของเครื่องดังนี้ 

- ความสามารถในการท างาน (ไร่/ชั่วโมง) 

- ประสิทธิภาพในการท างาน (%) 

- ประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืช (%) 

- เก็บข้อมูลสภาพดินของแปลงทดสอบ 

- อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามัน (ลิตร/ไร่) 
 5) วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล เขียนรายงาน 

 

เวลาและสถานที่     เริ่มต้น ตุลาคม 2557 – สิ้นสดุ กันยายน 2558 
สถานที่ท าการทดลอง  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น  
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จากการส ารวจและเก็บข้อมูลการผลิตมันส าปะหลังในช่วงระยะเวลาหลังปลูก 1-3 เดือน ในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม  และร้อยเอ็ด พบว่า ระยะห่างระหว่างแถวหรือร่องปลูกมันส าปะหลัง อยู่ในช่วง
ประมาณ 80-110 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่นั้นๆว่าจะใช้เครื่องมือเตรียมดินยกร่องด้วยรถไถเดินตามหรือรถ
แทรกเตอร์พ่วงท้ายอุปกรณ์ยกร่อง (รูปที่ 1(ก)) จะพบวัชพืชมากและเหมาะสมกับการก าจัดเมื่อมันส าปะหลัง อายุ 
2-3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่มันส าปะหลังต้องเติบโตแข่งกับวัชพืชและในแปลงที่มีระยะห่างระหว่างแถวแคบ รถ
แทรกเตอร์ไม่สามารถเข้าท างานได้ (รูปที่ 1(ข)) ซึ่งทั้งนี้ในการดายหญ้าหรือการก าจัดวัชพืช โดยส่วนใหญ่จะใช้
แรงงานคนเดินเขา้ไปในร่อง โดยใช้จอบถากหญ้า หรือเรียกว่าไถซิ่ง ซึ่งต้องใช้แรงงานคนเป็นจ านวนมาก (รูปที่ 2) 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 (ก) สภาพแปลงมันส าปะหลัง 1 เดือน (ข) แปลงมันส าปะหลังอายุ 2-3 เดือนที่มีวัชพืช 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2  การก าจัดวัชพืชในแปลงมันส าปะหลังในปัจจุบัน 
 

ส าหรับเครื่องมือก าจัดวัชพืชพร้อมยกร่องกลบปุ๋ยแบบเดินตามในร่องปลูกมันส าปะหลัง ใช้เครื่องยนต์
ขนาดเล็กเป็นต้นก าลังในการขับเคลื่อนเครื่องพรวนดินในร่องมัน และพ่วงท้ายด้วยอุปกรณ์ยกร่องดินให้พลิกกลบ
ปุ๋ยที่โคนต้นมันส าปะหลัง ใช้ส าหรับมันส าปะหลังที่มีอายุระหว่าง 1-3 เดือน  ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กเป็นต้นก าลัง
ในการขับเคลื่อนถ่ายทอดก าลังผ่านเครื่องพรวนดินที่มีลักษณะคล้ายจอบหมุนขนาดเล็ก และพ่วงด้วยอุปกรณ์ยก
ร่องแบบไถหัวหมูสองทางเพ่ือให้พลิกดินกลบปุ๋ยที่โคนต้นมันส าปะหลัง ซึ่งใช้คนในการปฏิบัติงานเดินตามจ านวน 
1 คน สามารถปฏิบัติงานในร่องมันส าปะหลังได้สะดวก  
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รูปที ่3 แนวทางการออกแบบและชิ้นส่วนต้นแบบบางส่วนระหว่างด าเนินการสร้าง 
 

 เพ่ือหาแนวทางการออกแบบเครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งานในการก าจัดวัชพืชพร้อมยกร่องกลบปุ๋ย
ในร่องมันส าปะหลัง จึงได้ท าการทดสอบเบื้องต้นเครื่องพรวนดินก าจัดวัชพืช  ที่ผลิตภายในประเทศและน าเข้าจาก
ต่างประเทศ พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือพรวนดินก าจัดวัชพืชในร่องปลูกพืชเพียงอย่างเดียว ไม่มีการยกร่อง
ดินเพ่ือสาดกลบโคนต้น (รูปที่ 4 และ 5) แต่ในบางยี่ห้อมีจ าหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริม แต่ยังไม่เหมาะสมกับการใช้
งานในร่องมันส าปะหลัง  ทั้งนี้ได้ปรับปรุงและประกอบชิ้นส่วนต้นแบบบางส่วนและทดสอบการใช้งาน พบว่า การ
ใช้เครื่องยนต์เบนซินเป็นต้นก าลังและพ่วงอุปกรณ์หลายชิ้น เช่น ผาลจานยกร่องกลบดิน จะท าให้เกิดภาระโหลด
ในการท างานที่มากขึ้น ซึ่งมีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง ข้อจ ากัดในการพรวนดินก าจัดวัชพืชในร่องที่
แคบกว่าร่องมันส าปะหลัง ไม่สามารถปรับได้ตามความกว้างร่องที่เหมาะสม มีผลต่อการก าจัดวัชพืชได้ไม่หมด 
ยังคงเหลือค้างในแปลง แต่มีข้อดีในส่วนการควบคุมตัวเครื่องมือที่มีความคล่องตัวและสะดวกในขณะปฏิบัติงาน 
เนื่องจากเครื่องมือมีขนาดเล็กและน้ าหนักเบา ทั้งนี้อย่างไรก็ตามการน าเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศเข้ามา
จ าหน่ายยังมีราคาค่อนข้างแพง และอะไหล่จ าเป็นต้องซื้จากตัวแทนจ าหน่ายเท่านั้น ไม่สามารถซ่อมแซมหรือแก้ไข
ได้โดยช่างในท้องถิ่นนั้นๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4  การทดสอบเครื่องมือพรวนดินเพ่ือหาแนวทางการออกแบบที่เหมาะสม 
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รูปที่ 5 การทดสอบเครื่องมือพรวนดินก าจัดวัชพืชยี่ห้อนิชิโน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6  แนวคิดการออกแบบเครื่องมือก าจัดวัชพืชพร้อมยกร่องกลบปุ๋ยในร่องมันส าปะหลังแบบเดินตาม 
 

จากผลการด าเนินงานวิจัยและทดสอบเบื้องต้นของเครื่องพรวนดินก าจัดวัชพืช จึงได้ท าการออกแบบและ
สร้างต้นแบบตัวที่ 1 ตามลักษณะดังรูปที่ 6 โดยเลือกใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า เป็นต้นก าลังในการ
ขับเคลื่อน และประกอบกับจอบหมุนขนาดหน้ากว้าง 50 ซม. ที่ท าหน้าที่พรวนดินก าจัดวัชพืช และใช้ผาลจาน
ขนาด 16 นิ้ว ท าหน้าที่ไถพลิกดินกลบโคนต้นมันส าปะหลัง และท าการทดสอบเบื้องต้น เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะ
การท างานพลิกกลบดินของผาลจานที่ติดตั้งแตกต่างกันสองแบบ แบบที่ 1 เป็นการติดตั้งผาลจานสองใบท ามุมกัน 
องศา และ แบบที่ 2 เป็นการติดตั้งผาลจานสองใบแบบเยื้องข้างกัน (รูปที่ 7) พบว่า เครื่องต้นแบบสามารถท างาน
ก าจัดวัชพืชได้ดีระดับหนึ่ง  การติดตั้งใบผาลไถแบบที่ 2 สามารถท างานได้ดีกว่าแบบที่ 1 เนื่องจากง่านต่อการ
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ควบคุมรถ และดินพลิกกลบโคนต้นได้ดีกว่าและแต่เครื่องยนต์ต้นก าลังขนาด 5 แรงม้า มีก าลังไม่พอกับการท างาน
ก าจัดวัชพืชและพลิกกลบดิน ท าให้อุปกรณ์ต่อพ่วงท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ที่ และสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง
ค่อนข้างมาก 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปที ่7  ต้นแบบที่ 1 และรูปแบบใบผาลไถแบบที่ 1 และ 2  
เครื่องก าจัดวัชพืชในร่องมันส าปะหลังแบบเดินเดินตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8  สภาพแปลงมันส าปะหลังอายุประมาณ 2 เดือน ก่อนและหลังการทดสอบ ณ ศวพ.กาฬสินธ ุ์ 
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รูปที ่9  ทดสอบเครื่องมือต้นแบบตัวที่ 1 ในแปลงมันส าปะหลัง  

 

 จากปัญหาที่พบจากการทดสอบเครื่องก าจัดวัชพืชต้นแบบตัวที่ 1 จึงได้ปรับปรุงและแก้ไขปรับเปลี่ยนต้น
ก าลังจากเครื่องยนต์เบนซิน 5 แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 9 แรงม้า เพ่ือช่วยในการเพ่ิมสมรรถนะในการ
ท างานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 ชุด (โรตารี่+ใบผาลจาน)  ทั้งนี้ได้ออกแบบและสร้างล้อขับเคลื่อนเป็นล้อเหล็ก
แทนล้อยางแบบเดิม เพ่ือลดการลื่นไถลขณะท างานในร่องแปลงมันส าปะหลัง  ในส่วนโรตารี่ตีดิน เพ่ิมส่วนฝา
ครอบไม่ให้ดินฟุ้งกระจายใส่ผู้ควบคุมเครื่องขณะท างาน รวมทั้งการเพ่ิมล้อคัดท้ายของไถผาลจาน ให้ง่ายในการ
ควบคุมรถขณะปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10  เครื่องมือก าจัดวัชพืชในร่องมันฯ แบบเดินตาม ต้นแบบตัวที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่11  การทดสอบเครื่องมือก าจัดวัชพืชในร่องมันส าปะหลังแบบเดินตาม ต้นแบบตัวที่ 2  
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รูปที่ 12  การเก็บและบันทึกข้อมูลการทดสอบในแปลงปลูกมันส าปะหลังอายุ 2 เดือน ณ ศวพ.กาฬสินธุ์ 

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะทั่วไปของแปลงมันส าปะหลังส าหรับการทดสอบเครื่องมือต้นแบบ ณ ศวพ.กาฬสินธุ์ 

ซ้ าที ่ ความกว้างร่องมันส าปะหลัง ความลึกร่องมันส าปะหลัง ความสูงต้นมันส าปะหลัง 

 
(ซม.) (ซม.) (ซม.) 

1 50.0 25.0 50.0 

2 53.0 29.0 44.0 
3 56.0 27.0 52.0 

4 55.0 24.0 49.0 

5 52.0 28.0 41.0 

เฉลี่ย 53.2 26.6 47.2 

SD 2.39 2.07 4.55 

 
 
ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบเครื่องก าจัดวัชพืชในร่องมันส าปะหลังแบบเดินตาม ต้นแบบตัวที่ 2 (เครื่องยนต์ดีเซล) 

รูปแบบอุปกรณ์
พ่วงท้าย 

แปลงท่ี 
เวลา

ท างาน 
(วินาที) 

อัตราการสิ้นเปลือง
น้ ามันเชื้อเพลิง 

(ลิตร/ไร่) 

ความสามารถใน
การท างาน 
(ไร่/ช่ัวโมง) 

ความหนาแน่น
วัชพืช 

(ต้น/ตรม.) 

ประสิทธิภาพการ
ก าจัดวัชพืช 

(%) 

แบบท่ี 1 
ผาลจาน 16 นิ้ว 
 

1 616 0.34 1.75 121 94.21 
2 670 0.35 1.61 98 89.80 
3 620 0.30 1.74 176 94.89 

เฉลี่ย 635.33 0.33 1.70 131.7 93.42 
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SD 30.09 0.03 0.08 40.1 2.8 

แบบที่ 2 
ผาลจาน 18 นิ้ว 

1 630 0.61 1.71 72 87.50 
2 665 0.43 1.62 56 85.71 
3 630 0.44 1.71 45 84.44 

เฉลี่ย 641.67 0.50 1.68 57.7 86.13 

 
SD 20.21 0.10 0.05 13.6 1.5 

 
 จากผลการทดสอบต้นแบบตัวที่ 2 ในพ้ืนที่แปลงทดสอบขนาดแปลงละ 480 ตารางเมตร จ านวน 3 แปลง 
ต่อรูปแบบอุปกรณ์ผาลจาน รอบเครื่องยนต์ประมาณ 760 รอบ/นาที  พบว่าข้อควรปรับปรุงและแก้ไขคือ ในส่วน
ของโรตารี่พรวนดินยังไม่เหมาะสมในการก าจัดวัชพืช เนื่องจากมีเศษวัชพืชติดขัดอยู่ในใบมีดในกรณีที่ต้นวัชพืชมี
ปริมาณที่มาก ท าให้ในขณะปฏิบัติงานต้องหยุดรถเพ่ือดึงเศษวัชพืชออกอยู่เป็นช่วงๆ ท าให้เสียเวลาในการท างาน 
คณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการปรับปรุงและแก้ไขต้นแบบใหม่ โดยเปลี่ยนชุดโรตารี่พรวนดินออกและใช้ใบผาล
จานเพ่ิมอีก 2 ใบ ส าหรับการปาดดินที่โคนต้นมันส าปะหลังและพลิกดินกลบวัชพืช พร้อมเพ่ิมส่วนของอุปกรณ์ให้
ปุ๋ยในชุดต้นแบบอกีชุดหนึ่งตามภาพประกอบ (รูปที่ 13) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่13  ต้นแบบเครื่องก าจัดวัชพืชพร้อมยกร่องกลบปุ๋ยในร่องมันส าปะหลังแบบเดินตาม 

 
 ทั้งนี้การทดสอบเครื่องมือก าจัดวัชพืชต้นแบบตัวที่ 3 ด าเนินการทดสอบและเก็บข้อมูลสมรรถนะเครื่อง 
และประสิทธิภาพการท างานในแปลงปลูกมันส าปะหลัง ในช่วงปลูกมันส าปะหลังปลายฤดูฝน ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ และขอนแก่น ทดสอบการใช้งานและปรับปรับให้เครื่องมือพรวนดินก าจัดวัชพืชพร้อมยกร่องกลบปุ๋ยแบบ
เดินตามในร่องปลูกมันส าปะหลัง สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยง่ายในการใช้งาน 
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เพ่ือลดเวลาและการใช้แรงงานในการพรวนดินก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยในแปลงมันส าปะหลัง ตลอดจนช่วยเพ่ิม
ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น   
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จากผลการทดสอบต้นแบบเครื่องก าจัดวัชพืชในร่องมันส าปะหลังแบบเดินตาม ทดสอบในแปลงปลูกมัน
ส าปะหลังอายุประมาณ 3 เดือน ณ แปลงเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์  สภาพแปลงความกว้างร่อง 53.2 ซม. ความลึก
ร่อง 26.6 ซม. ความสูงต้น 47.2 ซม. มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11  ต้นก าลังใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 9 แรงม้า 
ปรับความเร็วรอบเครื่อง 760 รอบ/นาที  มีความสามารถในการท างาน 1.70 ไร่/ชั่วโมง  ประสิทธิภาพก าจัดวัชพืช 
93.42%  โดยใช้ใบผาลขนาด 16 นิ้ว อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 0.33 ลิตร/ไร่  

อย่างไรก็ตามการท างานของเครื่องต้นแบบยังมีข้อจ ากัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากมีเศษวัชพืชติดขัด
อยู่ในใบมีดในกรณีที่ต้นวัชพืชมีปริมาณที่มาก ท าให้ในขณะปฏิบัติ งานต้องหยุดรถเพ่ือดึงเศษวัชพืชออกอยู่เป็น
ช่วงๆ ท าให้เสียเวลาในการท างาน คณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการปรับปรุงและแก้ไขต้นแบบ โดยเปลี่ยนชุดโร
ตารี่พรวนดินออกและใช้ใบผาลจานเพ่ิมอีก 2 ใบ ส าหรับการปาดดินที่โคนต้นมันส าปะหลังและพลิกดินกลบวัชพืช 
พร้อมเพ่ิมส่วนของอุปกรณ์ให้ปุ๋ยในชุดต้นแบบ 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

10.1  โดยคาดว่าจะช่วยลดการใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายในการพรวนดินก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยได้อย่างน้อย 
30 เปอร์เซ็นต์   

10.2  เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้งาน หรือพัฒนาต่อยอดให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อไป 
10.3  เสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการที่ส าคัญๆ เช่น การประชุมสัมมนาวิชาการของ

สถาบันวิจัยพืชไร่ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และการสัมมนาวิชาการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
10.4  เผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับ เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง  และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  
10.5  ส่งข่าวงานวิจัยแก่สาธารณะผ่านทางสื่อต่างๆ โดยความร่วมมือของฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิชาการ

เกษตร ทั้งทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ออกงานนิทรรศการด้านการเกษตรต่างๆ สาธิตให้แก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
11. ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการ
เกษตร ที่ให้การสนับสนุนแปลงทดลองมันส าปะหลัง รถบรรทุก และสถานที่ทดสอบในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานวิจัย และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์
และเครื่องมือต่างๆ ในการท าวิจัย 

 

12. เอกสารอ้างอิง 
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