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5. บทคัดย่อ  

 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระบบการเก็บเก่ียวมันส าปะหลัง โดยเฉพาะขั้นตอนการตัดต้น
มันส าปะหลังก่อนท าการขุดโดยใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังแบบพ่วงติดท้ายรถแทรกเตอร์ ได้ท าการพัฒนาเครื่อง
ตัดต้นมันส าปะหลังแบบติดตั้งหน้ารถแทรกเตอร์ ให้สามารถรวมกิจกรรมการตัดต้นมันส าปะหลังที่ด้านหน้ารถ
แทรกเตอร์และกิจกรรมการขุดด้วยเครื่องขุดมันส าปะหลังที่พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ด้านหลังเป็นกิจกรรมที่
ด าเนินไปพร้อมกัน ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ 1) ชุดจับประคองต้นมันส าปะหลัง 2) ชุดตัดต้นแบบใบเลื่อยวง
เดือน 3) ชุดล าเลียงต้นออกด้านข้างหลังการตัด ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก ใบเลื่อยวงเดือนหมุนด้วย



ความเร็วรอบประมาณ 1,450 รอบ/นาที ความเร็วชุดล าเลียงต้นออกด้านข้างเคลื่อนที่ในช่วง 1-1.6 กิโลเมตร/
ชั่วโมง  
 

6. ค าน า 

 มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย โดยประเทศไทยผลิตมันส าปะหลังได้เป็น

อันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศไนจีเรีย บราซิล แต่เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นอันดับ 

1 ของโลก ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาด 70 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าส่งออกรวมมากกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปี 

และมีพ้ืนที่ปลูก 8.51 ล้านไร่ เป็นอันดับ 4 รองจากข้าว ข้าวโพด และยางพารา มีผลผลิตรวมทั้งประเทศ 

29.62 ล้านตันต่อปี โดยพื้นที่ปลูก 53.07 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30.20 เปอร์เซ็นต์อยู่ใน

ภาคกลาง และ 16.73 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคเหนือ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2551) 

มันส าปะหลังนอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ เป็นวัตถุดิบ

ในการผลิตแอลกอฮอล์เกรดสูงส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ (ธีรภัทร, 

2545) แล้ว ยังเป็นพืชพลังงานที่ส าคัญโดยพบว่ามันส าปะหลังจัดเป็นพืชที่เหมาะที่สุดในการท าเอทานอล 

(เจริญศักดิ์, 2544) เพ่ือใช้เป็นส่วนผสมน้ ามันเบนซิน 91 ให้เป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ที่มีออกเทนเท่ากับน้ ามัน

เบนซิน 95 เพ่ือเป็นการลดการน าเข้าสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ที่เป็นมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อม  และใช้ในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล ซึ่งก าลังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐบาลให้มีการส่งเสริมการ

ผลิตมันส าปะหลังและขยายวงกว้างมากข้ึน (วงศ์สุภัทร, 2549) โดยในปี 2554 คาดว่าจะมีผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 

30.2 ล้านตัน และสามารท าการผลิตเอทานอลได้ประมาณ 1,600 ล้านลิตร (กล้าณรงค์, 2549)  

การผลิตมันส าปะหลังของไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตอ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการใช้ประโยชน์

ด้านอื่น ๆ ในส่วนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต ที่เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องจักรกล

เกษตรมีการศึกษาค่อนข้างน้อย  

จากการศึกษาพบว่า ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังมีสัดส่วนการลงทุนในการผลิตสูงสุด (27%) 

รองลงมาได้แก่ค่าปุ๋ย  ค่าเตรียมดิน ค่าก าจัดวัชพืช ค่าขนส่ง ค่าท่อนพันธุ์และแรงงานปลูกในสัดส่วนร้อยละ 

18, 17, 16, 13 และ 7 ตามล าดับ (สุรพงษ์ และคณะ, 2550) โดยค่าจ้างแรงงานเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูงสุดใน

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักอ่ืนๆ ยกเว้นในการผลิตข้าว 

(Anuchit, 2007) ทั้งนี้เนื่องจากใช้แรงงานคนเป็นหลัก เพ่ือการตัดต้นก่อนการขุดหรือถอน การตัดส่วนที่เป็น

หัวออกจากโคนต้น และรวบรวมข้ึนรถบรรทุกเพ่ือการขนย้ายไปจ าหน่าย และประสบปัญหาการขาดแคลน

แรงงาน เช่นเดียวกับการผลิตพืชอื่นในภาคเกษตร เนื่องจากแรงงานเคลื่อนย้ายสู่อุตสาหกรรมนอกภาคเกษตร 



ทั้งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน และท าให้ค่าจ้างแรงงานในภาคเกษตรสูงขึ้นเป็นการเพ่ิมต้นทุนการ

ผลิต ดังนั้นการวิจัยพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และแก้ปัญหา

การขาดแคลนแรงงานในระบบการเก็บเกี่ยว จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ ซึ่งจากการตรวจเอกสารและการ

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ พบว่าในแต่ละข้ันตอนของระบบเก็บเกี่ยวเริ่มมีการน าเครื่องมือ เครื่องจักรกลเกษตรที่

เกษตรกรพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาให้ตัวเอง หรือจากการวิจัยและพัฒนาของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาใช้

งานบ้างแล้วในระดับหนึ่ง และบางส่วนอยู่ระหว่างวิจัยและพัฒนา เช่นเครื่องขุดมันส าปะหลัง เครื่องขุดเก็บมัน

ส าปะหลัง และเครื่องมือตัดหัวมันส าปะหลังออกจากเหง้า ฯลฯ อย่างไรก็ตามพบว่าขั้นตอนการตัดต้นมัน

ส าปะหลังก่อนการขุดหรือถอน ทั้งโดยการใช้แรงงานคนและเครื่องขุดมันส าปะหลัง นั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มี

ความจ าเป็นทั้งส าหรับการใช้เป็นท่อนพันธุ์ในฤดูกาลถัดไป และเพ่ือให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว โดยปัจจุบันยังคง

ด าเนินการโดยใช้แรงคนท าการตัดด้วยมีดซึ่งต้องใช้แรงงานจ านวนมาก อีกท้ังประสบปัญหาการขาดแคลน

แรงงานและมีต้นทุนการผลิตสูง นอกจากนี้พบว่ามีการขุดด้วยเครื่องขุดมันส าปะหลังโดยไม่มีการตัดต้นก่อนท า

การขุด ส่งผลให้มีการหลุดของหัวออกจากเหง้าระหว่างข้ันตอนการขุด และยุ่งยากต่อการจัดการภายหลังการ

ขุดคือการเก็บรวมกองและการตัดหัวมันส าปะหลังออกจากเหง้า โดยในกิจกรรมเก็บรวมกองและตัดหัวฯออก

จากเหง้านี้นิยมใช้แรงงานจ้างเหมาในอัตราต่อตัน ส่งผลให้แรงงานท างานไม่ประณีต มุ่งเน้นให้ได้จ านวนตันใน

การท างานมากที่สุด จึงเป็นสาเหตุให้มีแนวโน้มการเกิดปัญหามีความสูญเสียผลผลิตหัวมันฯสูง ดังนั้นการวิจัย

และพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการตัดต้นมันส าปะหลังก่อนท าการขุดหรือถอนจึงเป็นเรื่องท่ีควร

ด าเนินการ 

 

7. วิธีด าเนินการ  

 7.1 อุปกรณ์ 

- เครื่องจักรพ้ืนฐานในโรงงงาน เพื่อการสร้างชิ้นส่วน ชุดทดสอบ และเครื่องต้นแบบ 

- รถแทรกเตอร์ต้นก าลัง 

- ระบบไฮดรอลิคส่งก าลัง ทั้งนี้ที่เลือกใช้ระบบนี้เนื่องจากการวิจัยและพัฒนานี้เป็นการพัฒนา

เบื้องต้นใหม่ทั้งหมด ไม่มีต้นแบบมาก่อน จ าเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ และศึกษาปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการท างานของเครื่องต้นแบบ ระบบนี้จะง่ายต่อการควบคุม และมีความคล่องตัว

มากกว่า 

- อุปกรณ์ และเครื่องมือวัดต่างๆ 

 7.2 วิธีการ 



1) ตรวจเอกสารและศึกษาข้อมูล พันธุ์ ลักษณะการแตกกิ่งของต้นมันมันส าปะหลัง เครื่องมือตัด และ
เครื่องมือที่มีการพัฒนาและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

2) ออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องตัดต้นมันส าปะหลังพร้อมอุปกรณ์หนีบจับและล าเลียงต้นมันส าหลัง
มาวางรายไว้ที่ด้านข้างของแนวการขุด โดยในเบื้องต้นสร้างเป็นลักษณะชุดทดสอบเพื่อศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องของแต่ละระบบการท างานของเครื่องต้นแบบก่อน แล้วประกอบรวมเป็นต้นแบบเครื่องตัด
ต้นมันส าปะหลังในภายหลัง เพ่ือให้มีความสามารถ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการท างานสูง 

3) ทดสอบการท างานเบื้องต้น  
4) เวียนปรับปรุงแก้ไขเครื่องต้นแบบ และทดสอบการท างาน จนได้เครื่องต้นแบบตามต้องการ โดยมีค่าชี้

ผลสมรรถนะการท างานของเครื่องดังนี้ 
 ความสามารถการท างาน (ไร่/ชั่วโมง) 
 ประสิทธิภาพในการท างานเชิงพ้ืนที่ (%) 
 อัตราสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร/ไร่) 

5) วิเคราะห์ สรุปผล และเขียนรายงาน 
 7.3 เวลาและสถานที่ 

 เวลาด าเนินงาน: ปีงบประมาณ 2555-2556 

 สถานที่ : การออกแบบ สร้างต้นแบบ และทดสอบศึกษาปัจจัยการท างาน ด าเนินการ ณ กลุ่มวิจัย

วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ส่วนการทดสอบด าเนินการในแปลงทดลองของ

เกษตรกร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การตรวจเอกสาร และส ารวจ 

ผลการตรวจเอกสาร และการส ารวจจากระหว่างการเดินทางในการร่วมปฏิบัติงานกิจกรรมวิจัยอื่น 

พบว่าเกษตรกรมีความต้องการเครื่องจักรส าหรับการตัดต้นมันส าปะหลังก่อนการขุด อันเนื่องจากปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงาน และพบว่าเกษตรกรบางส่วนท าการขุดโดยไม่ท าการตัดต้นมันส าปะหลังก่อน ซ่ึงการ

ด าเนินการดังกล่าวก็ให้เกิดการสูญเสียผลิตมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่างานวิจัยที่ก าลังด าเนินการน่าจะช่วยแก้ปัญหา

ให้กับเกษตรกรได้ และจากการตรวจเอกสารเพ่ิมเติมพบว่าในต่างประเทศมีการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการ

ตัดต้นมันส าปะหลังก่อนท าการขุดเช่นกัน โดยเป็นลักษณะตีป่นให้เป็นท่อนสั้นทิ้งลงในแปลง อย่างน้อย 2 

แบบ ดังรูปที่ 1 - 3 โดยทั้งสองรูปแบบเป็นการตีสับเป็นท่อนค่อนข้างยาว เป็นการตัดต้นก่อนท าการขุด และ

พิจารณาเห็นว่าไม่ค่อยปลอดภัยต่อผู้คน และแรงงานใกล้เคียง 



2. การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดต้นมันส าหลังแบบติดตั้งหน้ารถแทรคเตอร์ 

 การศึกษาด าเนินการโดยสร้างเป็นชุดทดสอบเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของส่วนประกอบที่

ส าคัญก่อนน ามาประกอบรวมเป็นเครื่องต้นแบบ 

 2.1 การศึกษาวิธีการตัด จากการตรวจเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการตัดแบบต่างๆ ทั้งการตัดแบบเลื่อย

ยนต์ การตัดแบบใบมีดเคลื่อนที่ไปกลับ การตัดแบบใบตัดหมุนและตัดด้วยใบมีดตัด และการตัดแบบใบมีด

หมุนแบบใบเลื่อยวงเดือน พบว่าการตัดแบบใบตัดหมุนแบบใบเลื่อยวงเดือนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด

เนื่องจากให้รอยตัดที่เรียบ สามารถท าการตัดได้ทัน ง่ายต่อการออกแบบการส่งก าลัง และสามารถออกแบบ

ส่วนของการตัดไม่มีความซับซ้อน โดยเลือกใช้ใบตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 และ 16 นิ้ว (รูปที่ 4) และจาก

การศึกษารอบการตัดที่เหมาะสมพบว่ารอบการตัด 1,450 รอบ/นาที ให้รอยตัดเรียบดีที่สุด 

 2.2 การสร้างต้นแบบในลักษณะชุดทดสอบ ได้ด าเนินการสร้างต้นแบบในลักษณะชุดทด โดยเฉพาะ

การทดสอบการตัดและล าเลียง ทั้งนี้เนื่องจากการทดสอบในแปลงจริงจะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

และค่าด าเนินการมาก ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงต้นแบบในภาคสนามไม่เพียงพอ ทั้งไม่สะดวก

ด้วยประการทั้งปวง โดยชุดทดสอบท่ีสร้างประกอบไปด้วย 1) ชุดขับเคลื่อนชุดทดสอบเครื่องตัดต้น 2) ชุดตัด

ต้น 3) ชุดล าเลียงต้นออกด้านข้างหลังการตัด 4) รางวิ่งส าหรับชุดทดสอบ 5) ชุดจับต้นมันส าปะหลัง ดังรูปที่ 5  

 

 



 

   

รูปที่ 1 เครื่องตัดต้นมันส าหลังแบบติดตั้งหน้ารถแทรกเตอร์ของต่างประเทศแบบที่ 1 

 

   

รูปที่ 2 เครื่องตัดต้นมันส าหลังแบบติดตั้งหน้ารถแทรกเตอร์ของต่างประเทศแบบที่ 2 

     

รูปที่ 3 ผลการตัดต้นจากการใช้เครื่องตัดต้นแบบที่ 2 (ซ้าย) โดยน่าจะเป็นการประยุกต์มาจากเครื่องตัด

ต้นไม้ (ขวา)  

 



 

 

รูปที่ 4 องค์ประกอบของใบเลื่อยวงเดือนและวิธีการเลือกใช้ 

 

 

 



รูปที่ 5 ชุดทดสอบเครื่องตัดต้นมันส าปะหลังแบบติดตั้งหน้ารถแทรกเตอร์ 

 ชุดทดสอบสามารถเคลื่อนที่ได้บนรางวิ่งจ าลองการติดตั้งหน้ารถแทรกเตอร์ในการขับเคลื่อนในแปลง 

โดยในเบื้องต้นใช้คนเข็นแต่จะด าเนินการติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ และควบคุมความเร็วในการ

เคลื่อนที่ด้วย Inverter ให้ได้ความเร็วเคลื่อนที่ในช่วง 1-1.6 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่

ของเครื่องขุดเก็บมันส าปะหลังของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และของเครื่องขุดมันส าปะหลังทั่วไป 

 ระบบส่งก าลังขับเคลื่อนชุดตัด และชุดล าเลียงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมอเตอร์ขับชุดล าเลียง เป็น

มอเตอร์ 3 เฟส สามารถปรับรอบควบคุมให้สัมพันธ์กับความเร็วในการเคลื่อนที่ของชุดทดสอบบนรางวิ่งได้    

      

รูปที่ 5 ส่วนของชุดตัด (ซ้าย) และชุดล าเลียง (ขวา) 

   

รูปที่ 6 ระบบส่งก าลังขับชุดใบมีด (ซ้าย) และชุดล าเลียงต้นออกด้านข้าง(ขวา) 

 



 

รูปที่ 7 รางวิ่งของชุดทดสอบ และการจับยึดต้นมันส าปะหลังส าหรับการทดสอบ 

 

รูปที่ 8 การแก้ปัญหาการจับยึดต้นมันส าปะหลัง จากยึดจุดเดียวต่อต้น เป็นยึดสองจุดต่อต้น 

 



รูปที่ 5 ส่วนของชุดตัด (ซ้าย) 

 

 ภายหลังการสร้างชุดทดสอบแล้วเสร็จได้มีการทดสอบหลักการ และเวียนท าการแก้ไขปรับปรุงและ

ทดสอบแก้ปัญหาการท างานเป็นล าดับๆ อาทิ 

1. การติดตั้งชุดใบมีด และระบบส่งก าลังใหม่ จากการขับจากด้านล่างเป็นด้านบนเนื่องจากมี
ปัญหาการส่งก าลัง และการชนตอท่ีตัดแล้ว 

2. การติดตั้งชุดประคองล าต้นเพ่ือล าเลียงออกด้านข้าง 
3. การติดตั้งล้อจักรส าหรับประคองต้นไม่ให้ล้มไปด้านหน้า ท าให้ต้นไม่ถูกตัด และเกิดการขัด

ตัวในระบบตัดละล าเลียงท าให้ชุดทดสอบท างานไม่ได้ 
4. เปลี่ยนขนาดใบตัด และระบบการจับยึดใหม่ เรื่องจากเดิมใช้ใบเลื่อยวงเดือนขนาด 10 นิ้ว 

และข้อจ ากัดการติดตั้ง ท าให้การตัดไม่ทัน และไม่เกิดการล าเลียง จึงได้เปลี่ยนเป็นขนาดใบ
เลื่อยวงเดือน 16 นิ้ว และออกแบบการจับยึดใหม่ ผลพบว่าสามารถแก้ปัญหาได้ และใช้
หลักการนี้กับการสร้างต้นแบบได้ 

5. ออกแบบ สร้าง ทดลองแก้ปัญหาการขัดตัวของต้นในระบบการตัดและล าเลียง 
6. ได้ด าเนินการแก้ปัญหาการล้มของต้นมันไปด้านหน้าเครื่องภายหลังการตัดต้นขาดแล้ว แต่ไม่

ถูกล าเลียงเข้าไปในชุดล าเลียง โดยการเพ่ิมล้อจักรที่ส่วนบนที่หลายระดับความยาว ท าแผ่น
ประคองด้านข้าง เพ่ือให้เกิดการประคองส่วนปลายล าต้นและการประคองต้นหลังการตัดให้
เข้าสู่รางล าเลียง ผลการทดสอบสามารถเกี่ยวประคองได้ในบางครั้ง และพิจารณาเห็นว่า
หลักการนี้ไม่เหมาะสม จ าเป็นต้องออกแบบใหม่ 

 



 

รูปที่ 9 ส่วนการโน้มเกี่ยวต้นมันส าปะหลังเพ่ือให้สู่การการตัด และล าเลียง 

7. ด าเนินออกแบบเพ่ือแก้ปัญหาการล้มของต้นมันไปด้านหน้าเครื่องภายหลังการตัดต้นขาดแล้ว 
แต่ไม่ถูกล าเลียงเข้าไปในชุดล าเลียง ซึ่งพิจารณาเป็น 2 รูปแบบคือ การออกแบบเกลียว
ล าเลียงคล้ายรถตัดอ้อย และแบบการหนีบจับ 

a. การออกแบบเกลียวล าเลียงคล้ายรถตัดอ้อย โดยการท าให้เป็นเกลียวเพ่ือยก
ประคองต้นที่ล้มลง ให้ตั้งขึ้นคล้ายหลักการของหัวตัดของรถเก็บเกี่ยวอ้อย ผลพบว่า
มีความเป็นไปได้ แต่ขนาดของเกลียวล าเลียงเล็กเกินไป (รูปที่ 10) อยู่ระหว่างการ
สร้างใหม่ให้มีใบเกลียวใหญ่ขึ้นและด าเนินการเปลี่ยนระบบการส่งก าลังขับต่างๆ 
เป็นระบบไฮดรอลิค 

b. การออกแบบชุดป้อนล าเลียงเป็นแบบหนีบจับ เพ่ือให้สามารถท างานได้แม่นย า 
พิจารณาออกแบบเพ่ือเป็นทางเลือกส ารอง หากชุดป้อนแบบเกลียวล าเลียงคล้ายรถ
ตัดอ้อยไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้พิจารณาเห็นว่าแบบนี้สามารถใช้งานได้แน่นอนแต่
จะมีต้นทุนในการผลิตสูง อยู่ระหว่างการสร้างใหม่ให้มีใบเกลียวใหญ่ขึ้นและ
ด าเนินการเปลี่ยนระบบการส่งก าลังขับต่างๆเป็นระบบไฮดรอลิก (รูปที่ 11) 

 



 
 

รูปที่ 10 ส่วนการป้อนเข้าสู่การตัดแบบเกลียวล าเลียงคล้ายรถตัดอ้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปที่ 11 ส่วนการป้อนเข้าสู่การตัดแบบคีบ 

 2.3 การสร้างต้นแบบเครื่องตัดต้นมันส าปะหลังแบบติดตั้งหน้ารถแทรกเตอร์ และเปลี่ยนระบบ

ขับเคลื่อนเป็นระบบไฮดรอลิก 

 ภายหลังการทดสอบชุดทดสอบซึ่งพบว่ามีความเป็นไปได้ทั้งส่วนการป้อนเข้าสู่การตัด ส่วนการตัด 

และการล าเลียง แม้ยังคงมีปัญหาส่วนของการป้อนเข้าสู่การตัดอยู่บ้างแต่จะท าการแก้ไขปรับปรุงในภายหลัง 

ได้ด าเนินการติดตั้งเครื่องต้นแบบเข้ากับรถแทรกเตอร์ และติดตั้งระบบไฮดรอลิคซึ่งประกอบไปด้วยการติดตั้ง

ถังเก็บน้ ามัน มอเตอร์ไฮดรอลิกขัดด้วยเพลาพี.ที.โอ ของรถแทรคเตอร์ขนาด 50 แรงม้า ระบบควบคุมแรงดัน 

วาล์ปรับทิศทาง มอเตอร์ไฮดรอลิคขับชุดล าเลียง มอเตอร์ไฮดรอลิคขับชุดตัด และระบบท่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

(รูปที่ 13)  

 

 

(ก) 

 



 

(ข) 

 

 

(ค) 

รูปที่ 12 ต้นแบบเครื่องตัดต้นมันส าปะหลังแบบติดตั้งหน้ารถแทรคเตอร์ (ก) ด้านหน้าขวา (ข) ด้านหน้าซ้าย 

และ (ค) ด้านหลังที่มีการติดตั้งเฟืองทดรอบจากเพลา PTO ส าหรับขับปั๊มไฮดรอลิก และถัง

น้ ามันไฮดรอลิกพร้อมวาวล์ควบคุมต่างๆ 



 

 2.4 การทดสอบประเมินผลต้นแบบเครื่องตัดต้นมันส าปะหลังแบบติดตั้งหน้ารถแทรกเตอร์  

 ด าเนินการทดสอบในสภาพที่แทรคเตอร์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดียวกับความเร็วที่ใช้ในการขุดทั่วไป 

ประมาณ 1 เมตร/วินาที) และท่ีความเร็วค่อนข้างสูง ประมาณ 1.3 เมตร/วินาที) ซึ่งอาจเป็นความเร็วในการ

ขุดในกรณีดินทราย เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบ ผลพบว่าในสภาพความเร็วที่เหมาะสม (เครื่องตัดต้น

สามารถท างานได้ และวางรายต้นมันส าปะหลังด้านข้างได้ดี (รูปที่ 13 - 15) 

 

รูปที่ 13 ทดสอบตัดต้นมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 อายุเก็บเกี่ยว 8 เดือน 

 



 

รูปที่ 14 ผลการตัดและการวางรายต้นมันส าปะหลังด้านข้างร่องที่จะท าการขุด 

  

รูปที่ 15 สามารถท าการตัดได้ แม้รัศมีการแตกกิ่งกว้าง 

 กรณีทดสอบตัดที่ความเร็วเคลื่อนที่ของแทรคเตอร์ ค่อนข้างสูง (ประมาณ 1.3 เมตร/วินาที)  

พบว่าสามารถท าการตัดได้ทัน แต่ชุดล าเลียงไม่สามารถล าเลียงได้ทัน เกิดการอัดตัวที่รางล าเลียง (รูปที่ 16) 

จ าเป็นต้องเพ่ิมความเร็วของชุดล าเลียงขึ้น ซึ่งจากการเพ่ิมความเร็วดังกล่าวขึ้นอีก 50% สามารถล าเลียงได้ 

ดังนั้นเครื่องตัดต้นจะใช้ระดับความเร็วของชุดล าเลียงนี้ในการออกแบบเพราะหากสามารถท างานได้ในขณะที่

แทรกเตอร์เคลื่อนที่เร็วได้ การท างานในความเร็วต่ ากว่านี้จะไม่มีปัญหา 

 



 

รูปที่ 16 ความเร็วชุดล าเลียงช้าเกินไปเกิดการอัดตัวที่หน้ารางล าเลียง 

 อย่างไรก็ตามปัญหาและข้อจ ากัดที่จ าเป็นต้องจะต้องพิจารณา และพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาคือการมีคาน

ของใบเกรดต่ าเกินไป ท าให้เกิดการชนเหง้า เกิดการถอน (รูปที่ 17) หรือหัวขาดจากเหง้าซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้

เกิดการสูญเสียผลผลิต 

 



รูปที่ 17 เหง้ามันถูกคานล่างของใบมีดดันดินชนล้มหรือถอนก่อนท าการขุด 

9. สรุปผลการทดลองและ 

 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดต้นมันส าปะหลังเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระบบการเก็บ
เกี่ยวมันส าปะหลัง โดยเฉพาะขั้นตอนการตัดต้นมันส าปะหลังก่อนท าการขุดโดยใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังแบบ
พ่วงติดท้ายรถแทรกเตอร์ ได้ท าการพัฒนาเครื่องตัดต้นมันส าปะหลังแบบติดตั้งหน้ารถแทรกเตอร์ ให้สามารถ
รวมกิจกรรมการตัดต้นมันส าปะหลังที่ด้านหน้ารถแทรกเตอร์และกิจกรรมการขุดด้วยเครื่องขุดมันส าปะหลังที่
พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ด้านหลังเป็นกิจกรรมที่ด าเนินไปพร้อมกัน ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ 1) ชุดจับประคอง
ต้นมันส าปะหลัง 2) ชุดตัดต้นแบบใบเลื่อยวงเดือน 3) ชดุล าเลียงต้นออกด้านข้างหลังการตัด ขับเคลื่อนด้วย
ระบบไฮดรอลิก ใบเลื่อยวงเดือนหมุนด้วยความเร็วรอบประมาณ 1,450 รอบ/นาที ความเร็วชุดล าเลียงต้น
ออกด้านข้างเคลื่อนที่ในช่วง 1-1.6 กิโลเมตร/ชั่วโมง การทดสอบจากชุดทดสอบมีความเป็นไปได้แต่ยังคงมี
ปัญหาในส่วนของการป้อนล าเลียงต้นมันส าปะหลังเข้าหาชุดตัด ซึ่งจะต้นจะล้มไปด้านหน้าท าให้ไม่ถูกล าเลียง
ออกไปทางด้านข้าง การแก้ปัญหายังไม่เสร็จสมบูรณ์อยู่ระหว่างการแก้ปัญหาโดยมีแนวทางแก้ไขและก าลัง
ด าเนินการเป็น 2 แบบคือ การออกแบบสร้างให้เป็นแบบเกลียวล าเลียงคล้ายรถตัดอ้อย และแบบการหนีบจับ 
ทั้งนี้หากแบบที่ 1 สามารถท างานได้ จะใช้แบบนี้ส าหรับเครื่องต้นแบบ หากแบบที่ 1 .ใช้งานไม่ได้จึงจะ
พิจารณาใช้แบบที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากแบบที่ 2 สามารถท างานได้แน่นอนแต่มีต้นทุนการผลิตสูง มีชิ้นส่วนและ
เป็นการท างานที่ซับซ้อนอาจส่งผลต่อราคาจ าหน่ายหากมีการผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนส่งผลด้านความยุ่งยาก
ในการใช้งานและการบ ารุงรักษา อย่างไรก็ตามพิจารณาเห็นว่าเครื่องต้นแบบควรได้รับการพิจารณาต่อ
ยอดจากการตัดต้นมันส าปะหลังแล้วล าเลียงวางด้านข้าง ให้เป็นแบบที่สามารถท าการตัดและสับให้เป็นท่อน
เล็กเพ่ือเป็นปุ๋ยอินทรีย์กลับสู่แปลงมันส าปะหลัง เป็นการบ ารุงดินแปลงปลูกมันส าปะหลังต่อไป 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ยังไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์ แต่องค์ความรู้ที่ได้ สามารถท่ีจะพัฒนาต่อยอด ให้สามารถท าการตัด

และสับย่อยพ่นลงในแปลง และรวมชุดเป็นส่วนตัดต้นมันส าปะหลังติดตั้งด้านหน้ารถแทรกเตอร์ ในการ

ออกแบบพัฒนาเป็นเครื่องเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังในอนาคต ตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้วิจัยที่ต้องการ

แก้ปัญหาในระบบเก็บเก่ียวมันส าปะหลังของเกษตรกรต่อไป 
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