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5.บทคัดยอ 

 ในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีนโยบายเลิกใชสารเคมี 3 ชนิด ไดแก พาราคอต ไกโฟเสท และ

คลอรไพริฟอส การเลิกใชสารเคมีกําจัดวัชพืช (ยาฆาหญา) จะสงผลกระทบตอชาวไรมันสําปะหลัง   

เพราะตองใชกําจัดวัชพืช ท่ีเปนสาเหตุใหผลผลิตลดลง จนไมคุมคาตอการลงทุน หากใชแรงงานคนกําจัด

จะทําใหมีตนทุนสูงเกินไปสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม จึงเรงพัฒนา รถยกสูงขับเคลื่อนดวยตัวเองสําหรับ

กําจัดวัชพืชและใสปุยมันสําปะหลัง มีรูปแบบการทํางาน เริ่มจากโรยปุยตามสูตรท่ีเกษตรกรกําหนดลง

พ้ืนดิน หลังจากนั้นผาลจานทําหนาท่ีไถกําจัดวัชพืชและโกยดินกลบปุย มีลักษณะทางเทคนิคดังนี้ (1) 

เครื่องยนตดีเซล 24 แรงมา  (2) ขับเคลื่อน 4 ลอ (3) ถังใสปุยความจุ 50 กิโลกรัม (4) ผาลจานกําจัด

วัชพืช 4 ใบ (5) ลอปรับความกวางใหเขากับรองมันระยะ 80, 100, 110 และ 120 ซม. (6) ความสูงทอง

รถ 120 ซม. (7) มิติ (กxยxส) 230x300x230 ซม. (8) น้ําหนัก 450 กิโลกรัม  (9) ราคา 300,000 บาท 

ผลทดสอบท่ีจังหวัดราชบุรี และนครราชสีมา ชวยลดคาใชจายทํารุนมันราว 30 %  คิดเปนเงิน 

อยางนอย 300 บาท/ไร ทํางานได 3-4 ไร/ชั่วโมง หรือ 30 ไร/วัน ประสิทธิภาพกําจัดวัชพืช 80-90 %  ใช

น้ํามันดีเซล 1.3-1.5 ลิตร/ไร ผูปฏิบัติงาน 1-2 คน จุดคุมทุนการใชงาน 1 ป อาจชาหรือเร็วข้ึนกับสภาพ

การใชงาน และนําไปเผยแพรสาธติแกเกษตรกรแปลงใหญมันสําปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา รวม 80 ราย 
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ABSTRACT 
Thai government may ban using herbicides (paraquat, glyphosate and 

chloropyrifos) in 2018. Agricultural engineering research institute invented the self-

propelled high clearance vehicle to add fertilizer and eliminate weeds in cassava farming. 

The vehicle was operated as follow: 1) sowing fertilizer to add nutrient, 2) plowing soil to 

eliminated weeds and 3) scooping soil to bury fertilizer. The specifications of vehicle 

were 1) frame, 2) engine power, 3) fertilizer hopper (capacity: 50 kg), 4) 4 disc harrow, 5) 

adjusted-wheel base (80, 100, 110, 120 cm). The dimension, ground clearance, weight 

and price of vehicle were 230x300x230 cm, 120 cm, and 300,000 baht, respectively.  

The vehicle was tested in cassava farm in Ratchaburi and Nakhon Ratchasima 

province. The results showed that effective field capacity, fuel consumption, operator 

and efficiency of eliminating weeds were 3-4 rai/h (30 rai/day), 1.3-1.5 l/rai, 1-2 men and 

80-90 %, respectively. The cost to eliminate weeds by the invented vehicle was 

decreased around 30% of traditional method (300 baht/rai). Furthermore, the break-even 

point was 1 year.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6.คํานํา  

 มันสําปะหลังเปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานวาป 2560 

ประเทศไทยผลิตมันสําปะหลังไดเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศไนจีเรีย และเปนประเทศผูสงออก 

ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังอันดับ 1 ของโลก มีมูลคามากกวา 1 แสน ลานบาท สําหรับปเพาะปลูก 2560   

มีพ้ืนท่ีปลูกรวม 8.9 ลานไร ไดผลผลิตหัวมันสดรวมท้ังประเทศ 30.4 ลานตัน พ้ืนท่ีปลูกสวนใหญอยูใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52.0 % จังหวัดปลูกมากสุดคือนครราชสีมา 1,514,592 ไร ภาคเหนือ 21.8 % 

ภาคตะวันออก 16.7 %  ภาคตะวันตก 6.0 % ภาคกลาง 3.5 % 

การผลิตมันสําปะหลังมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องตั้งแตการปรับปรุงพันธุ การพัฒนาเทคโนโลยี 

การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต และการใชประโยชนดานอ่ืน ๆ แตในสวนของการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต และลดตนทุนการผลิต ท่ีเก่ียวกับการใชเครื่องจักรกลเกษตรยังมีการศึกษาคอนขาง

นอย มันสําปะหลังนิยมปลูกดวยทอนพันธุ และเก็บเก่ียวท่ีอายุ 8-12 เดือน การเจริญเติบโตของมัน

สําปะหลังในชวงแรกชามาก ใบแรกเริ่มคลี่ใหเห็นหลังจากการปลูกประมาณ 3 สัปดาห และสรางพุมใบให

ชนกันจนคลุมพ้ืนท่ี ใชเวลา 3-4 เดือนหลังจากปลูก มันสําปะหลังเริ่มเอาอาหารไปเก็บท่ีราก ท่ีเรียกวา  

“การลงหัว” ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนหลังจากปลูก และหลังจาก 4 เดือนไปแลวไมมีการลงหัวเพ่ิม 



3 
 
แตจะขยายขนาดหัวใหใหญข้ึนจนกระท่ังเก็บเก่ียว หากมีวัชพืชรบกวนในระยะ 3-4 เดือนแรก จะทําให

การลงหัวไมดีทําใหจํานวนหัวตอตนลดลง น้ําหนักหัวไมดีตามไปดวย 

ข้ันตอนการปฏิบัตกําจัดวัชพืชของเกษตรกรไทย (1) ใชมือถอน (2) จอบถาก ซ่ึงท้ังสองวิธีมี

ตนทุนและอัตราการทํางานต่ํา (3) ใชแรงงานคนฉีดพนดวยสารเคมีกําจัดวัชพืช (ยาฆาหญา)เปนวิธีท่ี

เกษตรกรนิยมเปนอยางมากเนื่องจากมีความรวดเร็วและตนทุนต่ํา แตทําใหวัชพืชดื้อยาตองเพ่ิม

ปริมาณการใชจนสะสมในส่ิงแวดลอม (4)เกษตรกรจึงใชรถกําจัดวัชพืชขนาดเล็กหรือรถไถนาเดินตาม 

แตมีขอจํากัดท่ีความกวางของรองมัน ทําใหใชงานไดเฉพาะระยะ 120 เซนติเมตร ข้ึนไปเทานั้น และมี

อัตราการทํางาน 8-10 ไร/วัน หากมีพ้ืนท่ีปลูกเปนจํานวนมากจะไมทันเวลา (5) จึงมีการดัดแปลงรถ

แทรกเตอรขนาดเล็ก 20-24 แรงมา โดยใชชุดเสริมลอทําใหทองรถสูงประมาณ 60-80 เซนติเมตร ซ่ึงยังไม

ครอบคลุมการใชงานเพียงพอท่ีจะใชกับแปลงมันอายุ 3-4 เดือน ซ่ึงตนมันมีความสูงประมาณ 80-100 

เซนติเมตร ซ่ึงหากทองรถแทรกเตอรชนยอดตนมันหักเสียหาย จะสงผลใหตนมันชะงักการเจริญเติบโต 

นอกจากนี้หากเพ่ิมความสูงแทรกเตอรมากข้ึนจะสงผลใหการปฏิบัติงานมีอันตราย เนื่องจากระยะฐานลอท่ี

แคบของรถแทรกเตอรขนาดเล็ก และจุดศูนยถวงของรถอยูสูงมาก มีโอกาสท่ีจะเกิดการพลิกคว่ําไดงาย (6) 

จึงมีบริษัทเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ไดออกแบบชุดยกสูงรถแทรกเตอร ขนาด 65 แรงมา เพ่ือแกปญหา

จุดศูนยถวงเนื่องจากมีระยะฐานลอมากกวา แตดวยขนาดลอท่ีมีขนาดใหญ และระยะหางระหวางลอของ 

160 เซนติเมตร  ทําใหเกิดขอจํากัดในการใชงานอยางมาก กลาวคือ เกษตรกรท่ีประสงคจะใชงานรถ

แทรกเตอรขนาดใหญยกสูงนี้ ตองปลูกมันสําปะหลังใหมีระยะหางระหวางแถวแคบกวา 70 เซนติเมตร (รถ

แทรกเตอรวิ่งครอมครั้งละ 2 แถว) หรือ ปลูกใหมีระยะหางระหวางแถวตั้งแต 140 เซนติเมตรข้ึนไป (รถ

แทรกเตอรวิ่งครอมครั้งละ 1 แถว) แตเนื่องจากระยะรองปลูกท่ีเหมาะสม คือ 80-120 เซนติเมตร ดังนั้น

การใชงานจึงไมเหมาะสม ดวยขอจํากัดตางๆ ทําใหวิธีกําจัดวัชพืชแบบทางกลถูกจํากัดในวงแคบ 

ในป 2561 ประเทศไทยมีนโยบายเลิกใชสารเคมี 3 ชนิด ไดแก พาราคอต ไกโฟเสท และ

คลอรไพริฟอส การเลิกใชสารเคมีกําจัดวัชพืช (ยาฆาหญา) จะสงผลกระทบตอชาวไรมันสําปะหลัง

โดยตรง   เพราะตองใชกําจัดวัชพืช ท่ีเปนสาเหตุใหผลผลิตลดลง จนไมคุมคาตอการลงทุน หากใช

แรงงานคนกําจัดจะทําใหมีตนทุนสูงเกินไป และวิธีการท่ีเกษตรกรปฏิบัติในการทํารุนมัน หรือการ

กําจัดวัชพืชและใสปุย ใชวิธีฉีดยาฆาหญาและหยอดปุยบนผิวดิน จะทําใหปุยมีการสูญเสียระเหยไปใน

อากาศ (โชคชัย:2558) และหากใชจอบถากดินกลบดวยแรงงานคนก็ไดยากเพราะถามีพ้ืนท่ีปลูกมาก 

จะทําใหตนทุนการทํารุนมันเพ่ิมข้ึนอีก 

     จากปญหาท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นควรมีการวิจัยและพัฒนารถยกสูงแบบขับเคลื่อนดวยตัวเอง 

เหมาะสมกับการทํางานในแปลงปลูกมันสําปะหลังของประเทศไทย มีสวนประกอบไมซับซอนท่ีอูหรือ

ผูประกอบการเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็กผลิตได สําหรับใชกําจัดวัชพืชมันสําปะหลังแบบทางกล และมี

สมรรถนะโดยรวมสูงกวาเครื่องท่ีมีอยูปจจุบัน สามารถเขาทํางานในแปลงมันท่ีมีอายุปลูก 1-4 เดือน 

รวมท้ังใสปุยและกําจัดวัชพืชพรอมกัน เพ่ือลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง และแกปญหาการใชสารเคมี

กําจัดวัชพืช 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

วิจัยรถยกสูงแบบขับเคลื่อนดวยตัวเอง สําหรับกําจัดวัชพืชแบบทางกลและใสปุยมันสําปะหลัง 

ตั้งแตเริ่มปลูกจนมีอายุ 4 เดือน เพ่ือลดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดตนทุน

การผลิตมันสําปะหลัง 

ของเขตการวิจัย 

ออกแบบและสรางเครื่องจักรกลเกษตร สําหรับทํารุนมันสําปะหลัง 

สมมติฐาน 

คิดในกรณีการกําจัดวัชพืชพรอมใสปุยและกลบดิน จะลดการสูญเสียปุยจากวิธีเดิมท่ีเกษตรกรใส

บนผิวดิน รอยละ 50 ทําใหลดตนทุนการทํารุนอยางนอย รอยละ 30 หรือคิดเปนเงิน 300 บาท/ไร ในสวน

ท่ีไมเปนตัวเงินนั้น จะลดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและสรางสภาพแวดลอมท่ีดี และยั่งยืนสําหรับปลูกมัน

สําปะหลัง 

  

7.วิธีดําเนินการ 

- อุปกรณ  

คอมพิวเตอรและโปรแกรมทางวิศวกรรม Solid Work สําหรับใชออกแบบ เครื่องจักรกลโรงงาน 

สําหรับสรางตนแบบเชน เครื่องกลึง เครื่องเชื่อม เครื่องเจาะ  เทปวัดระยะ นาฬิกาจับเวลา เปนตน 

 - วิธีการ  

1. ตรวจเอกสารและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน พันธุ ความสูงของตนมันสําปะหลัง รวมท้ัง

เครื่องจักรกลเกษตรแบบตาง ๆ ท่ีใชงานอยูในปจจุบัน เพ่ือนํามากําหนดฟงคชันการทํางาน 

 2. ออกแบบ และสราง โดยดําเนินการท่ี กลุมวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

กรุงเทพฯ และทดสอบภาคสนามในแปลงปลูกมันสําปะหลังของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

และนครราชสีมา (สีค้ิว) รวมท้ังทดสอบในแปลงของเกษตรกร จังหวัดราชบุรี และนครราชสีมา 

 3.คาชี้ผลท่ีใชวัดสมรรถนะไดแก (1) ความสามารถการทํางาน (ไร/ชั่วโมง) (2) ประสิทธิภาพการ

ทํางานเชิงพ้ืนท่ี (%) (3) ประสิทธิภาพกําจัดวัชพืช (%) (4) อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน (ลิตร/ไร) อางอิงตาม

คูมือของ RNAM Test Codes  

 4.หลังทดสอบในภาคสนามเบื้องตนนํามาปรับปรุง ใหเหมาะสมตอการใชงาน และนําไปทดสอบ

ภาคสนามท่ีแปลงปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรอีกครั้ง เพ่ือหาสมรรถนะแลววิเคราะหความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตร สรุปผลการวิจัย จัดทํารายงาน เผยแพรแกผูเก่ียวของ พรอมกับนําเครื่องตนแบบไป สาธิต

แกกลุมเกษตรกรท่ีปลูกมันสําปะหลัง และผูประกอบการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร 

- ระยะเวลา เริ่มตน ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2560 รวม 2 ป 
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8.ผลการทดลองและวิจารณ 

1.การออกแบบ 

แนวทางการออกแบบทางวิศวกรรมจะยึดหลักใหสอดคลองกับกิจกรรมการปลูกมันสําปะหลังตาม

หลักวิชาการของ สถาบันวิจัยพืชไรและทดแทนพลังงาน โดยรวมกิจกรรมการใสปุยและกําจัดวัชพืชเขา

ดวยกัน เพ่ือลดเวลาการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิต โดยมีแนวคิดดังนี้ 

1. โครงสรางตัวถังรถ ออกแบบเปนแบบนั่งขับสี่ลอ ใชผูควบคุมการทํางาน 1 คน สามารถปรับ

ความสูงและความกวางของระยะลอได  

2. ระบบขับเคลื่อนลอยาง โดยใชระบบไฮดรอลิก รวมกับชุดเฟองแพลนเนตตารี่  และใช

เครื่องยนตขนาดเล็ก 11 แรงมา ท่ีเกษตรกรมีใชงานอยางแพรหลาย เปนตนกําลัง 

 3.อุปกรณกําจัดวัชพืชระหวางแถวมันสําปะหลัง ตองพัฒนาเพ่ือลดแรงท่ีใชฉุดลากใหเหมาะสมกับ

การติดตั้งกับรถยกสูงท่ีพัฒนาข้ึน โดยมีแนวคิดท่ีจะใชผาลจานมาเปนอุปกรณกําจัดวัชพืช  

4.อุปกรณใสปุยตองมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับการติดตั้งรถยกสูงท่ีพัฒนาข้ึน และสามารถปรับ 

อัตราการใสปุยใหสอดคลองกับสภาพดินและแรธาตุท่ีเกษตรกรปลูกมันในแตละทองท่ี  

แนวคิดการออกแบบรูปรางตัวรถตองสามารถเขาทํางานในแปลงมันสําปะหลังครอบคลุมอายุ 

ตั้งแตเริ่มปลูกจนมีอายุ 4 เดือน ทองรถมีความสูง 120 เซนติเมตร ความเร็วสูงสุด 8 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

เพ่ือใหมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสภาพไร (ภาพท่ี 1)    มีองคประกอบหลัก 4 สวนคือ (1) ระบบ

ควบคุมการทํางานของรถ (2) ตนกําลังดีเซลขนาด 8-11แรงมา และนํามาตอกับปมไฮดรอลิก เพื่อเปน

ตนกําลังใหมอเตอรไฮดรอลิกทําหนาท่ีขับลอรถ  (3) ลอรถปรับระยะเขากับรองมันได 1.20-2.40 เมตร 

เพ่ือใหสามารถเขาทํางานในแปลงมันท่ีมีระยะหางระหวางแถว  80-120 เซนติเมตร ตามพื้นที่ปลูกของ

เกษตรกร (4) มีจุดศูนยถวงต่ํา (CG) เพ่ือใหรถมีความม่ันคงขณะปฏิบัติงาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพดานขาง                                              ภาพดานหนา 

 

ภาพท่ี 1 แนวคิดการออกแบบ 

1.2 เมตร 

ระยะลอ้ปรับได ้1.2 -2.4 เมตร 

2 

1 

3 4 
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 สรุปแนวคิดการทําวิจัยรถกําจัดวัชพืชในแปลงมันสําปะหลังตนแบบ คือ สามารถปรับระยะ

ฐานลอใหเหมาะสมกับแปลงปลูกมันสําปะหลังของประเทศไทย มีจุดศูนยถวงที่ปลอดภัยตอการ

ปฏิบัติงาน กลไกการทํางานไมซับซอน สามารถสรางจากอูหรือผูประกอบการเครื่องจักรกลเกษตร

ขนาดเล็กในทองถ่ิน ขับเคลื่อนดวยตัวเองโดยใชเครื่องยนต 8-11 แรงมา เปนตนกําลัง มีอุปกรณกําจัด

วัชพืชและใสปุยในแปลงมันสําปะหลัง ครอบคลุมอายุตนมันตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงเดือนท่ี 4  

 

2.สราง ทดสอบ ในโรงปฏิบัติการของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และในแปลงของเกษตรกร 

2.1 วิธีการออกแบบ  

ออกแบบใหมีรูปแบบการทํางานใหใสปุยและกําจัดวัชพืชแบบกล ในข้ันตอนเดียวกันเพ่ือ

ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน โดยชิ้นสวนตางๆ มีกลไกไมซับซอน สามารถหางายภายในประเทศ และอู

ขนาดเล็กหรือชางทองถ่ิน สามารถสรางและซอมแซมได  

2.2 ข้ันตอนการสราง  

ดําเนินการจัดหาวัสดุ และสวนประกอบตาง ๆ (ภาพท่ี 2) ไดแก เครื่องยนตตนกําลัง อุปกรณ

ขับเคลื่อนไฮโดรลิค ถังเก็บน้ํามันไฮโดรลิค  ปม และมอเตอร รวมท้ังระบบหยอดปุย และผานจานสําหรับ

กําจัดวัชพืช  แลวดําเนินการสราง โดยวัสดุใชเหล็กกลองเหนียวประกอบจากโครงสรางหลักกอน (ภาพท่ี 

3) แลวติดตั้งเครื่องยนตตนกําลัง และหาตําแหนงท่ีนั่งผูควบคุมรถใหเหมาะสม สามารถมองเห็นการ

เคลื่อนท่ีของลอไดงาย ขณะปฏิบัติงานในไรมันสําปะหลัง  แลวติดตั้งถังบรรจุปุยท่ีดานทายรถ และ

ประกอบขาของลอเขากับโครงสรางหลัก โดยประกอบขาของลอเขากับลอยางกอน ท้ัง 4 ลอ แลวใช

รถโฟคลิฟคยกโครงหลักใหลอยจากพ้ืน และประกอบขาลอท้ัง 4 จุด  หลังจากนั้นเชื่อมตอปมไฮดรอลิคเขา

กับเครื่องยนต และระบบขับเคลื่อนท้ัง 4 ลอ  

           
       โครงสรางหลัก            เครื่องยนตตนกําลัง         ถังเก็บน้ํามันไฮโดรลิค 

     
ปมไฮโดรลิค                    มอเตอร               ระบบหยอดปุย และผานจาน 

ภาพท่ี 2 สวนประกอบของรถยกสูง     
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ภาพท่ี 3 ติดตั้งอุปกรณเขากับโครงสรางหลัก 

 

2.3 การทดสอบในโรงปฏิบัติการ  

ผลการทดสอบในโรงปฏิบัติการ ไดประกอบชิ้นสวนตางๆ ของรถยกสูง (ภาพท่ี 4) และทดสอบ

การเคลื่อนท่ี เดินหนา-ถอยหลัง เปนแนวเสนตรงได ใชความเร็วเครื่องยนต 1,200 รอบ/นาที โดยการ

ควบคุมวาลวไฮโดรลิคควบคุมทิศทาง ไดผลตามตารางท่ี 1 หลังจากนั้นไดทดสอบระบบสงกําลังของชุด

หยอดปุย ซ่ึงรับกําลังจากเครื่องยนตผานเกียรทดสงกําลังขับใหแกนหยอดปุยหมุน เพ่ือจายปุยในอัตรา 

30-75 กิโลกรัม/ไร โดยมีวาลวไฮโดรลิคตัด-ตอการสงกําลัง สําหรับจายปุยขณะรถยกสูงอยูในรองมัน

สําปะหลัง และทดสอบหามุมเอียงท่ีปลอดภัยของตัวรถ เพ่ือใหมีความปลอดภัยในการงาน มีมุมเอียงสูงสุด 

30 องศา กับแนวระนาบ ซ่ึงเปนมุมเอียงท่ีตัวจะไมพลิกคว่ํา  (ภาพท่ี 5) 

 

   
 

ภาพท่ี 4 รถยกสูง ท่ีประกอบชิ้นสวนแลว ดานหนา และ ดานหลัง   
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ภาพท่ี 5 การทดสอบมุมเอียงท่ีปลอดภัย ดานซาย และดานขวา 

  
  

ภาพท่ี 6 การทดสอบเคลื่อนท่ี เดินหนา-ถอยหลัง 

 

ตารางท่ี 1 ผลทดสอบ เดินหนา –ถอยหลัง – หยุด บนพ้ืนผิวคอนกรีต ระยะ 10 เมตร 

ครั้งท่ี  เดินหนา (กม/ชม) ถอยหลัง  (กม/ชม) หยุด หมายเหตุ 

1 1 1 ตรงตําแหนง ขณะถอยหลัง 

ลอหลังมีอาการ 

ลื่นไถล 

ชวงออกตัว 

2 1.5 1.5 ตรงตําแหนง 

3 1.5 1.5 ตรงตําแหนง 

4 2 2 ตรงตําแหนง 

5 2 2 ตรงตําแหนง 
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2.4 การทดสอบเบื้องตนในภาคสนาม 

นําข้ึนรถบรรทุกไปท่ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และสํารวจวิธีใสปุยของเกษตรกร

ใกลเคียงศูนยฯ จะหวานไวบนผิวดิน โดยไมกลบซ่ึงเปนสาเหตุของการสูญเสียปุย (ภาพท่ี 7) ผลการ

ทดสอบสมรรถนะ โดยวิ่งและหยุดท่ีความเร็ว 2 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใชความเร็วเครื่องยนต 1,800 รอบ/นาที 

บนพ้ืนผิวถนนคอนกรีต พ้ืนผิวสนามหญา พ้ืนผิวถนนลูกรัง และพ้ืนผิวสภาพแปลงมันสําปะหลังภายใน

ศูนยฯ (ภาพท่ี 8 และ9) พบวากําลังเครื่องยนตขนาด 15 แรงมา ไมเพียงพอจึง นํากลับกรุงเทพ เพ่ือ

วิเคราะหหาตนกําลังท่ีเหมาะสม 

  
ภาพท่ี 7 การเคลื่อนยายลงจากรถบรรทุก และลักษณะการใสปุยของเกษตรกร 

  
ภาพท่ี 8 ทดสอบเคลื่อนท่ีบนพ้ืนผิวคอนกรีต และ สนามหญา 

  
ภาพท่ี 9 ทดสอบเคลื่อนท่ีบนพ้ืนผิวถนนลูกรัง และในไรมันสําปะหลัง 
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ภายหลังวิเคราะห ดานราคา ความคุมคา และความเหมาะสมในการใชงาน จึงเปลี่ยนเปน

เครื่องยนตดีเซล 3 สูบ ขนาด 24 แรงมา โดยทําการติดตั้งและเชื่อมตอระบบไฮโดรลิคและนํากลับมา

ทดสอบศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี โดยปรับความกวางของลอใหเหมาะกับรองมัน ซ่ึงปลูกพันธุ

ระยอง 72 อายุปลูก 2 เดือน ความสูงของตนมันเฉลี่ย 38 เซนติเมตร ระยะหางรองปลูก 145 เซนติเมตร 

(ภาพท่ี 10,11) แลวทดสอบเปรียบเทียบการทํางานดวยระบบขับเคลื่อนแบบ 2 ลอ และ 4 ลอ เพ่ือ

สมรรถนะการเคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 2 กิโลเมตร/ชั่วโมง พบวาแบบ 4 ลอทํางานไดดีกวา ขณะวิ่งในแปลง

มันลอลื่นไถลบางชวงและทํางานไดอยางตอเนื่อง แตพบปญหาขาของผาลจานฉีกขาดจึงเชื่อมเสริมให

แข็งแรง และนําไปทดสอบ ในสภาพไรมันสําปะหลังของเกษตรกร ท่ีบานเขาแหลม ตําบลเขาชงุม อําเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี (ภาพท่ี 12,13,14) ซ่ึงปลูกพันธุระยอง 72 อายุปลูก 2.5 เดือน ระยะหางรองปลูก 

120 เซนติเมตร ความสูงตนมันเฉลี่ย 33 เซนติเมตร เกษตรกรปลูกมาแลว 20 กวาป ปกติการทํารุนจะใช

ยาฆาหญาฉีด และพบปญหาวัชพืชดื้อยา ตองเพ่ิมปริมาณและเปลี่ยนสูตรยาทุกป เม่ือทางราชการมี

เครื่องจักรกลแบบใหม ๆ จึงสนใจใหทดลองใชงานในแปลงของตนเอง และใหขอแนะนําวาควรออกแบบ

ใหซอมแซมงาย มีอะไหลในทองถ่ินใกลบาน การทดสอบใชความเร็วในการเคลื่อนท่ี 2 และ 3 กิโลเมตร/

ชั่วโมง ผูควบคุมรถยังทํางานไดสะดวก เม่ือเพ่ิมความเร็ว 4 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะเริ่มควบคุมรถไดยากข้ึน 

อาจเปนเพราะยังไมคุนเคยกับสภาพการปฏิบัติงาน 

  
ภาพท่ี 10 แปลงมันพันธุระยอง 72 อายุ 2 เดือน และปรับความกวางของลอ 

  
ภาพท่ี 11 เปรียบเทียบการขับเคลื่อนแบบ 2 และ 4 ลอ 
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ภาพท่ี 12 การวัดความกวางรองปลูก และความสูงตนมัน 

 

  
 

ภาพท่ี 13 ผานกําจัดวัชพืช วิ่งคลอมรองปลูก 

 

  
 

ภาพท่ี 14 แปลงเกษตรกร บานเขาแหลม  

พันธุระยอง 72 อายุปลูก 2.5 เดือน ใชน้ําฝน 
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3.ปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชงาน 

ผลทดสอบท่ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสีค้ิว แปลงท่ี 1 พ้ืนท่ี 11 ไร ความยาวแปลง 100 

เมตร สภาพเปนดินทราย (ภาพท่ี 15,16)  ปลูกพันธุระยอง 11 อายุปลูก 1.5 เดือน มีวัชพืชเล็กนอย ความ

สูงตนมันเฉลี่ย 28 ซม.ระยะหางรองเฉลี่ย 140 ซม.  จึงปรับความกวางลอ และความกวางผาลกําจัดวัชพืช

ใหเหมาะกับรองปลูก ปรับเครื่องยนตท่ีความเร็ว 2,200 รอบ/นาที อัตราหยอดปุย 50 กิโลกรัม/ไร 

กําหนดความเร็วเคลื่อนท่ี 2, 3, 4 และ 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง   ความสามารถในการทํางาน 3-4 ไร/ชั่วโมง 

หรือประมาณ 30 ไร/วัน  มีประสิทธิภาพกําจัดวัชพืช 80-90 % ไดผลดังตารางท่ี 2 

 

   
 

ภาพท่ี 15 แปลงมันสําปะหลัง อําเภอสีค้ิว จังหวัดนคราชสีมา 

 

       
 

ภาพท่ี 16 วิธีปรับความกวางของผาล ใหเหมาะสมกับรองปลูก 
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แปลงท่ี 2 สภาพพ้ืนท่ีเปนดินมีหินปนทราย พันธุระยอง 11  ความกวางรองปลูก 120 เซนติเมตร 

ใชน้ําฝน  ปลูกแลว 2 เดือน 20 วัน ความสูงเฉลี่ยตนมัน 42 เซนติเมตร มีวัชพืชข้ึนหนาแนน ใชความเร็ว  

4 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ภาพท่ี 17)  หากดินแข็งลอจะมีการลื่นไถล ตองยกผาลเปนบางชวง  

 

 
 

ภาพท่ี 17 เปรียบเทียบ กอน และหลังกําจัดวัชพืช 

  

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 

ความเร็ว 

(กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

ความสามารถในการทํางาน (ไร/ชั่วโมง) เฉลี่ย 

(ไร/ชั่วโมง) 1 2 3 

2 1.61 1.97 1.84 1.80  ± 0.18 

3 2.71 2.47 2.54 2.67 ± 0.18 

4 3.42 3.16 3.28 3.28 ± 0.13 

5 4.06 4.22 4.28 4.18 ± 0.11 
 
 

 

 

 

มวัีชพืช 

ไมมวัีชพืช 
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4.ไดอะแกรมระบบไฮดลอลิค  

สําหรับวิธีควบคุมใหรถยกสูงทํางานตามวัตถุประสงคมีองคประกอบดังนี้ (1) เครื่องยนตตนกําลัง

24 แรงมา ทําหนาท่ีขับเคลื่อน (2) ปมไฮดลอลิค 63 ลิตร/นาที แรงดันสูงสุด 180 บาร ผาน (3) วาลว

ควบคุมทิศทาง 4/3 แบบมือโยกจํานวน 5 ตัว โดยวาลวตัวท่ี 1และ 2 ควบคุมการเคลื่อนท่ี เดินหนา-ถอย

หลัง วาลวตัวท่ี 3 ควบคุมการเลี้ยวซาย-ขวา วาลวตัวท่ี 4 ควบคุมแกนลูกหยอดปุย วาลวตัวท่ี 5 ควบคุม

การยกข้ึน-ลง ของผาลจานกําจัดวัชพืช ซ่ึงจะมี (4) ถังเก็บน้ํามันไฮดรอลิค ปตท. เกรด HLP AW ISO VC 

68 ความจุ 80 ลิตร และ (5) มีพัดลมระบายความรอนขนาด 305 มิลลิเมตร ขับดวยไฟฟา กระแสตรง 12 

โวลต 1 ตัว ชวยทําใหระบบโฮดรอลิคทํางานไดอยางตอเนื่อง 8 ชั่วโมง/วัน (ภาพท่ี 18) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 ไดอะแกรมวงจรไฮดลอลิค 

 

 

9.สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ  

สรุปไดรถตนแบบมีขนาดมิติโดยรวม (กวางxยาวxสูง) 230x300x250 เซนติเมตร ใชตนกําลัง

เครื่องยนตดีเซล 24 แรงมา ติดตั้งชุดหยอดปุยมีความจุของถัง 50 กิโลกรัม มีทอนําเม็ดปุยลงพ้ืนดิน 

สามารถปรับอัตราหยอดตามความตองการของเกษตรกร 30-75 กิโลกรัม/ไร และท่ีปลายทอมีผาลจาน 

ติดตั้งทํามุม 40 องศา กับแนวเคลื่อนท่ีของรถ ทําหนาท่ีเกลี่ยดินกลบเม็ดปุยพรอมกําจัดลูกหญาหรือวัชพืช

ไปพรอมกัน สวนการวัดประสิทธิภาพการกําจัดวัชพืชไดสุมพ้ืนท่ี 10 จุด/ไร จุดละ 1 ตารางเมตร และนับ

จํานวนตนวัชพืช กอนและหลังการกําจัด แลวประเมิน ผลรวมกับนักวิชาการดานวัชพืช  สํานักวิจัยและ

พัฒนาการอารักขาพืช ผลการทดสอบรถตนแบบมีความสามารถในการทํางาน 3-4 ไร/ชัว่โมง หรือ 30 ไร/

วัน ประสิทธิภาพกําจัดวัชพืช 80-90 % ใชน้ํามันดีเซล 1.3-1.5 ลิตร/ไร ผูปฏิบัติงาน 1-2 คน 

 

 

ปมไฮดรอลิค 

เครื่องยนต 

ตนกําลัง 

วาลวควบคุม 

ถังเก็บนํ้ามัน 

ไฮดรอลิค 

ลอหนา  

เล้ียวซาย-ขวา 

หมุนแกนลูกหยอดปุย 

ยกผานจานขึ้น-ลง 

ลอหลัง  
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การวิเคราะหความคุมคาในการใชงาน 

 กรณีตัวของเกษตรกร เปรียบเทียบคาใชจายทํารุนมัน แบบของเกษตรกร และแบบใชรถยกสูง 

โดยอางอิงขอมูลจากการสอบถามเกษตรกร เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ดวยวิธีจางแรงงานคน กําจัดวัชพืชและหยอดปุยไมกลบดิน  

คาใชจายทํารุน แบบของเกษตรกร (ประมาณ 1,100 บาท/ไร) 

  1.คาแรงงานฉีดยา  120  บาท/ไร  

  2. คายาฆาหญา   80  บาท/ไร  

  3.คาหยอดปุย 2 บาท/กก. ใชอัตรา 50 กก./ไร เปนเงิน 100 บาท/ไร 

4.รวมคาใชจายท้ังหมด 120+ 80+100+ 800 เทากับ 1,100 บาท/ไร 

หมายเหตุ: การหยอดปุยบนผิวดินทําใหปุยระเหยไปในอากาศสูญเสียราว 50 % (โชคชัย:2558) ถาใชปุย

อัตรา 50 กก./ไร หรือ 1 กระสอบราคาตั้งแต 800-1,600 บาท หากคิด 800 จะสูญเสีย 800x0.5 เทากับ 

400 บาท/ไร 

จุดดอย: ใชยาฆาหญา + สูญเสียปุย 400 บาท/ไร 

คาใชจายทํารุน แบบใชรถยกสูง (ประมาณ 800 บาท/ไร ประหยัดกวาอยางนอย 30 %) 

เม่ือคิดท่ีผลลัพธของการทํารุน คือกําจัดวัชพืช+ใสปุยแบบกลบดิน ซ่ึงไมสูญเสียปุย  มีคาใชจายดังนี้ 

1.คาปุย คิด  400 บาท/ไร 

2.คาจางรถยกสูง 400 บาท/ไร 

3.รวมคาใชจายท้ังหมด 400+400 เทากับ 800 บาท/ไร ซ่ึงประหยัดกวาวิธีเกษตรราว 

 30 %หรือคิดเปนเงิน 1,100-800 เทากับ 300 บาท/ไร  

จุดเดน: ประหยัดเงินคาทํารุนมันราว 30 % + ไมใชยาฆาหญา 

กรณีผูท่ีซ้ือรถยกสูงมารับจาง 

1. ราคารถยกสูง 300,000 บาท ประเมินอายุใชงาน 5-10 ป หากคิดจะลงทุนซ้ือไปรับจาง  

โดยกูเงินธนาคารเพ่ือการเกษตร (ธกส.) คิดดอกเบี้ยรอยละ 7 ตอป เปนเงิน 21,000 รวมเงินตน 

(300,000+21,000) เทากับ 321,000 บาท 

2. นําไปรับจาง 400 บาท/ไร เครื่องสามารถทํางานได 30 ไร/วัน และหักคาน้ํามันท่ีอัตรา  

50 บาท/ไร เหลือเปนรายได 350 บาท/ไร   

 2.1ทํางาน 10 ไร/วัน จะมีรายได (10x350) เทากับ 3,500 บาท/วัน 

คิดจุดคุมทุน (321,000/3,500) เทากับ 92 วัน หรือ 3 เดือน 

 2.2 ทํางาน 20 ไร/วัน จะมีรายได (20x350) เทากับ 7,000 บาท/วัน  มีจุดคุมทุน เทากับ 46 วัน  

 2.3 ทํางาน 30 ไร/วัน จะมีรายได (30x350) เทากับ 10,500 บาท/วัน มีจุดคุมทุนเทากับ 31 วัน  

           เม่ือประเมินวาขณะปฏิบัติงานจริงคนขับจะมีวันหยุดพัก หรืออยูระหวางรอลงทํางานในไรมัน

สําปะหลัง จุดคุมทุนอาจนานถึง 1 ป อยางไรก็ตาม การประเมินนี้แสดงใหเห็นเปนแนวทางเทานั้น  ในทาง

ปฏิบัติจุดคุมทุน อาจชาหรือเร็ว ข้ึนอยูกับสภาพความเปนจริงในการใชงาน 
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10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

ผลงานวิจัยท่ีคาดวาจะนําไปใชประโยชน  คือตนแบบ รถยกสูงแบบขับเคลื่อนดวยตัวเองสําหรับ

กําจัดวัชพืชและใสปุยมันสําปะหลัง ท่ีพรอมเผยแพรในป 2562 โดยผลงานท่ีไดอยูในดานวิชาการและดาน

เศรษฐกิจ ซ่ึงจะนําไปเผยแพรแกกลุมเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา 5 กลุมเกษตรแปลงใหญ ท่ีกําหนด

โดยกรมสงเสริมการเกษตร รอบป 2560 คือ (1) กลุมวิสาหกิจชุมชนมันสําปะหลังแปลงใหญ ตําบลบาน

เกา อําเภอดานขุนทด (2) แปลงใหญมันสําปะหลัง ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ (3) แปลงใหญมัน

สําปะหลัง ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง (4) กลุมมันสําปะหลังแปลงใหญ ตําบลแซะ อําเภอครบุรี (5) 

แปลงใหญมันสําปะหลัง ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง และโรงงานแปรรูปมันสําปะหลังเปนพลังงาน 

เอทานอล ในอําเภอครบุรี 1 แหง 

กลุมเปาหมายคือ  เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา กลุมโรงงานแปรรูปแปง

มันสําปะหลัง และผูประกอบการผลิตเครื่องจักรกลเกษตรภายในประเทศ 

 

11. คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณ เพ่ือนขาราชการ ชางฝมือโรงงาน และพนักงานราชการ ของสถาบันวิจัยเกษตร

วิศวกรรม และผูบริหารกรมวิชาการเกษตร ท่ีใหความสนับสนุนในทุกๆ ดาน จนทําใหงานวิจัยสําเร็จดวยด ี
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