
1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลสําหรับออย 

2. โครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสําหรับเตรียมดินและสับใบเศษซากออยสําหรับรถ

แทรกเตอรขนาดกลาง 

   กิจกรรม: วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสําหรับเตรียมดินและสับใบเศษซากออยสําหรับรถแทรกเตอร

ขนาดกลาง 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสําหรับเตรียมดินและสับใบเศษซากออย

สําหรับรถแทรกเตอรขนาดกลาง 

    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Research and Development of Inter-Row Cultivators for 

Sugarcane Field 

4. คณะผูดําเนินการ 

หัวหนาการทดลอง   นายยุทธนา เครือหาญชาญพงค สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

ผูรวมงาน   นายสุภาษิต เสงี่ยมพงศ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

    นายอานนท สายคําฟู สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

    นายพงษศักดิ์ ตายกอนทอง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

    นายอัคคพล เสนาณรงค สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

5. บทคัดยอ  

 ผูวิจัยไดวิจัยและพัฒนาจอบหมุนแถวเดี่ยวเพื่อพรวนดินและสับใบออยในระหวางรองออยเพื่อใชพวง

กับรถแทรกเตอร 4 ลอ ขนาด 50 และ 34 แรงมา และเพื่อพรวนดินและสับกลบใบออยและกําจัดวัชพืช ใน

ระหวางรองออยเพื่อใชติดพวงกับรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการเกิดไฟไหมออยตอ 

และลดมลภาวะจากการเผาใบและเศษซากออย นอกจากนี้ยังเปนการสนับสนุนการใชเครื่องจักรกลเกษตรที่ผลิต

ในประเทศ โดยไดออกแบบจอบหมุนเยื้องไปทางขวาในแนวลอของรถแทรกเตอร หนากวางในการทํางาน 80 

เซนตเิมตร (สําหรับรถแทรกเตอร 50 และ 34 แรงมา) ตอพวงกับแทรกเตอรแบบพวง 3 จุดใชเกียรทดรับกําลัง

จากเพลาอํานวยกําลังขนาด 50 แรงมา ถายทอดกําลังจากหองเกียรผานเฟองโซไปยังเพลาจอบหมุนเพื่อใหได

ความเร็วรอบประมาณ 500 รอบตอนาที เพลาจอบหมุนมีจานยึดใบจอบหมุน 3 จาน ในแตละจานมีใบจอบหมุน

แบบ L ผสม C 6 ใบ ชุดใบจอบหมุนเรียงกันเปนเกลียวเพื่อไมใหกระทบดินพรอมกัน ซึ่งใชกําลังในการทํางาน

นอยสุด ในการทดสอบที่จังหวัดกาญจนบุรีสําหรับรถแทรกเตอร 50 แรงมา ที่ความชื้นดินเฉลี่ย (มาตรฐานแหง) 

12.43 % ความยาวใบออยกอนการสับกลบ 119.2 เซนติเมตร น้ําหนักใบออยตอพื้นที่ 2,060 กิโลกรัมตอไร 

ความหนาของใบออย 18 เซนติเมตร ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี 2.09 ไรตอชั่วโมง ความสามารถใน

การทํางานจริง 1.85 ไรตอชั่วโมง ประสิทธิภาพการทํางาน 83.6 % ใชน้ํามันเชื้อเพลิง 3.25 ลิตรตอไร สําหรับ

รถแทรกเตอรขนาด 34 แรงมา ทดสอบที่จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ที่ความชื้นดินเฉลี่ย (มาตรฐานแหง) 11.05 

% ความยาวใบออยกอนการสับกลบ 132 เซนติเมตร น้ําหนักใบออยตอพ้ืนที่ 1,960 กิโลกรัมตอไร ความหนา

ของใบออย 14 เซนติเมตร ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี 2.05ไรตอชั่วโมง ความสามารถในการทํางาน

จริง 1.91ไรตอชั่วโมง ประสิทธิภาพการทํางาน 93.08 % ใชน้ํามันเชื้อเพลิง 3.12 ลิตรตอไร 



 สวนจอบหมุนแบบ 24 แรงมาออกแบบใหทํางานในระหวางรองออยได มีหนากวางในการทํางาน 80 

เซนติเมตร ตอพวงกับแทรกเตอรแบบพวง 3 จุดใชเกียรทดรับกําลังจากเพลาอํานวยกําลังขนาด 40 แรงมา 

ถายทอดกําลังจากหองเกียรผานเฟองโซไปยังเพลาจอบหมุนเพื่อใหไดความเร็วรอบประมาณ 336 รอบตอนาที 

เพลาจอบหมุนมีจานยึดใบจอบหมุน 4 จาน ในแตละจานมีใบจอบหมุนแบบ L ผสม C 6 ใบ ชุดใบจอบหมุนเรียง

กันเปนเกลียวเพื่อไมใหกระทบดินพรอมกนั ซึ่งใชกําลังในการทํางานนอยสุด ในการทดสอบที่จังหวัด กาญจนบุรี 

พบวา ที่ความชื้นดินเฉลี่ย (มาตรฐานแหง) 11.47 % ความยาวใบออยกอนการสับกลบ 21.5 เซนติเมตร 

น้ําหนักใบออยตอพ้ืนที่ 480 กิโลกรัมตอไร ความหนาของใบออย 7 เซนติเมตร ความสามารถในการทํางานทาง

ทฤษฏี 2.12ไรตอชั่วโมง ความสามารถในการทํางานจริง 1.95ไรตอชั่วโมง ประสิทธิภาพการทํางาน 91.98 % 

ใชน้ํามันเชื้อเพลิง 1.58 ลิตรตอไร สําหรับการใชจอบหมุนสําหรับกําจัดวัชพืช ทดสอบในแปลงจังหวัดกาญจนบุรี

พบวา ที่ความชื้นดินเฉลี่ย (มาตรฐานแหง) 12.56 % น้ําหนักใบออยกอนการสับกลบ 780 กิโลกรัมตอไร  

ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี 2.06 ไรตอชั่วโมง ความสามารถในการทํางานจริง 1.98 ไรตอชั่วโมง 

ประสิทธิภาพการทํางาน 96.12 % ใชน้ํามันเชื้อเพลิง 1.35 ลิตรตอไร น้ําหนักวัชพืชหลังการกําจัด 19.04 

กิโลกรัมตอไร ประสิทธิภาพการกําจัดวัชพชื 97.55 % 

6. คํานํา  

 ในชวงเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกป พบวามีการเผาวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรม

คอนขางมาก โดยเฉพาะการเผาฟางขาวและใบออย ทําให กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่เกิดจากการเผา

ไหม สูงกวาปริมาณที่ปลอยจากโรงไฟฟาและอุตสาหกรรมถึง 14 เทา เนื่องจากสวนใหญเปนสภาพการเผาที่ไม

สมบูรณ ประกอบกับเปนการเผาวัสดุที่มีความชื้นสูง การเผายังทําลายความอุดมสมบูรณของดิน ทําใหดิน

เสื่อมคุณภาพมากยิ่งขึ้นดวย กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายเรงรณรงคเพื่อลดปญหาการเผาวัสดุ

ทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรม อยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการปรับตัวและลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอภาคเกษตรการเกษตร ที่สําคัญยังชวยรักษาผลประโยชนของไทยในเวทีการคาเสรีที่

ประเทศผูนําเขามักจะหยิบประเด็น "การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม" มาลดคุณภาพของสินคาที่ผลิตได(กรม

สงเสริมการเกษตร, 2553) 

 ในปจจุบันเกษตรกรผูปลูกออย หันมานิยมการเผาใบออยกันมาก ทั้งนี้การเผาสามารถแบงออกไดเปน 

3 ระยะ คือ 

 1. การเผาใบออยกอนการเตรียมดิน เพื่อสะดวกในการเตรียมดินปลูก เพราะลอรถแทรกเตอรจะลื่น

เวลาที่ไถเตรียมดิน ผลที่ตามมา คือ โครงสรางของดินถูกทําลาย อินทรียวัตถุลดลง ดินอัดแนนไมอุมน้ํา และ

น้ําซึมลงยาก (ละอองดาว, 2548) 

 2. การเผาใบออยกอนการเก็บเกี่ยว สืบเนื่องจากปญหาการขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรจึงนิยมเผา

ใบออย เนื่องจากทําใหตัดไดรวดเร็วเพราะไมตองลอกกาบใบ แตทําใหเกิดผลกระทบคือ 

  2.1 การเกิดปรากฏการณเรือนกระจก  การเผาใบออยทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดและ

กลุมหมอกควัน ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก อุณหภูมิโลกสูงขึ้น กอใหเกิดอากาศ

เปนพิษ เปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจของคนและสัตว (ละอองดาว, 2548) 



  2.2 การตกคางของสารเคมีกําจัดวัชพืช แปลงออยที่มีการเผาใบจะมีวัชพืชขึ้นมากกวาแปลง

ออยตัดสด เกิดผลกระทบคือ ตองมีการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชมากขึ้นและเกิดการตกคางของสารพิษในดิน

สูงขึ้น (ละอองดาว, 2548) 

  2.3 การสูญเสียน้ําหนักของออยไฟไหม (สุรพล และคณะ, 2536) ออยที่มีการเผาใบกอนการ

เกบ็เกี่ยวทุกพันธุ เมื่อตองทิ้งไวในไร จะสูญเสียน้ําหนักมากกวาออยตัดสด (ละอองดาว, 2548) 

  2.4 การสูญเสียคุณภาพความหวานของออยไฟไหม 

   2.4.1 ถาเก็บเกี่ยวออยไฟไหม ตนฤดูหีบ (เดือนพฤศจิกายน) แลวทิ้งไวในไรเกิน 3 

วัน คุณภาพความหวานจะลดลง แตถาเก็บเกีย่วกลาง - ปลายฤดูหีบ (เดือนมกราคม - มีนาคม) ทิ้งไวในไรเกิน 

1 วัน คุณภาพความหวานจะลดลง (สุรพลและคณะ, 2536) 

   2.4.2 ออยไฟไหมเม่ือยืนตนทิ้งไวในไร จะมีคา ซี ซี เอส ลดลงมาก  

   2.4.3 ออยที่มีความหวานสูง จะมีเปอรเซนต ของการลดลงของคา ซี ซี เอส 

มากกวาพันธุที่มีความหวานต่ํา โดยเฉพาะออยไฟไหมที่ท้ิงยืนตนไวในไร 

  2.5 การสูญเสียน้ําตาลในขบวนการผลิต  ออยไฟไหมจะสูญเสียน้ําตาลซูโครสโดยจุลินทรียที่

ปนเปอนมาในน้ําออย ทําใหซูโครสเปลี่ยนเปนเด็ดแทรน มีลักษณะเมือกเหนียว ทําใหกระบวนการผลิตน้ําตาล 

เชน การทําใหใส การกรอง และการตกผลึก มีประสิทธิภาพลดลง ผลิตน้ําตาลตอตนออยนอยลงและเสีย

คาใชจายในการผลิตน้ําตาลเพิ่มข้ึน  

  2.6 ปริมาณการใชน้ําเพิ่มขึ้น การเผาใบออยทําใหออยตอตาย มากกวา ออยตัดสด และออย

ตอท่ีรอดจะมีลําแคระแกร็น มีใบเหลือง ตองเสียคาใชจายในการใหน้ําออยตอเพิ่มขึ้น  

  2.7 ออยไฟไหมถูกตัดราคา ตั้งแตปการผลิต พ.ศ. 2540/2541 คณะกรรมการออยและ

น้ําตาล (กอน.) ไดกําหนดใหตัดราคาออยไฟไหมตันละ 20 บาท และเพิ่มราคาออยตัดสดตันละ 10 บาท เพื่อ

จูงใจให ชาวไรออยตัดออยสดเขาโรงงาน มีผลทําใหปริมาณออยไฟไหมลดลงเหลือรอยละ 57.5 จากปการผลิต 

พ.ศ. 2539/2540 ที่มีออยไฟไหมเขาหีบถึงรอยละ 76.5 (อรรถสิทธิ์, 2540) 

 3. การเผาใบออยหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะเผาใบออยเพื่อปองกันไฟไหมออยตอหลังจากที่มี

หนองอกแลว และทําใหสามารถใสปุยไดสะดวกยิ่งข้ึน แตมีผลเสียที่ตามมาคือ 

  3.1 ความอุดมสมบูรณของดินลดลง การเผาใบออยทําให เกิดการสูญเสียอินทรียวัตถุและ

ธาตุอาหารพืชในดิน เนื่องจากอินทรียวัตถุจะถูกทําลาย และหนาดินถูกชะลางไดงาย เพราะไมมีใบออยปกคลุม 

ทําใหตองใสปุยเคมีมากข้ึน (ละอองดาว, 2548) 

  3.2 ธรรมชาติขาดความสมดุล การเผาใบออยทําใหหนอนกอลายและหนอนกอสีชมพูเขา

ทําลายออยตอไดงายมากขึ้น โดยเจาะเขาทําลายตรงโคนหนอออยซึ่งไมมีใบออยปกคลุม นอกจากนี้แมลงศัตรู

ธรรมชาติอาจถูกทําลาย เชน แตนเบียน แมลงเตาลาย หรือแมลงห้ํา (ละอองดาว, 2548) 

  3.3 การตกคางของสารเคมีกําจัดวัชพืช แปลงออยที่มีการเผาใบ จะมีวัชพืชขึ้นมากกวาแปลง

ที่ตัดออยสด ทําใหเกิดผลกระทบคือ ตองมีการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชมากขึ้นและกอใหเกิดการตกคางในดิน

สูงขึ้น (ละอองดาว, 2548) 



  จากการรณรงคใหเลิกเผาใบออยทําใหเกษตรกรสวนหนึ่งเลิกเผาใบออย ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการเกิด

ไฟไหมไรออย  เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการติดไฟเอง จากแปลงขางเคียง โดยเฉพาะในออยตอ 2 และ ออยตอ 

3 ทําใหผลผลิตที่ควรจะไดตองเสียหายไปเปนจํานวนมาก การใชเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการสับกลบใบออย

และเศษซากออยนั้นไดมีการดัดแปลงไถผาล 3 มาใชงานซึ่งใชงานไดดีสําหรับแปลงที่ตองการลางออยตอเพ่ือ

ปลูกใหม แตสําหรับออยตอ 2 และ ออยตอ 3 มีการใชจอบหมุนสําหรับติดพวงรถแทรกเตอรขนาดใหญ ซึ่งมี

ราคาแพง และ ใชน้ํามันเชื้อเพลิงคอนขางมาก อีกทั้งคาบํารุงรักษา และอะไหลมีราคาแพง  ในปจจุบันมี

การใชงานรถแทรกเตอร 50 แรงมา มาใชในงานนากันอยางแพรหลายทั้งการเตรียมดินขั้นที่ 1 และ การเตรียม

ดินขั้นที่ 2 โดยมีความพยายามที่จะนําไปใชงานในไรดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมการปลูกออย ทั้งการ

พรวนดินกําจัดวัชพืชพรอมใสปุย ดังนั้นทางคณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบเครื่องสับกลบใบออยเพ่ือติด

พวงกับรถแทรกเตอรขนาด 50 แรงมา ซึ่งที่ผานมาไดมีงานวิจัยสับกลบใบออยของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

แตติดพวงกับรถแทรกเตอรขนาด 80 แรงมา ซึ่งมีราคาคอนขางสูง และมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงสูง 

ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาอุปกรณในการสับกลบใบออยเพ่ือเปนทางเลือกใหเกษตรกรที่มี

กําลังซื้อไมเพียงพอมีทางเลือกในการใชอุปกรณสับกลบใบออย จอบหมุนที่ออกแบบจะติดพวงรถแทรกเตอร

ขนาด 50 แรงมา ซึ่งการลดแรงมานี้จะเปนสวนดีที่อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจะลดลง ราคาเครื่องจักรกล

เกษตร ก็จะมีราคาที่ถูกลง ทําใหเกษตรกรมีความสามารถในการเขาถึงอุปกรณไดงายขึ้น  

 ดังนั้น ทางคณะผูวิจัย จึงดําเนินการวิจัยจอบหมุนสําหรับติดพวงทายรถแทรกเตอรขนาดกลาง (50 

แรงมา ซึ่งเปนรถแทรกเตอรที่มีการใชกันอยางแพรหลายในเกษตรกรชาวไรออย) สําหรับใชพรวนดินและสับ

กลบใบออย เพ่ือใหใชงานไดดี ในออยตอ 2 และ ตอ 3 จอบหมุนที่ออกแบบจะตองมีราคาไมแพง อะไหลหา

งาย สามารถผลิตไดภายในประเทศ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักคือ ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสับ

กลบใบออยติดพวงกับรถแทรกเตอรขนาด 50 แรงมา เพื่อปองกันการไหมของใบและเศษซากออย และเพิ่ม

อินทรียวัตถุใหแกดิน โดยสามารถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงมากกวาการใชรถแทรกเตอร 80 แรงมา เพื่อเปน

ทางเลือกใหเกษตรกรในการใชงานตอไป 

7. วิธีดําเนินการ  

อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 

1. รถแทรกเตอรขนาดกลาง 

2. เครื่องบันทึกขอมูล (Data Logger) 1 เครื่อง 

3. เทปวัดระยะทาง 1 มวน 

4. นาฬิกาจับเวลา 2 เรือน 

5. อุปกรณวัดน้ํามันแบบหลอดแกว 1 ชุด 

6. เครื่องมือเก็บตัวอยางดิน 1 ชุด , เครื่องมือเก็บตัวอยางใบออย 1 ชุด  

7. เครื่องชั่งน้ําหนักดิน 1 เครื่อง  

8. ตูอบตัวอยางดิน 1 เครื่อง 



วิธีการ  

 แบงการศึกษาออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับระยะการปลูกออย ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว และหาขอมูล

เครื่องจักรกลเกษตรที่มีใชในการพรวนดินและสับใบออย 

2. ออกแบบและสรางตนแบบจอบหมุนเพื่อพรวนดินและสับกลบใบออย 

3. ทําการทดสอบเบื้องตนในแปลงออยตอแรกท่ีผานการเก็บเกี่ยวในแปลงของเกษตรกร 

4. ดําเนินการแกไขตนแบบและนําไปทดลองในแปลงเกษตรกรและเก็บขอมูล 

5. วิเคราะหคาใชจาย 

สถานที่ดําเนินการ 

 - โรงปฏิบัติการกลุมวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 

 - บริษัท สยามอิมพลีเมน จํากัด อําเภอ บางกระทุม จังหวัด พิษณุโลก 

 - ไรเกษตรกรที่ปลูกออย ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

8.ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 ขั้นตอนที่ 1 ขอมูลเบื่องตนเกี่ยวกับระยะปลูกออย ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว และขอมูล

เครื่องจักรกลเกษตรที่มีการใชพรวนดินและสับใบออย 

 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระยะในการปลูกออยของเกษตรกรมีระยะปลูกตั้งแต 1.20 - 1.70 เมตร 

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวอยูในชวง พฤศจิกายน - เมษายน สําหรับเครื่องจักรกลเกษตรที่นํามาใชเพื่อพรวน

ดินและสับใบออยนั้นไดมีการนําจอบหมุนที่ออกแบบโดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม สําหรับติดพวงรถ

แทรกเตอร 80 แรงมา มาใชงาน นอกจากนั้นยังมีการนําจอบหมุนในนาขาวมาดัดแปลงโดยมีการเรียงใบจอบ

หมุนใหเปนเกลียว เพื่อใหพูนโคนและลดหนากวางในการทํางานใหเหลือ 1 เมตร  

 ในป 2548 สุภาษิต และคณะ ไดออกแบบจอบหมุนสําหรับพรวนดินและสับใบออยใชพวงรถ

แทรกเตอรขนาด 80 - 90 แรงมา (ภาพที่ 1)โดยติดพวงแบบ 3 จุด ออกแบบใหเยื้องขวาเพื่อสับกลบใบออยใน

รองออย ซึ่งทํางานไดในแปลงทีมีระยะปลูกออยตั้งแต 1.2 เมตรขึ้นไป การทํางานของจอบหมุนนี้ไดรับกําลัง

จากเพลาอํานวยกําลังของรถแทรกเตอรที่มีความเร็วรอบ 540 รอบตอนาที เพื่อสงกําลังไปยังหองเกียรแลว

ถายทอดกําลังไปยังเฟองโซที่อยูดานขางแลวสงกําลังไปหมุนเพลาจอบหมุนดวยความเร็วรอบ 500 รอบตอ

นาที เพลาจอบหมุนยึดใบจอบหมุน 4 จาน ในแตละจานมีใบจอบหมุนแบบ L ผสม C 6 ใบ ชุดใบจอบหมุน

ทั้งหมดเรียงตัวเปนเกลียวลักษณะที่ไมใหใบกระทบพื้นดินพรอมกัน ซึ่งใชกําลังในการทํางานนอยที่สุด โดย

จอบหมุนที่ออกแบบมีประสิทธิภาพการทํางานเชิงพื้นที่ 89.64% ความยาวใบออยกอนการสับกลบ 257.8 

มิลลิเมตร ความยาวใบออยหลังการสับกลบ 58.9 มิลลิเมตร คิดเปนเปอรเซนตใบที่สั้นลง 78.6 % การกลบใบ

ออย 96 % โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 4.11 ลิตรตอไร ซึ่งเกษตรกรสวนหนึ่งไดยอมรับและได

จัดซื้อไปใชงาน แตเกษตรกรอีกสวนหนึ่งยังไมสามารถจัดหาไปใชงานไดเนื่องจาก อุปกรณที่ออกแบบมาใชกับ



รถแทรกเตอร 80 แรงมา มีราคาคอนขางสูง และมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงสูงตามขนาดของรถ

แทรกเตอรที่ใช  

 
ภาพที่ 1 จอบหมุนแบบแถวเดี่ยวสําหรับพรวนดินและสับกลบใบออย 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและสรางตนแบบจอบหมุนเพ่ือพรวนดินและสับใบออย 

 2.1 ชุดจอบหมุน 

 ชุดจอบหมุน ถายทอดกําลังจากตัวรถแทรกเตอรผานเพลาอํานวยกําลังไปยังเฟองโซหรือเฟองเกียร 

แลวผานไปยังเพลาจอบหมุน ซึง่สามารถปรับความเร็วรอบไดโดยการเปลี่ยนอัตราทดของเฟองโซ ในการ

ออกแบบจะออกแบบใหชุดจอบหมุนเยื้องไปทางดานขวาในแนวลอขวาของรถแทรกเตอร เพื่อความสะดวกใน

การทํางานเนื่องจากผูควบคุมรถตองใชมือขวาควบคุมระบบไฮดรอลิคสยกอุปกรณซึ่งอยูดานขวาคนขับ และ

ออกแบบเยื้องเพื่อใหพรวนดินและสับใบออยในระหวางรองออยที่รถแทรกเตอรวิ่งไป (รถแทรกเตอรวิ่งครอม

รอง เพราะมีความกวางมากกวารองออยไมสามารถวิ่งในรองออยได)  ออกแบบใหจอบหมุนมีหนากวางในการ

ทํางาน 80 เซนติเมตร พวงตอกับรถแทรกเตอรแบบพวง 3 จุด ใชชุดเกียรทดรับสงกําลังจากเพลาอํานวยกําลัง

ขนาด 50 แรงมา อัตราทด  1:1 สงกําลังผานไปยังหองโซที่มีอัตราทด 1.08:1 เพื่อลดใหความเร็วรอบเพลา

จอบหมุนไดความเร็วรอบ 501 รอบตอนาที ซึ่งมีความเร็วรอบใกลเคียงกับงานวิจัยของ สุภาษิต ในป 2548 

จอบหมุนตนแบบแสดงในภาพท่ี 2  

 2.2 .ใบจอบหมุน 

 ใบจอบหมุนเปนใบจอบหมุนชนิด tine แบบ L- C  เลือกจากใบจอบหมุนที่มีขนาดแตกตางกัน 3 ชนิด 

โดยมีรายละเอียด ตามแกน x, y, z  (มิลลิเมตร) ดังนี้ ชนิด A 115, 195, 7 ชนิด B 140, 195, 7 ชนิด C 140, 

198, 8 (ภาพที่ 3) นําใบมีดมาเรียงเปนเกลียวเพื่อใหแตละใบมีดสัมผัสกับดินครั้งเดียวในการหมุนของรอบ

เพลาใบมีด 1 รอบ  (แตละใบวางระยะหางกัน 20 องศา)จํานวน 3 ชุด ชุดละ 6 ใบ รวมใบจอบหมุน 18 ใบ 

ใบมีดแบบ tine มีการใชกันอยางแพรหลายในทองตลาด สามารถเปลี่ยนไดงายเมื่อเกิดการชํารุด เมื่อนําใบ

จอบหมุนทั้งสามมาทดสอบทํางานในแปลงทดสอบ (ภาพท่ี 4)  พบวา ใบมีดขนาดความหนา 8 มิลลิเมตร 

ทํางานไดดีที่สุด ดังนั้นไดเลือกใบมีดขนาด 8 มิลลิเมตรเปนใบมีดสําหรับประกอบกับตนแบบที่ 1  

 



 
 

ภาพที่ 2 ตนแบบจอบหมุนสําหรับสับกลบใบออยตนแบบที่ 1  

 

 

 

   

 

 

 

ภาพที่ 3 ใบจอบหมุนที่ใชเปนแบบ L-C 

 

 

 

 

   

 

 

ภาพที ่4 การทดสอบใบ จอบหมุนทั้งสามชนิด

ในแปลงทดสอบ 

ขั้นตอนที่ 3 ทําการทดสอบเบื้องตนในแปลงออยตอแรกที่ผานการเก็บเกี่ยวในแปลงของเกษตรกร 

 ผลการทดสอบเบื้องตนในแปลงออยที่อําเภอบานไผ จังหวัด ขอนแกน พบวา สําหรับใบออยที่มีความ

หนาระหวาง 10-15 เซนติเมตร พบวาสามารถสับกลบไดเปนอยางดี (ภาพท่ี 5) แตถามีความหนาของใบออย

มากกวา 15 เซนติเมตร พบปญหาคือใบออยเขามาพันที่รอบใบมีดของใบจอบหมุน (ภาพที่ 6)  ดังนั้นจึงมี



แนวคิดที่จะนํา ใบจักร มาติดตั้งที่ดานหนาของจอบหมุน เพื่อใหเกิดการตัดใบออยกอนที่ใบออยจะถูกสับโดย

จอบหมนุ ใบจักรที่นํามาติดตั้งมีขนาด เสนผาศูนยกลาง 16 นิ้ว ติดตั้งทั้งสองดานซายขวา ดานหนาจอบหมุน  

(ภาพที่ 7)  ใบจักรจะชวยกดใบออย ทําใหสามารถทํางานได (ภาพที่ 8) 

 

ภาพที่ 5 ทดสอบสับกลบใบออยท่ีมีความหนาระหวาง 10-15 เซนติเมตร  

 

ภาพที่ 6 ปญหาที่เกิดจากใบออยหนาเกิน 15 เซนติเมตร  

 

ภาพที่ 7 ใบจักรที่นํามาติดตั้งเพิ่ม (ซาย-ขวา)  



 

ภาพที่ 8 ตนแบบที่ 1 ที่ถูกติดตั้งใบจักรแลว 

ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการแกไขตนแบบและนําไปทดลองในแปลงเกษตรกรและเก็บขอมูล 

 4.1 ทดสอบตนแบบในแปลงของเกษตรกร 

 ทดสอบในแปลงของเกษตรกรที่อําเภอบานไผจังหวัดขอนแกน ดวยรถแทรกเตอรขนาด 50 แรงมา 

(Kubota M 5000) ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต 2,500 รอบ เกียรที่ใชทดสอบเปน low 2  ผลการทดสอบ

พบวา ความหนาใบออยเฉลี่ย 18 เซนติเมตรความยาวใบออยกอนสับ 142.5 เซนติเมตร ความยาวใบออยหลัง

สับ 15.5 ความสามารถในการสับใบออย 89.12%  ปริมาณใบออยในแปลงเฉลี่ย 1,056 กิโลกรัมตอไร พบวา

ความสามารถในการทํางาน 2.01 ไรตอชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการสับกลบ 89.23% มีอัตราการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิง 3.06 ลิตรตอไร  

 ผลการทดสอบพบวากําลังของเครื่องยนตยังทํางานไดดีโดยไมโหลดเครื่องเกินไป จึงมีแนวคิดที่จะ

นํามาทดสอบกับรถแทรกเตอรขนาด 34 แรงมา  

 4.2 ทดสอบตนแบบจอบหมุนกับรถแทรกเตอรขนาด 34 แรงมา  

 นําจอบหมุนตนแบบที่มีหนากวางในการทํางาน 80 เซนติเมตร นํามาติดตั้งกับรถแทรกเตอรขนาด 34 

แรงมา (kubota L 345) ความเร็วรอบเครื่องยนต 2,500 รอบตอนาที ที่เกียร low 2 ทดสอบที่อําเภอบานไผ

จังหวัดขอนแกน ผลการทดสอบพบวา ความหนาใบออยเฉลี่ย 13 เซนติเมตร ความยาวใบออยกอนสับ 116.8 

เซนติเมตร ความยาวใบออยหลังสับ 27.1 ความสามารถในการสับใบออย 76.8%  ปริมาณใบออยในแปลง

เฉลี่ย 1,320 กิโลกรัมตอไร ความสามารถในการทํางาน 88.69 %  ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 2.75 ลิตรตอ

ไร รูปการทดสอบตนแบบกับรถแทรกเตอร 34 แรงมา แสดงในภาพที่ 9  

 



 
ภาพที่ 9 การทดสอบตนแบบติดพวงกับรถแทรกเตอร 34 แรงมา 

 เนื่องจากวา รถแทรกเตอร Kubota L 345 ไมไดมีการใชงานกันอยางแพรหลาย ผูวิจัยจึงไดทดสอบ

รวมกับ รถแทรกเตอร kubota L 3408 ที่มีการใชงานกันอยางแพรหลายกวา การทดสอบตนแบบทดสอบท่ี

อําเภอ บอพลอย จังหวัด สุพรรณบุรี ภาพท่ี 10  

 
ภาพที่ 10 จอบหมุนสับกลบใบออยติดพวงกับ kubota L 3408 

 ผลการทดสอบเบื้องตน ทดสอบรวมกับรถแทรกเตอร L 3408 ที่ความเร็วรอบของรถแทรกเตอรที่ 

2,500 รอบตอนาที ความเร็วรอบเพลาอํานวยกําลัง 540 รอบตอนาที เกียรที่ใชทดสอบเปนเกียร 2 low ผล

การทดสอบพบวา ความหนาของใบออยเฉลี่ย 13 เซนติเมตร ความยาวใบออยกอนการสับกลบ 119.2 

เซนติเมตร ความยาวใบออยหลังการสับกลบ 28.3 เซนติเมตร  ความสามารถในการสับ 76.26 % น้ําหนักออย

เฉลี่ยในแปลง 2,060 กิโลกรัมตอไร ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 2.50 ที่ประสิทธิภาพการทํางาน 88.6%   

 4.3 สรางตนแบบจอบหมุนสับกลบใบออยสําหรับรถแทรกเตอร 24 แรงมา 

 สําหรับจอบหมุนสับกลบใบออยท่ีติดพวงกับรถแทรกเตอร ขนาด 34 และ 50 แรงมา นั้นจะเปนจอบ

หมุนแบบเยื้องขาง เวลาทํางานตองวิ่งครอมรองดังแสดงในภาพที่ 11 ซึ่งจะทํางานไดในความสูงของออยไมเกิน 

40 เซนติเมตร เพราะทองรถจะทําใหตนออยเกิดความเสียหายขึ้น ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะออกแบบจอบ

หมุนสําหรับสับกลบใบออยสําหรับติดพวงกับรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา ที่มีขนาดความกวางของรถแคบ

กวารถแทรกเตอรขนาด 34 และ 50 แรงมา เพื่อใหสามารถทํางานในรองออยไดโดยสะดวก 

  



 
ภาพที่ 11 จอบหมุนที่ติดตั้งกับรถแทรกเตอร 34 แรงมา ตองวิ่งครอมรอง 

  4.3.1  ออกแบบจอบหมุนสับกลบใบออยสําหรับรถแทรกเตอร 24 แรงมา 

 ออกแบบใหจอบหมุนอยูบนแกนกลางของรถแทรกเตอร เพื่อใหสามารถพรวนดินและสับกลบใบออย

ระหวางรองออยได โดยจอบหมุนที่ออกแบบมีหนากวางในการทํางาน 70 เซนติเมตร พวงตอกับรถแทรกเตอร

แบบพวง 3 จุด ใชชุดเกียรทดรับสงกําลังจากเพลาอํานวยกําลังขนาด 40 แรงมา อัตราทด 1.46:1 สงกําลังผาน

ไปยังหองโซที่มีอัตราทด 1.5:1 เพื่อใหมีความเร็วรอบของเพลาจอบหมุนที่ 246 รอบตอนาที ซึ่งเปนอัตราทด

ของใบจอบหมุนในนาขาวขนาด 80 เซนติเมตร ที่ออกแบบโดยสุภาษิต ในป 2545  ใบจอบหมุนเปนใบจอบ

หมุนชนิด tine แบบ L- C มีขนาด (x, y, z) เปน 120, 185, 7 มิลลิเมตร เรียงใบมีดเปนแบบเกลียว (แตละใบ

วางระยะหางกัน 15 องศา) จํานวนใบ 4 ชุด ชุดละ 6 ใบ รวมใบมีดจอบหมุน 24 ใบ ที่ดานขางซายขวา ของ

จอบหมุนจะติดจานกลมที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 14 นิ้ว เพื่อชวยในการสับใบออยกอนผานเขาไปยังจอบ

หมุน ตนแบบจอบหมุนสับกลบใบออยสําหรับรถแทรกเตอร 24 แรงมา แสดงในภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 12 ตนแบบจอบหมุนสับกลบใบออยสําหรับรถแทรกเตอร 24 แรงมา  

  4.4 ผลการทดสอบเบื้องตนจอบหมุนติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา 



 ผลการทดสอบในแปลงเกษตรกรที่อําเภอ บอพลอย จังหวัด กาญจนบุรี พบวา สามารถสับกลบใบ

ออยได แตเครื่องยนตตนกําลังกินกําลังมากเกินไปทําใหเครื่องยนตดับ จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนรอบจอบ

หมุน โดยทําการเปลี่ยนอัตราทดของหองโซ ใหเพลาจอบหมุน หมุนดวยความเร็วรอบใกลเคียงกับรอบหมุน

ของเพลาจอบหมุนของรถแทรกเตอรขนาด 34 แรงมา ซึ่งจะชวยลดแรงกระทําระหวางใบจอบหมุนกับพื้นดิน

ลง ทําใหตนกําลังจากรถแทรกเตอรทํางานไดดีข้ึนสามารถสับกลบใบออยได ทั้งนี้ไดทําการเปรียบเทียบอัตรา

ทดที่เหมาะสม โดยการสลับเฟองภายในหองโซ มีอัตราทดตามตารางที่ 1 การทดสอบสลับเฟองโซแสดงใน

ภาพที่ 13 

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนอัตราทดในหองโซ เพื่อใหไดอัตรารอบหมุนของเพลาใบมีดที่แตกตางกัน 

อัตราทดในหองโซ อัตรารอบหมุนของเพลาใบมีด (รอบตอนาที) 

1:1 368.18 

1.09:1 339 

1.18:1 312 

1.2:1 308 

1.1:1 336 

1:1.1 406 

1:1.2 443 

1:1.09 403 

1:1.18 437 

 

 
ภาพที่ 13 การทดลองสลับเปลี่ยนเฟองในหองโซ 

 ผลการทดสอบในแปลงพบวา เฟองที่มีอัตราทดของหองโซ 1.1:1 มีประสทิธิภาพการทํางานดีที่สุดมี

อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงนอยท่ีสุด ดังนั้นจึงเลือก เฟองโซ เฟองบน 10 ฟน ขับ เฟองลาง 11 ฟน ที่ทําให

ความเร็วรอบของจอบหมุน หมุนดวยความเร็วรอบ 336 รอบตอนาที เปนเฟองสําหรับตนแบบจอบหมุนติด

พวงรถแทรกเตอรขนาด  24 แรงมา   



 4.5 ผลการทดสอบจอบหมุนสับกลบใบออย  

 การทดสอบจอบหมุนสับกลบใบออยจะทําการทดสอบในออยตอ 2 หรือ ตอ 3 เพื่อสับกลบใบออย 

เพื่อปองกันการเสียหายของตนออยที่เกิดขึ้น จากการเกิดไฟไหม การทดสอบจะทําการเก็บขอมูลเพื่อ

คํานวณหา ความสามารถในการทํางาน, ประสิทธิภาพการทํางานเชิงพื้นที่, อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง, 

ความยาวใบออยหลังจากการสับกลบ, ประสิทธิภาพการสับกลบใบออย  

 การทดสอบจะใชตนกําลังเปนรถแทรกเตอรขนาด 50, 34 และรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมาเปนตน

กําลังติดพวงจอบหมุนตนแบบสําหรับทํางานในแปลงออยของเกษตรกร  

 4.6 ผลการทดสอบการทํางานในแปลงของเกษตรกรสําหรับรถแทรกเตอรขนาด 50 แรงมา  

 ในแปลงของเกษตรกรที่จังหวัด กาญจนบุรี มีดังนี้ การทดสอบใชรถแทรกเตอรคูโบตา M 5000 ที่

เกียรรถแทรกเตอร low 2 ที่ความเร็วรอบเพลาอํานวยกําลัง 540 รอบตอนาที ความเร็วรอบของรถแทรกเตอร

ที่ 2,800 รอบตอนาที รูปการทดสอบจอบหมุนสับกลบใบออยติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 50 แรงมา แสดงใน

ภาพที่ 14 ผลการทดสอบจอบหมุนสับกลบใบออยสําหรับติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 50 แรงมา แสดงใน

ตารางที่ 2  

 
ภาพที่ 14 ทดสอบจอบหมุนสับกลบใบออยติดพวงรถแทรกเตอร 50 แรงมา 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบจอบหมุนสับกลบใบออยติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 50 แรงมา  

รายการ  

สภาพแปลงทดสอบ 

- ขนาดแปลง (กวาง*ยาว), (เมตร) 

- ความชื้นดิน (มาตรฐานแหง), (%) 

- ความยาวใบออยกอนการสับ (เซนติเมตร) 

- น้ําหนักใบออยตอพื้นที่ (กิโลกรัม/ไร) 

- ความหนาของใบออย (เซนติเมตร) 

ผลการทดสอบ 

- ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของอุปกรณ (เมตร/วินาที) 

- หนากวางในการทํางาน (เมตร) 

 

6.4*147 

12.43 

119.2 

2,060 

18 

 

0.58 

0.8 



- ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี (ไร/ชั่วโมง) 

- ความสามารถในการทํางานจริง (ไร/ชั่วโมง) 

- ประสิทธิภาพการทํางาน (%) 

- อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร/ไร) 

- ความยาวใบออยหลังการสับ (เซนติเมตร) 

- ความสามารถในการสับกลบใบออย (%) 

2.09 

1.85 

83.6 

3.25 

28.3 

86.65 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา จอบหมุนเมื่อติดพวงกับรถแทรกเตอรขนาด 50 แรงมา สามารถสับกลบใบออย

ที่ความหนาของใบออยท่ี 18 เซนติเมตรได โดยมีความสามารถในการทํางาน 1.85 ไร/ชั่วโมง มีอัตราการ

สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงที่ 3.25 ลิตร/ไร มีความสามารถในการสับกลบใบออย 86.65%  

 4.7 ผลการทดสอบการทํางานในแปลงของเกษตรกรสําหรับรถแทรกเตอรขนาด 34 แรงมา  

 ในแปลงของเกษตรกรที่จังหวัดกาญจนบุรี มีดังนี้ การทดสอบใชรถแทรกเตอรคูโบตา L 3408 ที่เกียร

รถแทรกเตอร low 2 ที่ความเร็วรอบเพลาอํานวยกําลัง 540 รอบตอนาที ความเร็วรอบของรถแทรกเตอรที่ 

2,500 รอบตอนาที รูปการทดสอบจอบหมุนสับกลบใบออยติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 50 แรงมา แสดงใน

ภาพที่ 15 ผลการทดสอบจอบหมุนสับกลบใบออยสําหรับติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 34 แรงมา แสดงใน

ตารางที่ 3  

 
ภาพที่ 15 ทดสอบจอบหมุนสับกลบใบออยติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 34 แรงมา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 3 ผลการทดสอบจอบหมุนสับกลบใบออยติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 34 แรงมา  

รายการ  

สภาพแปลงทดสอบ 

- ขนาดแปลง (กวาง*ยาว), (เมตร) 

- ความชื้นดิน (มาตรฐานแหง), (%) 

- ความยาวใบออยกอนการสับ (เซนติเมตร) 

- น้ําหนักใบออยตอพื้นที่ (กิโลกรัม/ไร) 

- ความหนาของใบออย (เซนติเมตร) 

ผลการทดสอบ 

- ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของอุปกรณ (เมตร/วินาที) 

- หนากวางในการทํางาน (เมตร) 

- ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี (ไร/ชั่วโมง) 

- ความสามารถในการทํางานจริง (ไร/ชั่วโมง) 

- ประสิทธิภาพการทํางาน (%) 

- อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร/ไร) 

- ความยาวใบออยหลังการสับ (เซนติเมตร) 

- ความสามารถในการสับกลบใบออย (%) 

 

6.4*147 

11.05 

132 

1,960 

14 

 

0.57 

0.8 

2.05 

1.91 

93.08 

3.12 

32.6 

75.3 

  

 จากตารางที่ 3 พบวา จอบหมุนเมื่อติดพวงกับรถแทรกเตอรขนาด 34 แรงมา สามารถสับกลบใบออย

ที่ความหนาของใบออยท่ี 14 เซนติเมตรได โดยมีความสามารถในการทํางาน 1.91 ไร/ชั่วโมง มีอัตราการ

สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงที่ 3.12 ลิตร/ไร มีความสามารถในการสับกลบใบออย 93.08%  

4.8 ผลการทดสอบการทํางานในแปลงของเกษตรกรสําหรับรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา  

 ในแปลงของเกษตรกรที่จังหวัด กาญจนบุรี มีดังนี้ การทดสอบใชรถแทรกเตอรคูโบตา L 2420 ที่เกียร

รถแทรกเตอร low 3 ที่ความเร็วรอบเพลาอํานวยกําลัง 540 รอบตอนาที ความเร็วรอบของรถแทรกเตอรที่ 

2,500 รอบตอนาที 

 สําหรับจอบหมุนติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา สามารถทํางานในระหวางแถวของออยได จึง

สามารถใชสับกลบใบออย และ กําจัดวัชพืชไดดวย  

  4.8.1 ผลการทดสอบการพรวนสับกลบใบออยในแปลงของเกษตรกรสําหรับรถแทรกเตอร 24 แรงมา 

 การทดสอบใชรถแทรกเตอรคูโบตา L 2420 ที่เกียรรถแทรกเตอร low 3 ที่ความเร็วรอบเพลาอํานวย

กําลัง 540 รอบตอนาที ความเร็วรอบของรถแทรกเตอรที่ 2,400 รอบตอนาที ภาพการทดสอบจอบหมุนสับ

กลบใบออยติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา แสดงในภาพท่ี 16    ผลการทดสอบจอบหมุนสับกลบใบ

ออยสําหรับติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา แสดงในตารางที่ 4 

 



 
ภาพที่ 16 ทดสอบจอบหมุนสับกลบใบออยติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบจอบหมุนสับกลบใบออยติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา  

รายการ  

สภาพแปลงทดสอบ 

- ขนาดแปลง (กวาง*ยาว), (เมตร) 

- ความชื้นดิน (มาตรฐานแหง), (%) 

- ความยาวใบออยกอนการสับ (เซนติเมตร) 

- น้ําหนักใบออยตอพื้นที่ (กิโลกรัม/ไร) 

- ความหนาของใบออย (เซนติเมตร) 

ผลการทดสอบ 

- ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของอุปกรณ (เมตร/วินาที) 

- หนากวางในการทํางาน (เมตร) 

- ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี (ไร/ชั่วโมง) 

- ความสามารถในการทํางานจริง (ไร/ชั่วโมง) 

- ประสิทธิภาพการทํางาน (%) 

- อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร/ไร) 

- ความยาวใบออยหลังการสับ (เซนติเมตร) 

- ความสามารถในการสับกลบใบออย (%) 
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 จากตารางที่ 4 พบวา จอบหมุนเมื่อติดพวงกับรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา สามารถสับกลบใบออย

ที่ความหนาของใบออยท่ี 7 เซนติเมตรได โดยมีความสามารถในการทํางาน 2.12 ไร/ชั่วโมง มีอัตราการ

สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงที่ 1.58 ลิตร/ไร มีความสามารถในการสับกลบใบออย 91.98%  

 4.8.2 ผลการทดสอบกําจัดวัชพืชในรองออยของเกษตรกรสําหรับรถแทรกเตอร 24 แรงมา  



 การทดสอบใชรถแทรกเตอรคูโบตา L 2420 ที่เกียรรถแทรกเตอร low 3 ที่ความเร็วรอบเพลาอํานวย

กําลัง 540 รอบตอนาที ความเร็วรอบของรถแทรกเตอรที่ 2,400 รอบตอนาที  ภาพการทดสอบจอบหมุน

กําจัดวัชพืช ติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา แสดงในภาพท่ี 17    ผลการทดสอบจอบหมุนกําจัดวัชพืช

สําหรับติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา แสดงในตารางที่ 5 

 

 

 

 
ภาพที่ 17 ทดสอบจอบหมุนกําจัดวัชพืชติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบจอบหมุนกําจัดวัชพืช ติดพวงรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา  

รายการ  

สภาพแปลงทดสอบ 

- ขนาดแปลง (กวาง*ยาว), (เมตร) 

- ความชื้นดิน (มาตรฐานแหง), (%) 

- น้ําหนักวัชพืชกอนการสับกลบ (กิโลกรัม/ไร) 

ผลการทดสอบ 

- ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของอุปกรณ (เมตร/วินาที) 

- หนากวางในการทํางาน (เมตร) 

- ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี (ไร/ชั่วโมง) 

- ความสามารถในการทํางานจริง (ไร/ชั่วโมง) 

- ประสิทธิภาพการทํางาน (%) 

- อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร/ไร) 

- น้ําหนักวัชพืชหลังการสับกลบ (กิโลกรัม/ไร) 

- ประสิทธิภาพในการกําจัดวัชพืช (%) 
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 จากตารางที่ 5 พบวา จอบหมุนเมื่อติดพวงกับรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา สามารถใชสับกลบ

วัชพืชไดดวย โดยมีความสามารถในการทํางาน 2.05 ไร/ชั่วโมง มีความสามารถในการกําจัดวัชพืช 97.55%         

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะหคาใชจาย 



 การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร เพื่อคํานวณหาคาใชจายในการใชงานและจุดคุมทุนในการลงทุนซื้อ

เครื่องจักรกลในการสับกลบใบออย  

 5.1 การคํานวณตนทุนการถือครองการใชงานเครื่องจักรกลการเกษตร 

 ตนทุนหรือคาใชจายในการใชหรือถือครองเครื่องจักรกลเกษตรคํานวณจากผลรวมตนทุนคงที่ และ

ตนทุนผันแปรมีสูตรในการคํานวณดังนี ้

1. ตนทุนคงที่ ประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาดอกเบี้ย แตในครั้งนี้เฉพาะคาเสื่อมราคาและคาดอกเบี้ยเทานั้นที่

นํามาคิดตนทุน สวนคาโรงเรือน คาภาษี และคาประกัน ไมนํามาพิจารณา ทั้งนี้เนื่องจากสวนใหญไมมีการสราง

โรงเรือนเพ่ือเก็บรักษาเครื่องจักรกลเกษตรเปนการเฉพาะ หรือหากมีการสรางแตเปนการสรางแบบงายๆ มี

คาใชจายไมมากนักตลอดจนไมพบวามีการจายภาษี และทําประกันภัยใหกับเครื่องจักรกลเกษตร โดยคํานวณ

จากสมการดังนี้ 

ตนทุนคงที่ = คาเสื่อมราคา + ดอกเบี้ย    

คาเสี่อมราคา = (P-S)/L 

คาดอกเบี้ย = (P+S)/2*(i/100) 

โดยที่ P = ราคาซื้อเครื่องจักร (บาท) 

S = ราคาซากของเครื่องจักร (บาท) 

L = อายุการใชงานเครื่องจักร (ป) 

i =  อัตราดอกเบี้ย (เปอรเซนตตอป) 

2. ตนทุนผันแปร เปนคาใชจาย ที่ขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานประกอบดวย คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาน้ํามันหลอลื่น คา

ซอมบํารุงรักษา คาแรงงานคนขับ  

 5.2 คํานวณจุดคุมทุนของการใชงานจอบหมุนติดรถแทรกเตอร ในกรณีที่เกษตรกรมีรถแทรกเตอร 34 

และ 50 แรงมา  

 ในกรณีนี้จะคิดจากคาเฉลี่ยการทํางานเมื่อติดพวงกับรถแทรกเตอรขนาด 34 และ 50 แรงมา  

ราคาตนทุนจอบหมุนติดรถแทรกเตอรขนาด 34 และ 50 แรงมา ราคา 65,000 บาท    

อายุการใชงานจอบหมุน  7  ป 

ราคาจอบหมุนหลังจากหมดอายุการใชงาน 0 บาท 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ  10 

จํานวนชั่วโมงในการทํางาน  8 ชั่วโมง/วัน 

อัตราการทํางาน  2   ไร/ชั่วโมง  

คาบํารุงรักษาจอบหมุน 5.33 % ของตนทุนตอ 100 ชั่วโมง 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง  30 บาท/ลิตร 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 3 ลิตร/ไร 

สมมติใหใชจอบหมุนเตรียมดินปละ x ไร 

คาตนทุนคงท่ี        



คาเสื่อมราคาของจอบหมนุ (65,000-0)/7 = 9,285.71/x  บาท/ไร 

คาดอกเบี้ยในการลงทุนของจอบหมุน (65.000+0)/0.1/2 = 3,250/x บาท/ไร 

คาตนทุนผันแปร 

  คาใชจายจากน้ํามันเชื้อเพลิง  90 บาท/ไร 

คาใชจายจากคนขับ และ แทรกเตอร200 บาท/ไร 

คาบํารุงรักษาจอบหมุน (5.33*65,000)/(100*100*2) = 17.32x บาท/ไร 

คาใชจายทั้งหมด = 90+200+9,285.71/x +3,250/x บาท/ไร = 290+12535.71/X บาท/ไร  (1) 

จุดคุมทุนของการใชงานจอบหมุนสําหรับสับกลบใบออย สามารถคํานวณไดเมื่อ ตนทุนในการใชงานจอบหมุนใน

สมการ (1) เทากับคาจางในการสับกลบใบออย โดยคาจางในการสับกลบใบออยไรละ 350 บาท  

ตนทุนในการใชงานจอบหมุนสําหรับการเตรียมดิน =คาจางในการสับกลบใบออย  

290+12535.71/X = 350 

X = 208.93 ไร/ป  

 5.3 คํานวณจุดคุมทุนของการใชงานจอบหมุนติดรถแทรกเตอร ในกรณีที่เกษตรกรมีรถแทรกเตอร 24 

แรงมา  

 ในกรณีของการใชจอบหมุนกับรถแทรกเตอร 24 แรงมา สามารถใชงานทั้งการสับกลบใบออย และ 

การกําจัดวัชพืช ดังนั้นจะทําการวิเคราะหการใชงานทั้งสองกรณี  

ราคาจอบหมุนสับกลบใบออยและกําจัดวัชพืชสําหรับรถ 24 แรงมา 39,000 บาท 

อายุการใชงานจอบหมุน  7 ป 

ราคาจอบหมุนหลังจากหมดอายุการใชงาน 0 บาท 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ  10  

จํานวนชั่วโมงการทํางาน 8 ชั่วโมง/วัน 

อัตราการสับกลบใบออย  1.95 ไร/ชม 

อัตราการกําจัดวัชพืช 2.05 ไร/ชม 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง  30 บาท/ลิตร 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงสับกลบใบออย  1.58 ลิตร/ไร 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงกําจัดวัชพืช  1.35 ลิตร/ไร  

สมมติใหจอบหมุนพรวนดินและกําจัดวัชพืช ปละ x ไร 

คาแรงคนขับและรถแทรกเตอร   200 บาท/ไร 

 การคํานวณตนทุนการใชงานสําหรับการสับกลบใบออยและการกําจัดวัชพืช คํานวณจากผลรวมของ

คาใชจายคงที่ตอปและคาใชจายผันแปรตอปโดย  

คาตนทุนคงที่  

ราคาจอบหมุน 39,000 บาท 

คาเสื่อมราคา = (39,000-0)/7 = 5,571/x  บาท/ไร 



คาดอกเบี้ยในการลงทุน (39.000+0)/0.1/2 = 1,950/x บาท/ไร 

ตนทุนผันแปร  

  คาใชจายจากน้ํามันเชื้อเพลิงสับกลบใบออย 58.5  บาท/ไร 

   คาใชจายจากการใชน้ํามันเชื้อเพลิงกําจัดวัชพืช  61.8 บาท/ไร 

คาใชจายจากคนขับ และ แทรกเตอรสําหรับกําจัดวัชพืชและสับกลบใบออย 400 บาท/ไร 

คาบํารุงรักษาจอบหมุน (5.33*39,000)/(100*100*2) = 10.39x บาท/ไร 

คาใชจายทั้งหมด = 58.5+61.8+400+5,571/x +1,950/x บาท/ไร = 520.3+7,521/X บาท/ไร  (1) 

จุดคุมทุนของการใชงานจอบหมุนสําหรับสับกลบใบออย สามารถคํานวณไดเมื่อ ตนทุนในการใชงานจอบหมุนใน

สมการ (1) เทากับคาจางในการสับกลบใบออย โดยคาจางในการสับกลบใบออยไรและกําจัดวัชพืชไรละ750 

บาท  

ตนทุนในการใชงานจอบหมุนสําหรับการเตรียมดิน =คาจางในการสับกลบใบออย  

520.3+7,521/X = 750 

X = 32.74 ไร/ป  

9.สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ  

 ผูวิจัยไดวิจัยและพัฒนาจอบหมุนแถวเดี่ยวเพื่อพรวนดินและสับใบออยในระหวางรองออยเพื่อใชพวง

กับรถแทรกเตอร 4 ลอ ขนาด 50 และ 34 แรงมา และเพื่อพรวนดินและสับกลบใบออยและกําจัดวัชพืช ใน

ระหวางรองออยเพื่อใชติดพวงกับรถแทรกเตอรขนาด 24 แรงมา เพื่อพรวนดินและสับกลบใบออยในระหวาง

แถวรองออย และ กําจัดวัชพืช ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดอัตราเสี่ยงจากการเกิดไฟไหมออยตอ และลดมลภาวะ

จากการเผาใบและเศษซากออย นอกจากนี้ยังเปนการสนับสนุนการใชเครื่องจักรกลเกษตรที่ผลิตในประเทศ โดย

ไดออกแบบจอบหมุนเยื้องไปทางขวาในแนวลอของรถแทรกเตอร หนากวางในการทํางาน 80 เซนติเมตร 

(สําหรับรถแทรกเตอร 50 และ 34 แรงมา) ตอพวงกับแทรกเตอรแบบพวง 3 จุดใชเกียรทดรับกําลังจากเพลา

อํานวยกําลังขนาด 50 แรงมา ถายทอดกําลังจากหองเกียรผานเฟองโซไปยังเพลาจอบหมุนเพ่ือใหไดความเร็ว

รอบประมาณ 500 รอบตอนาที เพลาจอบหมุนมีจานยึดใบจอบหมุน 3 จาน ในแตละจานมีใบจอบหมุนแบบ L 

ผสม C 6 ใบ ชุดใบจอบหมุนเรียงกันเปนเกลียวเพื่อไมใหกระทบดินพรอมกัน ซึ่งใชกําลังในการทํางานนอยสุด 

ในการทดสอบท่ีจังหวัดกาญจนบุรีสําหรับรถแทรกเตอร 50 แรงมา ที่ความชื้นดินเฉลี่ย (มาตรฐานแหง) 12.43 

% ความยาวใบออยกอนการสับกลบ 119.2 เซนติเมตร น้ําหนักใบออยตอพ้ืนที่ 2,060 กิโลกรัมตอไร ความหนา

ของใบออย 18 เซนติเมตร ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี 2.09 ไรตอชั่วโมง ความสามารถในการทํางาน

จริง 1.85 ไรตอชั่วโมง ประสิทธิภาพการทํางาน 83.6 % ใชน้ํามันเชื้อเพลิง 3.25 ลิตรตอไร สําหรับรถ

แทรกเตอรขนาด 34 แรงมา ทดสอบที่จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ที่ความชื้นดินเฉลี่ย (มาตรฐานแหง) 11.05 % 

ความยาวใบออยกอนการสับกลบ 132 เซนติเมตร น้ําหนักใบออยตอพื้นที่ 1,960 กิโลกรัมตอไร ความหนาของ

ใบออย 14 เซนติเมตร ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี 2.05ไรตอชั่วโมง ความสามารถในการทํางานจริง 

1.91ไรตอชั่วโมง ประสิทธิภาพการทํางาน 93.08 % ใชน้ํามันเชื้อเพลิง 3.12 ลิตรตอไร 



 สวนจอบหมุนแบบ 24 แรงมาออกแบบใหทํางานในระหวางรองออยได มีหนากวางในการทํางาน 80 

เซนติเมตร ตอพวงกับแทรกเตอรแบบพวง 3 จุดใชเกียรทดรับกําลังจากเพลาอํานวยกําลังขนาด 40 แรงมา 

ถายทอดกําลังจากหองเกียรผานเฟองโซไปยังเพลาจอบหมุนเพื่อใหไดความเร็วรอบประมาณ 336 รอบตอนาที 

เพลาจอบหมุนมีจานยึดใบจอบหมุน 4 จาน ในแตละจานมีใบจอบหมุนแบบ L ผสม C 6 ใบ ชุดใบจอบหมุนเรียง

กันเปนเกลียวเพื่อไมใหกระทบดินพรอมกัน ซึ่งใชกําลังในการทํางานนอยสุด ในการทดสอบที่จังหวัด กาญจนบุรี 

พบวา ที่ความชื้นดินเฉลี่ย (มาตรฐานแหง) 11.47 % ความยาวใบออยกอนการสับกลบ 21.5 เซนติเมตร 

น้ําหนักใบออยตอพ้ืนที่ 480 กิโลกรัมตอไร ความหนาของใบออย 7 เซนติเมตร ความสามารถในการทํางานทาง

ทฤษฏี 2.12ไรตอชั่วโมง ความสามารถในการทํางานจริง 1.95ไรตอชั่วโมง ประสิทธิภาพการทํางาน 91.98 % 

ใชน้ํามันเชื้อเพลิง 1.58 ลิตรตอไร สําหรับการใชจอบหมุนสําหรับกําจัดวัชพืช ทดสอบในแปลงจังหวัดกาญจนบุรี

พบวา ที่ความชื้นดินเฉลี่ย (มาตรฐานแหง) 12.56 % น้ําหนักใบออยกอนการสับกลบ 780 กิโลกรัมตอไร  

ความสามารถในการทํางานทางทฤษฏี 2.06ไรตอชั่วโมง ความสามารถในการทํางานจริง 1.98ไรตอชั่วโมง 

ประสิทธิภาพการทํางาน 96.12 % ใชน้ํามันเชื้อเพลิง 1.35 ลิตรตอไร น้ําหนักวัชพืชหลังการกําจัด 19.04 

กิโลกรัมตอไร ประสิทธิภาพการกําจัดวัชพืช 97.55 % 

 การใชจอบหมุนเพื่อพรวนดินและสับใบออยนั้น นอกจากจะชวยในเรื่องลดความเสี่ยงเนื่องจากการ

เกิดไฟไหมในแปลงออยทําความเสียหายใหแกตอออยแลว การสับใบออยและพรวนดินยังเปนการเพิ่ม

อินทรียวัตถุและปริมาณอากาศใหกับดินดวย ปจจุบันบริษัท สยามอิมพลีเมนท จํากัด ไดนําตนแบบจอบหมุน

แบบแถวเดี่ยวเพื่อพรวนดินและสับกลบใบออย และ จอบหมุนเพื่อพรวนดินและสับกลบใบออย ที่สามารถใช

กําจัดวัชพืชไดดวย ไปผลิตเพื่อจําหนาย โดยใชชิ้นสวนในประเทศเปนสวนใหญ ยกเวนใบจอบหมุน และ หัวเกียร

ถายทอดกําลังจากเพลาอํานวยกําลัง  

10.การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 ปจจุบันบริษัท สยามอิมพลีเมนท จํากัด ไดนําตนแบบจอบหมุนแบบแถวเดี่ยวเพื่อพรวนดินและสับ

กลบใบออย และ จอบหมุนเพื่อพรวนดินและสับกลบใบออย ที่สามารถใชกําจัดวัชพืชไดดวย ไปผลิตเพื่อ

จําหนาย โดยใชชิ้นสวนในประเทศเปนสวนใหญ ยกเวนใบจอบหมุน และ หัวเกียรถายทอดกําลังจากเพลา

อํานวยกําลัง  

รายช่ือเกษตรกรที่ซ้ือจอบหมุนสับกลบใบออยไปใชงาน 

1. คุณนิวัฒน จีทานิช      8. คุณแบบ แววสวาง 

2. คุณประดิษฐ ทรัพยทอง  9. คุณศรีนวล บุษบา 

3. คุณขจร อินทะกุล   10.คุณพินิจ อินทะกุล 

4. คุณนิรุท ลุนสําโรง   11.คุณวราภาณ ผนิตรัตนากร 

5. คุณอากร ภูแกวนอก   12.คุณพรจิต พิมสิม 

6. บริษัทน้ําตาลขอนแกน 7 เครื่อง  13.คุณพรศิลป แตมวิชัย 

7. คุณปกปอง ศรีสุขจร   14. คุณกิตติพิชญ อึงสถิตยถาวร 2 เครื่อง  

 



11. คําขอบคุณ 

 ขอขอบคุณ คุณ วิรัตน ศิริไพบูลย เกษตรกรไรออยในจังหวัดกาญจนบุรี  และคุณ กิตติพิชญ อึงสถิตย

ถาวร เกษตรกรไรออยในจังหวัดขอนแกน ซึ่งไดชวยอํานวยความสะดวกในการทดสอบ ใหสถานที่ในการทดสอบ 

ขอขอบคุณ ขาราชการ และลูกจางสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เจาหนาที่บริษัท สยามอิมพ

ลีเมน จํากัด  ทุกทานที่ไดรวมมือในการสรางและทดสอบจอบหมุนเพื่อสับกลบใบออย และ กําจัดวัชพืช จน

งานวิจัยลุลวง 

12. เอกสารอางอิง  

บทความสงเสริมการเกษตร (บทความที่ 10/2553) เรื่อง รวมพลังยุติการเผา “ลดโลกรอน ลดการกีดกันทางการคา”  

กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ สวนสงเสริมและเผยแพร สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กรมสงเสริม

การเกษตร. 

ละอองดาว แสงหลา  ธวัชชัย ศภุดิษฐ  2005.  ผลกระทบจากการเผาใบออยและแนวทางการแกไข.  Vol.2 No.1, 85-

102.THAI JOURNAL OF ENVIROMENTAL MANAGEMENT., NIDA THAILAND. 
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การเผาใบออยกอนการเก็บเกี่ยวและทิ้งไวในระยะเวลาตาง ๆ ที่มีตอคุณภาพความหวานและผลผลิต

ของออย. รายงานผลการวิจัยประจําป2536. ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการ

เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 89 - 112 น. 

สุภาษิต เสงี่ยมพงศ อัคคพล เสนาณรงค ยุทธนา เครือหาญชาญพงค ขนิษฐ หวานณรงค 2548. วิจัยและ

พัฒนาจอบหมุนแบบแถวเดี่ยวเพื่อพรวนดินและสับใบออยในระหวางแถวสําหรับไรออย ทะเบียนวิจัย

เลขที่ 09-01-42-0101. สถาบันวิจัยวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร. 

อรรถสิทธิ์ บุญธรรม. 2540. สถานการณการผลิตออยและน้ําตาล. รายงานผลการวิจัยประจําป 2540. 

ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 5 - 6 

น. 
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บรรยาย การประชุมวิชาการพืชไรประจําป 2548. ณ โรงแรมเดอะเลกาซี ริเวอรแควรีสอรท  จังหวัด

กาญจนบุรี, วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2548. 24 - 28 น. 

 

 

 

 

 

 

 



13. ภาคผนวก  

 

 

ภาพผนวก 1 จอบหมุนสับกลบใบออยและกําจัดวัชพืชสําหรับรถแทรกเตอร 24 แรงมา  



 

ภาพผนวก 2 ชิ้นสวนของจอบหมุนสับกลบใบออยและกําจัดวัชพืชสําหรับรถแทรกเตอร 24 แรงมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพผนวก 3 ภาพดานหนาจอบหมุนสับกลบใบออยและกําจัดวัชพืชสําหรับรถแทรกเตอร 24 แรงมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพผนวก 4 จอบหมุนสับกลบใบออยสําหรับรถแทรกเตอร 34 แรงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพผนวก 5 ชิ้นสวนจอบหมุนสับกลบใบออยสําหรับรถแทรกเตอร 34 แรงมา 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพผนวก 6 ชุดแขนพวงจอบหมุนสับใบออยสําหรับรถแทรกเตอร 34 แรงมา 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพผนวก 7 ชุดยึดเพลาใบมีดจอบหมุนสับใบออยสําหรับรถแทรกเตอร 34 แรงมา  

 

 

 

 

 



 

ภาพผนวก 8 ชุดยึดเพลาดานซายจอบหมุนสับกลบใบออยสําหรับรถแทรกเตอร 34 แรงมา 

 

 

 

 

 



 

ภาพผนวก 9 แผนยึดเพลาดานขวาจอบหมุนสับกลบใบออยสําหรับรถแทรกเตอร 34 แรงมา 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพผนวก 10 หองทดกําลังจอบหมุนสับกลบใบออยสําหรับรถแทรกเตอร 34 แรงมา  

 

 

 

 

 

 



 

ภาพผนวก 11 ชุดโครงหลักจอบหมุนสับกลบใบออยสําหรับรถแทรกเตอร 34 แรงมา 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพผนวก 12 แผนปดขางทายจอบหมุนสับกลบใบออยสําหรับรถแทรกเตอร 34 แรงมา 

 

 

 

 

 



 

ภาพผนวก 13 ฝาปดทายจอบหมุนสับกลบใบออยสําหรับรถแทรกเตอร 34 แรงมา  

 

 

 


